Medlemsarrangement for

Specialpædagogiske sonderinger
– om etiske problemstillinger i den specialpædagogiske praksis.
med Brian Degn Mårtensson, Phd. Fellow, Aarhus Universitet

I oplægget vil der blive rettet fokus på en international strømning i moderne pædagogik, der sigter
på at gøre støtteindsatser, opdragelse, omsorg og undervisning til noget, der kan måles og
kontrolleres i hidtil uset omfang.
I mange lande stilles der politiske krav om at dagtilbud, skoler,
døgn- og specialtilbud skal levere et bestemt kompetenceoutput,
og kravene til dokumentationen heraf er blevet voldsomt øget.
Sammenfaldende hermed oplever mange professionelle en
stigende mistrivsel blandt børn og unge, ændrede mønstre hos
udsatte borgere, kombineret med store udfordringer i forhold til
inklusion og støtteindsatser. Ligeledes ser mange familier ud til at
være udfordret på måder, vi ikke har set før.
Dette skaber et dobbelt pres for specialpædagogikken, der kalder
på både analyse og handling:
•
•
•
•
•
•

Hvorfor oplever så mange lande disse ubalancer?
Hvad er det sket med forholdet mellem special- og normalpædagogik?
Hvorfor oplever så mange børn og unge, at de ikke hører til i fællesskabet?
Hvorfor har der i mange år været en stor stigning i medicineringen?
Hvad sker der med forholdet mellem pædagogik og politik?
Hvordan får vi vendt udviklingen?

-og hvordan bør vi i det hele taget håndtere de etiske sider af specialpædagogikken i vor tid?
Brian Degn Mårtensson er forfatter til en lang række bøger og artikler om specialpædagogik, filosofi, videnskabsteori
og politik, og er tidligere redaktør på tidsskriftet Specialpædagogik i Danmark. Han er desuden tidligere lektor på
University College Sjælland, og er i dag ansat på Aarhus Universitet. Se evt. www.briandegnmaartensson.dk

Arrangementet, der er gratis for medlemmer, finder sted:

Torsdag d. 28. marts 2019
Kl. 18.40 – 20.40
i Auditoriet på Viborg Ungdomsskole, Reberbanen 13, 8800 Viborg
Tilmelding senest d. 14. marts 2019 til på sl.dk/midtogvestjylland

