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Kontekst management som praksisform

Børns udvikling, trivsel og mistrivsel er et komplekst anliggende. Det men-
tale lever i det sociale, og uden kontekst til at forstå de fremtrædelsesformer, 
vi møder, virker disse meningsløse. Vi må kunne bevæge os frit mellem for-
skellige kontekster for at afdække og skabe mening i de fremtrædelsesformer, 
vi møder. Vi må se, hvilke historiske og sociale sammenhænge, børns og un-
ges vanskeligheder er indlejret i, og vi må undersøge, hvorledes de forskel-
lige sammenhænge kan smitte og inspirere hinanden i fælles bestræbelser 
på at skabe udvikling. De vigtigste kontekster for et barn og ung er familien, 
daginstitutioner og skole samt fællesskaberne med jævnaldrende, og PPR 
har i sin fremskudte position mulighed for at kunne navigere i forskellige 
kontekster og derved skabe nye perspektiver både for barnet og den unge men 
også for de voksne i de afgørende sammenhænge. Artiklen argumenterer for 
kontekst management som foretrukken praksisform til at besvare børns og 
unges invitationer. 

Af Jørn Nielsen, cand. pæd. psych., ph.d. og klinisk psykolog

PPR’s særlige position
Jeg holder af Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivning (PPR). Jeg har arbejdet i 
PPR, superviseret, undervist og skre-
vet om PPR. Men min sympati er pri-
mært begrundet i, at PPR i en frem-
skudt position har en helt unik mulig-
hed for at kunne arbejde med og påvir-
ke de vilkår, børn og unge vokser op i. 
PPR kan på flere niveauer deltage i 
udviklende processer som svar på de 
invitationer, der kan forstås ud fra 
børns og unges vanskeligheder og i fle-
re tilfælde mistrivsel. Som kommunalt 
rådgivningssystem har PPR en særlig 
placering i feltet mellem det såkaldt 
almene og det særlige område, i forbin-
delserne mellem daginstitution og sko-
le, hjem/familie og hele den pædagogi-
ske verden og i samarbejdet med andre 
rådgivningssystemer som eksempelvis 

socialforvaltning, børne- og ungdoms-
psykiatri, sundhedsplejen, pædagogi-
ske ressourcepersoner m.fl. 

Børns og unges udvikling er et meget 
komplekst anliggende med et stort an-
tal gensidigt forbundne og påvirkende 
faktorer. Deres liv, udvikling, trivsel og 
mistrivsel finder sted i mange sam-
menhænge og under indflydelse af rig-
tig mange forhold. 

Et gammelt afrikansk ordsprog si-
ger: “It takes a whole village to raise a 
child”. Rækkevidden af denne visdom 
er enorm og har implikationer i børns, 
unges og familiers liv. Det bliver vig-
tigt at rette opmærksomhed på sam-
spillet, den gensidige forbundethed og 
den gensidige afhængighed blandt de 
mange aktører i børns og unges liv. 

PPR møder ofte komplekse og van-
skelige problemstillinger tæt på de pri-
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mære sammenhænge, børn og unge le-
ver i. PPR har derved mulighed for at 
kunne bevæge sig relativt frit i de for-
hold, der har indflydelse, og PPR har 
mulighed for at kunne navigere og få 
skabt forbindelser mellem de afgøren-
de sammenhænge, hvoraf de vigtigste 
er familien, skolen/daginstitutionen og 
kammeratskabsgruppen. I konkrete 
tilfælde kan også andre meningsska-
bende sammenhænge være relevant.

Indsigt forpligter. Når jeg og andre 
kommer i berøring med børn i vanske-
ligheder og eventuel mistrivsel er der 
en etisk fordring til at forholde sig. Vi 
har en forpligtelse til at handle. Måden 
at forholde sig på bygger på en helt af-
gørende forståelse af opgaven og af mig 
selv i forhold til opgaven; hvordan mø-
der og hjælper vi børn og unge i van-
skeligheder? 

I artiklen vil jeg argumentere for, at 
kontekst management som foretruk-
ken praksisform er en oplagt og nyttig 
tilgang for PPR. Jeg skriver bevidst til-
gang, fordi kontekst management ikke 
alene er en metode, men også en tænk-
ning, en forholdemåde og en måde at 
positionere sig på i arbejdet med at 
skabe udviklingsfremmende processer 
– både for børn og unge, der med deres 
adfærd og fremtrædelsesformer viser, 
at der er noget, som endnu ikke er for-
stået tilstrækkeligt og for de afgørende 
sammenhænge for børns trivsel og ud-
vikling. 

Kontekst management som praksis-
form bygger på en foretrukken faglig-
hed og dermed på foretrukne værdier. 
Helt centralt står, at alting skal forstås 
i kontekst, dvs. i de meningsskabende 
sammenhænge, et fænomen eksisterer 
i. For at gøre kontekst management 

som praksisform mere præcis, relevant 
og nyttig forstår jeg senere i artiklen 
denne ind i en transkontekstuel forstå-
else, ligesom jeg introducerer ideen om 
systems learning og opmærksomheden 
på varme datas betydning. Afslut-
ningsvist vil jeg argumentere for, hvor-
for dette er særligt relevant for nuti-
dens PPR. 

Kontekst som noget, vi afdækker..
“Without context, words and actions 
have no meaning at all”. Dette berømte 
citat fra Gregory Bateson (2011) er en 
vigtig guideline i arbejdet med børn og 
unge. Kontekst er alle de fysiske, so-
ciale og psykologiske forhold, der giver 
mening til de fænomener, vi møder. In-
dividet kan aldrig forstås isoleret, men 
altid i relation, i samspil, i kontekst og 
i mulig forandring.

Al udvikling er social, og citatet på-
peger i al sin enkelthed, at skal jeg for-
stå de vanskeligheder og fremtrædel-
sesformer, jeg møder og inviteres ind i, 
er jeg nødt til at forstå de meningsbæ-
rende og meningstilskrivende sam-
menhænge, vanskelighederne eksiste-
rer i. Fremtrædelsesformer kan ikke 
forstås som noget i sig selv, som noget 
iboende og tilhørende barnet. De eksi-
sterer og udvikler sig i relation til no-
get og til nogen og kan således ikke ses 
adskilt fra de sammenhænge, de eksi-
sterer i. Børns og unges fremtrædelses-
former kan ses som svar på mange af-
gørende og meningsskabende forhold i 
livet, og de kan ses som ansvarlige re-
aktioner på erfaringer, ideer og relatio-
ner til andre mennesker. 

Når vi arbejder med komplekse pro-
blemstillinger, må den mindste analy-
se enhed derfor ikke være individet. 
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Når vi ser problemadfærd, symptomer 
og mistrivsel er dette en fremtrædel-
sesform, hvor det for mig handler om 
at få øje på, hvad dette har udviklet sig 
på baggrund af, og hvad der holder liv i 
det. Kontekstbegrebet er derfor nyttigt 
til at få øje på de afgørende sammen-
hænge, barnets liv og vanskeligheder 
har udviklet og befinder sig i. Det pro-
blematiske må ses i lyset af, hvorledes 
det, vi ser, er blevet til det bedste un-
der givne omstændigheder. Jeg må 
med andre ord være på jagt efter den 
indre logik i de sammenhænge, jeg mø-
der – ikke mindst når fremtrædelsen 
umiddelbart kan virke allermest me-
ningsløs. 

I arbejdet med børn og unge invite-
res jeg ofte ind i situationer, hvor en-
kelte børn viser, bærer og skaber van-
skeligheder både for sig selv og for an-
dre. En kontekstuel forståelse er en 
anti-essentialistisk forståelse, der ikke 
beskæftiger sig med hvordan noget 
“er”, men med i hvilke sammenhænge 
det vi ser, kan forstås. Naturligvis må 
vi tage det individuelle fokus alvorligt; 
problemet opstår først, når vi ser de in-
dividuelle vanskeligheder uden kon-
tekst. Jeg må være opmærksom på 
både de konkrete fremtrædelsesformer 
og på de sociale og relationelle sam-
menhænge, de er indlejret i.

For at kunne forbinde disse to foki er 
Batesons begreb om kontinuerligt at 
kunne zoome ind og få øje på detaljer, 
specifikke forhold og individuelle ka-
rakteristika m.v. og samtidig at kunne 
zoome ud for at få øje på de afgørende 
sammenhænge og forhold, der gør, at 
det vi ser er blevet det bedste, nyttigt. 
Dette dobbelte blik er afgørende for at 
kunne forstå og navigere i den kom-

pleksitet, vanskeligheder lever og ud-
vikler sig i. 

Dette er i sig selv ikke så enkelt, da 
tendensen til at zoome ind og eksem-
pelvis finde vanskelighederne som no-
get iboende, oftest biologisk betinget, 
har stor opmærksomhed og er særligt 
fremtrædende, når afmagten og fast-
låsheden i en situation er størst. Alt 
for mange informationer føres ikke til-
bage til de kontekster og til de relatio-
ner, de eksisterer i (Hörne og Säljö, 
2003, Bateson, 2016, Hertz og Nielsen, 
2018). De informationer, vi får ved at 
zoome ind kommer almindeligvis i 
form af individuelle undersøgelser og 
har helt afgjort deres berettigelse. Det 
afgørende er samtidig at kunne zoome 
ud, at komme i en metaposition, for at 
se de afgørende sammenhænge, der 
former det, vi ser og for at kunne få øje 
på invitationerne heri. Bevægelsen 
med at zoome ud og placere de indivi-
duelle fund tilbage i kontekst er sær-
ligt forpligtende, når afmagten og alvo-
ren er størst. 

En kontekstuel forståelse fører frem 
til en forståelse af, at barnet og den 
unge ikke er problemet, de viser pro-
blemet (Hertz, 2017). Denne antagelse 
er nyttig, fordi den i sig selv bevarer og 
forstærker vores nysgerrighed på de 
afgørende sammenhænge og fører frem 
til, at udvikling og bevægelse ikke ale-
ne tilhører barnet. Udvikling er et fæl-
lesskabsanliggende.

Jeg havde samtaler med Anne på 10 
år. Under en samtale virkede hun uro-
lig og ukoncentreret. Jeg tilbød hende 
en pause, som hun benyttede til at lave 
en tegning af en pige, der græder, mens 
hun udsættes for mobning fra tre dren-
ges side og samtidig tager sig af sin lil-
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lesøster. En veninde forsvarer hende. 
På tegningen bliver hun skældt ud af 
en lærer for at være urolig. I hjørnet ses 
en mand og en kvinde adskilt af en 
streg. Manden har en ølflaske i hånden 
(Annes forældre er skilte og faderen 
har et alkoholproblem. Anne har diag-
nosen ADHD). Til sidst skrev Anne 
“mobning” øverst på tegningen. Jeg tog 
efter aftale med Anne tegningen med til 
et netværksmøde.

Tegningen illustrerer så tydeligt, at 
Annes symptomer, som har givet hen-
de diagnosen, er indlejret i en række 
konfliktfyldte spændingsfelter, der alle 
virker forstærkende på symptomerne. 
Med tegningen viser Anne, at vi skal 
kigge andre steder end på alene regu-
lering af hendes adfærd og uro. De te-
maer, hun gør opmærksom på, har ud-
viklet sig over tid og inviterer til, at vi 
ser på Annes trivsel som et komplekst 
og fælles anliggende. Ved det efterføl-
gende netværksmøde drøftes, at 
spørgsmålet om hendes trivsel og ud-
vikling i mange sammenhænge er 
langt vigtigere end diagnosen.

..og kontekst som noget,  
vi skaber..
Når jeg underviser, ynder jeg at vise et 
billede med teksten: “You are not stuck 
in traffic, you are traffic”. Teksten er 
en reminder om, at kontekst ikke er 
noget vi undersøger udenfor eller ad-
skilt fra os selv. Kontekst er noget, vi 
er en del af, og kontekst er noget vi 
skaber. Den forståelse, vi er med til at 
give liv til og de hverdagserfaringer, vi 
sammen med andre giver mulighed for, 
er afgørende.

Forståelsen bygger på en subjekton-
tologisk opfattelse af, at fænomener 

ikke eksisterer uafhængigt og ikke-
formbart af os. Fokus er ikke alene på 
lidelsen eller på problemadfærden, 
men på individets mentale liv i de so-
ciale kontekster og på den mening, til-
standen forstås ud fra (Ekeland, 2011). 
Sker dette ikke, risikerer barnet og 
den unge at blive beskrevet, men ikke 
forstået. Dette gælder ikke mindst, når 
alvoren er størst. Her kaldes på de 
mest omfattende udviklingsprocesser, 
hvis vi skal skabe ændringer, der ræk-
ker ud over eksempelvis symptomre-
duktion, foranstaltninger m.v. (Hertz, 
2017, Nielsen, 2017). 

Den måde, vi forstår en fremtrædel-
se på, rækker ud over beskrivelsen af 
den. Derfor handler en forståelse af et 
barns og en ungs komplekse liv ikke 
kun om at afdække, det handler også 
om at producere ny og anderledes vi-
den end den, der eksisterede før vores 
kontakt. Måden jeg betragter på, har 
indflydelse på det, jeg gør. Mit blik og 
min forståelse er ikke kun informative, 
de bliver formative. Symptombeskri-
velsen i sig selv giver ikke (tilstrække-
lig) viden og slet ikke den mer-viden, 
der er nødvendig for at kunne skabe 
udvikling og bevægelse. Den nødvendi-
ge merviden kommer i kraft af erfa-
ringskundskab, som altid vil noget, der 
hentes frem og udvikles gennem dialo-
giske processer, det vil sige i samarbej-
de og i fælles refleksion med vigtige 
personer i de afgørende sammenhænge 
(Nielsen, 2017, 2018). Det er derfor 
ikke er et mål at opnå enighed eller 
konsensus om, hvorledes en situation 
skal forstås. Multiple beskrivelser, for-
skelle, undtagelser og uenigheder kan, 
hvis de sammenstilles og undersøges, 
være et stort potentiale for læring og 
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udvikling. Informationer er ikke forbe-
holdt eksperter men opstår på bag-
grund af de informationer, alle bidra-
ger med. I modsætning til et hierarkisk 
samarbejde vil et heterakisk forløb 
lære af forskelle og nyttige måder at 
være også uenige på.

Det kan være nyttigt at skynde sig 
langsomt og give plads til at tvivle. 
Tvivl er ikke usikkerhed eller uviden-
skabelighed. Tvivl åbner for mulighe-
der for ikke kun at genfortælle og re-
producere det, vi ved i forvejen men for 
at genbeskrive på en ny og udviklings-
fremmende måde. Tvivl rækker såle-
des også ud over eksempelvis differen-
tialdiagnostik og giver mulighed for at 
se på de sammenhænge og temaer, 
fremtrædelsesformerne er indlejret i; 
jf. fortællingen om Anne ovenfor.

Det er aldrig mig, der er den vigtig-
ste person i børns og unges liv. De vig-
tige personer og de afgørende sammen-
hænge findes i barnets liv med foræl-
dre, søskende, professionelle (typisk 
pædagogisk personale) og øvrige børn i 
fællesskabet. Men mine og vores bi-
drag kan få en afgørende betydning i 
frembringelsen af nyttig mer-viden. 

Når jeg eksempelvis møder pædago-
gisk personale, der oplever at have for-
søgt alt, svarer jeg nogle gange – med 
et glimt i øjet -: “nej, ikke sammen med 
mig”. Svaret er bestemt ikke for at vir-
ke selvhøjtidelig men for at fremhæve, 
at tidligere erfaringer og løsninger ikke 
kan overføres fra én relation eller situ-
ation til en anden. Alle møder er nye, 
hvilket er kendetegnende for udviklin-
gen af praktisk kundskab. Lader vi tid-
ligere erfaringer bestemme, mister vi 
muligheden for det særlige i dette møde 
(Ullebjerg og Jensen, 2017). For alle 

medarbejdere ved PPR ligger der her 
en stor opgave i at forstå historien for 
sammen at kunne gå på udkig efter an-
dre og nye, udviklingsfremmende må-
der at forstå situationen på ikke 
mindst i kraft af det, vi i vores nye po-
sition kan bringe i spil. Der ligger en 
stor forpligtelse i at være opmærksom 
på, hvorledes mine egne ideer og forfor-
ståelser kan spille sammen med andres 
med henblik på skabelse af nødvendig 
merviden (Nielsen, 2017, 2018). Vi må 
være opmærksomme på, hvorledes det, 
vi forstår som invitationer, besvares. 
Lederskabet af denne proces er en vig-
tig del af at kunne håndtere og navige-
re i forskellige kontekster.

Jeg – og mange andre – ynder at be-
tragte børns fremtrædelse og adfærd 
som invitationer. Denne konstruktion 
er nyttig, fordi invitationer altid er til 
nogen om noget, og begrebet invitatio-
ner lægger derfor i sig selv op til en re-
lationel og kontekstuel forståelse. Det 
lægger op til, at hvis vi kan forstå bar-
nets fremtrædelse på en ny og anderle-
des måde kan vi relatere os på en ny og 
anderledes måde. Derfor må vi kon-
stant forholde os nysgerrigt, undersø-
gende og afprøvende i forhold til de 
fremtrædelsesformer, vi møder. 

Bo på 12 fremtrådte som en dreng, 
der var gået helt i stå og afviste alle 
krav og forventninger. Han kom sjæl-
dent i skole og modtog hjemmeunder-
visning. I hjemmet isolerede han sig 
på værelset, og han var stoppet med 
at se venner. Bo klagede over mave-
smerter, hvilket egen læge benævnte 
som en psykosomatisk lidelse. Bo var 
aktuelt under udredning i børne- og 
ungdomspsykiatrien, som mistænkte 
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angst, depression eller en form for 
autisme og åbnede for mulig medici-
nering. Forældrene accepterede mod-
stræbende denne udredning, men 
ønskede egentlig en somatisk under-
søgelse af mavesmerterne først. For-
ældrene var indbyrdes meget uenige 
om, hvorledes de skulle forholde sig, 
skolen overvejede at sende en under-
retning til de sociale myndigheder, 
og hjemmeunderviseren anbefalede, 
at der ikke blev stillet krav og for-
ventninger, da Bo sikkert ikke kunne 
honorere disse.

Jeg var blevet bedt om at have “støt-
tende samtaler” med Bo. Jeg valgte 
at have disse i form af familiesamta-
ler, og under en familiesamtale, hvor 
Bo og hans søster deltager, formule-
rer jeg tanken om, at det måske giver 
god mening, at Bo trækker sig og går 
i stå, da han ikke kan finde andre 
måder at være i de mange forskellige 
opfattelser, der er om hans liv. Vi 
lavede derefter et udvidet genogram, 
der viste de mange aktører, stem-
mer og tiltag, der var gang i. Det 
blev også tydeligt, at der var mange 
adskilte opfattelser af hvad, der 
var i spil og mange uenigheder om, 
hvad der skulle ske. Forældrene blev 
overvældede af at se tegningen, mens 
søsteren og Bo grinte af de mange 
streger og figurer. Søsteren sagde, 
at så mange streger var der ikke i 
hendes liv, hvorefter faderen sagde: 
“Der er vist noget, børnene prøver at 
fortælle os”. Moderen siger senere, at 
hun oplever, at hun og faderen har 
mistet orientering både i deres foræl-
dreskab og i forhold til hvem, de skal 
lytte til. Jeg svarer, at det forstår 

jeg, og at de ikke er alene om at have 
mistet orienteringen. Jeg kan sige til 
Bo, at nu er hans budskab gået igen-
nem. Bo svarer: “ikke i forhold til 
skolen…”. Jeg svarer, at det vi taler 
om må vi bringe videre til både sko-
len, socialforvaltningen og børne- og 
ungdomspsykiatrien.

Efterfølgende samledes hele det 
professionelle netværk. Det opnåede 
kendskab til hinandens forskellig-
heder medførte en koordinering af 
indsatsen og især et ændret fokus fra 
beskrivelsen af Bo til bestræbelser på 
at skabe forbindelser og tilknytning 
i de forskellige arenaer. Der var stor 
opmærksomhed på, hvad de forskel-
lige deltagere kunne lære og udvikle 
på baggrund af forløbet.

Eksemplet viser, hvor komplekse situ-
ationer, vi kan møde. Bevægelser et 
sted kan have betydning for og smitte 
ind i andre sammenhænge, og jeg er 
nødt til også at bevæge mig i en meta-
position for at kunne se mønstre. I ek-
semplet handler mønstret bl.a. om 
manglende koordinering af forskellig-
heder. Min opgave er bl.a. at skabe for-
bindelse mellem det, det foregår i for-
skellige sammenhænge og lade nye for-
ståelser fra en sammenhæng inspirere 
ind i andre. Eksempelvis er det nyttig 
viden for dem, der laver individuelle 
udredninger, at der sker bevægelser i 
en familiedynamik. 

Hvilke kontekster?
“Det mentale lever i det sociale”, skri-
ver Karl Tomm (1985). Børns og unges 
fremtrædelsesformer er indlejret i so-
ciale og historiske relationer og har ud-



Nr. 5 – 2018 15

viklet sig bl.a. i kraft af de forsøg, der 
har været på at løse problemerne. 
Uden en historisk kontekst til at forstå 
de adfærdsmæssige, sociale, indlæ-
ringsmæssige og andre vanskeligheder 
barnet viser som symptomer og frem-
trædelsesformer, vil disse i sig selv 
være uforståelige, meningsløse og 
fremtræde belastende m.v. (Van der 
Kolk, 2014). Historien som kontekst 
markør bringer via eksempelvis tids-
linjer, udvidede genogrammer og be-
tydningsfulde fortællinger temaer 
frem, der giver mening til og nye per-
spektiver på det, vi ser. Formålet er 
ikke at fortælle historierne for histori-
ens egen skyld men for at fortælle os 
noget om vores nutid og for at skabe 
pejlemærker fremover. Historien sæt-
ter os i stand til at begynde at forestille 
os, hvilken fremtid vi ønsker at forme 
– fortællingen giver os et kig ind i 
fremtiden. Marianne Horsdal (2009) 
skriver: “ If a lot of things and contexts 
have been regarded as disgusting, dan-
gerous or in other ways associated and 
met with negative feelings by the 
child’s relations, it is obviously safer to 
stick to well-known territory”. Hvis jeg 
ikke er tilstrækkelig opmærksom på 
den historiske kontekst vil fokus forbli-
ve på reduktion af symptomerne. 

Historien er ikke kun historien om 
barnet, den unge og vanskelighederne. 
Det er den fælles historie, familiens, 
samarbejdets, organisationens og den 
kulturelle konteksts historie. Det er hi-
storien om det, der er forsøgt og om 
det, vi har lært heraf. 

Historierne har udviklet sig i mange 
forskellige sammenhænge. De er ind-
byrdes forbundne og former hinanden i 
den kompleksitet, livet består af. For 

oversigtens skyld skal jeg fremhæve 
nogle kontekster, der har min særligt 
store opmærksomhed:

–  Jeg er særligt opmærksom på betyd-
ningen af den familiemæssige kon-
tekst, og jeg har andetsteds (Nielsen, 
2017) argumenteret for, at PPR risi-
kerer at adskille sig for meget fra 
den familiemæssige kontekst i for-
hold til pædagogiske og didaktiske 
problemstillinger. Det vil være en 
forenkling og forsimpling at sige, at 
vanskelighederne skyldes forhold i 
familien. Men når jeg er optaget af 
symptomer og fremtrædelsesformer 
som invitationer, er familiekontek-
sten nyttig, fordi den gør det nemt at 
få øje på invitationerne. 

–  Den faglige kontekst er udtryk for 
hvilken faglighed, der dominerer for-
ståelsen af den situation, vi er en del 
af og som styrer den måde, der 
handles på. Faglighed er ikke abso-
lut men altid foretrukken. Jeg finder 
det mest nyttigt, hvis feltet præges 
af en faglig forståelse af, at alting er 
i udvikling, og at mulighederne for 
bevægelse afhænger af alles bidrag. 
I mange tilfælde findes der domine-
rende opfattelser, som i sig selv kan 
være fastlåsende. For at få øje på 
nye perspektiver kan et udvidet fo-
kus væk fra de dominerende fortæl-
linger være nyttig. 

–  Jeg finder det nyttigt at deltage i af-
gørende sammenhænge, hvor barnet 
og den unge deltager, dvs. enten i 
form af individuelle samtaler, delta-
gende observation, familiesamtaler, 
samtaler med børn og pædagogisk 
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personale, samtaler med børn i grup-
per m.v. Alt for ofte arbejdes der 
med børn uden at deres stemme og 
bidrag får tilstrækkelig plads og 
vægt. Den direkte kontakt og direkte 
erfaringer fra børnenes levede liv 
kvalificerer mine bestræbelser på at 
skabe mening og bevægelse; de kva-
lificerer forståelsen af barnets invi-
tationer. Jeg tilstræber ikke at del-
tage i samtaler om barnet uden først 
at have haft en direkte kontakt med 
barnet i den ene eller den anden 
sammenhæng.

–  Børnefællesskaberne, eksempelvis 
klassens dynamik, er en ofte overset 
men meget væsentlig sammenhæng 
for børns udvikling og trivsel. Børn 
er stærkt optaget af kontakten til 
andre børn og af at være en del af 
fællesskabet. Det går imidlertid ikke 
altid så let, som man kunne ønske 
sig. Kræfterne i et børnefællesskab 
kan være ganske potente både i en 
udviklingsorienteret retning men 
også i en udstødende og hæmmende 
retning. Kvaliteten af det samspil og 
den kultur, der kendetegner det kon-
krete fællesskab er afgørende (Berli-
ner, 2011, Nielsen, 2015).

–  Den organisatoriske kontekst omfat-
ter mange forhold, eksempelvis sam-
arbejdet, den indbyrdes kontakt mel-
lem forskellige aktører, brugen af 
støttesystemer, graden af inspirati-
on, opbakning og åbenhed overfor 
forskellige opfattelser, ledelsens be-
tydning, mulighederne for samarbej-
de og afprøvning af nye erfaringer. 
Jeg er opmærksom på at lære af, 
hvilke tiltag der tidligere er afprøvet 

af hvem og med hvilke erfaringer. 
Endvidere er jeg særligt opmærksom 
på, om vigtige personer er forbundet 
med og knyttet til andre, idet isolati-
on kan føre til udmatning. Hvis der 
kan skabes nyttige forbindelser kan 
det fremme en nysgerrighed på hin-
andens erfaringer, og der skabes mu-
lighed for, at forskellige positioner 
kan smitte og inspirere hinanden.

–  Den emotionelle kontekst, dvs. stem-
ningen, oplevelsen af tillid og sikker-
hed, det energimæssige overskud 
m.v. er alt sammen forhold, der har 
betydning for kreativiteten, dialo-
gen, åbenheden, selvrefleksionen 
o.a. Det samme gælder tilstande 
præget af eksempelvis skyld, skam, 
sårbarhed og oplevelse af forkerthed, 
som jeg også må søge gennem dialo-
gen at give et perspektiv. Emotionel-
le forhold eksisterer ikke uafhængigt 
af alt andet, men de er vigtige at 
give opmærksomhed. Eksempelvis 
ses, at modvilje mod forandring kan 
opstå, når noget vigtigt anfægtes el-
ler trues, og vi ser en forhøjet risiko 
for afmagt, oplevelse af utilstrække-
lighed og isolation. De emotionelle 
tilstande er ofte vejen til at kunne 
komme i berøring med værdier som 
guideline for udviklingen. 

At forbinde det, der ofte lever 
adskilt
Batesons kontekstbegreb bygger på en 
forståelse af, at fænomener ikke eksi-
sterer adskilte men altid forbundet 
med og i relation til noget og til nogen. 
Forsøg på at opdele fænomener i ad-
skilte dele reducerer den kompleksitet, 
der kendetegner børns og unges liv.
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Bateson siger (2011), at “The tenden-
cy to break things into parts seem to be 
a matter of convenience”. Jeg tror des-
værre, at der er meget større og stær-
kere kræfter i spil. Nogle af disse kræf-
ter rækker ud over faglige spørgsmål 
og skal se i socialpolitiske styringsfæ-
nomener, hvor eksempelvis strategier 
som økonomiske incitamenter, evalue-
ring af faglige præstationer, målsty-
ring og dokumentation får indflydelse 
(Klausen, 2001, Ratner, 2013).

Men opdelingen af komplekse sam-
menhænge i adskilte dele og forsøgene 
på at finde reducerede og simple år-
sagsforklaringer har også udviklet sig i 
kraft af en specialisering og en fore-
trukken faglighed, hvor delteorier for-
søger at forklare komplekse spørgsmål. 
Men verden, heller ikke børns livsver-
den, består af opdelte discipliner. I dag 
ser vi en tendens til, at forskning og vi-
denskab organiseres efter en opfattelse 
af, at ting kan studeres opdelt og uaf-
hængig af hinanden. Og vi ser i prak-
sis, at specialiserede videnskaber bre-
der sig og får stor indflydelse også på 
børne- og ungeområdet. Det er som om 
studiet og frembringelsen af data ikke 
finder forståelsen af kontekster og re-
lationer interessante eller ønskværdi-
ge. Det er på sin vis er uforståeligt, da 
det er i det levede liv, at forståelsen af 
livets kompleksitet findes. Opgaven 
bliver at se, hvilken forståelse der op-
står, når vi forbinder det, som ellers le-
ver adskilt.

Ligeledes ser vi, at mange delteorier 
(eksempelvis tilknytningsteorier, neu-
roaffektive teorier, teorier om selvets 
udvikling, teorier om traumers betyd-
ning m.v.) i perioder får meget op-
mærksomhed og nærmest får status af 

at have universel forklaringsværdi. In-
gen specialiserede videnskaber og in-
gen delteorier formår at favne den 
kompleksitet, som børns og unges liv 
finder sted i, og ingen af dem formår at 
beskrive kompleksiteten i de vanske-
ligheder og eksempelvis mistrivsel, der 
kan opstå i børns og unges liv (Som-
mer, 2017).

Specialviden og fokus på enkelte, 
isolerede dele er naturligvis både nyt-
tig og kan kvalificere og udvikle vores 
forståelse. Ingen tvivl om dette. Men 
delteorier har tendens til at forelske 
sig i sit eget udgangspunkt og priorite-
re sit eget genstandsfelt som særligt 
vigtigt, hvorved de risikerer at overse 
andres bidrag. Når vi zoomer ind og 
undersøger dele, gør vi det for “study 
purpose”. Det afgørende er, at den vi-
den vi finder, forstås i sammenhæng 
og omsættes til nye erfaringer i børns 
komplekse hverdagsliv.

Således gælder, at hvis børns van-
skeligheder beskrives alene ud fra en 
neurologisk eller genetisk forståelse, 
risikerer de biologiske forklaringer at 
blive adskilt fra det sociale liv og de af-
gørende relationer, der har indflydelse 
på hjernes plasticitet og på epigenetik-
ken; miljøets betydning for genernes 
udtryk. Og beskrives børns vanskelig-
heder som noget, der eksisterer alene i 
individet overses det komplekse sam-
spil, der har været med til at forme 
fremtrædelsen, og hvis man ser børns 
symptomer som noget, der kun forstås 
isoleret og i adskilte sammenhænge, 
overses hvorledes de forskellige sam-
menhænge spiller sammen og relaterer 
sig til hinanden (se Hertz og Nielsen, 
2018). Skal det siges endnu skarpere, 
kan der henvises til den tidligere skot-
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ske chief medical advisor, professor 
Harry Burns, der på baggrund af ten-
densen til at forstå udsathed som indi-
viduelle og biologiske anliggender si-
ger: “Samfundets håndtering af børn 
på kanten af almindelig udvikling fej-
ler, såfremt barnets vanskeligheder 
ses som individuelle og biologisk betin-
get” (se Nielsen m.fl., 2016).

Kontekst management eller: at 
navigere i kompleksitet
Når jeg arbejder i praksis er det min 
opgave at kunne navigere i forskellige 
sammenhænge, at se på forholdet mel-
lem forskellige måder at forstå på og 
undersøge, hvorledes viden og erfarin-
ger fra en sammenhæng kan forbindes 
med viden og erfaringer i andre. Jeg er 
opmærksom på, hvordan jeg kan enga-
gere mig i at skabe mulighed for at ud-
vikle det, vi ikke har set endnu.

Dette kan ofte være en kompleks op-
gave, der imidlertid svarer til den kom-
pleksitet, der er i børns og unges liv. 
Der findes basalt ikke enkle årsagsfor-
klaringer, og der findes oftest ikke 
enkle løsninger på komplekse problem-
stillinger. En del af kompleksitetsfor-
ståelsen indebærer, at komplekse for-
hold ikke altid kan reduceres og løses 
på enkel vis. Opgaven bliver for delta-
gerne at se sig selv som deltagere i pro-
cesser, der løbende skal justeres. Alt 
dette fører frem til et nødvendigt, udvi-
det og komplekst fagligt perspektiv på 
børns og unges udvikling. (Sommer, 
2017, Hertz, 2017). 

Mere konkret må jeg kunne bevæge 
mig frit mellem de mange forskellige 
sammenhænge i et barns og i en ungs 
liv for at kunne få øje deres invitatio-
ner og for at kunne medvirke til til-

strækkeligt udviklingsfremmende pro-
cesser. Informationerne må få et over-
skridende perspektiv, der bidrager til 
en udvikling der rækker ud over det 
hidtil opnåede. 

Som en del af den kompleksitet, 
børns både trivsel og mistrivsel udvik-
ler sig i, gælder at vanskeligheder ofte 
går hånd i hånd og over tid. De udvik-
ler sig gennem generationer, de ses i 
både barndoms-, ungdoms- og voksen-
livet og i mange forskellige sammen-
hænge (hjem, skole, fritid m.v.). Skal vi 
navigere i kompleksiteten må vi have 
et systemblik, et udvidet perspektiv på 
de afgørende sammenhænge, som van-
skeligheder eksisterer og udvikler sig i. 

For at kunne bevæge mig i de mange 
kontekster er det nødvendigt at over-
skride de opdelinger, der ellers så let 
sniger sig ind. Her kan jeg eksempelvis 
nævne opdelingerne mellem barn og 
voksen, familie og skole, biologi og det 
sociale liv, udredning og konsultation, 
arbejdet med enkeltopgaver og organi-
satorisk udvikling, faglig og personlig 
udvikling m.v. Børns liv, udvikling, 
trivsel og mistrivsel er et komplekst 
anliggende, som ikke kan opdeles i di-
scipliner, delteorier, forvaltningsskab-
te søjler, kerneydelser m.v.

Ingen kan naturligvis arbejde med 
alt, men vi er nødt til at se på, hvorle-
des forhold er indbyrdes forbundne og 
på insisterende vis søge at skabe for-
bindelser mellem forskellige perspekti-
ver. Skal man ud over den tendens til 
adskillelse og opdeling, vi ser i dag, er 
vi nødt til at nytænke både opgaven og 
de positioner, der har udviklet sig

Jeg var på en skole for at observere 
og tale med Cæcilie, 12 år. I en tidli-
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gere sammenhæng har jeg undervist 
personalet, som gav udtryk for en 
meget bevidst og udviklingsoriente-
ret pædagogisk praksis. Da jeg gik 
på gangen kom Cæcilie og en gruppe 
jævnaldrende løbende forbi, og en af 
pigerne slog mig på skulderen. Jeg 
spurgte hende hvorfor, og Cæcilie 
svarede på gruppens vegne: “Det gør 
vi da altid her”. Jeg insisterede på at 
deltage i et afdelingsmøde, hvor jeg 
fortalte om hændelsen til personalet 
og spurgte, om de kunne genkende 
dette. Det kom frem, at deres daglig-
dag var præget af fastholdelser, kon-
flikter m.v., men at dette almindelig-
vis blev italesat som resultatet af ad-
færdsformer hos børnene. Personalet 
begyndte at diskutere deres praksis, 
selvforståelse, foretrukne værdier, 
samarbejde med forældrene m.v. Jeg 
foreslog, at Cæcilie herefter skulle 
forstås som hende, der fortæller om 
noget, ingen kan være tilfredse med, 
og som rejser spørgsmålet om, hvor-
dan man skal være sammen.

Jeg betragter adfærd som kommunika-
tion. Slaget og Cæcilies kommentar 
fortæller mig om en kultur og om en 
praksis, der har udviklet sig og virker 
uhensigtsmæssig både for Cæcilie, for 
andre børn og for voksne. Jeg har tidli-
gere skrevet, at børn ikke er proble-
met, de viser problemet, og her kan til-
føjes, at børnene ofte er vores bedste 
guidelines og manualer for udvikling. 
Hvis jeg ikke havde været i miljøet, var 
jeg aldrig blevet opmærksom på dette 
– det var ikke omtalt, da jeg tidligere 
underviste personalet. Jeg er ikke ble-
vet bedt om at forholde mig til den pæ-
dagogiske praksis, men den er én 

blandt flere afgørende sammenhænge. 
Jeg vælger derved at forhandle og om-
definere min opgave til ikke alene at 
omhandle Cæcilie (som jeg ikke glem-
mer) men til også at omfatte det miljø, 
hun lever sit skoleliv i. Jeg gør dette 
ud fra forståelsen af, at indsigt forplig-
ter og rækker ud over afgrænsede dele.

Transkontekstuel forståelse
Gregory Batesons datter, Nora Bate-
son, påpeger (2016), at kontekstbegre-
bet ikke altid er nok, da det risikerer 
at blive forstået for begrænset. Der er 
en risiko for, at kontekst forstås ud fra 
snævre medbetydninger. 

Som eksempler herpå kan nævnes 
risikoen for, at kontekst forstås som 
setting, dvs. som de fysiske og geogra-
fiske sammenhænge, børn og unge be-
finder sig i; eksempelvis hjem, skole, 
kammeratskabsgruppe m.v. En sådan 
forståelse vil let kunne føre til opfattel-
sen af, at kontekst management er en 
form for netværks- eller tværfagligt 
samarbejde. Kontekst management 
rækker langt ud over dette. For det an-
det betragtes kontekster og kontekst-
analyse ofte som meningstilskrivende i 
afgrænsede sammenhænge.

Kontekst er alle de fysiske, sociale og 
psykologiske forhold, der giver mening 
til en given adfærd. Meningstilskrivel-
sen af en adfærd og af en situation fin-
des også i historien, sproget, fortællin-
gerne, kulturen de dominerende ideer 
og andet, der kan give mening til den 
situation, vi møder og befinder os i. Vi 
må derfor være opmærksom på de mu-
ligheder, der opstår, når vi bevæger os 
fra afgrænsede sammenhænge til at se 
på de forbindelser, der er mellem børns 
og unges afgørende sammenhænge.
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For at undgå snævre opfattelser og 
for at gøre forståelsen af kontekst ma-
nagement mere præcis, relevant og 
nyttig, foreslår jeg her, at kontekst ma-
nagement forstås ind i en transkontek-
stuel forståelsesramme. 

Ordet trans kan forstås som det, der 
rækker ud over, og en transkontekstu-
el tænkning er en kreativ proces, der 
opstår når vi skaber forbindelser mel-
lem ideer og forhold, der almindeligvis 
eksisterer adskilte og afsondrede. Når 
vi sammenholder tilsyneladende ad-
skilte dele kan der opstå nye forståel-
ser og perspektiver. Der lægges op til 
et vid-vinkelperspektiv; til at zoome ud 
på de store sammenhænge og deres 
indbyrdes forbundethed – vi får øje på 
sammenhænge, vi ikke har anet eksi-
stensen af. Samtidig kræver den, at vi 
også zoomer ind og er opmærksomme 
på enkelte dele, på detaljer og på sær-
lige fænomener.

Transkontekstuelle beskrivelser åb-
ner for mulige og bedre beskrivelser af 
den gensidige afhængighed, der karak-
teriserer levende systemer – jf. eksem-
plet med Cæcilie ovenfor. Levende sy-
stemer kræver mere end én kontekst-
forståelse, hvis vi skal forstå dynamik-
ken og vitaliteten. Helt konkret bety-
der dette, at et barns og en unge liv 
skal forstås i multiple kontekster, og vi 
skal være åbne for, hvilken ny og over-
skridende forståelse der opstår, når vi 
sammenstiller de forskellige former for 
viden. Dette betyder, at en transkon-
tekstuel forståelse forpligter på bevæ-
gelsen fra alene at afdække sammen-
hænge til at skabe nye, udviklings-
fremmende måder at forstå på. Eller 
sagt på en anden måde; bevægelsen fra 

at genfortælle en situation til at kunne 
gen- eller nyskrive den. 

David på 14 har ikke gået i skole i 
knap to år. Der er forsøgt med både 
reduceret skema og manualbaseret 
familieterapi (MST og FFT) uden 
nogen effekt. I starten ville David 
ikke have nogen form for kontakt 
med mig. Moderen udtalte, nærmest 
i en bisætning: “Sådan har det været 
siden han dengang…” Hun refere-
rede herefter til et voldeligt overfald 
på David af tre ældre elever udenfor 
skoletiden. Der blev ikke gjort noget 
ved denne hændelse, da skolen ikke 
ønskede at blande sig, og da de tre 
drenges forældre forsvarede deres 
børn, foretog Davids forældre sig 
ikke noget. De tre drenges forældre 
har en høj placering i lokalsamfun-
det, og forældrene ønskede ikke at 
lægge sig ud med dem. Episoden 
blev aldrig talt til ende. De tre elever 
gik stadig på skolen. Da jeg gennem 
forældrene meddelte David, at jeg 
så hans adfærd som et forsøg på at 
skabe sikkerhed, deltog han i de føl-
gende samtaler. Resultatet blev, at 
forældrene insisterede på at skolen 
indkaldte alle fire elever, de pågæl-
dende forældre og personalet til fæl-
les at kunne drøfte, hvordan man 
kunne komme videre på baggrund af 
det skete.

Når problemer varer ved også efter 
omfattende forsøg på at løse dem, er 
der noget, jeg og vi ikke har forstået 
tilstrækkeligt. Jeg må ud af den domi-
nerende historie og skabe mening om 
det, der virker så fastlåst. I Davids til-
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fælde dukker spørgsmålet om overfald, 
traumer, manglende sikkerhed og det, 
der endnu ikke er taget vare på, op. 
Disse komplekse forhold fører en ny 
forståelse med sig og inviterer samti-
dig til, at jeg og andre må insistere på 
noget, der rækker langt ud over hånd-
teringen af Davids manglende fremmø-
de. 

Varme data
Kontekstmanagement og transkontek-
stuel forståelse benytter sig af alle for-
mer for data; herunder empiriske data 
om både individer og om større popula-
tioner. Disse data benævnes af Nora 
Bateson (2017) som kolde data, samti-
dig med, at hun påpeger, at varme 
data giver helt andre dimensioner til 
vores forståelse. 

Varme data giver information om in-
terrelationelle forhold i komplekse sy-
stemer og er således med til at belyse 
den indre mening i et system. Varme 
data bringer multiple kontekster og 
multiple beskrivelser i spil. Varme 
data er relationelle af natur og beskri-
ver det, der foregår mellem mennesker 
i de sammenhænge, de lever i. 

Varme data er ikke i modsætning til 
og udelukker ikke kolde data. Det afgø-
rende er, hvorledes vi forbinder kolde 
og varme data; hvorledes vi placerer 
eksempelvis empiriske beskrivelser ind 
i den sociale kontekst og i afgørende 
relationer. 

Uden varme data havner vi let i re-
ducerede, adskilte og individuelle for-
ståelser, der kan føre til konklusioner 
og handlinger, der retter sig mod 
symptomregulering og foranstaltnin-
ger. Skal vi derfor kunne arbejde ud 
fra begrebet kontekstmanagement og 

ud fra en transkontekstuel forståelse 
må vi rette blikket mod det, der fore-
går mellem mennesker og mod de be-
tingelser, der samfundsmæssigt og or-
ganisatorisk sætter rammerne for den 
måde, mennesker spiller sammen på. 
Varme data har på denne måde betyd-
ning for: alt. 

Systems learning
Kontekst management som foretruk-
ken praksisform og en transkontekstu-
el forståelse åbner for muligheden for 
fælles og gensidig læring. Det er ikke 
kun barnet, der skal lære og udvikle 
sig, vi lærer i fællesskab, og hvis vi 
som mennesker og som organisationer 
kan lære nyt, også om os selv, har vi 
skabt lærings- og udviklingsmulighe-
der, der rækker ud over den enkelte og 
konkrete opgave. 

Eksempler herpå er, når vi udvikler 
nye måder at tale om barnet og den 
unge på, og når vi ændrer på selve 
præmissen for opgaven. Det kan ske, 
når vi går fra simpel symptomregule-
ring og mere instrumentelle praksis-
former til at forstå, hvorledes invitatio-
nerne kan være til gensidig udvikling 
og trivsel. Hvis et barn eksempelvis fø-
ler sig forkert og truet på oplevelsen af 
at høre til og være forbundet med et 
fællesskab åbner det for helt andre 
perspektiver end regulering af den ad-
færd, der kan opstå på baggrund af 
usikkerheden og tvivlen.

I min praksis er jeg derfor optaget af 
på den ene side at gøre mit bedste for 
at skabe udvikling og bevægelse for 
barnet og for de afgørende sammen-
hænge, men lige ved siden af dette er 
jeg optaget af, hvad vi alle både som 
personer og som organisation kan lære 
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om os selv og om måder at forstå opga-
ven på. Denne læring har en overskri-
dende karakter og vil have betydning 
for andre, måske tilsvarende situatio-
ner, der kan opstå på et andet og sene-
re tidspunkt. Ud fra denne forståelse 
kan der læres af alle erfaringer, der gø-
res. Vi bliver ikke fastlåste, vi lærer.

Gensidig og overskridende læring er 
mulig, når alle deltager er parate til at 
lære nyt – eller sagt på anden vis: er 
parate til, at den måde vi hidtil har for-
stået på kan erstattes med en ny med 
andre perspektiver. Gensidig læring 
forudsætter en åbenhed til konstant at 
udforske nye ideer og til at lære – også 
om sig selv. Dette er ikke muligt, hvis 
én dominerende forståelsesform får al 
magt og sandhed, eller hvis én (fag)per-
son eller ét fag får positionen som den-
eller-det,-der-forklarer-alt.

Konkret har jeg udviklet en praksis, 
der indebærer, at når jeg arbejder med 
eksempelvis skoler og daginstitutioner 
insisterer jeg altid på en ekstra, afslut-
tende session, hvor vi fokuserer på, 
hvad vi har lært af det forløb, vi nu har 
aftalt skal slutte. Her fokuserer vi på, 
hvilken læring vi skal tage med frem-
over. 

3. klasse fungerede ikke og har ikke 
gjort det siden 0. klasse. Dagligda-
gen var præget mobning, skænderier, 
uro i undervisningen, konfliktfyldte 
frikvarterer, hyppig anvendelse af 
vikar og sygemeldinger blandt perso-
nalet. Der var hyppige forældrekla-
ger og møder blandt forældrene uden 
deltagelse af skolens personale. En 
stor del af eleverne var indstillet til 
PPR på baggrund af adfærdsforstyr-
relser, opmærksomhedsvanskelig-

heder og symptomer på angst og de-
pression. Jeg tilbragte to formiddage 
i klassen og skabte derefter mulighed 
for at interviewe både pædagogisk 
personale, ledelse, nogle elever og 
nogle forældre. Jeg foreslog ledelsen, 
at der skulle indkaldes til samling 
under overskriften “Vi har en op-
gave”. I første omgang samledes for-
ældre og personale, og senere i pro-
cessen deltog børnene også i fælles 
samlinger. I en styret og til tider me-
get emotionel proces delte deltagerne 
erfaringer, stillede spørgsmål til hin-
anden og begyndte at formulere stær-
ke ønsker om ændring og udvikling. 
Det blev tydeligt, at børnene med 
deres adfærd og samspil fortalte, at 
de ikke selv kunne få klassens sam-
spil til at fungere, og at de inviterede 
til en udvidet, fælles indsats med 
bidrag på flere niveauer, herunder 
skolens organisation. Der opstod en 
fælles læring om, at vi alle har “sovet 
i timen”. Samtidig blev der opnået 
enighed om, at det ikke er for sent, 
og at en fælles indsats og plan herfor 
var nødvendigt for at alle kan være 
tilfredse. Efterfølgende foretog skolen 
internt en revurdering af arbejdet 
med klassefællesskaber.

Jeg forstår kritik som et ønske om at 
få det bedste ud af hinanden. Og jeg er 
i ovenstående eksempel opmærksom 
på, at når der ikke er sammenhæng og 
forbindelse mellem børnenes vigtige 
miljøer, og når der organisatorisk 
mangler opbakning og plan for det, 
børnene lever i, risikerer vi at enkelte 
børn bliver udpeget som dem, der ska-
ber problemerne. Processer som dem, 
der lægges op til i eksemplet, kan ofte 
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være komplekse og emotionelle, og 
kræver et mandat til at lede processer-
ne. I tilfældet ovenfor blev mandatet 
forhandlet frem med ledelsen og un-
dervejs også med personale og foræl-
dre.

At skabe alliancer og forbindelser
Burns (se Nielsen m.fl. 2016) skriver, 
at hvis der skal ske ændringer i kom-
plekse systemer skal der etableres og 
findes vilje, teori og metode. Det er en 
anden måde at fremhæve betydningen 
af alliancer for at kunne skabe bevæ-
gelse og udvikling. En vigtig alliance 
opstår ved, at jeg selv kommer i en po-
sition, hvor det bliver meningsfuldt og 
attraktivt for andre, at jeg gør, som jeg 
gør. 

Lederskabet af de dialogiske proces-
ser er afgørende og hænger ofte sam-
men med vigtigheden af at få skabt 
gode begyndelser med et udvidet, kon-
tekstuelt fokus. Som eksempel på, hvil-
ke spørgsmål der helt konkret og i 
praksis kan være nyttige for både at 
skabe mening og et fremadrettet per-
spektiv kan jeg nævne: Hvad ved vi om 
det, forløb, der er startet? Hvad er bag-
grunden for at vi er her? Hvad er jeres 
erfaringer med konsulenter/psykologer 
som mig? Hvad er jeres erfaringer med 
samarbejdet hidtil? Hvad er der hidtil 
lavet af tiltag, og hvad er erfaringer 
herfra? Er der noget fra tidligere forløb, 
der skal afklares? Hvad ønsker vi at 
opnå/blive klogere på? Hvorledes ser I 
jeres rolle i det, vi er sammen om? Hvad 
er symptomerne et svar på? Hvordan er 
det, børnene og de unge viser, blevet det 
tilsyneladende bedst mulige? Hvad ved-
ligeholder problembilledet? Hvad invi-
terer disse børn og unge deres omgivel-

ser ind i? Disse spørgsmål er naturlig-
vis ikke manualer, men tjener alligevel 
som guidelines for en indledende kon-
takt og dermed begyndelse på en fælles, 
samskabt proces. 

Det er helt oplagt, at PPR psykologen 
som kontekstmanager også håndterer 
positionen som leder af de udviklings-
orienterede processer. Ledelse af pro-
cesserne indebærer mange ting, og her 
ønsker jeg at fremhæve: overblik over 
hvem, der deltager, opmærksomhed på 
de multiple perspektiver, opmærksom-
hed på forholdet mellem viden og mer-
viden, det tilpas trygge læringsmiljø, at 
skabe forbindelser mellem både delta-
gere og forskellige måder at forstå på, 
opmærksomhed på, at ingen skal føle 
sig forkerte eller overflødige, afslutning 
og perspektivering m.v.

Ofte vil den mer-viden, der frembrin-
ges ud fra multiple perspektiver kunne 
omsættes til intervention på flere for-
skellige niveauer; både på et sam-
funds-, nærmiljø-, skole- og instituti-
ons- samt individniveau. Alle former 
for intervention vil i sidste ende kunne 
bidrage til den nødvendige udvikling.

PPR’s unikke mulighed for at 
skabe forbindelser
Kontekst management som foretruk-
ken praksisform har efter min overbe-
visning relevans for mange, der arbej-
der indenfor børne- og ungeområdet. 
Men den har måske en særlig betyd-
ning for PPR, som ifølge lovgivningen 
har to hovedopgaver: at hjælpe folke-
skolen med tilrettelæggelsen af spe-
cialundervisning for enkelte elever og 
at medvirke til den pædagogiske ud-
vikling af almenområdet i skole og 
daginstitution. 



Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift24

Historisk har PPR tidligt været bæ-
rer af en tradition, hvor problemer blev 
set som noget iboende eleven; medfødt 
og stort set uforanderlig. Det skabte en 
praksis, hvor der med især testning 
var fokus på at identificere individets 
vanskeligheder, mangler eller om man 
vil: fejl (Farrel, 2010, Sheridan og Gut-
kin, 2000). De individuelle undersøgel-
ser udgjorde en stor del af grundlaget 
for visitation til især specialpædagogi-
ske foranstaltninger. 

Senere bevægelser i fagfeltet har 
medført skift i forståelsen af børns ud-
vikling og i forståelsen af deres van-
skeligheder. Særligt systemisk teori 
har påvirket praksis i retning af, at 
vanskeligheder ikke kan forstås som 
noget isoleret og individuelt men må 
forstås ud fra de kontekster og relatio-
ner, barnet er en del af. 

Den sidste forståelse ligger i høj grad 
til grund for den udvikling af konsulta-
tivt arbejde, som mange PPR kontorer 
har forsøgt at omstille sig til gennem 
flere år. Den konsultative tilgang har 
primært arbejdet med de professionelle 
omkring barnet frem for barnet selv 
(Gutkin og Curtis, 2009). Rationalet 
har været, at barnet hjælpes bedst, når 
der fokuseres på de voksne omkring 
barnet, og at dette er bedre end at te-
ste og intervenere direkte på barnet. 
Det er blevet udbredt til, at det næsten 
er blevet et mål i sig selv ikke at møde, 
tale med eller observere barnet (se ek-
sempelvis Hansen, 2005). Som eksem-
pler på psykologens indirekte arbejde 
er møder og sparring med pædagogisk 
personale og forældre. Når arbejdet så-
ledes primært foregår gennem de voks-
ne placeres et stort ansvar på disse for 
udførelsen af den fælles plan, og om-

vendt er psykologen afhængig af de 
voksne i forhold til at få interventio-
nerne til at lykkes (Nielsen, 2014; Szu-
levicz & Tanggaard, 2015).

Udviklingen af konsultative tilgange 
har fundet sted sideløbende med kra-
vet om, at PPR skal støtte udviklingen 
af almenundervisningen og vedrøre 
alle elever. Kravet orienterer sig mod 
det politiske og lovgivningsmæssige 
krav om inklusion og støtte til elever, 
der ikke længere er omfattet af det nye 
specialundervisningsbegreb, og som nu 
skal inkluderes i almenundervisnin-
gen. PPR forventes som en central og 
højt prioriteret opgave at levere spar-
ring og rådgivning til almenområdet 
((Szulevicz & Tanggaard, 2015, Kom-
munernes Landsforening, 2013, Ba-
viskar et al., 2013).

Den politiske og økonomiske styring 
af den offentlige sektor rammer såle-
des også PPR og skolerne. For PPR’s 
vedkommende går styringen i al en-
kelthed ud på, at psykologen skal have 
mindre direkte børnekontakt til fordel 
for mere voksenkontakt med henblik 
på at styrke skolens organisation og di-
daktiske kompetencer. Fra regeringens 
og KL’s side er der et stærkt ønske om 
at få PPR tættere på den pædagogiske 
praksis i skole (og daginstitution). Der 
er således ønsker og forventninger til 
PPR om øget praksisnærhed og synlig-
hed. Konkret har dette givet sig udtryk 
i klare forventninger fra Undervis-
ningsministeriet, KL, skolerne og 
PPR’s egen ledelse om, at PPR psykolo-
gen skal arbejde konsultativt (Szule-
vicz og Tanggaard, 2015).

Indsatsen med at styrke almenområ-
det og give eksempelvis didaktisk støt-
te ændrer imidlertid ikke på, at lærere 
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oplever, at enkelte og grupper af uroli-
ge og forstyrrende elever er en stor ud-
fordring og hindring for opnåelse af det 
ønskede faglige udbytte (Baviskar, et. 
al., 2015, Søndergaard et al., 2014). 
Mange læreres og pædagogers ud-
gangspunkt er, at de har prøvet alt og 
at de i øvrigt er presset af skolerefor-
mer, læringsmål etc. De oplever at 
være i et X-felt mellem håndteringen af 
kravet om inklusion og presset på for-
bedringen af elevernes faglighed samti-
dig med oplevelser af økonomiske ned-
skæringer og presset arbejdstid (Niel-
sen, 2014). Mange lærere ønsker derfor 
hjælp til arbejdet med enkelte elever, 
og vi ser, at i forhold til den første ho-
vedopgave udgør testning af og indsat-
sen overfor enkelte elever stadig en væ-
sentlig del af PPR’s praksis. Undersø-
gelser viser, at psykologerne bruger 
meget af deres arbejdstid på at foretage 
individuelle undersøgelser, der udgør 
en stort grundlag for rådgivnings- og 
interventionsarbejdet (Szulevicz, 2013; 
Farrell, 2010; Hansen, 2011). 

Diskussionen kommer let til at gå 
på, om det er psykologerne der har ten-
dens til at fastholde en individoriente-
ret tilgang eller om det er skolerne, der 
anser individuelle undersøgelser og 
diagnostiske forklaringer som nyttige 
og som PPR’s primære opgave (Ba-
viskar et al., 2014, Szulevicz & Tang-
gaard, 2015; Farrell, 2010, Gilman & 
Gabriel, 2004). Denne diskussion er for 
mig at se ikke nyttig, fordi den overser, 
at spørgsmålet og ønsket om individu-
elle undersøgelser, diagnostiske udred-
ninger og eventuelt psykiatriske for-
ståelser opstår, når situationen om-
kring et barn eller en ung er præget af 
afmagt og fastlåshed (Hertz, 2017). 

Det giver derfor ikke mening at pla-
cere ønsket om individorienterede til-
gange hos enkelte grupper. Mere nyt-
tigt er det at fokusere på, hvorledes 
man i fællesskab kan etablere udvik-
lende processer som svar på den af-
magt, der præger billedet, og som også 
indeholder oplevelser af begrænsede 
vilkår og deltagelsesmuligheder.

Det kan se ud som om, at der i prak-
sis har udviklet sig en nærmest dikoto-
misk adskillelse mellem på den ene 
side en direkte indsats med et stærkt 
fokus på individuelle undersøgelser le-
veret af psykologen som ekspert på den 
ene side og en indirekte, konsultativ 
indsats, hvor professionelle skal udvik-
le deres kompetencer på den anden. 
Begge tilgange møder kritik:

De interventioner, der frembringes i 
form af det individorienterede arbejde 
er ofte specialpædagogiske tiltag med 
et kompensatorisk perspektiv, hvor til-
tagene sigter mod at kompensere for 
de vanskeligheder, der tilskrives bar-
net. De særlige behov behandles uaf-
hængigt af den sammenhæng, barnet 
deltager i (Røn Larsen, 2011). 

Konsultative tilgange kritiseres for 
at bygge ovenpå de fortællinger om 
barnet, der allerede findes. Det bliver 
læring om barnets umiddelbare frem-
trædelse, der kommer i fokus. Den 
overskridende og grundlæggende an-
derledes måde at forstå barnets invita-
tioner på og det samskabte element i 
de situationer, opgaven omhandler, ri-
sikerer at blive overset sammen med 
det, vi fælles kan lære om egne bidrag.

De to tilgange lever side om side – 
spørgsmålet er, om de lever i bedste 
velgående? Det er tvivlsomt. Flere ar-
gumenterer for en såkaldt to-bensstra-



Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift26

tegi, hvor den konsultative indirekte 
tilgang og den individorienterede di-
rekte tilgang eksisterer side om side, 
og hvor de sidestilles frem for at eks-
kludere hinanden (Szulevicz og Tang-
gaard, 2015). Men ved en sådan side-
stillet strategi opnås ikke en løsning 
på det helt fundamentale princip, nem-
lig at de to tilgange ses og fungerer 
som adskilte. Derfor er selve opdelin-
gen og det affødte valg mellem de to 
opdelte tilgange unyttig og svarer ikke 
til den kompleksitet, der kendetegner 
opgaverne. Og den svarer ikke til øn-
sket om hjælp både til enkelte elever, 
til udvikling af skolernes og daginsti-
tutionernes organisatoriske og didakti-
ske kompetencer og til det udvidede 
perspektiv på de afgørende sammen-
hænge, som vanskeligheder eksisterer 
i. Ophæves opdelingen vil de to hoved-
opgaver for PPR blive forbundet. Det 
vil være oplagt, at de organisatoriske 
rammer for PPR’s virksomhed skal 
styrke mulighederne for at kunne fun-
gere som kontekst managere, og det vil 
være oplagt, at den enkelte medarbej-
der ikke skal opleve at stå alene med 
opgaven om kontekst management. 

Skal jeg undersøge og afhjælpe van-
skeligheder, skal jeg undersøge sam-
menhænge i børns liv, hvilket fordrer, 
at jeg kan bevæge mig frit i mange for-
skellige, relevante sammenhænge 
(Nielsen, 2018). Skal jeg skabe mening 
og retning, må jeg se på, hvordan erfa-
ringer og forståelse fra en sammen-
hæng kan inspirere og smitte ind i an-
dre. Skal jeg undersøge ændrings- og 
udviklingspotentiale må jeg skabe mu-
ligheder for, at forskellige aktører og 
perspektiver kan producere den nød-
vendige mer-viden. Skal jeg udvikle 

eksempelvis skolen som organisation, 
og skal jeg støtte familiens udvikling, 
må jeg stille spørgsmål om, hvad vi læ-
rer også om os selv ud fra barnets invi-
tationer.

Skal jeg for alvor tage den etiske for-
pligtelse alvorligt må jeg tilstræbe, at 
besvarelsen af børns og unges invitati-
oner omfatter flere forskellige niveau-
er. Det er det, kontekst management 
som foretrukken praksisform tilstræ-
ber.
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