
 

Pædagogisk samtalesalon:  
Kan normkritik gøre en forskel i pædagogikken?  
Tid: 27. april 2023 kl. 19.15-21 

Sted: Forsamlingshuset på Onkel Dannys Plads 1-9, 1711 København V 

I det pædagogiske landskab ses aktuelt en interesse for normkritik og det som af nogle kaldes for en ’normkritisk og 

normkreativ pædagogik’. Det viser sig i forskning såvel som i aktiviteter i praksis, der arbejder på at få professionelle 

til at sætte normer på dagsordenen i pædagogiske institutioner, skabe kritisk refleksion over dominerende normer i 

pædagogisk praksis og til praktisere pædagogik og evaluere på andre måder.    

I denne pædagogiske samtalesalon inviterer vi til dialog om normkritikkens muligheder, udfordringer og grænser i 

det pædagogiske felt.  Vi vil diskutere, hvad normkritik har at tilbyde den pædagogiske praksis (fx i daginstitutioner, 

skoler, social- og fritidspædagogiske institutioner og andre uddannelsesinstitutioner). Hvad det vil sige at arbejde 

med ’normkritisk og normkreativ pædagogik’ teoretisk, praktisk og/eller politisk? Hvilke former for normkritikker 

muliggøres aktuelt og hvilke udgrænses? Er diskussioner om kønnede normer eller seksualitet fx lettere at sætte på 

dagsordenen end spørgsmål der adresserer race eller handicap? Samtalesalonen tager afsæt i følgende spørgsmål: 

Hvorfor er der brug for normkritik i det pædagogiske felt? Hvad er det nye? Og hvilke former for normkritik(ker) er 

der brug for? 

Hvilke udfordringer møder normkritik(ker), når de møder den pædagogiske praksis? Hvad begrænser og muliggøre 

normkritik(ker)?  

Hvad savnes? Har normkritikken ’blinde pletter’? Hvilke kritikker kan der rejses af den ’normkritiske bølge’?  
 

Til denne diskussion har vi inviteret fire forskere:    

Marta Padavan-Özdemir, Lektor, Institut for mennesker og teknologi, Roskilde Universitet. 

Jan Kampmann, Professor, Institut for mennesker og teknologi, Roskilde Universitet 

Isabella Vagtholm Klausen, Ph.d.stud., Institut for samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet.   

 Katrine Scott, Adjunkt og ph.d., Institut for pædagoguddannelse, Københavns Professionshøjskole.  

 
Alle med pædagogisk interesse er velkomne – studerende, forskere, undervisere og praktikere kom og deltag i den 

pædagogiske samtale! 


