
PPR – og svaret på børn og unge i udsatte 

positioner1  

 
Ud fra ideen om, at den største alvor kalder på den største opmærksomhed, 

illustrerer artiklen gennem en case, hvorledes børn og unge i udsatte positio- 

ner inviterer til forandringer i de afgørende sammenhænge. Der argumente- 

res for, at udvikling altid er mulig, hvis der skabes tilstrækkelige betingelser. 

I den forbindelse diskuterer artiklen karakteren af de interventioner, der må 

etableres for at skabe udvikling. Fokuserer svaret på barnets vanskeligheder 

sig på foranstaltninger og symptomreduktion eller udvikling og deltagelse   i 

udviklende processer? I den forbindelse sættes spørgsmålstegn ved PPR´s 

tætte tilknytning til den pædagogiske verden, herunder fokus på kompen- 

serende og adfærdsregulerende interventioner, og der argumenteres for, at 

PPR bør have mulighed for at fokusere bredere i deres svar på børns invi- 

tationer. Bevægelse i det fastlåste kan kun ske gennem en bred tilgang, der 

også inkluderer familien. I artiklen argumenteres for, at interventionerne bør 

bygge på faglig ny-orientering og organisatorisk overskridelse. Desuden 

diskuteres, hvilken faglighed og forståelse udredninger baserer sig på, her- 

under hvorledes forholdet mellem kernesymptomer og -fænomener anskues. 
 

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

Hvad er svaret på børn og unge i 

udsatte positioner? 

Adskillige rapporter viser, at der i Dan- 

mark findes et anseligt antal børn og 

unge, som på forskellig vis ikke trives 

og befinder sig i udsatte positioner . Pe- 

ter på 10 år er en af dem, og ham vil du 

møde senere i denne artikel . Han viser, 

som mange andre børn, sine vanskelig- 

heder flere forskellige steder; i hjem- 

met, i skolen og i fritiden . Du vil som 

læser se, at hans vanskeligheder har en 

karakter, hvor man med stor alvor kan 

frygte for hans fremtidige udvikling, 

såfremt der ikke gøres seriøse tiltag for 

 

 
1 Artiklen er en viderebearbejdning af et 

oplæg om “Fokus på forældresamarbejde  

i en PPR-kontekst” holdt på ledende PPR- 

psykologers årsmøde i november 2015 . 

at få skabt muligheder for en ny og an- 

derledes udvikling end den hidtidige . 

Børn viser os med deres symptomer, 

mentale lidelser, funktionsnedsættelse 

og underpræstering, at de ikke trives 

og udvikles . På den måde er Peter et le- 

vende argument for en grundlæggende 

præmis for artiklen: den største alvor 

kalder på den største opmærksomhed 

på udvikling og ændrede betingelser for 

udvikling . Svaret på børn i udsatte po- 

sitioner er således ikke alene beskrivel- 

se og foranstaltning men udvikling og 

bevægelse . Manglende trivsel og udvik- 

ling handler således om det, der endnu 

ikke er forstået og taget vare på på en 

tilstrækkeligt udviklingsfremmende 

måde . 

Du vil se, at Peters vanskeligheder 

fremtræder komplekse og sammensat- 
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te . De forskellige dele hænger sammen, 

og som den skotske professor Harry 

Burns påpeger, kan symptomer, biolo- 

giske reaktioner, genetik og sociale 

omstændigheder i menneskers liv ikke 

adskilles . Helheden er mere end sum- 

men af de enkelte dele . Trivsel og ud- 

vikling udgøres derfor af komplekse 

strukturer, og denne kompleksitet må 

anerkendes, før der kan skabes reelle 

ændringer: “Complex problems need 

complex solutions” (se Nielsen m .fl ., 

2016) . 

Hvis vi ser Peter som repræsentant 

for børn og unge i mistrivsel inviterer 

vanskelighederne til en forpligtende 

opmærksomhed på, hvordan disse invi- 

tationer forstås og besvares af omgivel- 

serne . Du vil senere læse, hvorledes 

Peters udvikling tilsyneladende er gået 

i stå . Men bl .a . moderne hjerneforsk- 

ning, udviklings- og tilknytningsteori 

viser os, at udvikling altid er mulig, 

hvis vi har øje derfor og skaber til- 

strækkelige betingelser . Denne meget 

summarisk fremførte faglige position, 

bygger på en stor mængde aktuel og 

forskningsbaseret viden, som her gøres 

til foretrukken viden og udgangspunkt 

for tilgangen til børn og unge i udsatte 

positioner . Børn som Peter vil ofte bli- 

ve mødt med et individuelt fokus og 

overvejelser om foranstaltninger, kom- 

penserende tiltag, fokus på symptom- 

reduktion og i nogle tilfælde medicin . 

Men der vil bedst kunne tages vare på 

hans udvikling, hvis indsatsen rækker 

ud over sådanne tiltag og inddrager et 

fokus på kvalitet, tilknytning, forbun- 

dethed og nye erfaringer . 

Mødet med børn som Peter indebæ- 

rer et stort ansvar, og hvis vi under- 

vurderer mulighederne for udvikling 

risikerer vi “at tage livet ud af dem” 

(Bateson, 2011) . En af måderne at 

undgå dette på er ikke at havne i for 

absolutte beskrivelser men konstant at 

have øje for bevægelserne og for det, vi 

endnu ikke har set . 

En anden præmis for artiklen frem- 

kommer her, nemlig at vi lige fra første 

færd må sørge for at skabe de kontek- 

ster, der gør det muligt at forstå de 

sammenhænge, som symptomerne og 

de umiddelbare fremtrædelsesformer 

indgår i, når vi skal bidrage til at ska- 

be en proces, hvor Peters invitationer 

skal besvares tilstrækkeligt udvik- 

lingsfremmende . Det er lettest at del- 

tage i udviklende processer, hvis man 

kan se, at andre også bidrager og æn- 

drer sig . De relevante aktører skal der- 

for kunne se sig selv som en del af no- 

get større, og de skal kunne se, at sva- 

ret på afmagt rækker langt ud over 

praktiske foranstaltninger . Dette for- 

udsætter en nødvendig opmærksomhed 

på forholdet mellem afmagt og den 

nødvendige sikkerhed . 

Og her støder vi på et vigtigt spørgs- 

mål: hvem skal besvare og agere på si- 

tuationen? Du vil komme til at se, at 

Peters vanskeligheder er komplekse og 

sammensatte . De går på tværs af både 

faglige discipliner og organisatoriske 

opdelinger . De opdelinger i eksempel- 

vis pædagogiske og sociale problemstil- 

linger, vi foretager, har rødder i prakti- 

ske forhold og traditioner . Opdelinger- 

ne kan naturligvis være hensigtsmæs- 

sige – så længe de ikke bliver hindrin- 

ger for de nødvendige tiltag . Samtidig 

er der en klar risiko for, at man både 

fagligt og organisatorisk kommer til at 

adskille det, der uløseligt hænger sam- 

men . Børn og unge i komplekse og sto- 
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re vanskeligheder kalder ofte på faglig 

ny-orientering og organisatoriske over- 

skridelser . 

 

PPR – og problemet ved det 

kognitives forrang 

En af de instanser, Peter tidligt vil 

møde, er PPR . I de senere år har PPR 

udviklet sig til ikke at være en entydig 

og ensartet størrelse . Navneforandrin- 

ger, organisatoriske omstruktureringer 

og ændringer af opgaver og funktioner 

har gjort billedet af PPR i de forskelli- 

ge kommuner mangetydigt . Samtidig 

har stærke kræfter – ikke mindst i 

kraft af tidens stærke fokusering på 

inklusion – søgt at knytte PPR og 

PPR´s funktioner tæt til den pædagogi- 

ske verden, dvs . at en kerneopgave bli- 

ver at styrke den pædagogiske indsats 

med bl .a . direkte didaktisk vejledning 

til pædagogisk personale både overfor 

børn i udsatte positioner men også 

overfor børn indenfor det såkaldt alme- 

ne område (se eksempelvis Baviskar 

(2015), Implement Consulting Group 

for KL (2013), Rambøll (2013) og 

Deloitte for Undervisningsministeriet, 

Finansministeriet og KL (2010) . 

Dette er der ikke noget nyt i . Histo- 

risk har PPR været knyttet som rådgi- 

vende og vejledende instans til den pæ- 

dagogiske verden, især i forhold til 

børn med særlige problemstillinger/be- 

hov . I de nævnte rapporter bevares den 

stærke tilknytning til den pædagogiske 

verden, mens genstandsfeltet udvides 

og ændres i retning af en mere konsul- 

tativ, procesorienteret og didaktisk ind- 

sats . Også i litteraturen om PPR frem- 

hæves tilknytningen til den pædagogi- 

ske verden, mens en mere familieorien- 

teret indsats ikke fylder væsentligt . 

 

 

 

 

 
Som et eksempel herpå vil jeg nævne, 

at i en (i øvrigt grundig) bog om PPR’s 

arbejde: Pædagogisk-psykologisk prak- 

sis mellem psykometri, konsultation og 

inklusion (Szulevicz og Thanggaard, 

2015) nævnes ordene familie i indekset 

kun to gange . De omtalte kræfter arbej- 

der på at gøre PPR’s tilknytning til sko- 

le og daginstitutioner endnu stærkere 

bl .a . i et forsøg på at styrke almenom- 

rådets måde at tilrettelægge inklude- 

rende miljøer for alle børn . Spørgsmå- 

let er, om denne bevægelse hjælper Pe- 

ter i tilstrækkelig grad? 

Ved at knytte PPR tæt til den pæda- 

gogiske verden bliver en af hovedopga- 

verne at hjælpe Peter og de øvrige ak- 

tører til, at han kan blive en bedre og 

mere inkluderet elev og dermed funge- 

re bedre som en sådan . Spørgsmål som 

indlæring, adfærd, symptombeskrivel- 

ser, fremmøde og skole-hjemsamarbej- 

de bliver i den pædagogiske verden 

fremherskende . Den dominerende fag- 

lighed i et PPR tæt på den pædagogi- 

ske verden bliver derfor langt hen af 

vejen begrænset af sit eget tilholdssted 

og derfor præget af en pædagogisk psy- 

kologisk og praktisk tilgang med fokus 

på at få løst op for det, der fastlåser og 

står i vejen for det pædagogiske og læ- 

ringsmæssige projekt . Der er ingen 

tvivl om, som du vil se, at Peters van- 

skeligheder også er pædagogiske og ty- 

deligt viser sig i pædagogiske sammen- 

hænge – men spørgsmålet er, om den- 

ne forståelse er tilstrækkelig til at ska- 

be den nødvendige udvikling? Som mu- 

ligt svar på dette spørgsmål vil du i ar- 

tiklen møde argumenter for en øget fa- 

milie- og netværksorienteret indsats . 

Hvis vanskelighederne primært for- 

stås som pædagogiske problemer vil fo- 
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kus let komme til at ligge på en analy- 

se af de kognitive vanskeligheder, der 

kan findes hos Peter . Beskrivelser af 

barnets evner, eksekutive funktioner, 

sproglige kompetencer m .v . kommer 

let til at dominere billedet, og disse 

funktioner bliver i testkulturen på for- 

underlig vis ofte knyttet meget tæt på 

en forståelsesramme med særligt fokus 

på neurologiske problemstillinger/dys- 

funktioner . Der bør ikke være tvivl om, 

at sådanne beskrivelser har deres rele- 

vans . Mange børn i udsatte positioner 

og i mistrivsel fremviser vanskelighe- 

der af sådanne karakterer, og forståel- 

sen heraf kan på mange måder være 

nyttig i forhold til måden at møde bar- 

net på . Men er dette tilstrækkeligt til 

at skabe den nødvendige udvikling? Og 

hvad sker der, når det kognitive knyt- 

tes så tæt til en forståelsesramme af 

neurologiske deficits? 

Ikke mindst den norske professor i 

socialpsykologi, Tor-Johan Ekeland, 

har påpeget, at vi lever i en tid, hvor 

biologien bliver til “major science”, og 

hvor mentale problemer  betragtes 

som neurologiske problemstillinger 

(Ekeland, 2006) . Derved får neurolo- 

giske og kognitive forståelsesformer 

forrang og bliver den dominerende 

forståelsesramme for de vanskelighe- 

der, vi støder på .  I praksis ses, at 

PPR af forskellige instanser ofte bli- 

ver bedt om en kognitiv udredning for 

at være sikker på, om “der er noget 

med ham”? 

Ekeland forholder sig kritisk over 

for tendensen til at sammenkoble 

komplekse menneskelige problemer 

med neurologiske forståelser . Ikke for 

at underkende betydningen men for at 

undgå fejlslutninger mellem kort og 

terræn, mellem dele og helheder og 

med at tilskrive neurologien menne- 

skelige, komplekse egenskaber . 

For flere år siden skrev den canadi- 

ske psykiater Karl Tomm: “Mind is so- 

cial” (Tomm, 1985) . Oversat betyder 

det, at “det mentale lever i det socia- 

le”, at kognitive funktioner, adfærd og 

emotionelle tilstande er indlejret i et 

net af relationelle, følelsesmæssige og 

sociale sammenhænge . De temaer, der 

har levet heri, har været med til at 

forme livet på den måde, det nu en- 

gang er sket . Temaerne har haft iden- 

titetsmæssig betydning, og således er 

også eksekutive vanskeligheder og 

neurologiske forhold en del af en me- 

get større helhed . Det kognitive kan, 

som andre mentale forhold, således 

ikke ses uafhængigt af de sociale are- 

naer, de har udviklet og stadig udvik- 

ler sig i . En forståelse af de indlæ- 

ringsmæssige, adfærdsmæssige og 

emotionelle temaers indbyrdes forbun- 

dethed fører til en opmærksomhed på 

trivsels- og læringsmæssige forholds 

gensidige forbundethed . 

En af vanskelighederne ved at give 

kognitive vanskeligheder forrang og 

følgende etablere en mere snæver pæ- 

dagogisk tilgang med overvægt på 

kompensation og regulering er, at kog- 

nitive funktioner derved let forstås 

som noget, der er i sig selv uafhængigt 

af de sammenhænge, de lever og er 

indlejret i . Yderligere kommer kogniti- 

ve vanskeligheder til at få kausal og 

primær status i forhold til barnets 

symptomer . Kognitive og neurologiske 

vanskeligheder skal tages alvorligt, og 

her skal argumenteres for en foretruk- 

ken faglighed, der siger, at hvis (også) 

kognitive vanskeligheder skal tages al- 
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vorligt på en udviklingsfremmende 

måde, skal de forstås og behandles ud 

fra de sociale, emotionelle og relatio- 

nelle mønstre, vanskelighederne er 

indlejret i og har udviklet sig i samspil 

med . Får det kognitive og det pædago- 

giske forrang, er der en risiko for, at 

disse sammenhænge ikke får tilstræk- 

kelig opmærksomhed . Som Burns på- 

peger: “Samfundets håndtering af børn 

på kanten af almindelig udvikling fej- 

ler, såfremt barnets vanskeligheder ses 

som individuelle og biologisk betinget” 

(se Nielsen m .fl ., 2016) 
Forståelsen af kognitive vanskelig- 

heder bidrager utvivlsomt og er nyttig, 

men for meget og for ensidigt fokus på 

det kognitive og det pædagogiske uaf- 

hængigt af de afgørende kontekster ri- 

sikerer at medføre, at emotionelle, re- 

lationelle og sociale aspekter overses, 

hvorved social uorden risikerer at blive 

gjort til individuel uorden (Hertz, 

2015) . Sagt på anden vis: jo mere opta- 

get man er af biologi, neurologi og kog- 

nitive aspekter des mere skal man 

være opmærksom på det sociale sam- 

spil og de spejlinger, der er knyttet 

hertil . Den mindste analyseenhed for 

børn i mistrivsel må således aldrig 

være individet . Oplevelsen af forbun- 

dethed og følelsen af betydning bliver 

afgørende, hvorfor der her argumente- 

res for et udvidet fokus, hvor især de 

familiemæssige sammenhænge bliver 

gjort vigtige (Kvello, 2013, Fonagy og 

Higgit, 2007) . 

Ud fra denne forståelse bliver det op- 

lagt for et fremtidigt PPR både fagligt 

og organisatorisk at kunne orientere 

sig bredere end med en pædagogisk 

forståelsesramme og med en snæver 

tilknytning til den pædagogiske ver- 

 

 

 

 

 
den . Dette fører senere til en argumen- 

tation om en (ny-)orientering mod de 

helheder, som børn og unge vokser op i 

og dermed også de familiemæssige are- 

naer . 

 

Når udviklingen er gået i stå 

Hvis problemer ses som udvikling, der 

er gået i stå, bliver det afgørende at 

inddrage de forskellige arenaer for 

børns liv og på arenaernes indbyrdes 

samspil . De oplevelser og erfaringer, 

børn og unge gør sig, sætter sig som 

selvopfattelser, mønstre og domineren- 

de reaktionsmåder, og de virker ind på 

hinanden . Erfaringer “smitter” og føjes 

til de billeder, der eksisterer i forvejen . 

Fokuseres der for ensidigt eller be- 

grænset på enkelte dele eller arenaer 

overses den kompleksitet og indlejring 

i det større, de enkelte dele indgår i . 

Kvaliteten af de erfaringer, børn gør 

sig i de forskellige livssammenhænge, 

får betydning for den fortsatte udvik- 

ling . Som professor ved SDU Marianne 

Horsdahl (2009) skriver: “If a lot of 

things and contexts have been regarded 

as disgusting, dangerous or in other 

ways associated and met with negative 

feelings by the child´s relations, it is ob- 

viously safer to stick to well known ter- 

ritory” (s . 93) 
Når udviklingen er gået i stå, er der 

noget vigtigt, der ikke er taget vare på . 

Symptomerne og fremtrædelsesformer- 

ne er blevet til måder at respondere 

på, de er blevet til de bedst opnåelige 

overlevelsesstrategier ud fra de givne 

betingelser . Alting forstås i kontekst, 

og således inviterer den manglende ud- 

vikling og det, der ser problemmættet 

og lidelsesfyldt ud i sidste ende til at se 

på, hvad det er i de afgørende sam- 

 
 

44 Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 



 

 

 

 

 

menhænge, der holder liv i symptomer- 

ne . Hvad er det, der har gjort disse 

symptomer til de bedste strategier? 

Hvilke fænomener er symptomerne 

fremtrædelsesform for? 

 

Kernesymptomer og 

kernefænomener 

Børns vanskeligheder opleves og be- 

skrives ofte ud fra symptomer, dvs . ud 

fra systematiske beskrivelser af ad- 

færdsformer og funktionsniveauer . 

Dette kaldes ofte barnets kernesymp- 

tomer, som kan beskrives, og nogle 

gange er de grundlaget for kategorise- 

ring i form af diagnoser . Symptomerne 

opleves ofte som problematiske, bela- 

stende og bekymringsvækkende . Alvor- 

lige symptomer producerer ofte afmagt 

og kan fremme en tendens til “othe- 

ring” (hvad stiller vi op med ham/det- 

te?) frem for “re-membering” (hvordan 

kan vi forbinde os med ham/dette på 

en udviklingsfremmende måde?) . 

I nærværende artikel forstås symp- 

tomer og vanskeligheder også på an- 

den vis . De forstås som invitationer 

til omgivelserne, og de forstås som 

fremtrædelsesformer for de kernefæ- 

nomener, der præger og har præget 

barnets liv . 

Barnet og den unge gør sig livet 

igennem erfaringer . Erfaringerne og 

oplevelserne indgår ud fra barnets bio- 

logiske, psykiske og sociale forudsæt- 

ninger i kernefænomener i det levede 

liv, dvs . de bidrager til centrale livste- 

maer, repræsentationer, narrativer og 

forestillinger . Kernefænomenerne kan 

eksistere som mere eller mindre fastlå- 

ste temaer, og de repræsenterer såle- 

des centrale livstemaer, som rækker 

ud over symptomerne . Kernefænome- 

nerne i barnets liv kan være afgørende 

for den måde, nye erfaringer gøres og 

den måde, hvorpå nye forestillinger 

dannes . 

Vi må være nysgerrige for at forstå 

og forholde os til kernefænomenerne i 

det levede liv og tage vare på dem på 

tilstrækkeligt udviklingsfremmende 

måder, hvis indsatsen skal række ud 

over foranstaltning og symptomreduk- 

tion . Forbindelsen mellem den alvor, 

der er repræsenteret i kernesympto- 

merne og opmærksomheden på den 

nødvendige udvikling går gennem va- 

retagelse af kernefænomenerne i bar- 

nets liv . 

Kernefænomenerne kan ikke på 

samme måde som kernesymptomerne 

registreres, testes og kategoriseres . De 

kræver indlevelse, refleksion, forståel- 

se og dialog fra og mellem alle aktører, 

dvs . barnet og de signifikante aktører . 

Således må man sørge for at skabe 

kontekster, hvor man i refleksionerne 

kan gå i et metaperspektiv for at forstå 

det, der giver mening til symptomerne, 

dvs . de indlejrede kernefænomener . 

Det vil her være afgørende at forstå 

fænomenerne på et tilstrækkeligt stort 

plan, således at udviklingen ikke alene 

drejer sig om at mestre adfærd og 

symptomer men også om at skabe en 

proces, der kan fremme varetagelsen 

af det liv, den livssituation og den 

identitetsdannelse, der er indeholdt 

men ikke opfyldt i den nuværende situ- 

ation . 

Ideen om kernefænomener bygger på 

en (videnskabsteoretisk) bevidsthed 

om og forståelse af den kundskab og 

faglighed, vi opererer ud fra . Viden 

indgår i faglige diskurser, der igen ge- 

nererer vores handlinger (Ekeland, 
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2011) . Når vi arbejder med adfærd, 

tanker og følelser (det mentale), arbej- 

der vi med det særligt menneskelige, 

som er karakteriseret ved bl .a . valg, 

ansvar, ønsker og intentioner . Forstå- 

elsen heraf giver kun mening inden for 

det, han kalder subjektontologi, dvs . 

forståelsen af, at fænomener ikke kan 

eksistere uafhængigt af os . Dette op- 

stilles som modsætning til en objekton- 

tologi, der opererer med, at fænomener 

eksisterer uafhængigt og ikke-formbart 

af vores forestillinger herom . 

I en subjektontologisk forstand er fo- 

kus derfor ikke på lidelsen eller proble- 

madfærden men på den person, der li- 

der, dvs . på individets mentale liv i de 

sociale kontekster . Symptombeskrivel- 

sen i sig selv giver ikke viden og slet 

ikke den merviden, der vil være nød- 

vendig for at kunne skabe udvikling og 

bevægelse . Den nødvendige merviden 

kommer i kraft af erfaringskundskab, 

som altid vil noget, der hentes frem og 

udvikles gennem dialogiske processer . 

Erfaring er fortolket og må vende sig 

ud over det, der sker i den enkelte til 

det, der sker mellem mennesker i for- 

hold til hinanden og i forhold til de af- 

gørende sammenhænge, vi lever i 

(Ekeland, 2011) . 

En sådan tilgang indeholder en præ- 

cisering af begrebet udredning i ret- 

ning af den oprindelige, leksikale be- 

tydning: udredning er en videnskabelig 

analyse af sammenhænge (Hertz, 

2013) . Dette rækker ud over individu- 

elle undersøgelser, og disse vil skulle 

 

 

 

 

 
stemer (kybernetik) . Udredning skifter 

fra et ensidigt fokus på fremtrædelses- 

former til forskellige måder at forstå 

og erkende på (epistemologi) . Udred- 

ning bliver til en afdækning af kom- 

pleksitet og indvirkende faktorer (ætio- 

logi) med henblik på frembringelse af 

det, vi ikke har set endnu, men som er 

på vej, hvis vi har øje for udvikling af 

det hidtil uanede (Hertz, 2008) . 

Sker dette ikke, risikerer barnet og 

den unge at blive beskrevet men ikke 

nødvendigvis forstået . Dette rummer 

et anseligt element af risiko for at for- 

stå på forskellig vis og i nogle tilfælde 

på unyttig vis . Det indebærer mulig- 

hed for uenighed og tvivl om måder at 

forstå fænomener på og er således i 

modsætning til et ønske om enighed, 

konsensus og nøjagtighed . Ekeland 

(2011) skriver i en kritik af kundskabs- 

grundlaget for det Norske Psykiske 

Helsevern, at ønsket om konsensus/ 

enighed i forståelsen af et problem (ek- 

sempelvis i form af sikker diagnostik) 

risikerer at komme til at stå i modsæt- 

ning til forståelsen af de unikke situa- 

tioners egenart og inddragelse af bru- 

gerperspektivet . Christie (2015) skri- 

ver: “Måske skulle vi bestræbe os på at 

etablere sociale systemer med et maksi- 

mum af tvivl om, hvem vi er – og hvem 

andre er. Genskabe os selv og andre 

som mysterier. Skule psykiaterne2 spille 

nogen rolle, måtte det blive i rollen som 

formidlere af kompleksiteten i, hvem 

den anden er”. (s . 45) 

tjene formålet om at få beskrevet sam-    

menhænge, temaer – og kernefænome- 

ner . Derved skifter udredning karakter 

fra at være individuelle beskrivelser til 

forståelser af processer i komplekse sy- 

2 Christie omtaler her psykiatere . Jeg til- 

lader mig her at udvide forståelsen til at 

omfatte psykologer, konsulenter og andre, 

der arbejder inden for børne- og ungeom- 

rådet . 
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Om de opnåede forståelser er nyttige 

eller ej vil kunne afgøres ved, om fæno- 

menerne og den måde der tages vare 

på dem på fremmer udvikling eller ej . 

Således er barnets udvikling den bed- 

ste manual for, om det vi har fat i er 

nyttigt eller ej – og så er vi tilbage til 

betydningen af den fælles refleksion, 

hvor erfaringer gøres til konstant gen- 

stand for opmærksomhed og kritisk 

vurdering som grundlag for justerin- 

ger . Det sker bedst i et samarbejde ba- 

seret på oplevelsen af samhørighed og 

fælles ejerskab mellem de relevante 

aktører, dvs . især børnefællesskaber- 

ne, skole/daginstitution, familien og 

ofte sociale myndigheder . Også på det 

organisatoriske plan må der skabes 

forbindelser mellem det, som ellers 

kan se adskilt ud . Her kan PPR spille 

en central rolle . 

Overvejelserne er (først) nyttige, når 

de forbindes med praksis . Nu må det 

være på tide at bringe Peters perspek- 

tiv ind: 

 
Peter er 10 år gammel. I skolen har 

han gennem længere tid udvist bekym- 

ringsvækkende adfærd: han viser store 

indlæringsvanskeligheder især i dansk 

og matematik, der observeres trodsig 

og oppositionel adfærd især i kravsitu- 

ationer, og han viser vanskeligheder i 

det sociale samspil med de øvrige ele- 

ver både i timerne (eksempelvis ved 

gruppearbejde) og i frikvartererne (Pe- 

ter er overvægtig og kan ikke deltage  

på lige vis i drengegruppens fodbold). I 

flere situationer er der set store kon- 

flikter mellem Peter og både personale 

og andre børn, i andre situationer ses, 

at Peter i stigende grad trækker/isole- 

rer sig. Peter udviser stor modvilje 

overfor at tale om sin skolesituation, 

samtidig med at han sender mails til 

sin klasselærer. I nogle af disse mails 

skriver Peter, at han ikke ønsker at  

leve mere. På det seneste er Peters fra- 

vær fra skolen vokset til omkring 50 %, 

og skolen er meget bekymret for situati- 

onen og overvejer enten en underret- 

ning til de sociale myndigheder eller 

anmodning om udredning med henblik 

på at få afklaret, om Peter har en op- 

mærksomhedsforstyrrelse. 
Peter har tidligere gået på tre forskel- 

lige skoler og endnu tidligere i tre for- 

skellige daginstitutioner. Dette hænger 

bl.a. sammen med, at han efter foræl- 

drenes konfliktfyldte skilsmisse flere 

gange har skiftet mellem at bo hos hhv. 

sin far og sin mor. Aktuelt bor han hos 

sin far, og samværet med moderen er 

periodisk ophørt. Faderen ved ikke, 

hvor moderen aktuelt opholder sig, men 

han ved, at Peters søster på 8 opholder 

sig hos hende. 
Skolen har uden held forsøgt at få 

etableret et samarbejde med Peters far. 

Faderen er uforstående over for proble- 

merne, som han oplever alene som sko- 

leproblemer, da han hjemme finder, at 

Peter er en stille og rolig dreng, der 

mest opholder sig for sig selv på sit væ- 

relse. Faderen giver udtryk for util- 

fredshed med at skulle bruge så meget 

tid på samarbejde med skolen. 

 
Som det ses, er Peters kernesympto- 

mer alvorlige og iøjnefaldende – samti- 

dig med, at det er fremtrædelsesfor- 

mer, han deler med en række andre 

børn i mistrivsel . Symptomerne ud- 

trykker mistrivsel, og Peter er i oplagt 

risiko for at komme til at indgå i selv- 

forstærkende, ekskluderende processer 
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og selvopfyldende profetier . Den tidli- 

gere nævnte Burns taler om “circles of 

exclusion”, hvor vanskeligheder i hjem- 

met ofte går hånd i hånd med vanske- 

ligheder i skole og daginstitution, og 

hvor dette forløber over en årrække og 

gennem generationer . Social ulighed 

opstår ifølge Burns som konsekvens af 

(og ikke årsag til) sådanne eksklusi- 

onsprocesser (se Nielsen, 2016) . I Pe- 

ters tilfælde er talen om individuel ud- 

redning, ny skoleplacering og aflast- 

ning allerede begyndt . 

Hvis man imidlertid ser på Peters 

kernefænomener vil det være oplagt at 

rette opmærksomhed på hans usikre 

tilknytning, mangelfulde oplevelse af 

at høre til, tvivl om at være ønsket og 

velkommen og på hans tvivl om en 

plads i livet i det hele taget . Disse fæ- 

nomener rækker oplagt længere tilba- 

ge i hans historie, de har klare forbin- 

delser til det familiemæssige liv, han 

har levet, og de er i oplagt risiko for at 

have sat sig som dominerende billeder 

om sig selv og om andre . 

Med udgangspunkt i kernefænome- 

nerne må opgaven gøres større end til 

et spørgsmål om symptomreduktion 

(fremmøde, adfærd, indlæring, samar- 

bejde m .v .) . Symptomerne skal tages 

alvorligt, og tiltag, der retter sig mod 

symptomerne kan oplagt have deres 

berettigelse . Men symptomerne er 

indlejret i sammenhænge og temaer, 

hvor Peter er i tvivl om sin betydning  

i mange forskellige afskygninger . 

Tvivlen har indflydelse på udmøntnin- 

gen af symptomerne, og det er oplagt, 

at der må tages vare på dette kerne- 

fænomen på måder, der forstår fæno- 

menet i dets sammenhænge, og der- 

med alt i alt en indsats, der rækker 

 

 

 

 

 
ud over om- eller ny-placering eller in- 

dividuel kategorisering . Peter gør i 

kraft af sine symptomer opmærksom 

herpå – og det særlige ved børns pro- 

blemer er, at de varer ved, indtil de er 

forstået og taget vare på på en til- 

strækkelig  udviklingsfremmende 

måde . Det vil som nævnt være rime- 

ligt at antage, at fænomenerne har 

sammenhæng også med en familie- 

mæssig kontekst, og at de aktuelt ud- 

spiller sig i mange forskellige sam- 

menhænge . På den måde kan skolen 

og de tiltag, der i afmagt planlægges 

være medvirkende til at forstærke og 

bygge videre på dominerende livste- 

maer og kernefænomener . Tilsvarende 

kan den medvirke til at skabe nye . 

Forståelsen af kernefænomener som 

de ovenfor nævnte, kan få en ny, fælles 

og udviklingsorienteret betydning . Til- 

tag der sigter på børnefællesskabernes 

betydning (Nielsen, 2015), den samlede 

forældrekreds, relationerne mellem læ- 

rerne og Peter, indholdet i undervis- 

ningen, frikvarterernes organisering, 

samarbejdet mellem skole og hjem er 

vigtige, men ud fra forståelsen af sam- 

menhængene vil det være oplagt med 

en decideret familieorienteret indsats, 

som kunne bryde de etablerede møn- 

stre og derved sigte mod “circles of in- 

clusion” – og hvad endnu vigtigere er: 

de ville kunne give Peter nye erfarin- 

ger og repræsentationer om at være 

ønsket og om at høre til både i familie, 

i skole – og i livet . Burns (se Nielsen 

m .fl . 2016), hævder at sådanne tiltag 

fremmes, hvis der er et fælles ejerskab 

til problemstillingerne, og hvis samar- 

bejdet bygger på vilje, teori og metode . 

De kernefænomener, der er knyttet 

til Peter – og andre med ham – har i 

 
 

48 Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 



 

 

 

 

 

langt de fleste tilfælde været indlejret i 

sammenhænge og tilknytningsmøn- 

stre, hvor familien og familiens sam- 

spil med andre instanser er oplagte 

arenaer at se på . Spørgsmålet om til- 

knytning, kvaliteten af oplevelserne af 

at være forbundet og akkumulering af 

sociale vanskeligheder synes (Fonagy 

og Higgit, 2007) således at være de 

mest centrale og gennemgående tema- 

er knyttet til en lang række lidelsestil- 

stande . 

Dynamikken i Peters familie, herun- 

der ikke mindst forholdet til mor, sam- 

spillet med far og forældrenes indbyr- 

des forhold har oplagt betydning for 

hans trivsel og også for hans indlæ- 

ring, koncentration, overblik m .v . For 

at kunne arbejde med dynamikken 

kræves en insisterende nysgerrighed 

på sammenhænge og dermed også en 

familieorienteret tilgang og færdighe- 

der i at kunne lave familiebehandling, 

også hvor dette umiddelbart ser ufrem- 

kommeligt ud . Hvis PPR tager opgaven 

på sig vil familieorienteret behandling 

i fremtiden blive “en del af pakken”, 

når forløbet viser, at dette er nødven- 

digt . 

Ud over den direkte familieoriente- 

rede indsats kalder Peters situation 

på, at der skabes forbindelser mellem 

det, der nu lever adskilt . Relationen 

mellem forældrene indbyrdes og mel- 

lem forældrene og skolen er usikker  

og næsten ikke-eksisterende . Hans 

usikre tilknytning til forældrene kan 

nærmest ses parallelt til den usikre 

tilknytning forældre, skole og andre 

har til hinanden . Situationen kalder 

på etablering af helt nye og anderle- 

des forbindelser – Peters vanskelighe- 

der inviterer hertil . 

Er dette PPR’s opgave? 

Traditionelt vil der blive argumenteret 

for, at den familieorienterede indsats er 

en social opgave, og blikket vil rette sig 

mod kommunale familiecentre, 

familiekonsulenter/-behandlere o .l . Der- 

ved vil adskillelsen mellem det sociale 

og det pædagogiske, mellem de centrale 

arenaer for både Peters kernesympto- 

mer og -fænomener let blive opretholdt, 

og forbindelsen mellem dem vil blive 

henvist til at blive etableret på net- 

værksmøder, samarbejdsmøder og kon- 

sultative (ofte indirekte) settings . 

Når alt forstås i kontekst, må der 

erindres om, at kontekst er alle de fysi- 

ske, sociale og psykologiske forhold, 

der giver mening til en given adfærd/ 

tilstand, men kontekst er ikke kun no- 

get, vi afdækker, det er også noget, vi 

skaber . Fænomener er ikke adskilte, 

de er altid forbundne . Derfor vil en ud- 

viklingsorienteret tilgang have en insi- 

sterende opmærksomhed på de sam- 

menhænge, vi arbejder i og på de for- 

bindelser, der skal skabes . 

Derfor; hvad ville der ske, hvis PPR 

definerede sig som en organisation, der 

arbejdede med det, som viste sig nødven- 

digt at arbejde med, og dermed også ar- 

bejdede direkte med familien og med 

samspillet mellem familie og skole/dag- 

institution? Hvilke muligheder vil der 

ligge i, at PPR indtager en antropologisk 

tilgang og tager et lederskab for at af- 

dække og skabe udvikling i de fænome- 

ner, vanskelighederne er fremtrædelses- 

form for? PPR har en oplagt mulighed 

for at kunne tage udgangspunkt i de al- 

vorlige symptomer, medvirke til afdæk- 

ning af de afgørende kernefænomener, 

arbejde direkte med de familiedynami- 

ske forhold og for at kunne insistere på 
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og bane vejen for nye forbindelser . Vejen 

synes at være mulig: I KL´s rapport om 

“Pejlemærker for fremtidens PPR” 

(2013) fremhæves som det 6 . pejlemær- 

ke: “... behovet for forebyggende psykolo- 

giske behandlingsforløb for børn og deres 

familier”, og det nævnes, at: “PPR har 

som udgangspunkt de faglige kompeten- 

cer til at have forebyggende behandlings- 

forløb som en mulig ydelse, selvom disse 

kompetencer hidtil kun har været aktive- 

ret i meget begrænset omfang” (s . 6) . 
Hvis en sådan positionering skal fin- 

de sted, vil det kræve en placering, 

hvor PPR ikke er snævert knyttet til 

den pædagogiske verden men i stedet 

er knyttet til at arbejde med udviklen- 

de processer, der hvor det er relevant . 

Derved overskrides de opdelinger, der 

nogle gange kan være hindrende for 

løsninger, der ellers ligger lige for . 

Hertil kommer, at PPR ved en positi- 

onering der ikke snævert er knyttet til 

den pædagogiske verden kan bidrage til 

at udfylde et tomrum – til gavn for de 

børn og unge, det i sidste ende handler 

om, og – paradoksalt nok – til gavn for 

netop den pædagogiske verden . Her øn- 

sker jeg at henvise til de reviews, Un- 

dervisningsministeriet i 2013 fik lavet 

med henblik på afdækning af viden in- 

den for skole-hjemsamarbejdet (Hansen 

et . al, 2014), indenfor teamsamarbejdet 

(Larsen et .al ., 2014) og indenfor særlige 

undervisningsmæssige behov (Nielsen 

et .al ., 2014) . De nævnte reviews havde 

til formål at samle eksisterende viden 

inden for de nævnte områder med hen- 

blik på at kvalificere inkluderende til- 

tag, og de fremhæver bl .a . betydningen 

af samarbejde men også af forventnin- 

ger, relationer og en udviklingsoriente- 

ret indsats . 

 

 

 

 

 
Reviewet om skole-hjem samarbejdet 

(Larsen et .al ., 2014) fremhæver, at der 

i skole-hjem samarbejdet eksisterer 

mange uklarheder, dilemmaer og for- 

hold, der ikke er taget vare på . Af be- 

tydning for denne artikel skal især tre 

udfordringer fremhæves: 

• Samarbejdet mellem skolen og 

den samlede forældrekreds 
• Samarbejdet mellem skolen og 

enkel- te familier med børn i 

mistrivsel 
• Den direkte indsats overfor 

enkelte familier med børn og 

unge i mistrivsel . 

 
Eksemplet med Peter illustrerer med 

al tydelighed relevansen af indsatsen 

overfor disse områder . 

Det er oplagt, at PPR med sin unik- 

ke position vil kunne bidrage til at 

tage vare på disse opgaver . Knyttes 

PPR ikke snævert til den pædagogiske 

verden og til det kognitives forrang 

kan den i højere grad arbejde med de 

familiemæssige sammenhænge og med 

samarbejdet mellem de afgørende are- 

naer . 

Umiddelbart synes det første pro- 

blem at være tidsmæssigt: hvordan 

skal der skaffes tid hertil i en situati- 

on, hvor psykologer og konsulenter på 

PPR i forvejen synes pressede? Dette 

kalder naturligvis på en organisatorisk 

løsning, men det bør også indtænkes, 

at ved at arbejde forbindende, direkte 

og sammenhængsskabende vil der 

kunne opnås en udvikling, der betaler 

sig ind på en lang række, også tids- 

mæssige, områder . 

Orienteringen mod de familiemæssi- 

ge arenaer og etableringen af de nød- 

vendige forbindelser kræver som frem- 

hævet både en faglig og politisk nyori- 
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entering . Og, interessant i sig selv, ved 

at frigøre og udvide forståelsen og ar- 

bejdet fra en snæver pædagogisk for- 

ståelse som dominerende forståelses- 

ramme, vil man netop bidrage til at 

fremme nogle af pædagogikkens for- 

nemme mål: en forståelsesramme, der 

sigter på udviklende processer i de re- 

levante sammenhænge, skaber mulig- 

hed for forbløffelse, refleksion og hånd- 

tering af anderledeshed og en fælles 

indsats om at håndtere både magt og 

afmagt (Pedersen, 2003) . Slet ikke et 

dårligt udgangspunkt for mødet med 

børn og unge i udsatte positioner . 
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