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Quality constructions  

- Consequences for the social-pedagogy work. 
 

Quality has become an important factor when solving problems in the public sector, and it seems 

constructed as an obvious answer to society's challenges (Dahler-Larsen 2008). The Western World 

has experienced a managerialism of the public sector and gone from "...trust to accountability" 

(Sommerfeld 2005). This is also evident in the media, they often portrays cases of bad treatment 

towards institutionalised citizens. It has become a problem to legitimise among other things public 

institutions (Sommerfeld 2005). 

 

This project will show through document analysis how accreditation models, quality models and 

narratives from front-line social workers are given special meaning. The project will also point to 

possible consequences for the social-pedagogy work. Social-pedagogy springs from very different 

traditions throughout Europe (Madsen 2005). In this project the social-pedagogy area will be seen 

as an area of practice, limited to the places where social-pedagogy has traditionally been practised 

in Denmark. Examples of this could be institutions for adult mentally disabled or institutions for 

removed children.  

 

The analysis will use a power and discourse theoretical approach that can be seen as belonging to a 

constructivist tradition. The idea being that all social circumstances are produced in a discourse way 

and that reality is created and understood through language. Physical and social phenomenons must 

be understood with the meaning we embed into them and reality is communicated in a discourse 

way (Jørgensen & Phillips 2006). Objectivity can therefor be seen as a myth and there are no free 

research or research without an agenda as Foucault mentions (Foucault 2006). An examination of 

quality i a discourse framework must ask how quality becomes embedded with meaning and how 

different patterns of power shows through local confrontations. The way the tactical and productive 

part of the discourse manifests, must be the focus of the analysis (Foucault 2006). 

 

The first part of the analysis describes how accreditation and quality models constructs the notion of 

quality. This content becomes so saturated that it can virtually mean anything and all things 

whereby it looses its meaning again. The purpose of the quality model is for example both 
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development of social-pedagogy, efficient use of resources and inclusion of user and next of kin. 

The analysis shows that aspects of society makes it necessity to construct accreditation and quality 

models as tools to further development of quality. The attempt of the models to make the notion of 

quality singular is explained with the possibility of quality assurance and the possibility of 

comparing quality with other institutions. This will however presuppose a standardisation and a 

great use of knowledge produced locally. The consequences of this could be more focus on 

documentation rather than the social-pedagogy work, increased monitoring and control plus more 

measurement and unification. 

 

The second part of the analysis describes how front-line workers experience the notion of quality 

based on narratives from their social-pedagogy work. Quality is for instance described as the 

development of good cooperation with parents, changes in the life of a mentally disabled from 

misthriving to a greater joy of life and finally the recognition of children with special needs. The 

stories all show how the front-line workers sees themselves as contributors to the development of 

quality and how their understanding of the challenges and solutions becomes the focus for their 

social-pedagogy work. The stories adds roles where the institutionalised citizen can be seen as "the 

weak" who must be helped by the "responsible workers". The consequences of this can be a lack of 

understanding of other challenges and solutions and the risk of keeping the institutionalised citizen 

in a pattern weakness and thus depriving them of influence on their own life. On the other hand the 

consequence can also be a much needed help and support to some of society's most exposed citizens. 

 

The notion of quality constructions gets an actual meaning in social-pedagogy work. The display of 

social circumstances and consequences is in keeping with purpose of the discourse analysis (Hansen 

2004). 
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1. Der er sat spørgsmålstegn ved kvaliteten 
Kvalitet er blevet vigtig, at tale om i forhold til løsning af problemer i den offentlige sektor. Det kan 

beskrives, at kvalitet synes konstrueret som et indlysende svar på de udfordringer, der ses i 

samfundet i dag. Kvalitetsarbejde har været i fokus med skiftende intensitet i et par årtier, og 

kvalitet er blevet allestedsnærværende, noget vi må forholde os til (Dahler-Larsen 2008). Det synes 

nemt, at kunne tilslutte sig et ønske om mere kvalitet, vi vil vel alle gerne enten modtage og/eller 

yde god kvalitet. Dahler-Larsen beskriver, at kvalitet kan betyde alt muligt forskelligt, og samtidig 

er det altid noget positivt, ”Men djævlen gemmer sig i detaljen. Kvalitet er jo relativ til noget”. 

Derfor bliver det vigtigt, at undersøge de sociale forhold, hvor kvalitet udmønter sig i praksis, 

(Dahler-Larsen 2008), hvilket er dette projekts formål. Men hvordan kan vi forstå denne fokusering 

på kvalitet i den offentlige sektor?  

 

Medierne kan med jævne mellemrum fremvise særdeles dårlig behandling af borgere, som bor på 

socialpædagogiske botilbud. Et eksempel er dokumentarudsendelsen ”Er du Åndssvag” (Mistrati 

2007), hvor en journalist bliver ansat, som medhjælper på et regionalt botilbud, og kan ved hjælp af 

skjult kamera fremvise flere eksempler på krænkende adfærd overfor udviklingshæmmede borgere. 

I en efterfølgende bog med titlen ”Velfærd?” (Mistrati 2008), beskriver journalisterne bag 

optagelserne med skjult kamera, hvordan de ønskede, at sætte spørgsmålstegn ved 

velfærdssamfundet. Der ses for meget tom snak, og det er vigtigt, at få frem, hvordan de svageste i 

samfundet egentlig har det (Mistrati 2008). Journalisterne synes, at have dyb mistillid til 

velfærdssamfundet og dens evne til, at løse sociale spørgsmål. Dette er ikke et enkeltstående 

tilfælde, men et vilkår i hele den vestlige verden.   

 

“…are our main institutions able to solve the problems we are in? Or at least are they really able 

to work effectively on that part of the problem or crisis they are believed to be competent for? Or 

put even more briefly. Can we really trust them? In sum, the process of the reproduction of modern 

society itself creates a whirlwind of social change and a constant lack of legitimacy for the modern 

institutions such as science, politics, and the professions” (Sommerfeld 2005). 

 

Denne mangel på legitimitet, som Sommerfeld nævner er eksemplificeret i udsendelsen ”Er du 

Åndssvag”. I et demokratisk samfund er politikkerne afhængig af legitimering. Løsning af 

eksempelvis sociale problemer bliver en måde, at skabe denne legitimitet og dermed genvalg 
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(Sommerfeld 2005). Kvalitetsspørgsmålet kan ses som et svar på denne legitimering; at påvise 

effektivitet samt reducere usikkerhed om den offentlige sektor. Med regeringens kvalitetsreform 

fremlagt i august 2007 er kvalitet endnu engang sat på den politiske dagsorden. Kvalitetsreformen 

beskriver, at der må skabes kvalitetsudvikling på hele det offentlige område (Kvalitetsreformen 

2007: b). Social Årsrapport 2007 nævner, at en at grundene hertil må ses i spørgsmålet, om 

velfærdssamfundet lever op til de opgaver og udfordringer, samfundet står overfor (Social 

Årsrapport 2007). Men hvordan sker udvælgelsen af de redskaber, der skal sikre denne 

kvalitetsudvikling? 

 

 

1.1 Markedsgørelse 

Modernisering af den offentlige sektor er sket i hele den vestlige verden, og en væsentlig inspiration 

hertil har været New Public Management (NPM.) begrebet. NPM. kan ikke ses som en selvstændig 

teori, men snare en række forestillinger, der retter sig mod en markedsgørelse af den offentlige 

sektor. På trods af umiddelbare modsætninger mellem socialt arbejde og NPM., har bl.a. 

kommunerne benyttet sig af opgaveløsninger hentet herfra (Bømler 2003). Men modernisering kan 

også beskrives, at have skabt nye fokusområder for eksempelvis socialpædagogisk arbejde. Videns 

skabelse, kvalitetsudvikling og dokumentation bliver et krav og en økonomisk nødvendighed for 

samfundets institutioner. De nye arbejdsopgaver bliver mere fokuseret på økonomistyring, ledelse 

og organisering samt forskning og udvikling (Hjort 2002). De store og hurtige forandringer af 

velfærdsstaten bevirker, at selve identiteten af socialt arbejde forandres (Lorenz 2001). Dette 

projektets formål er, at angive mulige konsekvenser for kvalitetsudviklingen af det 

socialpædagogiske arbejde.  

 

Som eksempel på disse forandringer af den offentlige sektor, kan nævnes et casestudie fra 

sundhedsområdet, hvor akkreditering er benyttet. Begrundelsen herfor sker bl.a. med forklaringen 

om en øget markedsgørelse, en glidning fra patient til bruger. I denne glidning er det vigtigt, at 

kunne vise, hvor dygtig hospitalet er for, at holde på kunderne. En anden argumentation er, at 

modellen var veletableret i USA, og at det synes vigtigt, at være med på det sidste nye (Dahler-

Larsen 2004). Akkrediterings- og kvalitetsmodeller kan også ses på det sociale område. Danske 

Regioner har udarbejdet en kvalitetsmodel, der skal ses begrundet i større fokus på dokumentation 
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af indsats og effekt samt sikring af større åbenhed på sociale tilbud. Inspiration hertil er hentet fra 

sundhedsområdet og bygger på elementer af akkreditering (Danske Regioner 2007). Ligeledes ses 

Akkreditering Danmark, at tilbyde kvalitetsudvikling af botilbud gennem akkreditering (Bilag 1). 

Hvordan akkrediterings- og kvalitetsmodeller tillægger kvalitet mening og betydning vil belyses i 

dette projekt, eksempler som dårlig behandling af udviklingshæmmede samt en generel og 

transnational tendens som markedsgørelse kan vise, at samfundet har ændret sig fra:  

 

”… trust to accountability, which is an economic concept and which creates the possibility for an 

external control by measurement” (Sommerfeld 2005).  

 

Kvalitetsdebatten kan være et ønske om kontrol, kvalitetssikring og dokumentation gennem måling. 

Mangel på tillid og markedsgørelse gør, akkreditering af botilbud og Danske Regioners udvikling af 

en kvalitetsmodel på det sociale område til en selvfølgelighed.  

 

 

1.2 Kvalitetsudvikling og magtforhold  

Dahler-Larsen nævner i en analyse af magt og evaluering, hvor akkreditering i hans afgrænsning 

kan ses som evaluering, at evaluering kan tjene fire kontrolfunktioner. Borgerne kan holde øje med 

politikerne, som kan tjekke embedsmændene. Disse kan holde øje med fagfolk, der udfører 

offentlige opgaver og endelig borgere, der kan holde øje med fagfolk, de modtager ydelser fra 

(Dahler-Larsen 2004). Der er med andre ord tale om mange forskellige interesser og perspektiver på 

kvalitet samt dokumentation af denne. På den baggrund er det måske ikke så mærkeligt, at der 

benyttes abstrakte kvalitetsmodeller, som vil omfavne dette komplekse felt (Dahler-Larsen 2008). 

Der er imidlertid risiko for, at kvalitetsmålingen ikke siger noget om selve kvaliteten, men mere må 

forstås ind i et magtperspektiv. Ligesom akkrediteringsmodellen fra Akkreditering Danmark kan 

Danske Regioners kvalitetsmodel på det socialområde ses, som det Dahler-Larsen kalder bløde 

instrumenter til sammensatte og komplekse former for regeringsmagt. Inddragelse af forskellige 

interessenter har betydning for magtudøvelsen for den enkelte borger. Det er ikke kun staten, som 

udøver magt. (Dahler-Larsen 2008). 
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Foucault nævner, hvordan dannelsen af en liberal retsstat har udviklet nye disciplinære former, hvor 

igennem individet styres. Magten gør brug af overvågning, registrering og klassifikation, og her 

sker en særlig kobling mellem magt og viden. Magt besiddes ikke af nogle bestemte, men: ”… det 

er det navn, man giver en kompliceret strategisk situation i et givet samfund.”  (Foucault 2006).  

Foucaults interesse synes, at fokusere på samfundets produktion af diskurser og deres forbindelse til 

magtmekanismer og magtinstitutioner (Foucault 2006). Kvalitetsudvikling og magtforhold der gør 

sig gældende på det socialpædagogiske område, er dette projekts fokus.  

 

 

1.3 Frontpersonalers perspektiv på kvalitetsudvikling 

Kvalitetsmodeller må altid forstås på baggrund af forskellige hensigter og mål. Det er ikke muligt, 

at dokumentere kvaliteten, som den er, men vil altid skulle ses i den kontekst og med det perspektiv, 

dokumentationen indskriver sig i. Der findes ikke fri og interesseløs forskning; viden er ikke 

objektiv sandt (Foucault 2006). Udelukkende at bruge eksterne standarder, som normativt grundlag 

for vurderinger kan ikke lade sig gøre. Fokus må i stedet være, at forstå aktørers måder, at agerer på 

(Bogason 1998). I en socialpædagogisk sammenhæng kan kvalitetsudvikling give mening til det 

daglige arbejde netop, hvis det er konkret og lokalt forankret. Høj kvalitet i socialt arbejde skal 

kunne indfange kontekstuelle forhold og benytte viden, der er tilgængelig ved de involverede parter.   

 

” We claim that such evidence as produced here are crucial to the development of high quality 

services because they provide better bases for learning for frontline social workers than number 

and statistics” ( Sagatun 2008). 

 

Derfor vil dette projekts formål også være, at beskrive frontpersonales perspektiver på det 

socialpædagogiske arbejde. Hvordan frontpersonaler tillægger kvalitet mening og betydning i deres 

daglige arbejde. Kvalitetsreformen nævner da også, at nogle af de vigtigste initiativer bygger på 

lokal opfølgning og bl.a. på inddragelse af medarbejdere gennem faglig udvikling 

(Kvalitetsreformen 2007: b).  Et større indblik i kvalitetsudvikling af socialpædagogisk arbejde må 

også ske gennem undersøgelser af frontpersonalers perspektiv. Pointen med en undersøgelse heraf 

er større indsigt i de komplekse problemer, der ses i det pædagogiske arbejde snarere end 

fokusering på resultater og målfastsættelse. Aktørers perspektiver på problem- og 



 10 

løsningsforståelser kan ses at have afgørende betydning for de konkrete processer i pædagogiske 

arbejde (Hansen 2009). Frontpersonalers perspektiv er ikke rigtigere eller tættere på virkeligheden, 

men deres forståelser har afgørende konsekvenser for, hvordan socialpædagogik foregår. 

Kvalitetsperspektiver belyst på baggrund af dem, der konstruerer og forvalter kvaliteten synes 

temmelig underbelyst (Dahler-Larsen 2008).  Det er dette projekts formål, at skabe indsigt i 

frontpersonalers perspektiv på kvalitet i socialpædagogisk arbejde, samt beskrive hvilke 

konsekvenser dette kan have for kvalitetsudviklingen heraf. 

 

 

1.4 Problemformulering 

Hvordan tillægges kvalitet/kvalitetsudvikling mening og betydning i en politisk diskursiv praksis og 

en socialpædagogisk diskursiv praksis? Hvilke konsekvenser kan dette få for kvalitetsudviklingen 

af det socialpædagogiske arbejde? 
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2. Teoretiske og empiriske overvejelser 
I de følgende afsnit vil de metodiske overvejelser for dette projekt gennemgås. Jeg vil benytte 

forskellige teoretiske og empiriske elementer for, at belyse kvalitet i det socialpædagogiske arbejde, 

forstået henholdsvis i en politisk diskursiv praksis og en socialpædagogisk diskursiv praksis. 

Projektet vil benytte en diskursanalytisk tilgang, der kan betragtes som tilhørende den 

konstruktivistiske tradition (Hansen 2004). I dette kapitel vil den teoretiske forståelse blive uddybet 

og begrundet. Ligeledes vil det empiriske materiale blive præsenteret samt beskrevet, hvordan dette 

er tilvejebragt. Endelig vil de analysestrategiske overvejelser for projektet belyses.  

 

Foucaults teoriudvikling og empiriske studier har været en væsentlig bidragyder til diskursteorien.    

(Jørgensen & Phillips 2006). I dette projekt vil Foucault primært blive benyttet til forståelse af 

magtbegrebet, udpegning af konsekvenser, i forhold til kvalitet i en politisk diskursiv praksis og en 

socialpædagogisk diskursiv praksis. Analysestrategien vil dog også referere til Foucaults forskrifter 

for en analyse, eller som Foucault betegner det ”forsigtighedsregler” (Foucault 2006). I 

diskursteorien er metode ikke et sæt på forhånd fastlagte regler, men snare refleksioner over de valg, 

der træffes (Hansen 2004). Endvidere vil projektet benytte Laclau og Mouffes diskursteori til, at 

belyse diskurs, begrebet kvalitet samt til at opbygge en analysestrategi.  Andersen betegner Laclaus 

genskrivning af Foucaults diskursanalyse, som en konsekvent og rendyrket diskursanalyse, og som i 

samarbejde med Mouffe har skabt en politisk diskursteori (Andersen 1999). 

   

 

2.1 Socialpædagogik 

Det er bl.a. projektets formål, at undersøge en socialpædagogisk diskursiv praksis samt identificere 

mulige konsekvenser i kvalitetsudviklingen af socialpædagogisk arbejde. Socialpædagogik har i en 

årrække været diskuteret ud fra flere forskellige perspektiver; som begreb, fag eller praksisfelt. 

Dette kan udspringe i socialpædagogikkens meget forskellige traditioner rundt om i Europa 

(Madsen 2005). I dette projekt undersøges socialpædagogikken med udgangspunkt i et praksis 

perspektiv, afgrænset og defineret ud fra de områder, hvori der udøves socialpædagogik. Madsen 

beskriver, at det ikke er muligt teoretisk, at definere socialpædagogikkens genstandsfelt, da 

socialpædagogikken ofte er under indflydelse af andre professioner, politiske interesser samt 

lovgivningsmæssige forhold. (Madsen 2005). Derfor kan en mulig afgrænsning være 
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socialpædagogens praksisområder. Dette projekts fortællinger fra den socialpædagogiske diskursive 

praksis er hentet fra områder, der enten beskrives som kerne- eller grænseområder for 

socialpædagogikken, eksempelvis handicapområdet, anbragte børn og unge samt børn med særlige 

behov (Madsen 2005).  

 

Socialpædagogikken har, i lighed med andre professionsuddannelser, ikke en egen disciplin og 

derfor ikke en entydig velafgrænset afklaring af socialpædagogikken (Jensen 2006). 

Socialpædagogisk forskning er interdisciplinær og må gøre brug af forskellige socialvidenskabelige 

teorier (Jensen 2006). Dette projekts undersøgelse af diskursive praksisser trækker hermed på 

diskursteoriens forståelse til undersøgelse af socialpædagogikken. Dette teoretiske udgangspunkt 

synes relevant, også på baggrund af Bent Madsens beskrivelser af, hvordan socialpædagogikken må 

forstås i en stadig mere kontekstafhængig situation. Her påpeges socialpædagogikkens samspil med 

de faglige og socialpolitiske mangesidige interesser og magtforhold (Madsen 2005).   

 

 

2.2 Det empiriske materiale 

Første del af empirien vil primært være tekster hentet på Internettet, og kan ses som officielle 

dokumenter, der repræsenterer henholdsvis Akkreditering Danmark (Akkreditering Danmark), 

Danske Regioner (Danske Regioner 2007) samt regeringens Kvalitetsreform (Kvalitetsreformen 

2007). Anden del af empirien til beskrivelse af kvalitet, oplevet af frontpersonaler på det 

socialpædagogiske område, er indhentet gennem en kvalitativ undersøgelse i foråret 2009. Der har 

været fokus på lokale fortællinger af frontpersonaler, og kan på ingen måde ses som repræsentative 

for det socialpædagogiske felt. Dette giver dog heller ingen mening i dette projekts sammenhæng, 

da det ikke er ambitionen, at skabe ”sandheden” om kvalitet i socialpædagogik, men snare at vise, 

hvordan kvalitet og kvalitetsudvikling tillægges mening og betydning i en socialpædagogisk 

kontekst.  

 

Samlet har empirien til formål, at vise forståelser af kvalitet i en politisk diskursiv praksis og 

socialpædagogisk diskursiv praksis, samt belyse hvilke konsekvenser dette kan have for det 

socialpædagogiske arbejde. Hvordan muliggøres diskurser, og hvordan støttes de på diskursens 

ydreside (Foucault 2006).  
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2.2.1 Dokumenter om kvalitet og akkreditering 

Dokumenterne repræsenterer forskellige politiske aktører, der kan ses som betydningsfulde for 

kvalitetsdebatten på det socialpædagogiske område.  I dette afsnit vil disse dokumenter blive 

præsenteret og sluttelig vil begrundelser for udvælgelse af tekster, samt teksternes indbyrdes 

forbindelse blive belyst.  

 

Landsforeningen af private opholdssteder (LOS) har udviklet en akkrediteringsmodel i samarbejde 

med konsulentfirmaet Reflektor Aps. (Reflektor Aps.) Opholdsstederne kan blive akkrediteret i 

forhold til faglighed, organisering og brugerindflydelse (Bilag 1). De skal beskrive sig selv ud fra 

nogle bestemte kriterier, som efterfølgende bliver kontrolleret for, om de stemmer overens med 

virkeligheden. Akkrediteringen tildeler efterfølgende opholdsstedet et kvalitetsstempel, et lille grønt 

mærke, som dokumenterer akkrediteringen. Et akkrediteringsnævn bestemmer efter bedømmelse af 

opholdsstedet, om kvalitetsstemplet kan tildeles.  Der er i dag 50 sociale tilbud, som er akkrediteret 

efter denne model (Rørbæk 2009). Der skal hvert år foregå en intern kvalitetsvurdering, ligesom der 

hvert tredje år må ske en fornyet ansøgning om akkreditering, hvis kvalitetsstemplingen fortsat 

ønskes (Bilag 1). Akkreditering Danmark (Akkreditering Danmark), der står for 

akkrediteringsmodellen, er en selvejende institution finansieret via satspuljemidler. Akkreditering 

Danmark har to gange fået tildelt midler af satspuljen første gang i 2005 (Rørbæk 2007).  

Beskrivelse af akkrediteringsmodellen vil primært ske via dokumenter fra Akkreditering Danmarks 

hjemmeside, herunder ”Akkrediteringsstandard for botilbud” (Bilag 1). Ligeledes vil artikler fra 

Socialpædagogen 2009 benyttes (Rørbæk 2009). 

 

Via Danske Regioners udarbejdelse af en kvalitetsmodel på det sociale område, tydeliggøres at der 

er fokus på kvalitet i det socialpædagogiske arbejde. I baggrund og formål for kvalitetsmodellen 

beskrives, at det fælles tiltag i regionerne skal ses begrundet i større fokus på dokumentation af 

indsats og effekt, samt sikring af større åbenhed på sociale tilbud (Danske Regioner 2007). 

Kvalitetsmodellen bygger på principper hentet fra Den Danske Kvalitetsmodel på sundhedsområdet. 

Kvalitetsmodellen har elementer af en akkreditering med eksplicitte standarder og evalueringer, der 

bygger både på selvevaluering og ekstern evaluering (Danske Regioner 2007). Regionernes arbejde 

er forankret i Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland (Socialkvalitetsmodel: a).  I dette 

projekt vil dokumentet ”Dansk kvalitetsmodel på det sociale område” (Danske Regioner 2007), 

primært blive benyttet. Modellen skal ses, som et overordnet skelet for opbygningen af en 
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kvalitetsmodel på det sociale område (Danske Regioner 2007). Arbejdet med udvikling og 

implementering af kvalitetsmodellen startede i begyndelsen af 2008 (Danske Regioner 2007).  

Ligeledes vil dokumenter, der omhandler delprojekter i den danske kvalitetsmodel blive benyttet, 

eksempelvis ”Bruger- og pårørendeundersøgelser” (Socialkvalitetsmodel: b). 

 

Regeringens kvalitetsreform er en tredje dokumentrække, der i dette projekt vil blive belyst. 

Kvalitetsreformen blev offentliggjort i august 2007 og dokumenter fra kvalitetsreformens 

hjemmeside inddrages her, bl.a. indledningen ”Bedre velfærd og større arbejdsglæde – regeringens 

strategi for høj kvalitet i den offentlige service” (Kvalitetsreformen 2007: b). Kvalitetsreformens 

hjemmeside skriver, at den ikke længere bliver opdateret, men at de mange initiativer kan følges på 

Finansministeriets hjemmeside (Kvalitetsreformen 2007: a).  

 

Ovenstående empiri kan ses som tekster, der beskriver en politisk diskursiv praksis, der har til 

formål, at indholdsudfylde kvalitetsbegrebet. Hvordan tillægges kvalitet mening og betydning. I 

princippet må samtlige tekster indenfor diskursen læses for, at give en fyldestgørende undersøgelse. 

Dette lader sig naturligvis ikke gøre, og derfor bliver udvælgelsen interessant. I dette projekt er 

udvælgelsen på empiriens første del foretaget ud fra et kriterium om centralitet (Dyrberg, Hansen & 

Torfing 2000). 

 

Teksterne repræsenterer centrale aktører i forhold til det sociale område, og kan ses som væsentlige 

bidragyder til udvikling af kvalitets- og akkrediteringsmodeller til det sociale område. Nogle af 

teksterne henviser til hinanden og benytter nogle af de samme referencer, herunder 

kvalitetsmodellen på sundhedsområdet. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område refererer 

således til Den Danske Kvalitetsmodel på sundhedsområdet, og har benyttet en del af rammerne og 

principperne herfra (Danske Regioner 2007). Ligesom kvalitetsmodellen på sundhedsområdet ses 

kvalitetsreformen som baggrund for modellens arbejde (Danske Regioner 2007). Ydermere 

henvises der i kvalitetsmodellen til akkrediteringsstandarder fra LOS (Danske Regioner 2007), hvor 

Akkreditering Danmark er forankret (Akkreditering Danmark: e). Kvalitetsreformen ses som 

bidragsyder til den offentlige debat om kvalitet (Danske Regioner 2007). Kvalitetsreformen 

fremlægges i august 2007 (Kvalitetsreformen 2007: a), dermed er Akkreditering Danmarks arbejde 

med udvikling af en akkrediteringsmodel påbegyndt tidligere.  Der er selvfølgelig af samme grund 

ingen henvisninger i akkrediteringsmodellen fra Akkreditering Danmark til kvalitetsreformen. 
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Akkreditering Danmarks arbejde er i øvrigt ikke forankret i offentlige institutioner, men selvejende. 

Der kan imidlertid stadigvæk ses en offentlig interesse i akkrediteringsmodellen, da denne er 

finansieret af satspuljemidler, ligesom modellen henvender sig til alle sociale tilbud, herunder 

skoletilbud (Rørbæk 2009).   

 

Dokumenterne repræsenterer ikke en fyldestgørende eller udtømmende beskrivelse af alt, hvad der 

forgår på det sociale område i forhold til kvalitetsudvikling. Derimod kan dokumenterne opfattes 

som momenter i en politisk diskursiv praksis. Dokumenter må her ses produceret af centrale aktører 

i forhold til akkrediterings- og kvalitetsmodeller på det sociale område.  

 

2.2.2 Praksisfortællinger om kvalitet 

Empiriens anden del er blevet til i et samarbejde mellem forskellige frontpersonaler på bosteder og 

mig. Inspiration til denne del af empirien er hentet i ”Kvalitative metoder i et interaktionistisk 

perspektiv” (Mik-Meyer & Järvinen 2005). Forskerens resultater er skabt på baggrund af egen 

meningsproduktion i en interaktion med det undersøgte. Dette er også et vilkår i dette projekt. 

Frontpersonalers beskrivelser af kvalitet i socialpædagogisk arbejde fremkommer bl.a. på baggrund 

af mine spørgsmål og udvælgelser, ligesom analysen vil frembringes i forhold til den 

meningshorisont, jeg ser. Foucault beskriver, at der ikke findes fri og interesseløs forskning 

(Foucault 2006), hvilket også gør sig gældende for dette projekt.     

 

2.2.2.1 Indhentning af empiri 

Den indhentede empiri er praksisfortællinger fra det socialpædagogiske område. Jeg har forespurgt 

på tre institutioner, hvorvidt der var interesse i deltagelse fra frontpersonaler. Tre institutioner har 

ønsket at deltage, og samlet er der seks frontpersonaler, der har afleveret en fortælling om kvalitet i 

det daglige socialpædagogiske arbejde. På de tre undersøgte institutioner bor der henholdsvis børn 

eller udviklingshæmmede voksne. En institution er et specialundervisningstilbud for børn. 

Institutionerne er meget forskellige i størrelse og organisatorisk opbygning. Endvidere kan nævnes, 

at institutionerne er henholdsvis et privat opholdssted, et kommunalt botilbud samt et kommunalt 

undervisningstilbud. Derudover refererer de til forskellige forhold i lovgivningen, alt efter om det er 

en børneinstitution, skoletilbud eller botilbud for voksne. Personalet kan alle tre steder være 

forskelligt uddannet, de fleste med pædagogisk eller socialfaglig baggrund, foruden ved lærer og 
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nogen uden uddannelse eller anden uddannelse. Der er med andre ord mange forskelle ved de 

personaler, der er medproducerende til empirien. Ligesom de kontekstuelle forhold 

praksisfortællingerne udspiller sig i er forskellige. Forskellighederne understreger det 

socialpædagogisk områdes diversitet, og en undersøgelse må holde fast i dette perspektiv i stedet 

for en skarp reduktionistisk tilgang. Af samme årsag er det de ”små” fortællinger fra hverdagen, der 

er valgt. Fortællinger kan bibringe en detaljeret forståelse af lokale problemer og oplevelser (Reff & 

Sehested 2003).  

 

Frontpersonalernes beskrivelser af kvalitet i socialpædagogisk arbejde, er fokus for projektet, og er 

undersøgt med udgangspunkt i nedenstående åbne tilgang. Alle deltagere i projektet har med 

baggrund i min invitation kendskab til projektets formål og er indforstået med, at fortællingerne 

bliver benyttet. Alle navne på personer og institutioner er ændret for at undgå genkendelse. Dette 

sker med særligt hensyn til de beboere, som kan være en del af fortællingerne, hvorfor disse forhold 

skal være anonymiseret. Der er lagt vægt på konkrete praksisfortællinger og frontpersonalers egen 

oplevelser. Fortællinger kan vise den faglige selvforståelse og danner grundlag for konstruktion af 

mening og betydning (Hansen 2009) Nedenfor ses uddrag af min forespørgsel sendt til 

institutionerne. På baggrund heraf har frontpersonalerne nedskrevet deres fortælling.  

 

”Fortæl om en konkret episode(r), der omhandler kvalitet i dit daglige arbejde. 

Episoden/episoderne kan omhandle din oplevelse med kvalitet i det socialpædagogiske arbejde. 

Enten hvor der manglede kvalitet, eller hvor du fandt, der var høj grad af kvalitet.”  

(Bilag 2). 

 

På baggrund af mit fokus på frontpersonalers forståelse af kvalitet gennem fortællinger, har jeg 

valgt institutioner, jeg ikke til dagligt samarbejder med, ligesom jeg kun perifert har kendskab til 

disse. Udover min invitation til deltagelse har jeg talt med nogle af frontpersonalerne pr. telefon for 

praktiske aftaler, ligesom nogle har ønsket at spørge til undersøgelsens fokus. Der er således ikke 

tale om ”rene” data, der ikke kan være under indflydelse af mange forskellige forhold, så som min 

mulige påvirkning af fortællingerne via invitation og efterfølgende telefonsamtale. Ligeledes kan 

nogle af frontpersonalerne have snakket sammen om fortællingerne eller spurgt andre herom, 

hvilket kan have inspireret til fortællingerne. Disse forhold har ikke været mulige, ej heller 

ønskværdige, at styre.  Pointen i dette projekt er, at kontekstafhængigheden er et vilkår, 
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hvorigennem socialpædagogisk arbejde må forstås. Fortællingerne bliver til i en interaktion mellem 

mange forskellige heriblandt mig som undersøger. Fortællingerne er blevet konstrueret på 

foranledning af min interesse for kvalitetsudvikling og må derfor også forstås i den sammenhæng. 

Fortællingerne skal dog ikke ses som fiktion. Alle fortællinger er episoder, der er oplevet af 

frontpersonaler, hvori de er tillagt mening og betydning i forbindelse med deres daglige arbejde. 

Der er derfor forskel på det, der beskrives i fortællingerne, og det der rent faktisk er sket, hvilket 

netop er et af projektets pointer. Der findes ingen tilgang til virkeligheden gennem det empiriske 

materiale uafhængig af perspektivet (Wenneberg 2000). Hvorfor det teoretiske afsæt for dette 

projekt vil blive beskrevet nedenfor. 

 

 

2.3 En konstruktivistisk position  

I en konstruktivistisk tradition kan der ikke frembringes en objektiv erkendbar sandhed. Derfor vil 

ønsket om, at frembringe viden være indlejret i magtpositioner og en teoretisk forståelse af, hvordan 

man kan forstå det, der undersøges (Wenneberg 2002). Socialkonstruktivismen kan fungere som en 

slags ”dåseåbner”, og beskriver socialkonstruktivismens evne til, at opbløde traditionelle og 

fastlåste forestillinger.  Wenneberg fremhæver dog et problem eller udfordring, som også er dette 

projekts. Den nye viden, som en dekonstruktion frembringer, vil også være en social konstruktion 

og endnu et billede, som risikerer at opleves som sandheden (Wenneberg 2002). Når sandheden 

ikke lader sig indfange uafhængig af perspektivet det anskues igennem, afgøres dette af sociale 

faktorer (Wenneberg 2002).  

 

 

2.4 Diskursteori 

Diskursteorien vil i nedenstående afsnit beskrives for, at tydeliggøre forudsætningerne for dette 

projekts diskursteoretiske afsæt. Formålet er at forklare nogle af teoriens grundantagelser omkring 

diskurs og magtforhold, som afsæt til en diskursanalytisk tilgang.  

 

I lighed med konstruktivismen er det diskursteoriens og dermed diskursanalysens sigte, 

at ”denaturaliserer” og drage oplevede nødvendigheder i tvivl. Sociale forhold er historisk 

specifikke eller kontingente (Hansen 2004). Derudover har diskursteorien den målsætning, at 
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bedrive kritisk forskning, at udforske og kortlægge magtrelationer i samfundet (Jørgensen & 

Phillips 2006, Hansen 2004). Når sociale forhold er kontingente og forandringer sker på baggrund 

af valg der træffes, er det diskursanalysens mål, at fremvise konsekvenserne heraf.  Hansen giver et 

eksempel med indførsel af demokratiet. Dette betyder ikke, at magten forsvinder, men at det er en 

måde, at indrette vores samfund på, som forsøger at leve op til vores forestilling om lighed. 

Demokratiet betyder imidlertid, at andre måder at indrette sig på er ekskluderet. Disse 

eksklusionsprocesser er diskursanalysens sigte (Hansen 2004). Diskursteoriens fokus på 

kontingente sociale forhold, kortlægning af magtforhold samt konsekvenserne heraf, begrunder 

dette projekts valg af en diskursanalytisk tilgang. Men hvordan kan vi forstå disse magtforhold og 

konsekvenserne heraf? 

 

2.4.1 Magtforhold 

Et gennemgående tema for Foucaults bøger er, hvordan den vestlige verden har produceret 

diskurser. Hvordan sandhed er bundet sammen med forskellige magtmekanismer og 

magtinstitutioner (Foucault 2006). Foucault gør op med en traditionel forståelse af magtbegrebet og 

spørger i stedet til, hvordan bestemte forhold bliver gjort til objekt for videns produktion (Foucault 

2006).  I lighed hermed er det dette projekts formål, at se hvordan kvalitet bliver betydningsfuld for 

det socialpædagogiske arbejde eller med andre ord, hvordan kvalitet bliver genstand for 

opmærksomhed. 

 

Foucault beskriver, hvordan der traditionelt har været en opfattelse af, at magt besiddes af bestemte, 

eksempelvis kongen. Det er dog vigtigt, at befri sig fra denne forestilling om magten, der fungerer 

ved hjælp af retten, loven og afstraffelsen. Derimod fungerer magten via teknikken, normalisationen 

og kontrollen (Foucault 2006).  

 

”Ved magt forekommer det mig, at man først og fremmeste må forstå den mangfoldighed af 

styrkeforhold, som er immanente i det område, hvor de udøves, og hvis organisation de konstituerer; 

spillet som gennem kampe og sammenstød omformer, styrker og omstiller dem; den støtte som disse 

styrkeforhold yder hinanden, så at de kommer til at udgøre kæder eller systemer, eller, tværtimod, 

de forskydninger, de modsætninger som isolerer dem fra hinanden.” (Foucault 2006) 
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Magten er et spil med mange udgangspunkter samt forhold, og har en direkte producerende rolle via 

ligevægt og uligevægt. Hvor der er magt, er der modstand, magten eksisterer kun i kraft af et væld 

af modstandspunkter. Vi er alle inden for magten, der er overalt og kommer alle steder fra. Magten 

har en relationel karakter og virker gennem lokale konfrontationer, men danner samtidig en generel 

styrkelinje i samfundet. Ingen magt udøves uden hensigter og mål, men er ikke et resultat af 

individets egne valg. Derfor kan magten heller ikke identificeres til, at være nogens ejendom og 

virker derved skjult og anonymt (Foucault 2006).  En magtanalyse skal derfor fokusere på de mange 

foranderlige styrkeforhold, der produceres. ”Den strategiske model fremfor rettens model.” 

Samfundet i dag, er kendetegnet ved, at styrkeforhold kommer til udtryk på det politiske område i 

stedet for, som tidligere på krigens område (Foucault 2006).    

 

2.4.2 Politikkens betydning 

Laclau og Mouffes diskursteori skal ses som både et teoretisk og politisk projekt, men dette betyder 

ikke, at politikken skal forstås som en overbygning på diskursteorien. Deres mål har været, at 

beskrive, hvad politik er for derefter, at give et svar på, hvordan politik bør være. Det teoretiske 

resultat blev en diskursteori (Laclau & Mouffe 2002), hvilket er nedenstående afsnits fokus at 

beskrive. Det er dog ikke uvæsentligt, at være opmærksom på teoriens historiske rødder og politiske 

formål. Laclau og Mouffe ser deres teori, som en kritisk tilgang, selvom det ikke er muligt, at 

fremstille den endelige sandhed herom (Jørgensen & Phillips 2006).  Jørgensen & Phillips nævner, 

at Laclau og Mouffe kun kort forholder sig til den problematik, at når alt er diskursivt konstrueret, 

hvordan forholder vi os så til deres teori. Den kan jo ikke selv være objektiv, men må også forstås 

socialt konstrueret og som en politisk intervention (Jørgensen & Phillips 2006). Foucault beskriver, 

at vi alle er indenfor magten, og vi ikke kan undslippe denne, eller at der ikke er et absolut ydre 

punkt, hvor vi kan forholde os til magten (Foucault 2006) 

 

Hos Laclau og Mouffe skelnes der ikke mellem diskursive eller ikke diskursive praksisser, dermed 

afvises Foucaults skelnen herimellem (Laclau & Mouffe 2002). Diskursbegrebet omfatter alle 

sociale fænomener, og det er politiske processer, der bestemmer, hvordan vi handler og tænker samt 

skaber samfundet. Sociale forhold bliver altså til via politiske processer, Laclau betragter politik 

som havende forrang (Laclau 1990). Politik skal dog ikke forstås i snævert forstand, som 

partipolitik, men som enhver artikulation, der forsøger at fiksere betydning af diskurser (Jørgensen 

& Phillips 2006).   
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2.4.3 Diskurs 

Når alle sociale forhold bliver produceret diskursivt betyder det imidlertid ikke, at der ikke findes 

en objektiv verden, det er bare ikke muligt at få adgang hertil. Både fysiske og sociale forhold må 

forstås med den betydning, vi tillægger den. Virkeligheden er diskursivt formidlet (Jørgensen & 

Phillips 2006).  Diskursteorien trækker her på en poststrukturalistisk sprogfilosofisk tradition, hvor 

virkeligheden forstås og skabes gennem sproget. Diskurs kan forstås, som en bestemt måde af forstå 

og tale om verden på (Jørgensen & Phillips 2006). Hvilke udsagn er meningsfulde og opleves sande 

på et givent tidspunkt. Pointen er netop, at det ikke er sandheden, men opleves som værende sandt. 

Laclau kalder, dette for en myte: 

 

”By myth we mean a space of representation witch bears no relation of continuity with the 

dominant structural objectivity. Myth is thus a principle of reading of a given situation. … Any 

objectivity, then, is merely a crystallized myth.” (Laclau 1990). 

 

Diskurs bliver en måde, at forstå verden på og kan ses som en reduktion af muligheder. 

Fastlæggelse af tegns betydning inden for diskursen kaldes momenter. Betydningen af momenter 

skal altid ses i forhold til andre momenter inden for samme diskurs. Denne betydningsfastlæggelse 

sker via artikulationer, hvor vi til stadighed forsøger, at fastlægge tegnenes betydning (Jørgensen & 

Phillips 2006). Det nødvendige og særligt privilegerede tegn bliver til ”nodal points” (Laclau & 

Mouffe 1987), hvor andre tegn bliver kædet sammen med eller sat i forhold til disse. Måden hvorpå 

disse ”nodal points” er knyttet sammen med andre tegn, definerer deres betydning.”… all values 

are values of opposition and are defined only by their difference” (Laclau & Mouffe 1987) 

 

En hver artikulation kan sætte tegnene i forhold til hinanden på en ny måde og derved skabe en 

anden betydningsmulighed. (Jørgensen & Phillips 2006). Diskurser er ikke én gang fastlåste; nye 

artikulationer forsøger nye fastfrysninger, diskursen er kontingent, processen er aldrig fuldstændig 

(Laclau & Mouffe 1987). Muligheder som diskursen udelukker kaldes for det diskursive felt, et 

overskud af mening der undergraver diskursen (Laclau & Mouffe 2002) Gennem konflikter, 

konventioner og forhandlinger fastlægges og udfordres betydningsdannelsen i en ”on going 

process”. Tegn, som er udelukket for diskursen, kaldes elementer. Elementer i det diskursive felt, 

kan gøres til momenter ved, at skabe entydighed om begrebet og derved inddrage det i diskursen. 

(Jørgensen & Phillips 2006). Ændringer i diskurser er ikke på baggrund af individets eget frie valg, 
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alt er ikke muligt på hvilket som helst tidspunkt. Diskursteorien ser konkrete subjekter formet af 

historien i forskellige diskurser (Hansen 2004). Subjektet kan i stedet ses som ”motor” for diskursiv 

praksis. Subjektet er socialt betinget, der søger efter identitet i diskursen (Jørgensen & Phillips 

2006), eller som Laclau formulerer: ” subjektet er afstanden mellem beslutning og den uafgørbare 

struktur” (Hansen 2004). En kritik af diskursteoriens fokus på kontingens kunne være, at alt bliver 

muligt for individer eller grupper, og dermed en nedtoning af, at alle ikke har lige adgang til at 

forandre diskurser (Jørgensen & Phillips 2006).  Ikke desto mindre benytter Laclau og Mouffe 

oprindelige marxistiske begreber til at beskrive, hvordan samfundets herredømme forhold kan 

forstås (Andersen 1999). Hvordan momenter altid ekskluderer elementer, og ændringer i diskursen 

ikke opstår på baggrund af frie valg.  

 

2.4.4 Hegemoni og antagonisme  

Hegemoni er diskursteoriens begreb for fiksering af betydning, hvilket dog aldrig bliver 

fuldstændigt, der er altid et meningsoverskud. Laclau beskriver hegemoni, som at tegne i vand.  

 

”Det er noget, der er umulig, ustabilt og sårbart, men alligevel noget man til en vis grad kan opnå” 

(Andersen 1999). 

 

En hegemonisk diskurs har midlertidigt oprettet entydighed, og magtforholdet er tilsyneladende 

neutraliseret. Betydningsdannelsen er gjort selvfølgelig, og der ses en konsensus i samfundet. 

Modsat marxismen, som Laclau og Mouffe har hentet begrebet fra, ser de ikke hegemoni bliver 

bestemt af økonomien, men af de diskursive processer. Den kraft som lader entydigheden opstå 

kaldes hegemoni (Jørgensen & Phillips 2006). Den politiske kamp er afgjort, og det sociale har 

bevæget sig fra nødvendighed til objektivitet (Laclau 1990:28).  

 

Betydningsfastlæggelse sker via kampe eller konflikt, hvilket diskursteorien kalder for en 

antagonisme. Når to identiteter strides om betydningsfastlæggelse trues diskursens entydighed, 

elementer fra det diskursive felt forsøges, at gøres til momenter.  Samfundet er et forsøg på at skabe 

entydighed i det sociale (Jørgensen & Phillips 2006:45). Når diskursen er midlertidig lukket, og det 

er lykkes at skabe entydighed, er antagonisme opløst. Diskursen er alment accepteret, og 

momenternes betydning og mening er oplevet som klare. Dette er imidlertid, som tidligere nævnt 

kun en myte, da der altid i hegemoniske diskurser er et rum af uafgørbarhed. Der er altid 
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antagonistiske kræfter i en hegemonisk diskurs og ustabile grænser til det diskursive felt (Laclau & 

Mouffe 2002). Hvor veldefineret og entydig en diskurs måtte være, er der altid en ufuldstændighed 

(Hansen 2004).  

 

“A fully successful system of differences, which excluded any floating signifier, would not make 

possible any articulation; the principle of repetition would dominate every practice because 

hegemony supposes the incomplete and open character of the social, that it can take place only in a 

field dominated by articulatory practices”( Laclau & Mouffe 1987) 

 

Tegnene i en diskurs kan altid artikuleres anderledes, knyttes sammen på en ny måde. Elementer fra 

det diskursive felt kan blive reartikuleret og blive til momenter i diskursen. Begreber i en diskurs 

kan være under indflydelse fra flere diskurser, og kan derved fremstå som flydende. ”Nodal points” 

hvor betydningen ikke er fastsat, benævnes ”floating signifiers”. Laclau benytter begrebet 

demokrati til, at forklare begrebers flydende form. Demokrati forstås meget forskelligt, alt efter om 

det bliver artikuleret ud fra en anti fascistisk eller anti kommunistisk diskurs (Laclau 1990). Der 

forgår her en kamp eller en antagonisme for, at indholdsudfylde samme begreb. Et forsøg på 

midlertidig at fastfryse begrebet, og strukturerer den herskende diskurs. Der kan imidlertid ske det, 

at begrebet udvides så meget eller ækvivaleres, at begrebet ikke kun er flydende, men tømt for 

indhold ” empty signifier” (Torfing 2000). ”Empty signifiers” betegner det forskelsløse og samtidig 

det, der aflyser forskelle (Andersen 1999). Begreber kan dog aldrig fikseres fuldstændigt, nye 

artikulationer giver mulighed for nye forstyrrelser eller dislokationer af diskursen (Hansen 2004). 

På den ene side trues diskursens identitet, på den anden side gives nye muligheder (Laclau 1990).  

 

 

2.5 Analysestrategi for dokumentanalyse  

Empiriens første del vil blive analyseret med udgangspunkt i primært officielle dokumenter skrevet 

om; akkreditering af botilbud gennem Akkreditering Danmark (Akkreditering Danmark), 

beskrivelser af den danske kvalitetsmodel (Danske Regioner 2007), samt kvalitetsreformen 

(Kvalitetsreformen 2007). Dokumentstudier har stor udbredelse indenfor diskursanalysen og 

inspireret af Foucaults diskursanalytiske undersøgelser af videnskab, galskab og medicin. Foucault 

finder, at dokumenter skal betragtes som monumenter, der virker i en sammenhæng og ikke som 
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kilder, der beskriver en mening, som ligger bagved eller uden for teksten (Hansen 2004). 

Dokumenterne skal ses som indeholdende mening, konstrueret på et givent tidspunkt, der handles 

ud fra (Torfing 2000).  Hvilke momenter i diskursen kan identificeres, og hvordan kædes de 

sammen med andre momenter.  

 

Foucault beskriver, at hvis et område er konstitueret for erkendelse og har muliggjort 

objektiveringer af denne erkendelse, er det sket med udgangspunkt i et magtforhold (Foucault 2006). 

I dette projekts sammenhænge er kvalitet gjort til objekt for erkendelse bl.a. gennem 

kvalitetsmodeller. Akkrediterings- og Kvalitetsmodellerne italesætter kvalitet, et forhold modellerne 

synes vigtigt, at beskæftige sig med. Projektets analyse vil fokusere på, hvordan kvalitet 

problematiseres, da der ikke er tale om kvalitet iboende entydighed og sandhed. Hvordan forklarer 

dokumenterne kvalitet, og hvilke begrundelser ses for at beskæftige sig hermed. Hvilke 

dislokationer fremtræder, som kan begrunde, at kvalitet bliver artikuleret. En konkret analyse må 

netop lede efter disse dislokationers artikulationer (Hansen 2000).  

 

Dokumentanalyse konstruktivistisk inspireret interesserer sig ikke for, om tekstens indhold er sand 

eller falsk, men snare hvordan teksten er fremstillet (Phillips & Schrøder 2005). Derfor vil dette 

projekts analyse også rette sig mod den sammenhæng, teksterne er skrevet ind i. Hvordan ses 

dokumenterne, at forholde sig til hinanden, og hvordan tales der om tilblivelsen af disse tekster. 

Diskursanalyse kan vise, hvordan aktører kæmper om, at gøre netop deres samfundsbillede 

gældende (Jørgensen & Phillips 2006). Ingen lokale forhold fungerer uden det indskriver sig i en 

helhedsstrategi, og omvendt ingen strategi kan virke altomspændende uden præcise og subtile 

relationer (Foucault 2006). 

 

Det er projektets ambition, at belyse hvordan dokumenterne beskæftiger sig med kvalitet, og 

hvordan disse tillægger kvalitet mening og betydning. Derfor er det interessant, at fokusere på 

hvordan teksterne foreslår, at kvalitet skal behandles, hvem skal forestå dette arbejde, samt hvilket 

resultat skal der komme ud af kvalitetsarbejdet. Diskurser er ikke statiske, men forandrer sig ikke 

nødvendigvis med store radikale brud, men med små forandringer, præciseringer og forskydninger. 

Sådanne interventioner er interessante for en analyse, netop fordi de ofte sætter sig spor i diskursen 

(Torfing 2000). Forholdet mellem magt og viden ændrer sig hele tiden, og derved er det mere 

interessant, at undersøge forandringsspillet frem for magtbesiddelsen (Foucault 2006).  Kampen om 
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betydningsdannelse er et vigtigt fokus i en konkret analyse (Jørgensen & Phillips 2006). I dette 

projekt vil der søges efter de selvfølgeligheder kvalitet beskrives med, og måder kvaliteten opfattes 

på. Det er diskursers taktiske fremtræden og produktivitet, der må være en analyses fokus ikke en 

bagved liggende teori (Foucault 2006). 

 

Dokumenter kan ses som materiale, der afgiver og tillægges betydning i den sociale kontekst 

dokumenter produceres og konsumeres i (Mik-Meyer & Järvinen 2005). Tekstlæsning kan vise 

diskursive flader eller kontingente forskelle, der får reel betydning for den sociale, økonomiske og 

politiske praksis. (Torfing 2004). Konsekvenser af akkrediterings- og kvalitetsmodellerne, for det 

socialpædagogiske arbejde, vil beskrives i dette projekt som én mulig læsning.  Projektet vil ikke 

angive sandheden om konsekvenser af kvalitetsudvikling for socialpædagogisk arbejde, men vil 

bidrage med nye perspektiver på konkrete socialpædagogiske forhold.   

 

 

2.6 Analysestrategi for praksisfortællinger 

Analysen vil fokusere på udforskning af frontpersonalers fortællinger fra det socialpædagogiske 

arbejde med udgangspunkt i deres oplevelser af kvalitet. Inspiration til analyse af fortællingerne er 

hentet i Järvinens metodeovervejelser i artiklen ”Interview i en interaktionistisk begrebsramme 

(Järvinen 2005). Interview i en diskursanalyse kan benyttes som materiale til, at vise de spil, der 

giver bud på, at indholdsudfylde flydende begreber (Hansen 2004). I dette projekt benyttes 

frontpersonales fortællinger til, at give mening og betydning til kvalitet. Hvordan sammenkædes 

begrebet kvalitet med andre momenter og i hvilken forbindelse. 

 

Afsættet for Järvinen er, at mennesker forholder sig til omverdenen ved, at tillægge det mening. 

Mening bliver til i en social interaktion, og denne omfortolkes kontinuerligt (Järvinen 2005). 

Analysen af praksisfortællingerne vil identificere fortællingens forløb; historiens begyndelse, midte 

og afslutning, ligesom fortællingernes problemer og plot må findes. En ideel fortælling går fra en 

stabil situation, der bliver forstyrret og skaber uligevægt. Efterfølgende igangsættes foranstaltninger 

til oprettelse af orden. Hvis fortællingen er meningsfuld for et publikum, er fortællingen også 

indeholdt en allerede eksisterende kulturel diskurs (Järvinen 2005).  Hvordan ses frontpersonalet at 
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beskrive kvalitetshistorier, hvilke forstyrrelser kan ses, og hvorledes beskrives disse. Dislokationen 

kan ses som startskuddet for enhver artikulationsproces (Hansen 2000). 

 

Et andet centralt fokus i en analyse af fortællinger kan være kulturelt genkendelige karakterer eller 

figurer, så som gode, onde, svage osv. (Järvinen 2005). Denne analyses sigte vil være, hvordan 

disse figurer tillægges mening og betydning, hvilke forhold skabes dem imellem, samt hvilke 

funktioner har fortællingernes rolleindehavere. Som et tredje fokus kan nævnes, hvilken genre der 

fortælles i. Er der tale om konflikt- og konkurrencehistorier, udviklingshistorier eller måske en helt 

tredje. Genre og karakter er en fortolkningsramme for fortællinger og tydeliggør derved, at det er 

fortællerens meningstilskrivning.  Der er med andre ord tale om fortællinger, hvor fokus i analysen 

ikke kun er på indhold, men også på fortællingens form, funktion og kontekst (Järvinen 2005).  

Hvordan italesætter frontpersonaler kvalitetsudvikling i en socialpædagogisk kontekst, og hvordan 

begrundes dette. 

 

Det er således dette projekts interesse, at identificere disse forhold for, at give billeder på 

frontpersonalers oplevelser og mening om kvalitet af socialpædagogiske arbejde. Endelig 

fremhæver Järvinen fokus på det uventede, der ligger en fare i, at nedtone uklarheder og anomalier 

(Järvinen 2005). Det er med projektets åbne spørgsmål til frontpersonaler om kvalitet netop ønsket, 

at afdække interessante nye vinkler eller fund. Hvilke konsekvenser kan en socialpædagogisk 

diskursiv praksis have for kvalitetsudviklingen i socialpædagogisk arbejde.  
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3. Dokumentanalyse af kvalitetsreformen samt af 
akkrediterings- og kvalitetsmodeller 
Jeg vil i de følgende afsnit analysere, hvordan kvalitet fremtræder i en politisk diskursiv praksis. 

Hvordan dokumenterne beskæftiger sig med kvalitet, og hvordan disse tillægger kvalitet, mening og 

betydning. Foucault beskriver, hvordan ingen lokale forhold kan fungere uden dette forstås ind i en 

helhedsstrategi, og ingen strategi virker altomspændende uden, at den fungerer lokalt (Foucault 

2006). Hvordan ses disse lokale italesættelser af kvalitet i dokumenterne. Hvilke forhold og 

problemstillinger ses som relevante for, at fokusere på kvalitet, og hvem italesættes som 

opgaveløser. Hvilke løsningsforslag konstrueres som svar på kvalitetsudfordringerne, samt hvordan 

beskrives disse løsningsforslag. Dokumenterne til denne analyse kan ses som monumenter, der 

giver indsigt i en politisk diskursiv praksis. Dokumenterne kæmper om, at tillægge 

kvalitetsbegrebet mening og betydning, og sætter kvalitet på den sociale og politiske dagsorden. 

Dokumenterne rummer ikke noget uden for dem selv, men fremviser en sandhed bestemt af 

forfatteren. Det er denne mening og betydning diskursanalysen forsøger at undersøge, men ikke 

mulig at rekonstruerer (Dyrberg, Hansen & Torfing 2000). 

 

 

3.1 Hvordan kvalitet bliver vigtig at tale om 

Foucault beskriver, at en analytik må se på, hvordan noget bliver gjort til objekt for viden, hvordan 

objektet italesættes (Foucault 2006). En øget fokusering på kvalitet kan begrundes og forklares ud 

fra en forstyrrelse, hvordan et problem bliver vigtigt at løse. I det følgende vil begrundelser for 

italesættelse af kvalitet i dokumenterne blive belyst. 

  

I ”Dansk kvalitetsmodel på det sociale område” (Danske Regioner 2007) beskrives, hvordan der 

gennem de senere år har været sat fokus på kvalitet og kvalitetsudvikling på det sociale område. 

Området har politisk bevågenhed, hvilket kvalitetsmodellen nævner, kan ses med regeringens 

kvalitetsreform på det offentlige område (Danske Regioner 2007). I regeringens strategi for 

kvalitetsreformen beskrives ligeledes, at der skal foregå et kvalitetsløft i hele den offentlige sektor: 

 

”Men velfærdssamfundet står over for store udfordringer der stiller krav til nytænkning og 

udvikling af kvaliteten … regeringen vil give velfærden et markant kvalitetsløft … Budskab 3. Mere 
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af det samme gør det ikke – der skal tænkes nyt. Men løsningen er ikke alene flere penge. Større 

bevillinger ville ikke have sikret os mod de sager, der har været med svigt og manglende omsorg på 

nogle institutioner” (Kvalitetsreformen 2007: b & c). 

 

Nytænkningen på institutionerne synes at være et væsentligt fokusområde i kvalitetsreformen, svigt 

på nogle institutioner ville ikke være undgået ved tildeling af flere penge. De primære udfordringer 

beskrives, som mangel på arbejdskraft og en stigende forventning til kvaliteten af den offentlige 

velfærd (Kvalitetsreformen 2007: b). Der er italesat, at noget bør gøres. Danske Regioner iværksatte 

en landsdækkende pårørendeundersøgelse af tilfredsheden med botilbud for voksne handicappede 

med ønsket om, at kvalitetssikre og udvikle botilbudene.  

 

” Arbejdet med udviklingen af kvalitet på det sociale område faldt i foråret 2007 sammen med en 

offentlig debat om svigt i plejen og omsorgen for personer med handicap, hvilket understregede 

aktualiteten af regionernes arbejde med kvalitetsudvikling.” (Sjøberg 2008). 

 

Ovenstående undersøgelse er en del af regionernes arbejde med kvalitet og Den Sociale 

kvalitetsmodel (Sjøberg 2008). Regionernes kvalitetsudviklingsarbejde beskrives som aktuelt på 

grund af den offentlige debat om svigt på det sociale område. Den offentlige debat er her 

udfordringen eller forstyrrelsen, som begrunder regionernes arbejde. Undersøgelsen viste i øvrigt en 

stor tilfredshed med regionens botilbud, som formanden for Socialpædagogernes Landsforbund 

beskriver således: 

 

” Oven på de senere års megen mediekritik af forholdene på nogle af landets bosteder, er det rigtig 

opmuntrende at se, at den kedelige tendens tilsyneladende er blevet vendt.” (Pedersen 2008). 

Den mediekritik der henvises til, forbinder artiklen ”Udviklingshæmmede: De pårørende er 

tilfredse” (Pedersen 2008) sammen med afsløringen af horrible forhold på et botilbudet for 

udviklingshæmmede i foråret 2007. Formanden for Socialpædagogernes Landsforbund glæder sig 

over, at den kedelige tendens med kritik af bosteder tilsyneladende er vendt. I artiklen er det 

undersøgelsen, som regionerne har udarbejdet, der viser opmuntring (Pedersen 2008). 

Kvalitetsarbejdet fra regionerne kan tilsyneladende vende billedet og gøre noget ved forstyrrelsen, 

nemlig forholdene på bosteder. Mediekritikken viser sig som et vigtigt forhold, der kan gøres noget 

ved.   
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Akkreditering Danmark refererer ikke til mediebegivenheder, men beskriver på sin hjemmeside, 

hvordan der er fokus på det sociale område samt at store reformer præger området 

(Akkreditering.dk: c). Begrundelsen for at arbejde med en akkrediteringsmodel beskrives således: 

 

” LOS har som forening valgt at arbejde målrettet med at udvikle kvaliteten af de ydelser som vores 

medlemmer dagligt leverer – af hensyn til brugerne, af hensyn til stedet selv og af hensyn til 

samarbejdspartnerne” (Akkreditering.dk: c) 

 

LOS´ medlemmer og dermed forskellige opholdssteder beskrives, at levere ydelser til det sociale 

område. På baggrund af den fokus der er på området samt de nævnte store reformer, vil foreningen 

arbejde målrettet med kvalitet. Ydelserne, som opholdsstederne leverer, skal kvalitetsudvikles, og i 

den forbindelse er der flere hensyn at tage. Målrettet kvalitetsudvikling ses vigtigt at forholde sig til, 

og er valgt af hensyn til bruger, opholdstederne og samarbejdspartnere.  

 

De mediebaserede forhold om hvordan beboere på institutioner behandles, kan ses som en måde, at 

forstå virkeligheden på. Det opleves, som en objektiv sandhed at noget bør gøres. Laclau ser, at 

virkeligheden er diskursivt formidlet, men at det opleves som sandheden. Dette er imidlertid en 

myte, både fysiske og sociale forhold må forstås med den betydning de tillægges (Jørgensen & 

Phillips 2006) Det synes betydningsfuldt for den politiske og offentlige debat, at institutioner må 

stille spørgsmålstegn ved kvaliteten af, hvordan beboerne bliver behandlet. Det betyder selvfølgelig 

ikke, at dårlig behandling af beboere på nogle botilbud ikke har fundet sted. Derimod ses 

forholdene på institutioner, der har fået dårlige medieomtale, at få betydning for hele det sociale 

område.  Som en forstyrrelse blandt mange ses de kritisable forhold at være som en ” sten i skoen” 

på, hvordan samfundet vil se kvalitet i socialpædagogisk arbejde.  

 

Ovenstående eksempler beskriver alle øget fokus på kvalitet. Kvalitet ses som noget væsentligt at 

beskæftige sig med og må i dette projekt ses som et ”nodal point” (Laclau & Mouffe 1987). 

Udfordringerne, som kvalitet er svaret på, er her; enkelte institutioner som svigter, mangel på 

arbejdskraft og stigende forventninger, samt øget fokus på det sociale område. Der opstår forhold, 

som kræver handling, forstyrrelser af diskursen, som kalder på løsninger. Kvalitetsudvikling bliver 

svaret på mange forskellige problemer og interesser. Disse interesseforskelle ses tydeligt i 

Akkreditering Danmarks påpegning af, at de akkrediterer opholdssteder ikke kun af hensyn til 
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opholdsstederne, men også til brugere og samarbejdspartnere. At kvalitetsudvikling også er svaret 

på flere forskellige formål, nævnes i kvalitetsreformen ved mangel på arbejdskraft og øget krav til 

offentlig service. Ligesom mediekritikken af bosteder kædes sammen med behov for 

kvalitetsudvikling af både kvalitetsreformen, og ved Danske Regioners pårørendeundersøgelse, der 

er en del af kvalitetsmodellen på det sociale område.  

 

Hvordan akkrediterings- og kvalitetsmodeller bliver til løsningen på ovenstående problemer 

beskrives senere, men først hvordan ansvaret for kvalitetsudviklingen på det sociale område 

italesættes. 

 

  

3.2 Kvalitetsansvarlige  

I indledningen til kvalitetsreformen beskrives, hvordan regeringen har sat sig i spidsen for 

udviklingen af kvalitet i den offentlige sektor. Kvalitetsreformen kan ikke foregå udelukkende 

gennem lovgivning fra Folketinget. Det er en national opgave og en omfattende proces, hvor mange 

parter er inddraget, herunder arbejdsmarkedets parter, erhvervslivet, eksperter, organisationer, 

brugere og medarbejdere. Det har været afgørende for regeringen, at ” gøde jorden” så 

kvalitetsreformens initiativer er bredt forankret (Kvalitetsreformen 2007: b). Det beskrives 

yderligere om reformen, at: 

 

” Omsorg, nærværd og tryghed til borgerne skal komme nedefra. … derfor er opfølgning og 

implementering af reformen også utrolig vigtig. … forandringerne skal bygge på medarbejdernes 

indsats … Nu skal hele reformprogrammet føres ud i livet – i kommuner og regioner, på 

uddannelserne og i hele velfærdssektoren … Det grundige forarbejde skal følges op af et solidt 

efterarbejde. … En række af kvalitetsreformens vigtigste initiativer bygger på lokal opfølgning og 

inddragelse af medarbejderne og brugerne” (Kvalitetsreformen 2007: b).  

 

Kvalitetsreformen nævner sig selv, som det grundige forarbejde, der skal føres ud i livet.  Opgaven 

beskrives som omsorg, nærværd og tryghed for borgerne. Dette lader sig imidlertid ikke udføre 

gennem love fra Folketinget, kvalitet må komme nedefra. Kvalitetsreformen beskriver, at den har 

gødet jorden, men de vigtigste initiativer må bygge på lokale forhold i kommuner, regioner og 
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uddannelserne. Medarbejdere og brugere skal inddrages, der er behov for et solidt efterarbejde, som 

må komme fra medarbejderne.   

 

Kvalitetsreformarbejdet bliver ikke kun et spørgsmål om indførsel af love og regler. Foucault 

beskriver, hvordan magten ikke kun fungerer i form af lovgivning, men ses udøvet gennem 

objektivering af vidensproduktion (Foucault 2006). Kvalitet er italesat som væsentlig og som en 

national opgave. Reformerne skal løftes af regionerne og kommunerne gennem medarbejdernes 

indsats. Subjektet ser Laclau og Mouffe, som formet af historien i forskellige diskurser, socialt 

betinget. Subjektet kan beskrives som motor for den diskursive praksis, eller afstanden mellem 

beslutning og den uafgørbare struktur (Jørgensen & Phillips 2006).  Medarbejderne i den offentlige 

sektor skabes som subjektet, der må løfte opgaven, at kvalitetsudvikle. Kvalitet kommer nedefra fra 

medarbejderne, som må skabe forandringerne. En stor afgørende national opgave er skabt og 

bygger på medarbejdernes indsats i kommuner og regioner. Udfordringerne synes store og svaret er 

konstrueret som kvalitetsudvikling af den offentlige sektor. ”Dansk kvalitetsmodel på det sociale” 

ser netop kvalitetsreformen som en af begrundelserne for opbygning af en kvalitetsmodel (Danske 

Regioner 2007). Danske Regioner er i kvalitetsreformen udpeget som en aktør, der må 

tage ”handsken op” i forhold til kvalitetsudvikling.  

 

Kvalitetsmodellen på det sociale område bliver her et af Danske Regioners svar på tildeling af 

opgaven med at kvalitetsudvikle. Akkreditering Danmark er ikke direkte udpeget i 

kvalitetsreformen som en aktør, der skal udvikle kvaliteten. Deres rolle må snare ses gennem 

tildelingen af satspuljemidler, hvor deres arbejde herigennem kan forstås påskønnet politisk. 

Akkrediteringsmodellens henvender sig ydermere til opholdssteder, der løser mange opgaver for det 

offentlige og kan ses, som en organisation kvalitetsreformen nævner, der skal være med til at løfte 

den bredt forankrede kvalitetsreform. Både private og offentlige organisationer har sat sig for 

og/eller er blevet sat til, at udvikle kvaliteten på det socialpædagogiske område.  

 

 

3.3 Hvordan akkrediterings- og kvalitetsmodeller bliver svaret 

Kvalitetsudvikling kan ske på rigtig mange måder og med forskellige virkemidler. Hvordan 

akkrediterings- og kvalitetsmodeller bliver et svar herpå, vil nedenfor blive belyst. Foucault 
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beskriver, at intet lokalt brændpunkt kan fungere, hvis dette ikke også indskriver sig i en 

helhedsstrategi, og omvendt helhedsstrategien fungerer ikke, hvis der ikke er præcise relationer til 

lokale forankring (Foucault 2006) Lokale akkrediterings- og kvalitetsredskaber kan her ses 

objektiveret, og indskriver sig i en diskursiv politisk praksis for kvalitetsudvikling. Akkrediterings- 

og kvalitetsudviklingsmodellerne bliver et selvfølgeligt svar på den øgede fokus på kvalitet på det 

sociale område.     

 

”IV.6. Akkreditering skal sikre og udvikle kvaliteten 

De offentlige institutioner skal have de bedste redskaber og metoder til at sikre og udvikle 

kvaliteten.” (Kvalitetsreformen 2007: c), 

 

Kvalitetsreformen nævner specifikt akkreditering som et redskab til denne kvalitetsudvikling og 

kvalitetssikring. Kvalitetsreformen ser, at der i dag ikke findes fælles metoder på det sociale område, 

som systematisk understøtter medarbejdernes arbejde med kvalitetsudvikling, selvom der 

internationalt er gode erfaringer med eksempelvis akkreditering som vigtigt instrument til udvikling 

af kvalitet (Kvalitetsreformen 2007: c). Der efterspørges akkrediterings- og kvalitetsmodeller, der 

systematisk arbejder med kvalitet. Netop Danske Regioners kvalitetsmodel beskriver bl.a. formålet 

med modellen som et fokus på systematik, og kan dermed blive svaret på det, kvalitetsreformen 

efterspørger. 

 

”at sikre systematisk dokumentation …”, samt ”systematisk styrkelse af brugerens- og pårørende 

inddragelse …”. (Danske Regioner 2007). 

 

Akkreditering Danmark beskriver ligeledes betydningen af, at anvende deres akkrediteringsmodel. 

På deres hjemmeside begrundes, hvad akkreditering kan betyde for brugere, pårørende og 

samarbejdspartnere.  

 

” Når et sted er akkrediteret betyder det større gennemsigtighed af det medlemsstedet tilbyder … 

En akkreditering kan være med til at øge den tillid, som omgivelser og samarbejdspartnere (F.eks. 

eksterne finansieringskilder og myndigheder) nærer til ansøgerstedernes ydelser … Sikkerhed for 

konstant kvalitetsudvikling gennem brugen af akkreditering. ” (Akkreditering Danmark: b). 
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Akkreditering Danmark kæder her akkreditering sammen med konstant kvalitetsudvikling, 

gennemsigtighed samt øget tillid til opholdssteder.  Det bliver med andre ord taget for givet, at 

gennemsigtighed og tillid er godt, men også som udtryk for, at tillid til opholdssteder nødvendigvis 

ikke er givet, hvorfor der er behov for gennemsigtighed. Ligeledes kan akkrediteringsmodellen 

tilbyde konstant kvalitetsudvikling.  

 

I dette projekt vil begge kvalitetsredskaber, både akkrediteringsmodellen og kvalitetsmodellen, 

kunne ses som svaret på, at der skal tænkes nyt for at kvalitetsudvikle. Baggrunden herfor er 

udfordringer for velfærdssamfundet, der må løses, og løsningerne er akkrediterings- og 

kvalitetsmodeller, der behandler kvalitet systematisk. Kvalitetsudvikling fremstilles af 

kvalitetsreformen som bedst behandlet med fælles metoder, og foreslår metoder, der internationalt 

har givet gode resultater i udvikling af kvalitet. Akkreditering understøtter således medarbejdernes 

arbejde med modeller, der er systematiske, internationalt anerkendt og nytænkende. Valget af 

akkrediteringsmodellerne er i dette projekt, som Laclau nævner ikke længere kun nødvendige, men 

også selvfølgelige (Laclau 1990). Akkrediterings- og kvalitetsmodeller ses italesat som gode, 

nytænkende, systematiske løsninger, der sikrer kvalitet og øger tilliden. Modellerne tildeles og 

tildeler sig selv opgaver, der kan ses som lokale strategier, der kan udvikle kvaliteten. 

Helhedsstrategien kan ses som, hvad kvalitetsreformen kalder en national opgave og en omfattende 

proces, udvikling af kvaliteten. Men hvordan beskriver akkreditering og kvalitetsmodellerne deres 

formål og løsninger? 

 

 

3.4 Akkrediterings- og kvalitetsmodellernes formål og løsningsforslag 

Som tidligere nævnt ses der mange forskellige formål med kvalitetsmodellen, ligesom der beskrives 

mange forskellige hensyn, der skal varetages i akkrediteringsmodellen. Foucault nævner, at magt 

ikke udøves uden hensigter og mål (Foucault 2006), men ikke som et resultat af et individuelt valg 

eller beslutning. Det er ikke muligt at afdække modellernes bagvedliggende motiver, hvis sådanne 

overhovedet findes. I dette afsnit vil der i stedet blive lagt vægt på, hvordan modellerne beskriver 

deres formål samt løsningsforslag hertil.  
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I kvalitetsmodellen beskrives formålet, som systematisk dokumentation og gennemsigtighed, 

løbende udvikling og forbedring af det socialpædagogiske arbejde, styrkelse af brugerinddragelse, 

effektivitet og ressourceudnyttelse, samt jobtilfredshed (Danske Regioner 2007).  Endvidere 

fremhæves, at akkrediteringen kan give en formel anerkendelse af arbejdet på det sociale område, 

ligesom modellen vil fokusere på læring, åbenhed og inddragelse. Formålene synes mange, og 

kvalitetsmodellen beskriver også sig selv som en overordnet ramme eller skelet for 

kvalitetsudvikling. Samtidig ønskes det, at modellen fokuserer på de konkrete sociale tilbud; 

institutioner og aktiviteter (Danske Regioner 2007).  

 

Formålet med akkrediteringsmodellen beskrives på Akkreditering Danmarks hjemmeside.  

 

” … skal LOS udvikle og afprøve en akkrediteringsmodel, der skal sikre, udvikle og dokumenterer 

kvaliteten i indsatsen på private social tilbud. Eller kort sag: en kvalitetsordning, der sikrere 

ekstern dokumentation for at et socialt tilbud gør det, de siger de gør ud fra 

akkrediteringsstandarderne.” (Akkreditering Danmark: c) 

 

Kvaliteten skal via akkrediteringsmodellen sikres, udvikles og dokumenteres ved, at de sociale 

tilbud gør det, de siger de gør. Akkreditering Danmarks chef beskriver et eksempel på, hvordan 

akkrediteringsmodellen fungerer. Modellen stiller krav om, at opholdsstederne har en politik om 

værdier og principper i forhold til udslusning, men ingen krav til indholdet heraf. Indholdet skal 

udarbejdes efter minimumskravene i akkrediteringsstandarderne og egne vurderinger. Pointen er, at 

beskrivelse af praksis sikrer et vist kvalitetsniveau i sig selv. Efterfølgende kontrollerer 

Akkreditering Danmarks auditorer, om beskrivelserne passer med virkeligheden. Disse træffer den 

endelige afgørelse om, hvorvidt opholdsstedet kan få et kvalitetsstempel (Rørbæk 2009). Laclau ser 

ikke, det er muligt, at beskrive virkeligheden som den er, dette er en myte (Laclau 1990) 

Virkeligheden er diskursivt formidlet og må forstås med den betydning, vi tillægger den.  

 

Kvalitetsmodellen beskriver, at udgangspunktet for modellen er kvalitetsudvikling, dette er et krav, 

og der er forventning om, at sådan en udvikling kan dokumenteres. Til vurdering af 

kvalitetsudviklingen er der udarbejdet standarder/kvalitetsmål, disse skal danne grundlag for 

evalueringer (Danske Regioner 2007). Standarderne stiller krav til processer, der skal understøtte 

kvalitetsforbedringer men ikke til bestemte løsninger. Standarderne skal være entydige og dermed 



 34 

undgå individuelle fortolkninger af mening, ligesom standarden eller kvalitetsmålene skal kunne 

dokumenters (Danske Regioner 2007).  

 

” Standarder må kunne vurderes med henblik på at afgøre om standarden er opfyldt. Det betyder, 

at der stilles krav om, at standarderne skal være klart definerede og beskrevet entydigt, så en 

individuel fortolkning af meningen med standarden og standardopfyldelsen undgås.” (Danske 

Regioner 2007) 

 

Til overvågning og evaluering af kvalitetsstandarder udarbejdes indikatorer, der er målbare 

variabler, som muliggør sammenligninger mellem de forskellige sociale tilbud (Danske Regioner 

2007). Et eksempel på kvalitetsmodellens standarder er brugerinddragelse ”1.1.2 

Brugerinddragelse” (Bilag 3), I denne standard er der udarbejdet to indikatorer. For det første skal 

der foreligge retningsgivende dokumenter for, hvordan der skal brugerinddrages, på hvilke områder, 

samt hvor ofte brugerinddragelsen skal foregå. For det andet skal ledere og medarbejdere kende og 

anvende de nævnte dokumenter (Bilag 3).  Kvalitetsmodellens løsningsforslag til kvalitetsudvikling 

kan i eksempelet med brugerinddragelse, ses kædet sammen med momenter, der indikerer om, der 

er sket en udvikling. Kvalitetsudvikling ses som retningsgivende dokumenter, der beskriver hvilke 

steder og hvor ofte der brugerinddrages. Ligeledes ækvivaleres kvalitetsudvikling med, om 

medarbejdere og ledere kender og anvender disse dokumenter. For at kunne overvåge om 

ovenstående kvalitetsarbejde rent faktisk bliver udført, er der behov for informationsopsamling. 

Kvalitetsmodellen beskriver:  

 

”Til kvalitetsmål/standarderne knyttes en række indikatorer - målepunkter. Der indsamles løbende 

data på baggrund af disse indikatorer fra daglig praksis” (Danske Regioner 2007).  

Foucault nævner, hvordan magtforhold viser sig gennem, hvordan bestemte forhold gøres til 

objekter for viden (Foucault 2006).  I kvalitetsmodellen bliver det vigtigt; at der arbejdes med 

bruger inddragelse, samt medarbejdere og ledere har kendskab til dette arbejde og at dette 

dokumenteres. Derfor bliver det væsentligt med dataindsamling, ligesom det synes betydningsfuldt, 

at der kan sammenlignes mellem de forskellige sociale tilbud. Af denne grund nævner 

kvalitetsmodellen, at der må standardiseres for at undgå individuel fortolkning af mening og 

betydning. 
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Akkrediterings- og kvalitetsmodellernes kvalitetsudvikling beskrives udviklet primært gennem 

dokumentation af, hvorvidt forskellige standarder er overholdt. Som eksempel på standarderne kan 

nævnes brugerinddragelse, hvor fokus er processen og synliggørelse, ikke bestemte løsninger. 

Sikring af disse forhold sker gennem indikatorer, der spørger til, hvorledes og hvor ofte der arbejdes 

med eksempelvis brugerinddragelse eller faglige tilgange. Målet med kvalitetsudvikling 

ækvivaleres med standarder, der skal være entydighed for systematisk at kunne måle, om der sker 

en udvikling. Individuelle fortolkninger må undgås, da dette mindsker mulighed for måling. 

Måleprocessen er i fokus og tillægges betydning, hvorimod individuelle fortolkninger ekskluderes 

og gøres til elementer i det diskursive felt. Akkreditering og kvalitetsmodellerne ønsker ikke 

bestemte løsninger, kvalitet ses udviklet i det, at der kan dokumenteres en forandring. Entydigheden 

skabes gennem standardiserede mål for kvalitet. Deres formål ses som det, at kunne dokumentere. 

Laclau beskriver, at fiksering af betydning aldrig bliver fuldstændig, det er ikke muligt at skabe 

entydighed. Tegn kan altid forstås på en ny måde ved at gøre elementer til momenter i diskursen. 

Entydighed er som at tegne i vand, umuligt og ustabilt (Andersen 1999). 

 

Foucault beskriver, at magten er produktiv og fungerer ved hjælp af teknikker, kontrol og 

normalisation (Foucault 2006). Modellerne fokuserer på kvalitetsstandardiseringer, der gør det 

muligt, at kvalitetsmåle i forhold til andre samt kontrollere, at der bliver arbejdet med kvalitet ved, 

at fokusere på processer og medarbejdernes viden om standarderne. Ligeledes fokuseres der på 

teknikker, der afrapporterer, systematiserer og indikerer via målinger, selvevalueringer samt 

eksterne vurderinger.  

 

Modellernes redskaber til kvalitetsudvikling kan med andre ord ses, som standardisering og måling 

for at muliggøre dokumentation, sammenligning og synliggørelse samt for Akkreditering Danmark 

vedkommende også kvalitetsstempling.  

 

 

3.5 Hvordan forstås kvalitet 

I kvalitetsreformen samt akkrediterings- og kvalitetsmodellerne kædes kvalitet sammen med 

forskellige andre begreber ligesom kvalitet opdeles i forhold til forskellige områder. Der er med 

andre ord ikke tale om et område, hvor kvalitet skal udvikles, ligesom der også ses forskellige 
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måder, at sætte kvalitet i fokus på. Hvordan kvalitet kan forstås på mange forskellige måder og 

områder, vil her blive belyst i forhold til kvalitetsreformen samt akkrediterings og 

kvalitetsmodellerne. 

 

Regeringens kvalitetsreform beskriver kvalitet i tre dimensioner (Kvalitetsreformen 2007). Den 

samme opdeling af kvalitet i tre perspektiver, gør sig gældende i kvalitetsmodellen, nedenfor er 

kvalitetsmodellens kvalitetsbeskrivelse gengivet. 

 

” Den faglige kvalitet, som omhandler de faglige kerneydelser. Det er selve den faglige kerneydelse 

i det pædagogiske arbejde,” … Den organisatoriske kvalitet, som omhandler de sociale tilbud 

organisering ressourceanvendelse og prioritering. … Den bruger- og pårørendeoplevede kvalitet, 

som omhandler brugernes og de pårørendes oplevelser og vurderinger…” (Danske Regioner 2007). 

 

I lighed hermed beskriver akkrediteringsmodellen fra Akkreditering Danmark, at kvalitet har tre 

hovedområder. Faglig kvalitet, brugeroplevet kvalitet og organisatorisk kvalitet (Bilag 1). 

Opdelingen af kvalitet i tre perspektiver eller områder i de to modeller beskrives med nogle af de 

samme termer. Kvalitet indeholder ikke blot ét forhold men flere forskellige. Den faglige kvalitet 

omhandler i begge modeller enten kerneydelsen i det pædagogiske arbejde eller ydelsesbeskrivelser. 

I den organisatoriske kvalitet nævnes prioriteringer, organisering, strategi samt ledelse. Sluttelig 

beskrives bruger- og pårørendeoplevet kvalitet, som inddragelse af beboere og pårørende samt deres 

oplevelser og vurderinger. I begge modeller kædes kvalitet sammen med mange forskellige områder 

og perspektiver.  

 

Betydningsfastlæggelse sker via artikulationer, beskriver Laclau og Mouffe (Jørgensen & Phillips 

2006). I dette projekt artikuleres kvalitet, der må ses som et særligt tegn ”nodal point” ved 

sammenkædning med andre tegn. Denne sammenkædning definerer tegnets betydning og meningen. 

Tegn værdisættes altid i forhold til noget og defineres kun i denne forskelssættelse, mener Laclau 

og Mouffe (Laclau & Mouffe 1987). Tegnet kvalitet ses her i forhold til begreberne faglighed, 

organisation og brugeroplevelse. I akkrediterings- og kvalitetsmodellerne ses konsensus om, at 

kvalitet kan ækvivaleres med mange forskellige tegn, og derved fremstår begrebet mangetydigt. 

Kvalitet bliver til en ”floating signifier” (Laclau 1990), der kan forklare, at kvalitet eksempelvis 

kan betyde kernen af pædagogisk faglighed, beboerinddragelse eller strategiudvikling. Men hvordan 
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bestemmes indholdet af den pædagogiske faglighed, strategien for organisationen eller beboernes 

medinddragelse, og hvordan besluttes om dette er kvalitet.  

 

3.5.1 Dokumentation af kvaliteten tildeles stor betydning  

På samme måde som kvalitet forstås ud fra forskellige perspektiver, ses formålet med 

akkrediterings- og kvalitetsmodellerne, at bygge på forskellige momenter. Kvalitetsudvikling, 

kvalitetssikring og dokumentation af kvalitet. I kvalitetsmodellen hedder det at: 

 

” Der er således forventninger om, at der kan dokumenteres en udvikling og forbedring i praksis 

over tid, dokumenteret i forbindelse med de eksterne evalueringer.”  (Danske Regioner 2007).   

 

Der ses en sammenkobling af udvikling og forbedring af praksis med det, at udviklingen kan 

dokumenteres. Den eksterne evaluering dokumenterer udviklingen af praksis og ses ækvivaleret 

med kvalitet. Det er forventningen, at kvalitet udvikles ved at gøre brug af kvalitetsmodellen. Dette 

synes også, at afspejle chefen for Akkreditering Danmarks mening om akkrediteringsmodellen; at 

beskrivelser af praksis i sig selv øger kvaliteten (Rørbæk 2009). Ligeledes beskriver Akkreditering 

Danmark, at akkrediteringsmodellen er lig med kvalitet (Bilag 8). Modellerne der skal udvikle 

kvaliteten synes, at beskrive sig selv som kvalitet. Dokumentation af kvalitet er herved blevet det 

samme som kvalitet og kvalitetsudvikling. Hermed kan føjes et nyt begreb til kvalitet nemlig 

dokumentation og dermed til den ”floating signifier” (Laclau 1990). Udover perspektiverne; den 

faglige, organisatoriske og brugeroplevede kvalitet, er kvalitet blevet til dokumentation.  

 

Da begrebet kvalitet er udvidet til også at betyde dokumentation, kan der ses en ombytning af det 

betegnede og det betegnende. Laclau beskriver denne mekanisme ved en betegnelseslogik, hvor det 

betegnede og det betegnende bytter plads. Når betydningen af det betegnende tildeles større 

betydning end det betegnede, er det betegnede fikseret. (Andersen 1999).  Kvalitet, det betegnede, 

der skal udvikles på de faglige, organisatoriske og brugeroplevede område gøres lig med løsningen 

dokumentation, som i akkrediterings- og kvalitetsmodellerne er en betegner. Ombytningen sker ved, 

at akkrediterings- og kvalitetsmodellerne bliver til kvalitet i sig selv. Kvalitet udvikles ved, at gøre 

brug af modeller, der har til opgave, at betegne, beskrive eller dokumenterer kvalitet. Betegnerne, 

akkrediterings- og kvalitetsmodellerne bliver de dominerende i forhold til kvalitet, det betegnede. 
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Modellernes dokumentation tildeles større betydning end selve kvaliteten. Som tidligere nævnt 

stiller modellerne krav til processer og beskrivelser ikke til bestemte løsninger og indhold. 

Kvalitetsmodellen nævner således, at indikatorer opstilles med henblik på, at kunne dokumentere 

standarderne, men ikke kvaliteten. Standarderne kan opleves som lig med kvalitet, hvilket 

imidlertid ikke er det samme som kvalitet.  Der er tale om en diskursiv formidlet praksis, en måde at 

tillægge kvalitet mening og betydning, der opleves som sandt og skjuler derved, at det ikke er 

sandheden, men en måde at forstå kvalitet på. Foucault beskriver, at magtens strategier er stumme 

og virker i det skjulte (Foucault 2006). 

 

3.5.2 Kvalitet kan betyde alting og ingen ting 

Kvalitet beskrives i akkrediterings- og kvalitetsmodellerne samt kvalitetsreformen, som mere end 

udvikling og dokumentation, men også som kvalitetssikring. Nedenfor belyses hvordan kvalitet 

tilskrives endnu en betydning, samt hvad denne yderligere meningstilskrivning kan betyde for 

kvalitetsbegrebet.  

 

Som kvalitetsreformen nævner, står vi overfor store udfordringer, sikring af kvaliteten er en 

national opgave (Kvalitetsreformen 2007: b). Ligeledes er det kvalitetsmodellens formål, at sikre 

synlighed, gennemsigtighed, effektivitet, ressourceudnyttelse samt sammenlignelighed (Danske 

Regioner 2007) 

 

” kvalitetsmodellen vil på en række områder kunne bidrage til det tilsyn og den kontrol, der i dag 

eksisterer. … Den interne selvevaluering, kombineret med den eksterne evaluering, udgør kernen i 

akkrediteringssystemets evalueringsproces. Denne vil i høj grad kunne afløse en række tilsyns- og 

kontrolfunktioner.” (Danske Regioner 2007)    

 

Kvalitet beskrives i kvalitetsmodellen ikke kun som kvalitetsudvikling og kvalitetsdokumentation 

men også som kvalitetssikring (Socialkvalitetsmodel: a). Der skal sikres kvalitet, så det muliggør en 

afløsning af dele af eksisterende kontrolfunktioner. Akkreditering Danmark ser, at 

kvalitetsstemplingen bl.a. betyder sikkerhed for, at opholdsstederne opfylder accepterede standarder, 

fokus på effektivitet og resultater. Akkrediteringsmodellen skal sikre kvalitet i indsatsen. 

(Akkreditering Danmark: b & c).  Ligeledes beskriver kvalitetsreformen under 
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overskriften ”Akkreditering skal sikre og udvikle kvaliteten”, at de offentlige institutioner skal have 

de bedste metoder og redskaber, der sikrer og udvikler kvaliteten. (Kvalitetsreformen 2007: c). 

 

Kvalitet bliver i akkrediterings- og kvalitetsmodellerne samt i kvalitetsreformen kædet sammen 

med sikring, og der kan føjes endnu en betydning til tegnet kvalitet. Kvalitetsreformen og 

modellerne ser ikke blot kvalitet som udvikling og dokumentation men også som sikring. 

Den ”floating signifier” begrebet kvalitet synes indholdsudfyldt, ikke kun med tre forskellige 

perspektiver men også med tre forskellige formål. Torfing nævner, at begreber kan tømmes så 

meget for indhold, at det fremstår, med Laclaus ord, som en ”empty signifier” (Torfing 2000). Nye 

artikulationer tildeler begrebet, i denne sammenhæng kvalitet, så mange betydninger, at det betyder 

alt muligt og ingen ting. Kvalitet tildeles betydning i en diskursiv politisk praksis, som værende 

forbedringer af socialpædagogisk arbejde, effektiv ressourceanvendelse, bruger og pårørende 

inddragelse, foruden ved jobtilfredshed, åbenhed, læring samt tilsyn og kontrol. Endvidere 

benævnes kvalitet som stempling, standardisering og målbar. Forskelle i kvalitetsbegrebet ses aflyst, 

den ”empty signifier” kvalitet beskrives meget forskelligt og samtidig som det samme. 

 

 

3.6 En kvalitetskonstruktion  

Foucault nævner, at magt ikke udøves uden hensigter og mål, men heller ikke som et resultat af 

individets eget valg (Foucault 2006). Den politiske diskursive praksis forsøger, at fiksere 

betydningen af kvalitet. I dette projekt forstået gennem en akkrediteringsmodel, kvalitetsmodellen 

på det sociale område samt via kvalitetsreformen. 

 

Virkeligheden om kvalitet efterstræbes hos Akkreditering Danmark, ligesom kvalitetsmodellen 

søger entydighed for, at kunne måle kvalitet. Kvalitet beskrives med en objektivitet, der skjuler 

konflikten eller antagonismen i den diskursive praksis. Foucault ser, at magt ikke lader sig 

identificerer, og magtens strategier er stumme (Foucault 2006). Kvalitet bliver konstrueret af en 

politisk diskursiv praksis, eksempelvis via kvalitetsreformen, ikke kun som en nødvendighed, men 

som en selvfølgelighed. Laclau og Mouffe beskriver, at det ikke er muligt, at ekskludere 

en ”floating signifier”, fordi hegemoni altid antager en åben karakter (Laclau & Mouffe 1987). 

Dekonstruktionen af de politiske diskursive praksisser viser kvalitetens flydende og åbne karakter. 
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Der skal fokuseres på kvalitet både i socialpædagogikken, i institutionernes organisering samt i 

bruger og pårørende inddragelse. Endvidere skal kvaliteten udvikles, sikres samt dokumenteres og 

alt dette synes, at skulle håndteres i en akkrediterings- eller kvalitetsmodel. Modellernes løsning ses 

i standardisering af kvalitet, hvor indikatorer skal måle om kvaliteten; er tilstede, udviklet og  

dokumenteret. Foucault ser, magten har en relationel karakter og virker gennem lokale 

konfrontationer, men danner samtidig generelle styrkelinjer (Foucault 2006). I dette projekt viser 

akkrediterings- og kvalitetsmodellerne de lokale konfrontationer i konstruktionen af kvalitet, der 

samtidig forsøger at gøre kvalitetsbegrebet entydig, hvilket gør kvalitet til alting.      

 

Foucault nævner, at magten i dag virker gennem teknikker, normalisering og kontrol (Foucault 

2006). Der ønskes en dokumentation for kvalitetsudvikling, teknikken hertil bliver akkrediterings- 

og kvalitetsmodellers standardiseringer, som skal sikre ensartethed, at der er normer for kvaliteten. 

Akkrediterings- og kvalitetsmodellerne ækvivalerer kvalitet og dokumentation. En dokumentation 

der bygger på forventninger om, at kvalitet udvikles ”af sig selv” ved at dokumentere. Kvalitet og 

det at beskrive kvalitet har skiftet fokus. Det betegnede og betegnende har byttet plads. 

Akkrediterings- og kvalitetsmodellerne konstruerer sig selv som kvalitet. Dette ses tydeligst på 

Akkreditering Danmarks hjemmeside, der nævner at akkreditering er lig med kvalitet (Bilag 8). 

Men også kvalitetsmodellen forventer, at der sker en kvalitetsforbedring, ved at benytte modellen. 

Ligesom kvalitetsreformen udpeger akkreditering som et de bedste redskaber og metoder til 

kvalitetsudvikling, der også internationalt har givet gode erfaringer. 
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4. Analyse af praksisfortællinger omhandlende kvalitet i 
socialpædagogisk arbejde. 
 

Jeg vil i de følgende afsnit analysere, hvordan kvalitet tillægges mening og betydning i fire 

fortællinger fra det socialpædagogiske arbejde. Fortællingerne er skrevet af frontpersonaler, om 

deres oplevelser fra praksis, på baggrund af min forespørgsel om beskrivelser af kvalitet i 

socialpædagogisk arbejde. I dette projekt kan analysen vise en socialpædagogisk diskursiv praksis, 

momenterne hertil fremkommer på baggrund af dokumenter, der viser frontpersonalers forståelse af 

kvalitet i socialpædagogisk arbejde. Hvordan forløber fortællingen, hvilke problemer og 

forstyrrelser kan ses. Hvilke subjekter kan identificeres, og hvordan tillægges disse betydning i 

historien. Herudover vil der fokuseres på, hvilke momenter der sammenkædes med kvalitet for 

derigennem at se frontpersonalers forståelse og mening af begrebet kvalitet.. 

 

 

4.1 Fortælling 1: Det gode forældresamarbejde 

Første fortælling handler om vanskeligheder ved at få en forældresamtale afholdt i et 

specialundervisningstilbud for børn og unge. Rammen omkring fortællingen er fortællerens 

vanskeligheder ved, at definere kvalitetsbegrebet og finde en episode, der handler om kvalitet 

(Bilag 4).  Episoden, der efterfølgende bliver fortalt, beskriver udfordringerne ved 

forældresamarbejde. Fortællingen afsluttes med en kvalitetsdefinition og for frontpersonalet vigtige 

forhold i forældresamarbejde. Efterfølgende citat kan betragtes som, hvordan fortælleren tillægger 

forældresamarbejdet betydning i kvalitetsudvikling.  

 

”Ovenstående episode vidner om vigtigheden af at spille med åbne kort hvis samarbejdet skal 

fungere optimalt, og ikke arbejde med skjulte dagsordner (Bilag 4). 

 

Kvalitetsbeskrivelsen i denne fortælling ”vidner om” (Bilag 4), at hvis samarbejde skal fungere 

optimalt, må der ikke være skjulte dagsordner, åbenhed er vigtig. Fortællingen kan beskrives som 

rammesat via læring eller en historie om udvikling af det socialpædagogiske arbejde. Der er bygget 

en fortælling op, vi må lære noget af, et vigtigt forhold fortælleren gerne vil sætte fokus på. 
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Fortællingen kan ses, som det Järvinen kalder en udviklingshistorie (Järvinen 2005). Men hvilken 

konkret episode danner baggrund for denne kvalitetsdefinition og gør denne definition selvfølgelig? 

 

Fortællingen handler om en dreng, der i et år har modtaget undervisning i specialtilbudet. Drengen 

er diagnosticeret mild autist, er mindre begavet og har i mange år været fejlanbragt på et tilbud for 

multihandicappede. Nu ser fortælleren, at drengen er stresset og mistrives, samt at specialtilbudet er 

bekymret for ham. ”Der ses mange rodede forhold i familien-forældrenes samliv,… ” (Bilag 4). 

Fortælleren viser her et væsentligt problem, at drengen mistrives, og denne forstyrrelse er kædet 

sammen med forældrenes situation. Fortælleren ser en forældresamtale som løsningen, hvor 

hjemlige forhold skal drøftes.  Situationen lader sig ikke umiddelbart løse, da forældrene flere 

gange udebliver til forældresamtaler, også selvom fortælleren gentagne gange ringer for, at lave nye 

aftaler. Fortælleren angiver, som mulig forklaring på udeblivelserne, at forældrene før er blevet 

indberettet for svigt af deres børn/barn til kommunen (Bilag 4). På baggrund af disse nye 

oplysninger fundet frem ved læsning af drengens sagsmappe, vælger fortælleren endnu engang at 

ringe for, at invitere til et møde. Denne gang præciserer fortælleren overfor forældrene, hvilke 

intentioner der er for mødet.  

 

”… skabe en fornuftig dialog og at vi aldrig vil underrette nogen familier uden at der ligger en 

række møder forinden og at familien er inddraget i vores bekymring.”  (Bilag 4).   

 

Fortælleren lægger vægt på, at der ageres på tidligere informationer omkring familien ved direkte, 

at nævne for dem, at der ikke bliver tale om underretning uden, at dette direkte vil blive fortalt. 

Fortællerens nye handling ændrer situationen, forældrene slapper af og indvilger i at drøfte 

forholdene omkring drengen, der opstår enighed om fælles opfølgning på problemerne. Fortælleren 

oplever, at forældrene vil samarbejde med ”systemet” i stedet for at gemme sig, og siden har 

samarbejdet båret præg af åbenhed, hvilket har betydet store fremskridt for drengen (Bilag 4). 

Problemet med drengens mistrivsel ses i familieforholdene og dette skaber problemer for 

fortælleren. Forældrene har ikke tilstrækkelig tillid til, at mødes med specialtilbudet samt 

fortælleren, og dermed kan de ikke få italesat drengens mistrivsel samt løsningsmuligheder. Det 

vurderes af stor betydning for fortælleren, at forældrene før er indberettet til kommunen. Det er 

væsentligt for forældrenes forandrede samarbejde, at specialtilbudet: ”… forklare dem nøje 

detaljeret hvad vi præcist skal tale med dem om” (Bilag 4). Handlingerne der synes nødvendige for, 
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at ændre drengens forhold, er samarbejde med forældrene. Dette lader sig ikke gøre i første omgang, 

men efter gennemgang af tidligere sagsakter og via frontpersonalets ændrede handling, sker der 

forandringer i samarbejdet. Dette opstår gennem fortællerens intervention præget af åbenhed, 

præcisering og direkte tale om det fortælleren vurderer som forældrenes begrundelse for 

tilbageholdenhed. Gennem fortællerens nye handling opstår et samarbejde båret af åbenhed og en 

familie, der ikke gemmer sig for ”systemet”. Der viser sig for fortælleren store fremskridt for 

drengen efterfølgende.  

 

På baggrund af denne episode beskriver fortælleren en kvalitetsdefinition må betyde, at det i 

socialpædagogisk arbejde:  

 

”… handler om at ”komme hele vejen rundt” og udnytte de ressourcer der er omkring 

klienten/eleven, og hele tiden arbejde med en tydelig og ærlig dialog, så relevante 

samarbejdspartnere kan følge med.” (Bilag 4). 

 

Kvalitet bliver kædet sammen med tydelighed, ærlighed, udnyttelse af de ressourcer, der er til stede 

og inddrage alle relevante forhold. Fortælleren tillægger specialtilbudet opgaven, at skabe den 

kvalitet, der må til for at samarbejdet fungerer. Specialtilbudet kan ses som den ansvarlige for 

frembringelse af problemforståelsen, drengens mistrivsel og stress.  Drengen tildeles problemer 

gennem diagnosen, fejlanbringelse og aktuelt, fordi der er ”rod” i familien. Derfor synes fortælleren, 

at ændringer i familiens handlinger er nødvendige, og nøglen hertil er samarbejdet med 

specialtilbudet. Løsningsforståelsen kan beskrives som; forældrene der skal bibringes en forståelse, 

der sikrer samarbejde og ændrer forhold i familien. Det synes givet for fortælleren, at denne har 

ansvar for, at skabe forudsætningerne for et samarbejde, der gør forældrene tillidsfulde og muliggør 

et samarbejde med et system, som tidligere har påpeget svigt. Fortællerens perspektiv på problem- 

og løsningsforståelse fremtræder i fortællingen gennem italesættelse af bestemte forhold i familien 

og dennes intervention for, at få et bedre forældresamarbejde. Kvalitet kan beskrives som 

forældresamarbejde, hvor frontpersonalet til stadighed skaber forudsætningerne for et godt 

samarbejde. 
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4.2 Fortælling 2: Mistrivsel og livsglæde  

Fortælling 2 er bygget op af flere korte fortællinger. Eksemplerne er med fokus på kvalitet i 

arbejdet og det nævnes, at det er fortællerens oplevelse. Som afsluttende bemærkning fortælles 

at: ”Der er heldigvis rigtig mange ting der giver kvalitet, livsglæde i arbejdet…” (Bilag 5). 

Fortælleren sammenkæder kvalitet og livsglæde og påpeger, at der heldigvis er rigtig mange ting i 

arbejdet, der giver denne glæde. Eksemplerne er dagligdags hændelser fra arbejdet på en institution. 

Fortælleren synes, oplevelserne er præget af kvalitet og livsglæde, men også at kvalitet i arbejdet 

kan handle om livsglæde. 

 

I et af fortællerens eksempler beskrives en udviklingshæmmet pige, der er 29 år gammel, men i 

hendes journal vurderes hun til et udviklingsniveau på 3 år. Hun har et mindre ordforråd, men har 

bestemt en mening om, hvordan hun vil have det. Det fortælles, at hun flytter ind på institutionen, 

fordi hun ødelagde mange ting i hendes lejlighed. Eksempelvis toilet og vandhane, så lejligheden 

blev oversvømmet, eller smed sin computer ud, hvilken hun ellers var glad for. Fortælleren nævner, 

at: ”… alle var enige om at det var et tegn på mistrivsel” (Bilag 5). Pigens adfærd kædes sammen 

med mistrivsel, der forsøges ændret ved at flytte hende på institution. Det nævnes, at de første par 

måneder efter indflytning på institutionen blev der ikke set denne ødelæggende adfærd. Fortælleren 

beskriver, at: ”Hun stortrivedes med at der var personale hele døgnet” (Bilag 5). Personalet ses, 

som den foranstaltning der gør, at pigen stortrives, og at den ødelæggende adfærd, der er tegn på 

mistrivsel forsvinder for en periode. En dag begynder pigen igen at smide ting ud, blandt andet en 

kontaktbog, der skrives beskeder i mellem institution og pigens arbejde. Dette sker af flere omgange, 

og til sidst river pigen bogen i stykker. Fortælleren ser, at dette må være et tegn på, at noget er galt. 

Det står klart for fortælleren, efter at pigen har revet bogen i stykker, at pigen selvfølgelig ikke er 

tilfreds med bogen og at noget må gøres.  

  

”Ved at vise hende bogen og sætte ord på om hun var træt af at hun skulle have den med hver dag, 

at det ikke var nødvendigt at arbejdet vidste, hvad hun lavede i sin fritid… mv så kunne hun sige jeg 

skal nok selv fortælle dem det jeg har lyst til.” (Bilag 5). 

 

Fortælleren vurderer, at pigens problem er kontaktbogen og ”sætter ord” på dette. Dette bevirker, 

at pigen giver udtryk for, at hun selv vil styre, hvem der skal vide hvad. Efterfølgende smider de 

sammen kontaktbogen i skraldespanden, fortælleren ringer til arbejdet for, at fortælle at 
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kontaktbogen ikke vil blive brugt mere, alt imens pigen hører på dette. Fortælleren beskriver 

at: ”herefter indkaserede jeg det største smil. Hun holdt op med at smide ting ud.” (Bilag 5). 

Fortællerens tolkning af problemet og efterfølgende handling, sætte ord på følelser, smide 

kontaktbog ud og ringe til pigens arbejdsplads, giver ændret adfærd hos pigen, og fortælleren får et 

stort smil. Forstyrrelsen, der vurderes af fortæller som mistrivsel gennem ødelæggende adfærd, må 

der handles på. Pigens tidligere ødelæggende adfærd før indflytning på institution, pigens 

udviklingsniveau på 3 år samt manglende ordforråd nævnes som baggrund for fortællingen. Dette 

kan ses, som fortællerens begrundelse for, at vurdere pigens adfærd på institutionen som mistrivsel. 

Fortællerens handling giver tegn på trivsel gennem smil, og det at pigen ikke smider ting ud. Der 

kan ses livsglæde som forbindes med kvalitet. Livsglæden vægtes højt for fortælleren både i forhold 

til pigens trivsel, det at hun ikke ødelægger ting, men muligvis også for fortællerens arbejdsliv. 

Fortælleren får et stort smil efter hendes arbejde med pigen, dette kan kædes sammen med 

fortællerens beskrivelse af, at der er mange ting, der giver livsglæde og kvalitet i arbejdet. Kvalitet 

kan ses som det, at fortælleren også får noget ud af arbejdet, eksempelvis smil fra pigen.  

 

Pigens mistrivsel får fortælleren til at handle; ”sætte ord på”, sammen smide kontaktbogen i 

skraldespanden, samt ringe til pigens arbejde. Fortælleren sætter ikke spørgsmålstegn ved, at der 

skal handles, men nævner at pigen trives ved, at der er personale på hele døgnet, at pigen beskrives 

udviklingsmæssigt på 3 års niveau og hendes adfærd er tegn på mistrivsel. Pigen tildeles rollen som 

den, der skal hjælpes med at ”sætte ord på” og ændre adfærd, men samtidig muliggør arbejdsglæde 

for fortælleren (Bilag 5). Fortællingen kan ses som en udviklingshistorie, hvor institutionen og 

fortæller tildeles rollen som selvfølgelig for udvikling af livsglæde og dermed kvalitet. 

Kvalitetsudvikling beskrives som meningsfuldt for fortælleren, når mistrivsel kan ændres til 

livsglæde for pigen og dermed til arbejdsglæde for frontpersonalet. 

 

 

4.3 Fortælling 3: At føle sig set og hørt 

Rammen for fortællingen er en kort beskrivelse af institution og brugergruppe. Et socialpædagogisk 

opholdssted, for børn med ADHD eller lignede problematikker. Efterfølgende beskrives to 

eksempler som fortælleren nævner som: ”Hvor jeg oplever at barnet har fået kvalitet i samværet.” 

(Bilag 6). Endvidere beskrives, at der i samfundet i dag er meget fokus på kvalitets tid med børn. 
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Fortælleren nævner, at det er fortællerens oplevelse og giver hermed mulighed for, at det kan 

opleves anderledes af andre.   

 

Det ene eksempel er en udflugt til Zoologisk Have, hvor hele dagen er struktureret, ligesom 

dagligdagen for børnene er præget af struktur og skemalægning. Fortælleren nævner, at dette 

har ”målgruppen” brug for (Bilag 6). Ved turens start informeres børnene om få regler bl.a., at 

gruppen skal følges ad. Turen afsluttes med aftensmad kl. 18 hjemme på opholdsstedet. Fortælleren 

oplever dagen som fantastisk, da alle får set det, de skal uden det bliver fortravlet. Fortælleren 

inddrager her en tidligere episode med en dreng, som før har været på udflugt, hvor der ikke var tid 

nok, og drengen syntes ”… den voksne som skulle bestemme, hvad de skulle se og hvor længe”, 

sådan en tur vil drengen gerne undgå denne gang (Bilag 6). Afslutningen på den ”gode udflugt” 

sker med indkøb og tilberedning af aftensmad, hvor alle hjælper til. Fortælleren ser drengene som 

hjælpsomme, og frontpersonalet fortæller børnene, at det har været en dejlig dag.  

 

”… hvortil en dreng siger, at I har heller ikke skæld ud. Tankevækkende. Vi gør opmærksomme på, 

at det jo netop er fordi, at der ikke har været nogen grund til det.” (Bilag 6). 

 

Efterfølgende fortællingen nævner fortælleren, at begrundelsen for dagens succes måtte være, at der 

var tid nok til drengene, de følte sig set og hørt. Kvalitet i samværet med børn kædes sammen med 

fraværet af skæld ud. Fortælleren nævner, at der ikke har været skæld ud, og det er tankevækkende, 

der har simpelthen ikke været behov herfor. Som modstykke hertil er den ene drengs oplevelse med 

en anden tur, hvor det var anderledes. Her var der ikke var tid nok, og drengen syntes, de voksne 

bestemte for meget. Fortælleren nævner, at det er tankevækkende, og dette kan ses, som 

fortællerens egen overvejelser, den gode dag sættes op imod en foregående oplevelse for en dreng 

med en dårlig tur. Fortællingen fremstår med Järvinens ord, som en konkurrence fortælling 

(Järvinen 2005). Få regler og struktur var med til at gøre udflugtsdagen til Zoologisk Have god, 

fordi der kunne gives tid nok, så børnene følte sig set og hørt. Fortælleren nævner, at børnene får 

alle deres ønsker opfyldt, hvilket ikke skete for drengen, der tidlige havde været på tur. Her 

oplevede han, at de voksne skulle bestemme, hvad de skulle se og hvor længe.   

 

Fortælleren beskriver, at børnenes problematikker er diagnosen ADHD eller lignende, og 

denne ”Målgruppe” nævnes som havende behov for skemalægning og struktur (Bilag 6). 
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Målegruppe med ADHD problematikker, kædes sammen med børnene på opholdsstedet og behovet 

for struktur. I denne fortælling ses kvalitet som struktur og skemalægning, da børnene på 

opholdsstedet menes at have behov herfor. Strukturen nævnes som voksne, der informerer om få 

regler, god tid samt alles ønsker opfyldes. Handlingen, der er muliggjort for fortælleren, kan ses på 

baggrund af målgruppen, børn med ADHD eller lignende problematikker. Målgruppen har 

problematikker, som må håndteres med handlinger, hvor personalet iværksætter struktur. Subjektet 

er socialt betinget og gives identitet i diskursen. Fortælleren kan skabe børnene, som børn med 

behov for struktur og skemaer, fordi de tilhører målgruppen ADHD eller med lignende 

problematikker. Kvalitet i det daglige arbejde må forstås ud fra målgruppens behov, at disse kan ses 

konstrueret som børn tillagt særlige problemer. 

 

I det andet eksempel nævner fortælleren, at den foregående periode har været ”hektisk”, da der er 

kommet nyt personale og drenge. Dette har givet usikkerhed hos drengene og til tider 

uhensigtsmæssig adfærd. Personalet har følt sig ”et skridt bagefter” og har hele tiden skulle ”slukke 

ildebrande” og ”personalet har sat meget tydelig grænser” (Bilag 6). Fortællingens andet 

eksempel viser en periode, der er kendetegnende ved det modsatte af god tid, struktur og få regler. 

Fortælleren beskriver, at det har givet personalet større bevidsthed om deres tilgang til børnene, 

personalet er blevet mere anerkendende. Der roses i stedet for at foretage grænsesætninger, der 

udvikler konflikter. Slutteligt nævnes, at det opleves, at drengene profitere af, at blive mødt med 

anerkendelse og en positiv tilgang.  ”Det er tydeligt at se, at han vokser i den situation.” (Bilag 6). 

 

Fortælleren beskriver kvalitet ved, at fortælle om hændelser, der henholdsvis er kendetegnende ved 

kvalitet i samvær med børn, og hvor det modsatte har været tilfældet. Laclau og Mouffe beskriver, 

at værdier altid må ses i forhold til andre værdier og defineres netop ved forskelssættelse (Laclau og 

Mouffe 1987). Samvær med børn er kvalitetsudviklende ved, at personalet giver børnene tid, og det 

de ønsker. Anerkendelse og en positiv tilgang, men også struktur får børnene til, at føle sig set og 

hørt. Netop denne målgruppe ser fortælleren, har behov herfor. Kvalitets tid i samværet med børn 

må ske med fokus på ovenstående forhold, fortælleren viser eksempler på, hvordan det nemt kan gå 

galt. 

 

Fortællerens problemforståelse kan ses som mangel på tid til samvær med børn samt hektiske 

perioder, dårlig strukturering og skemalægning giver skæld ud, så børnene ikke får, hvad de skal 
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have. På denne baggrund ændrer personalet handling, og skaber en mere anerkendende tilgang til 

børnene. Løsningsforståelsen kan beskrives foranderlig for fortælleren, hvor der skiftes imellem 

grænsesætning og anerkendelse eller benyttelse af begge dele. Frontpersonalet ses som de 

ansvarlige for bevidstgørelse og de refleksive, der tænker over, hvorfor børnene skældes ud. Det 

kan beskrives, som kvalitetsudviklende og betydningsfuldt, at børn føler sig set og hørt, at 

personalet skaber bedre samvær for børn.   

 

 

4.4 Fortælling 4: De svære samtaler 

Fortællingen kan ses som en oplevelse fra hverdagen og som kvalitet i det socialpædagogiske 

arbejde. Fortællingen er delt over flere dage omhandlende samtaler mellem en ung og fortælleren. 

Fortællingen kommer fra et socialpædagogisk døgntilbud for voksne personer med bl.a. sociale 

problematikker (min forklaring om botilbudet). I fortællingen nævnes kun, at der er tale om en 

institution. 

 

Fortælleren og den unge skal til samtale på ungdomspsykiatrisk afdeling og er på vej dertil i bil. 

Den unge er urolig, ruller vinduet op og ned samt sidder med hætte på, der er trukket godt ned over 

hovedet. Den unge gider ikke bo på institution længere, og da fortælleren ”forsigtigt” nævner den 

unges problemer, og det han skal have hjælp til, bliver han ”lettere truende” (Bilag 7). Han kan 

ikke overskue den tidshorisont, der er for et udflyt, som fortælleren opstiller. Det betyder, at den 

unge skruer højt op for musikken, hvilket fortælleren ser, som den unges afvisning af, at de skal 

snakke sammen. Det nævnes, at dette accepterer fortælleren fuldt ud. Ved samtalen på 

ungdomspsykiatrisk afdeling falder den unge til ro, og på vej hjem oplever fortælleren, at nogle af 

de samme vendinger fortælleren benyttede i bilen på vej derhen, nu bruges af den unge til at 

beskrive sin situation. Fortælleren ser, det er: 

 

”Dejligt at det havde en betydning, og at han selv fik en forståelse af hvilken vej vi gerne vil vise 

ham. ” (Bilag 7).  

 

Fortællingen kan ses, som fortællerens oplevelser af, at dennes ord har betydning for den unge, at 

han har fået en forståelse for, hvad det er frontpersonalet gerne vil vise ham. Dette ser fortælleren 
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gennem den unges brug af nogle af de samme vendinger og den gode samtale på vej hjem i bilen. 

Betydningen af samtalen, for den unge kan imidlertid ses, også på baggrund af de foregående 

samtaler, selvom disse var vanskelige. Fortælleren sætter fokus på samtalerne og forbinder 

samtalerne ved at nævne, at det er dejligt, at de havde en betydning. Fortælleren giver det mening, 

at der måtte flere samtaler til, hvor fortælleren blev nødt til, at fortælle noget den unge ikke fandt 

behageligt. Dette blev gjort ”forsigtigt” ved, at nævne fordele ved at bo på institution, samt ved at 

sige, at fortælleren kunne forstå drengens følelser (Bilag 7). Fortælleren tildeler sig rollen, at sige 

også de svære ting til den unge, dette kan ses som værende nødvendigt for opgaven.    

 

Fortællingen fortsætter en anden dag, hvor den unge bliver brokkende, og vil diskutere med 

fortælleren. Den unge ”køre op i en spids”, råber samt smider med ting (Bilag 7). Fortælleren 

afviser at snakke med ham, før han falder til ro. Senere på dagen snakker de stille og roligt sammen, 

hvor fortælleren viser: ”… hvilke følelser det får frem hos mig,…”, at den unge bliver sur. 

Fortælleren nævner, hvilke punkter fortælleren arbejder med i forhold til den unge, men beskriver 

det ikke for læseren. Den unge siger undskyld og resten af dagen forløber rigtig godt. Et par dage 

senere kommer den unge og vil høre til, hvordan fortællerens arbejde forløber med ham (Bilag 7).   

Fortælleren slutter fortællingen af med at vurdere: 

 

”Han virker til at have fået lidt mere forståelse for at vi er her rent faktisk for at hjælp ham videre i 

livet.” (Bilag 7). 

 

Samtalerne med den unge forløber ikke uden en del konflikter, og det er væsentligt for fortælleren, 

at tydeliggøre at samtalerne gør en forskel. Dette kan ses ved, at kæde samtalerne med den unge 

sammen med dennes større forståelse for, at personalet gerne vil hjælpe ham, og at han benytter 

samme ord, som fortælleren har brugt for, at beskrive forholdene omkring sig selv. Fortællingen 

kan ses, som det Järvinen kalder en konfliktfortælling (Järvinen 2005). Disse konflikter er 

betydningsfulde for fortælleren, hvorved denne bidrager til den unges egen forståelse af 

problemerne. Fortællerens arbejde gives mening ved, at samtalerne med den unge kan ændre på 

dennes forståelse på trods af samtalernes svære karakter.  Det nævnes, at det er dejligt for 

fortælleren, at samtalerne havde en betydning og kan ses som fortællerens eksempel på kvalitet i 

socialpædagogisk arbejde. Indledningsvis beskriver fortælleren, at oplevelserne er kvalitet i det 
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socialpædagogiske arbejde. Konflikterne imellem den unge og fortælleren kan ses som 

kvalitetsudviklende på baggrund af den svære samtale.  

 

Det virker selvfølgeligt for fortælleren, at der skal arbejdes med den unge, og dette er fortællerens 

opgave. Det er afgørende for den unges fremtid, at han bibringes en forståelse for den vej, som 

fortælleren vil vise ham, og at dette er hjælp videre i livet.  Fortælleren definerer, hvad der skal 

skabes forståelse omkring, at fortælleren skal ”vise vejen”. Foucault beskriver, hvordan magten 

fungerer gennem teknikken og normalisationen (Foucault 2005). Den unge bibringes her forståelse 

for, hvilken vej personalet gerne vil med den unge, og at det er fortælleren, der arbejder på forhold, 

der omhandler den unge. Fortæller har en opgave, hvor den unge er opgaven, der skal arbejdes med, 

teknikken hertil beskrives som samtaler. Den unge kan herigennem konstrueres som problemet, der 

mangler forståelse. Kvalitet beskrives som svære samtaler, der bibringer den unges forståelse for 

egne problemer, samt at frontpersonalet gerne vil hjælpe ham videre i livet. Det ses som 

betydningsfuldt, at den unge opnår en forståelse for frontpersonalets socialpædagogiske arbejde 

med ham, hvor den nødvendige ramme er institutionen.  

 

 

4.5 En socialpædagogisk diskursiv praksis 

En socialpædagogisk diskursiv praksis bliver i dette projekt til på baggrund af læsning af 

fortællinger fra frontmedarbejdere, der arbejder på det socialpædagogiske felt. Her er udvalgt fire 

fortællinger, der giver mening og betydning til begrebet kvalitet. Målet har ikke været, at vurdere 

om fortællingerne giver en rigtig eller forkert forklaring på begrebet kvalitet. I stedet har fokus 

været at vise, hvordan kvalitet fremkommer som betydningsfuldt for netop nogle af dem, der 

bedriver socialpædagogik. Kvalitet er beskrevet meget forskelligt, ligesom fortællingerne er 

udformet på forskellig vis. Kvalitet beskrives som; udviklingen af det gode samarbejde med 

forældre, ændrede forhold for en udviklingshæmmet fra mistrivsel til livsglæde, anerkendelse og 

lade børn med særlige behov blive set og hørt samt give en ung forståelse og indsigt i egne 

problematikker gennem samtaler. Kvalitet er altid betydningsfastlagt i forhold til noget. 

Diskursteorien ser, at virkeligheden forstås og skabes gennem sproget. Artikulationer fastlægger 

tegns betydning ved måden, de er knyttet sammen med andre tegn. Dokumenterne viser 
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frontpersonalers forståelse af kvalitet, hvordan de knytter kvalitet til meningsfulde sammenhænge i 

socialpædagogisk arbejde. 

 

Fortællingerne viser alle en forstyrrelse, en konflikt. Kvaliteten i det socialpædagogiske arbejde 

opleves af fortælleren som ”truet”. Der trækkes på tidligere oplevelser, som giver baggrund for 

fortællingens problemstilling. Det bliver nødvendigt eller selvfølgeligt, at noget må gøres. Gennem 

handlinger i fortællingerne, håndteres problemstillinger og der oprettes en ny orden. Fortællingerne 

følger tæt det, Järvinen beskriver, som en ideal fortælling med en stabil situation, der forstyrres, 

hvorefter der igangsættes en foranstaltning til oprettelse af orden (Järvinen 2005). Laclau beskriver, 

at entydighed i det sociale kun kan ske netop på baggrund af diskursers åbne karakter (Hansen 

2004). Fiksering af mening og betydning er altid kun midlertidig. Med Laclaus ord, hegemoni er 

som at tegne i vand, ustabilt og sårbart (Andersen 1999). Fortællingernes betydningsfastlæggelse er 

ufuldstændig, hvor selvfølgelig de end måtte se ud. Fortællingerne kunne være fortalt på en anden 

måde, ligesom læsningen af dem i dette projekt kunne være foretaget anderledes. I fortællingerne 

udvikles kvaliteten gennem konflikter, hvor brugere støttes på en ny måde ved frontpersonalers 

forandrede handlinger. Frontpersonalet er konstrueret til rollen, som definerer problem- og 

løsningsforståelse samt intervenerer i opgaveløsningen.  

 

I alle fortællinger ses frontpersonalet, at være tildelt opgaven at handle. Det beskrives som en 

selvfølgelighed, at dette er frontpersonalets arbejde. Handlingerne er meget forskellige, men 

ansvaret for forandringer beskrives, at ligge hos personalet. Eksempelvis nævnes det i fortælling 1, 

at der skal arbejdes med, at være tydelig, ærlig og udnyttes ressourcer ved klienten (Bilag 4). Dette 

at fortællerne har ansvaret for handlingerne betyder også noget for, hvordan fortællerne ser på 

brugerne, der skal støttes. I eksempelvis fortælling 3 skal personalet strukturere dagligdagen, da 

målgruppen har behov herfor (Bilag 6). Subjektet skabes ikke på baggrund af individets frie valg, 

men formes af historien i forskellige diskurser. Fortællingerne tildeler roller, hvor brugerne kan ses 

som de svage, der skal hjælpes af de ansvarlige frontpersonaler. I fortællingerne ses handlingerne 

altid at omhandle interventioner fra personalets side med brugerne til løsning af brugerens 

problemer. Personalets rolle er en del af løsningen på problemet som oftest besiddes af brugeren. 

 

Järvinen nævner, at fortællinger kan vise kulturelt genkendelige karakterer for eksempel figurerne 

god og svag (Järvinen 2005). Foucault nævner, at magten virker gennem lokale konfrontationer, 
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men danner samtidig en generel styrkelinie i samfundet (Foucault 2006). Den socialpædagogiske 

diskursive praksis kan give indsigt i rolletildeling samt problem og løsningsforståelse for både 

frontmedarbejdere og brugere. Hvilke generelle forhold dette kan være et udtryk for, samt disses 

mulige konsekvenser for den socialpædagogiske praksis vil blive behandlet i næste kapitel.  
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5. Konsekvenser for kvalitetsudvikling af det 
socialpædagogiske arbejde. 
Kvalitet/kvalitetsudvikling er tillagt mening og betydning i henholdsvis en politisk diskursiv praksis 

og en socialpædagogisk diskursiv praksis. I dette projekt beskrevet gennem dokumenter, der kan ses 

som officielle dokumenter omhandlende kvalitet. Ligesom fire fortællinger fra frontmedarbejdere 

har givet forståelser til kvalitetsudvikling. Når alle sociale forhold er diskursivt formidlet betyder 

det imidlertid ikke, at der ikke findes en objektiv verden, og den måde verden forstås på ikke får 

reel betydning og konsekvenser. I dette kapitel vil ovenstående kvalitetskonstruktioner og deres 

mulige konsekvenser beskrives. Som Hansen nævner ligger fremvisning af sociale forhold, og 

konsekvenserne heraf, ganske i tråd med diskursanalysens formål (Hansen 2004). Hvilken 

betydning får disse inkluderede og ekskluderede forhold i kvalitetsudviklingen af det 

socialpædagogiske arbejde. Konsekvenser for kvalitetsudviklingen i det socialpædagogiske arbejde 

skal betragtes som en læsning af dokumenterne, ikke som en gengivelse af dokumenternes mening 

om konsekvenser for det socialpædagogiske arbejde.  

 

 

5.1 Konsekvenser af en socialpædagogisk diskursiv praksis 

I fortælling 1 synes fortællerens forklaring på drenges mistrivsel at være klar og tydelig. Det er 

vurderet, at der er forhold i hjemmet, som må ændres. Denne klare opfattelse ved frontpersonalet 

giver imidlertid ikke mulighed for, at andre forhold kan have betydning for drenges mistrivsel. Det 

kan ses som udelukket, at der er forhold mellem drengen og andre børn, der kan vække bekymring. 

Ligesom forhold frontpersonaler imellem eller frontpersonaler og barnet imellem kan have 

betydning. Der er hos fortælleren entydighed om problemforståelsen, ligesom der efter samtale med 

forældrene beskrives enighed om problemerne, og at der skal følges op herpå (Bilag 4). Der er 

midlertidig skabt hegemoni om forholdene omkring drengen, på baggrund af frontpersonalets 

vurdering af situationen og drengen. Foucault beskriver, at hvis et område er konstitueret som 

erkendelse, er det sket med udgangspunkt i et magtforhold (Foucault 2006). Konsekvenserne for 

denne problem- og løsningsforståelse kan være frontpersonalets manglende blik for andre 

muligheder, selvom disse kunne være væsentlige. Problemtilskrivning, som værende et 

familieanliggende kan betyde udelukkelse af mere generelle og strukturelle samfundsmæssige 

vilkår.  



 54 

I eksempelvis fortælling 3 nævner fortælleren, at oplevelserne beskrevet i fortællingen er: ”Hvor 

jeg oplever at barnet har fået kvalitet i samværet…” (Bilag 6). Dette kan betragtes, som fortælleres 

opmærksomhed på, at der kunne være andre synsvinkler på kvalitet. Fortælleren i denne fortælling 

beskriver senere et barns bemærkning; at der ikke blevet skældt ud, og at det er tankevækkende for 

fortælleren. Ligesom der opstår større bevidsthed om tilgangen til drengene efter en hektisk periode. 

Konsekvenserne af fortællerens mulige refleksivitet giver overvejelser på tilgangen til drengene, der 

ses som mere anerkendende. Generelle styrkelinier beskriver Foucault, gennemløber også lokale 

konfrontationer (Foucault 2006). I denne fortælling giver lokale forhold med en hektisk periode 

fokus på anerkendelse. Der har igennem en del år været fokus på anerkendelse på det 

socialpædagogiske felt (Nørgaard 2005). I fortællingen kædes kvalitet i samværet med børn 

sammen med, at frontpersonalets oplever ”… at drengene profitere af at blive mødt med 

anerkendelse…” (Bilag 6). Kvalitetsforståelsen giver betydning til handlingen, mere anerkendelse 

af drengene. Ændringer fra skæld ud til en mere anerkendende tilgang er muliggjort, som 

konsekvens af betydningen af kvalitet og en hektisk periode, der for fortælleren åbner for 

bevidstgørelse. Disse forhold kan i fortælling 3 (Bilag 6) ses som eksempel på en refleksivitet med 

henblik på løsningsforslag i socialpædagogisk arbejde.  

 

Alle fire fortællinger handler om fortællerens arbejde med en eller flere brugere. Perspektivet på det 

socialpædagogiske arbejde i fortællingerne fremstår som et forhold mellem fortælleren og brugere. 

I fortællingerne benyttes eksempelvis betegnelsen ”jeg”, ”vi” eller ”os”, som den ene part i 

fortællingerne. Denne opdeling kan ses i alle fire fortællinger. På den anden side beskrives brugerne 

og dem, der skal hjælpes med betegnelser som eksempelvis: ”der er udviklingshæmmede”, 

eller ”Børn med ADHD eller lignende problematikker.” (Bilag 5 & 6). Kategorisering af brugerne 

ses ikke i alle fortællingerne, men i alle fire fortællinger konstrueres brugerne, som havende et 

problem, der skal gøres noget ved, brugerne må have hjælp. Denne forskelssættelse ”dem” og ”os” 

mellem frontpersonaler og brugere, beskriver rollefordelingen i fortællingerne. Dette kan øge 

risikoen for, at fratage eller nedtone indflydelse eller pacificerer brugerne. På den anden side kan 

fortællingerne vise ansvarlige frontpersonaler, der tager hånd om og støtter udsatte borgere. 

Konsekvensen er hjælp til borgere, der ellers ville leve et svært liv. Eksempelvis den 

udviklingshæmmede pige, der ødelagde sin lejlighed, så den blev oversvømmet, eller drengene, der 

oplevede en god tur til Zoologisk have. 
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I fortælling 3 sker en fokuseringen på brugergruppen ADHD, som en enhed givet identitet på grund 

af en diagnose. Drengene på opholdsstedet beskrives, at tilhøre en bestemt målgruppe med ADHD 

problematikker, der har behov for struktur. ”… denne målgruppe har brug for det.” (Bilag 6). 

Drengene konstrueres til en enhed, der har brug for noget bestemt. Dette kan give risiko for ikke, at 

have øje for de individuelle behov. Eksempelvis drenge, der synes at profitere af fleksibilitet i stedet 

for struktur og skemalægning, ligesom frontpersonalets syn på børnene kan blive en diagnose frem 

for et individ. Dette kan understøttes af den samfundsmæssige store fokusering på diagnoser med 

risiko for yderligere marginalisering (Johannisson 2006). Subjektet bliver formet af historien i 

forskellige diskurser.  

 

I fortælling 2 (Bilag 5) ses kvalitet som livsglæde i arbejdet. Perspektivet på kvalitet kan her være 

fortælleren som personale, der synes arbejdet giver livsglæde. Pigen i fortællingen ændrede adfærd, 

og fik det godt samtidig med, at det gav fortælleren positiv respons. Kvalitet opleves både af pigen 

gennem ændret adfærd, og fortællerens oplevelse af at få respons på veludført arbejde. Oplevelsen 

af kvalitet kan betragtes, som værende sammenfaldende for pigen og fortælleren i dette tilfælde. 

Dette er imidlertid ikke en selvfølge, og der kan være en risiko for, at opfatte brugernes og 

frontpersonalers interesser og ønsker som værende sammenfaldende. Ved ikke at være opmærksom 

på, at kvalitet kan tillægges forskellig betydning for bruger og personaler, skjuler det denne 

forskelssættelse og magtforholdet frontpersonaler og brugere imellem. Foucault nævner, at magtens 

strategier er stumme og kommer alle steder fra samt virker produktivt (Foucault 2006). 

 

I fortælling 4 (Bilag 7) ses konflikt mellem fortælleren og den unge. Tilsyneladende får den unge i 

løbet af fortællingen samme forståelse som fortælleren af de problemer, der er forbundet med den 

unges liv. Som Foucault nævner virker magten i dag ved teknikker, kontrol og normalisation 

(Foucault 2006). Samtalerne i fortællingen kan virke disciplinerende på den unge. Ved et par af 

samtalerne opponerer den unge på fortællerens perspektiv, men efterhånden opleves det, at den 

unge gerne vil høre, hvordan det går med de indsatsområder, fortælleren arbejder på i forhold til den 

unge. Den unge er ikke længere afvisende og skruer ikke op for musikken, når de snakker 

problemer, men er selv opsøgende i forhold til fortælleren. Konsekvensen er overtagelse af 

fortællerens problem- og løsningsforståelse, at den unges mening nedvurderes, hvilket ellers kunne 

rumme givtige informationer til perspektivering af problemforholdet. Eksempelvis at den unge ikke 

ønsker at bo på en institution, eller at han kun får løst dele af hans problemer. Den unges problemer 
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kan omhandle forhold, der ligger uden for ham selv. Ligesom muligheden af, at fortæller og den 

unge ikke skal være enig, heller ikke synes tilstede. Den unges selvforhold er i fokus via samtaler, 

hvorimod andre forhold udelukkes og gøre til et element i det diskursive felt.  

 

 

5.2 Konsekvenser af en politisk diskursiv praksis 

Akkrediterings- og kvalitetsmodellerne tilbyder udvikling af kvalitet via målrettethed, systematik 

og dokumentation. Modellerne forudsætter, at der opstilles mål, og at det er muligt at gøre dette, så 

der kan dokumenteres en udvikling. Modellerne påpeger imidlertid, at de ikke understøtter bestemte 

løsninger, der ses eksempelvis ingen krav til indholdet i akkrediterings- og kvalitetsmodellerne. 

Alligevel beskriver kvalitetsmodellen flere formål med modellen. Det beskrives, at der skal ske en 

forbedring af socialpædagogikken, styrkelse af brugerinddragelse, effektivisering samt 

jobtilfredshed. Akkrediteringsmodellen nævner i lighed hermed, at arbejdet med kvalitet er 

hensynet til flere aktører. Hensyn og formål med modellen berører ganske mange interessenter, og 

er dermed genstand for magtforhold, da sociale forhold bestemmes via politiske processer. Når 

begreber er under indflydelse fra flere diskurser, kan begrebet fremstå som flydende. De mulige 

interessekonflikter giver udfordringer for modeller, der næver systematik og målrettethed. 

Konsekvenserne af kvalitetsbegrebets flydende form, kan betyde modellerne ureflekteret 

understøtter bestemte interesser eller skal håndtere modsatrettede forhold. Der behøver ikke være 

interesse sammenfald mellem forskellige formål eksempelvis effektiviseringer og brugerinddragelse. 

Sociale problemstillinger lader sig sjældent identificerer endsige løse uden et normativt afsæt 

(Krogstrup 1999).  

 

I kvalitetsmodellen beskrives, hvordan det er vigtigt, at kunne dokumentere en forandring, derfor 

må der undgås individuel fortolkning af mening og betydning. I akkrediteringsmodellen nævnes, at 

dokumentationen bliver tjekket af eksterne auditører for at se, om dokumentationen stemmer 

overens med virkeligheden. Betydningsfastlæggelse sker netop i forhold til, hvordan eksempelvis 

kvalitet tillægges mening og betydning. Ligesom det ikke er muligt at fastlægge om dokumentation 

passer med virkeligheden, objektivitet er en måde, at læse en given situation på. Konsekvenserne af 

ideen om, at kunne beskrive virkeligheden sådan som den er, samt undgå individuelle fortolkninger 

risikerer, at gøre modellerne til sandheden, eller at ”lade som om” sandheden dokumenteres. 
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Modellerne kan skabe sig selv, som vigtigere end kvaliteten eller lig med kvaliteten. Ligesom 

Akkreditering Danmark nævner, at akkreditering er lig med kvalitet (Bilag 8). Modellerne synes 

dermed, at kunne tillægge sig selv den egenskab, at give det bedste bud på dokumentation og 

kvalitet på det socialpædagogiske område.  

 

Foucault beskriver, at der findes ikke fri og interesseløs forskning (Foucault 2006). I den tidligere 

omtalte pårørende undersøgelse af botilbud i Danske Regioner, der er en del af kvalitetsmodellen, 

kan vises, at beboerne generelt har det godt. Konsekvensen af kvalitetsmodellen kan blive, at dårlig 

behandling af beboere på institutioner tilbagevises som et generelt problem. Akkrediterings- og 

kvalitetsmodellen kan være redskabet til kampen om det ”sande billede” af, hvordan vi behandler 

eksempelvis udviklingshæmmede beboere, men ikke nødvendigvis modeller til udvikling af kvalitet 

på det socialpædagogiske område. Kvalitetsmodellen kan blive Danske Regioners svar på at løfte 

ansvaret for, at der ikke sker svigt, men viser kun målbare forhold, der ikke viser socialpædagogisk 

arbejde. Dokumentation heraf kan ikke være af forhold, hvor individuelle fortolkninger af mening 

eller konteksten er udeladt. Modellerne understøtter det, der kan måles på og dermed fokus på 

forhold, der er målbare.   

 

Dokumentation kan ses som et væsentligt fokus for akkrediterings- og kvalitetsmodellerne. I 

standarden om brugerindflydelse i kvalitetsmodellen skal der ligge retningsgivende dokumenter, 

som ledere og personale skal kende samt anvende. Modellen nævner, at der er mulighed for, at 

denne kan afløse dele af eksisterende tilsynsfunktioner. Kontrolfunktionen sker her ved indsamling 

af viden om ledere og medarbejderes kendskab samt anvendelse af brugerindflydelsesstandarden. 

Samme kontrolforhold kan ses i akkrediteringsmodellen, hvor eksterne kontrollanter tjekker 

opholdsstederne før kvalitetsstempling. Auditørerne skal undersøge om der er udarbejdet politikker 

og principper samt at disse overholdes. Foucault beskriver bl.a., at kontrollen er magtens nye 

metode (Foucault 2006). Ligesom han nævner, at den der overvåges, spontant lader magten virke på 

sig selv. Den overvågede indskriver sig i en magtrelation og bliver både overvåget samt 

overvågende (Foucault 2002). Konsekvensen ved arbejdet med akkrediterings- og 

kvalitetsmodellerne kan være, at når det bliver vigtigt at indsamle viden om, hvor mange ledere og 

medarbejdere der har kendskab til og anvender standarden brugerindflydelse, vil arbejdet fokusere 

på denne indsamling af viden samt at resultatet heraf bliver bedst muligt. Med andre ord, der er 

risiko for, at der vil bruges mere tid og kræfter på, at dokumentere ovenstående, ligesom der vil 
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arbejdes grundigt med, at ledere og medarbejdere rent faktisk kender og benytter materialet. Dette 

kan flytte fokus fra det daglige socialpædagogiske arbejde med brugeren. 

 

Akkrediterings- og kvalitetsmodellerne fremhæver, at kvalitet skal udvikles. Kvalitetsreformen 

påpeger, at der skal tænkes nyt, mere af det samme er ikke godt nok, det er reformens sigte, at 

udvikle kvaliteten. Det synes dermed ikke muligt, at bl.a. socialpædagogisk arbejde skal fortsætte 

som hidtidigt. Det udelukkes, at mere af det sammen rent faktisk kunne være godt og tages for givet, 

at udvikling af nyt altid er godt. Konsekvensen heraf kan være, at kravet om udvikling bliver til 

afvikling af noget, der rent faktisk fungerer. Kvalitetsudvikling skal selvfølgelig vurderes som 

relevant og forbedrende, ikke udvikle sig for enhver pris. Laclau beskriver, at dislokationer i dag 

foregår i et stadig hurtigere tempo bl.a. på baggrund af bureaukratisering og kommercialisering. 

Den diskursive orden ændres simpelthen hurtigere i det senmoderne samfund (Howarth 2005). 

Italesættelse af kvalitetsudvikling kan opstå på baggrund af mediernes fremstilling af svigt på 

institutioner, der er konstrueret et behov for kvalitetsudvikling.   
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6. Konklusion 
Der er opstået et fokus på kvalitet og kvalitetsudvikling på det sociale område. Nogle af 

begrundelserne herfor kan ses ved en øget markedsgørelse og medieinteresse for området. 

Eksempelvis ses gentagne gange, hvordan medierne kan vise forhold på institutioner med svigt i 

pleje og omsorg. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvorvidt institutionerne, herunder på det 

socialpædagogiske område, er i stand til at løses de opgaver, som samfundet synes at forvente. 

Derfor kan kvalitetsudvikling blive vigtig at tale om samt dokumentere. Det socialpædagogiske 

område beskrives, at ændre sig hastigt og med nye opgaver, så som økonomistyring, organisering 

samt udvikling, hvor mange interesseforhold er i spil. Alle sociale forhold og dermed også, hvordan 

vi indretter vort samfund, sker via politiske processer, og er genstand for magtforhold. Derfor bliver 

en undersøgelse af kvalitet i socialpædagogisk arbejde relevant at undersøge i et magtperspektiv.   

 

Diskursive forhold er ustabile og kan kun midlertidigt fastlægges, derfor er dette projekts ambition, 

at vise kontingente forhold og magtens produktivitet. Disse forhold er i en politisk diskursiv praksis 

beskrevet, hvor elementer hertil er konstrueret på baggrund af dokumentlæsning. Kvalitet i 

dokumenterne kan ses beskrevet mangetydigt og med formål, der skal give hensyn til mange 

interessenter. Dermed opstår kvalitet, som en ”empty signifier” (Torfing 2000), der betyder alting 

og ingen ting. Kvalitet ses både som udvikling af socialpædagogikken og brugertilfredshed foruden 

ved kontrol samt effektivisering. Kvalitet beskrives også som systematisk og målrettet 

dokumentation gennem akkrediterings- og kvalitetsmodellerne. Til dette formål skabes 

standardiseringer og ensretning, der skal øge muligheden for, at kunne sammenligne forhold samt 

vise, at der sker udvikling på området. Modellerne kan betragtes konstrueret som løsningen og 

svaret på kvalitetsudviklingen.   

 

Konsekvensen af den politiske diskursive praksis kan være, at modellerne ureflekteret understøtter 

bestemte forhold eller overser de mange forskellige interesser på det sociale område.   Modellerne 

kan risikere at måle på det, der er målbart, men ikke nødvendigvis det der udvikler kvalitet i 

socialpædagogisk arbejde. Hvordan kan der måles på kvalitet, når dette kan betyde alting og ingen 

ting. Ydermere kan konsekvensen ved modellerne være, at der bruges mere tid og kræfter på, at 

dokumentere en udvikling, og at dokumentationen bliver vigtig i sig selv. Et fokus på konstant 

kvalitetsudvikling kan skabe udvikling af noget, der rent faktisk fungerer godt. Der er risiko for at 

udvikling bliver til afvikling 
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I en socialpædagogisk diskursiv praksis ses kvalitet tillagt mening og betydning gennem 

fortællinger fra frontmedarbejderes daglige praksis. Kvalitet kan betragtes i dokumenterne meget 

forskelligt, under forskellige forhold samt beskrevet på forskellig vis. Der er lagt vægt på brugeres 

problemer, og hvordan disse søges løst af frontmedarbejdere, dette giver et billede af deres 

forståelse af kvalitetsudvikling. Frontmedarbejdere ser kvalitet som opmærksomhed på 

forældresamarbejde, anerkendelse, trivsel og livsglæde samt svære samtaler. Fortællingerne lægger 

vægt på forstyrrelser, at kvaliteten kan udvikles, men at det må ske ved forandringer. 

Frontpersonalet beskriver sig selv, som de ansvarlige for opgaven, ligesom de definerer problem- 

og løsningsforståelsen. Fortællingerne fremviser overvejelser ved frontpersonalet for, hvordan de 

bedst kvalitetsudvikler på baggrund af deres perspektiver, hvilket kan medføre konsekvenser for det 

socialpædagogiske arbejde. 

 

Konsekvenserne i en socialpædagogisk diskursiv praksis kan være mange og forskelligartet. Her er 

fremdraget fortællingernes udelukkelse af mere samfundsmæssige generelle og strukturelle vilkår til 

fordel for en individualiseret problem- og løsnings forståelse. Ligesom der er risiko for ” blindhed” 

på betydningen af forholdet bruger imellem eller frontpersonaler imellem. Af konsekvenser kan 

endvidere ses manglende opmærksomhed på magtforhold bruger og personalet imellem, hvorved 

dette øger risiko for nedprioritering og/eller pacificering samt disciplinering af brugerne. Fokus på 

diagnosticering og kategorisering er også en mulig konsekvens, der kan skabe yderligere 

marginalisering af brugerne. Brugerne kan konstrueres som problemer, der skal løses i stedet for 

dem, der skal støttes til løsning af problemer.  Omvendt kan konsekvenserne af fortællingerne ses 

som frontpersonaler, der reflekterer over deres praksis og yder støtte til borgere, der synes udsatte. 

Konsekvenser, de mulige umuligheder kan være store, da disse kan være skjulte eller stumme. 

 

 

6.1 Perspektivering 

Forholdet mellem henholdsvis en politisk diskursiv praksis og en socialpædagogisk diskursiv 

praksis fremstår i dette projekt meget forskellige. Både i forhold til måden hvorpå kvalitet beskrives 

og ses udviklet, ligesom konsekvenserne heraf kan pege i mange retninger. Dette er imidlertid en 

overraskelse, da jeg havde forventet, at kvalitet på nogle punkter kunne være beskrevet 

samstemmende og dermed gjort til genstand for en sammenligning. De manglende lighedspunkter 



 61 

skal ikke ses som et udtryk for en påvist tendens. Der kan ikke uddrages nogen generaliseringer 

herpå, da projektet på ingen måde har haft fokus på dette spørgsmål. Imidlertid er det interessant, 

hvordan dette manglende sammenfald kan betragtes. 

 

En mulig forklaring på manglende sammenfald i forhold til de to diskursive praksisser kan være 

måden, hvorpå frontpersonaler forsøger, at håndterer forskellene mellem det daglige 

socialpædagogiske arbejde og en mere politisk forståelse. De ofte modsatrettede komplekse forhold, 

der kendetegner offentlige institutioner, kan skabe et krydspres, som forsøges håndteret (Bømler 

2003). Dette krydspres bliver håndteret på en sådan måde, at de forestillinger om kvalitetsudvikling 

gennem øget standardisering, målbarhed og effektivisering ikke bliver realiseret i nævneværdigt 

omfang i det daglige socialpædagogiske arbejde. Frontpersonale skaber mening og betydning af 

kvalitet og sætter det i forhold til de borgere, der skal hjælpes med udgangspunkt i en faglig 

selvforståelse. Subjektet bliver afstanden mellem beslutning og det uafgørbare (Hansen 2004). 

Frontpersonaler udelukker for dem irrelevante og meningsløse forhold i forbindelse med kvalitet i 

socialpædagogisk arbejde, en måde at skabe entydighed på.  

 

En anden mulig forklaring på manglende sammenfald i de diskursive praksisser kan ses som resultat 

af projektets fokus i fortællingerne på hverdagsbeskrivelser. Frontpersonaler har konstrueret 

fortællingerne, så det giver mening i et kvalitetsperspektiv, men også i forhold til det som 

frontpersonalerne tror, jeg efterspørger. Ydermere må analysen ses som min læsning, hvorved 

elementer er udelukket, der er skabt en forskelssættelse mellem en politisk diskursiv praksis og 

socialpædagogisk diskursiv praksis, en måde at fastfryse billedet af virkeligheden på.  

 

Socialpædagogisk arbejde må forstås med den mening og betydning, det tillægges af de 

frontmedarbejdere, der udfører socialpædagogik. Derfor må kvalitetsudvikling ske på en sådan 

måde, at det også kan reflektere deres forståelse af socialpædagogik. Ikke fordi frontmedarbejdernes 

forståelse er mere rigtig, men fordi deres forståelse ikke lader sig indfange med standardiseringer, 

der kan være fremmed for feltet (Bogason 1998).  
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