
VELKOMMEN TIL SESSION 1

Stram styring eller frihed? Svaret ligger et andet 

sted!

Faglig direktør og ph.d. Leif Tofting Kongsgaard, Væksthusets 

Forskningscenter
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STRAM STYRING ELLER 
FRIHED?
Svaret ligger et andet sted.

Leif Tøfting Kongsgaard
ph.d. og Faglig Direktør, Væksthuset

JOBCAMP 2022
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Kontrol
Manualer
Processer
Evidens
NPM

Frihed
Selvbestemmelse
Skøn
Dømmekraft

Faglig refleksiv praksis
Fagfælle kritik og lokal ansvarlighed
Beskæftigelsesfaglighed

KONTROL ELLER FRIHED?
JOBCAMP
2022

Et velfærdsfelt uden en profession!
Er beskæftigelsesfaglige organisationer svaret?
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FAGLIG REFLEKSIV PRAKSIS I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

Politik

Faglig refleksiv praksis

Møder med 
borgere

JOBCAMP
2022
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DILEMMAER OG VILDE PROBLEMER

Dilemmaeksempel – hvem er eksperten?

Jeg er med jobkonsulenten Ulla til samtale med en borger, der 
tidligere har lidt af et stort alkoholmisbrug. 

Ulla: Du havde selv tænkt på noget med virksomhedspraktik?
Borger: Ja, altså nede i Vingården hos ham, som min ven kender.
Ulla: Vingården?
Borger: Ja, en kiosk, du ved, med vin, øl, cigaretter og noget mad, 
sådan en minikøbmand.
Ulla: Nåh, ja … jeg sidder og tænker på det her med dit tidligere 
misbrug og så den her Vingården …
Borger: Men det er ikke noget problem, det forstår jeg godt, men 
jeg har ikke rørt alkohol i ni måneder. Siden jeg begyndte på 
antabus. 

➢ Hvordan vurderer man arbejdsmarkedsparathed?
➢ Portvagt til ydelser vs. udvikling af mennesker
➢ Ressourcer vs. behov

Feltets vilde natur Feltets simple løsninger

➢ ‘Man skal jo bare….’
➢ ‘Evidensen siger, at…’
➢ ‘quick fix’
➢ ‘Det handler jo bare om at….’
➢ ‘Borgeren er ekspert i eget liv’
➢ ‘Vi skal sikre, at ingen snyder’
➢ ‘Virksomhedspraktik virker’

JOBCAMP
2022
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TYPOLOGI OVER FAGLIG REFLEKSIV PRAKSIS

Instrumentelle 
refleksioner
- ‘Gør sådan’

Multiperspektiviske
refleksioner
- Flere perspektiver

Kritiske 
destabiliserende 
refleksioner
- Udfordre forståelser

Selvrefleksivitet
- Udfordre hinanden

Lukkende

Åbnende

JOBCAMP
2022
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Møders høje tempo

➢ Antal punkter på dagsorden

➢ Tidskoder og effektivitet

➢ ‘At komme videre’

‘Ingen har noget’- fænomenet

Et produktionsfelt?

”Produktionen buldrer derudaf”

”Driften kalder”

”Vi skal ud og passe vores arbejde”

TEMPO OG REFLEKSION

At dvæle

At kalde frem

Oaser af refleksion

Konklusion: Kritisk refleksiv praksis sker 
ikke af sig selv. Det skal designes 
organisatorisk.

JOBCAMP
2022
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På den ene side
Tal som objektive data:

➢ Tal er objektive data om praksis

➢ Tal kan skabe nysgerrighed og bruges i 
faglig refleksiv praksis

TAL OG REFLEKSIONER

På den anden side
Tallenes konstitutive virkninger:

➢ Bevidstheden om, at der tælles, skaber 
bestemte handlinger 

➢ Tal lukkede refleksionerne

Kvantificeringens tidsalder

JOBCAMP
2022
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Først er der lidt tavshed, da tallene er blevet præsenteret. 
Dernæst følger der glæde, lederen roser dem og 
medarbejderne klapper. De virker også lettede efter flere 
uger med pres på ift. rettidighed på samtaler. 

En af dem spørger, hvad lederen vurderer, at tallene vil 
betyde? Hun er bekymret for, om det vil vise, at de faktisk 
godt kan klare opgaven med færre midler. Lederen siger, 
at det ved han faktisk ikke og at man skal huske, at tallene 
jo er ét år gamle, så det er ikke helt til at sige, hvad de 
betyder. 

”En anden udlægning”, siger lederen, ”kunne være, at vi 
kan lave endnu bedre resultater med flere ressourcer. Det 
viser jo, at vi er fagligt dygtige”. Tinea, en af 
jobkonsulenterne, som også er tillidsmand, siger: ”Vi skal 
virkelig passe på, at konklusionen ikke bliver, at vi skal 
have færre ressourcer. Det er jo også en periode, hvor vi 
virkelig har knoklet, og det kan man ikke se i tallene. Der 
kan det jo se ud som om, vi har rigeligt med ressourcer”. 

GODE TAL – GLÆDE OG BEKYMRING
JOBCAMP
2022
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AT FLYVE UNDER RADAREN

”På de der lister handler det jo 
ikke om at være nummer ét. 

Det handler om at ligge i 
midten, så tiltrækker man sig 
ikke opmærksomhed.” (Leder 

fra jobcentret)

JOBCAMP
2022
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➢ Tal var som magneter for opmærksomheden

➢ ’Dårlige tal’ medførte handlekrav. 

➢ ’Dårlige tal’ affødte konklusioner, mistro og forsvar.

➢ ’Gode tal’ affødte konklusioner, jubel, glæde … og bekymring.

TAL, MÅLINGER OG FAGLIG REFLEKSIV PRAKSIS

Konklusioner

JOBCAMP
2022

Spørgsmål:
a. Er vi 

datamæssige 
analfabeter?

b. Hvordan 
lærer vi at 
tænke med 
tal og data?
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VIDEN PÅ FELTET? 

Meget ofte

Lovgivningen

Systemer/organisering
Sundhedsfagligt

Ofte
Effektstudier

Borgerens karakteristika

Ind imellem

Personlige værdier, følelser, overbevisninger

Erfaringer
Arbejdsmarkedet og uddannelser

Sjældent

Politiske mål og officielle værdier

Teorier og forskningsbaserede begreber
Professionsfaglige begreber

Entydighed

Flertydighed

Et velfærdsfelt uden en profession!

JOBCAMP
2022
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FINDES DER FORSKNINGSBASERET VIDEN PÅ 

BESKÆFTIGELSESFELTET?

Ja!
➢ Indikatorer for arbejdsmarkedsparathed (BIP)

➢ Matchningsprocesser

➢ Samtaleanalyse

➢ Viden om læring og forandring

➢ Motivation og parathed i kontekst

➢ Borgerinddragelse

➢ ‘Troen på borgeren’

➢ IPS

➢ Og meget mere…..

BESKÆFTIGELSESFAGLIGHED
JOBCAMP
2022

Faglighed 
handler også 
om et 
videnskorpus
og om 
begreber at 
tænke med!
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➢ Konsensussøgende – vi stræber efter enighed, glatter ud ved konflikter, giver 
hinanden ret, anerkender, bekræfter identitet

➢ Svar og løsninger – vi er optaget af at løse problemer og give svar fremfor at 
undersøge

➢ Objektivitet – troen på, at der findes én sandhed om sagen, som vi skal finde frem 

➢ Kun én type viden dur – fx teori, tavs viden, erfaring, forskning

➢ Optaget af meninger – at vi fortæller vores holdning og meninger fremfor at 
undersøge noget

➢ Fokus kun på borgeren – vi glemmer at se på os selv, systemet, omgivelserne, 
konteksten, metalæring

➢ Fokus på procesoverholdelse og systemer – refleksionerne handler kun om 
systemkrav og systemlogikker

➢ Tempo – refleksioner kræver tid til at dvæle

KULTURENS BETYDNING

Kultur der står i vejen for kritisk refleksiv praksis:

JOBCAMP
2022
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ORGANISATORISK DILEMMAKAPACITET
JOBCAMP
2022
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NYE FRIHEDSGRADER
JOBCAMP
2022

Respons på de øgede frihedsgrader?

Mere lokal 
styring, 
dokumentation 
og kontrol?

Autonomi, 
selvledelse, 
absolut frihed

Beskæftigelses-
faglighed, refleksiv 
praksis, lokal 
ansvarlighed og 
dilemmahåndtering
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HAR VI TID TIL 
REFLEKSIONER?

JOBCAMP
2022
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VIL DU VIDE MERE?

Leif Tøfting Kongsgaard

lk@vaeksthus.dk

40408809

BESKÆFTIGELSESFAGLIGHED OG FAGLIG REFLEKSIV PRAKSIS
JOBCAMP
2022

Forsker på beskæftigelsesfeltet Hjælper borgere i job Uddanner og bygger bro mellem 
forskning og praksis

mailto:lk@vaeksthus.dk
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Frokost

Frokosten foregår i:

› Foyer – ved siden af Plenum

› Restaurant – i stuen

› Restaurant – på 1. sal

Tjek app’en for at se hvilket område du 

skal spise frokost i

Husk at besøge standene i Forhallen og 

Fundamentet

Vi ses i Plenum kl. 13.00


