
Udredning og udvikling  

Af Jørn Nielsen 

Udredninger, der rækker ud over individet 

PPR er ikke, hvad det har været – og det har PPR nok aldrig været. Både som funktion og 

organisation er PPR, som andre systemer, i bevægelse og udvikling. Interesserne bag bevægelserne 

er ikke entydige og medfører, at PPR udvikler sig mere og mere i retning af ikke at være en ensartet 

størrelse, hvilket afspejler sig i navneforandringer, organisatoriske ændringer, udvikling af opgaver 

og funktioner m.v. Fælles for mange af bevægelserne er, at PPR skal være i stand til at forholde sig 

til og bevæge sig i den kompleksitet, der kendetegner opgaverne indenfor børne- og ungeområdet. 

Mange af bevægelserne har endvidere det grundlag, at børn og unge udvikler sig i og gennem 

sociale relationer, og at livet og de vanskeligheder, der opstår, skal forstås ud fra de kontekster, de 

eksisterer i. 

 

Men ikke alt bevæger sig i samme retning, hvilket også viser forskellighederne i PPR´s måde at 

positionere sig på. Vi ser eksempelvis på den ene side stærke bevægelser i retning af at placere PPR 

tæt knyttet til den pædagogiske verden, mens andre på den anden side ønsker, at PPR også skal 

have muligheder for at arbejde med de mere sociale og familiemæssige forhold (Nielsen, 2017; 

Strand, 2017; Baviskar, 2015; Implement Consulting Group for KL, 2013; Rambøll, 2013;  

Szulevicz, T. og Tanggaard, L., 2015).  

 

Uanset disse forhold er udredning en central opgave for PPR. Det at undersøge en given situation 

for at kunne forstå denne og for at kunne medvirke til ændring af det vanskelige, nogle gange 

uholdbare, er en fornem opgave. Allerede her træder en central pointe frem: alle informationer og 

beskrivelser, der indgår i en udredning skal have en dimension, dvs. en retning og et perspektiv, 

hvis udredningen skal være nyttig. Der er ofte mange deltagere og ressourcepersoner i et forløb 

omkring et barn i vanskeligheder. PPR kan med udredningsarbejdet være med til at give barnets 

invitationer et perspektiv med betydning i flere sammenhænge.  

 

Når PPR er under forandring og udvikling må det være nærliggende at tænke, at også opgaven med 

at lave udredninger må få nye perspektiver. Det handler denne artikel om.  



 

Når PPR inviteres ind i en opgave er baggrunden ofte en oplevelse af vanskeligheder, problemer og 

afmagt. Situationen kan synes meningsløs, fastlåst og uden perspektiv. Der er et stort ønske om 

hjælp til forandring, og der er et stort ønske om at forstå, "hvad der er galt", og hvordan situationen 

kan ændres. Man kan sige, at henvisningen til PPR er en invitation til forandring væk fra det 

tilsyneladende fastlåste og uønskede. PPR bliver centralt placeret i arbejdet med at skabe mening, 

overblik samt ideer og forslag til mulig forandring. Dette er en privilegeret position, ikke mindst i 

lyset af, at indsigt forpligter. Udredninger har et etisk perspektiv, og den forståelse vi med 

udredningerne er med til at skabe får ofte en stor indflydelse på børns og unges liv og hverdag. 

Derfor bliver det vigtigt at forholde sig til, hvorledes invitationen besvares, hvad PPR går på udkig 

efter, på hvilken baggrund og med hvilken effekt. Nytteværdien af en udredning skal i sidste ende 

måles på, om den gavner barnet, den unge og den situation, de befinder sig i. Og den skal måles på, 

om det ikke kun er barnet, der kan ændre sig på baggrund af udredningen. Det er alt andet lige 

lettere at udvikle sig, hvis andre også skal lære og forandre sig. 

 

For at give beskrivelsen af udredningens betydning for udvikling en praktisk klangbund, vil vi 

undervejs i artiklen støde på Bo. Beskrivelserne er få udpluk fra en proces, der løb over et par 

måneder, og hvor jeg indledningsvist blev bedt om at udrede, hvorledes Bo´s vanskeligheder (!) 

skulle forstås. Endvidere blev jeg bedt om at rådgive med ideer til, hvorledes skolen kunne arbejde 

med Bo i det videre undervisningsforløb. Uddragene fra eksemplet skal vise, at udredninger, det 

med at skabe overblik og muligheder for ny og overskridende læring, er en kompleks proces, men 

også en proces, der kan medvirke til at koble børn og unge til liv med muligheder. Jeg forsøger også 

at skildre den proces og de valg, jeg som undersøger søger at skabe og foretage ud fra et 

insisterende perspektiv om, at sådan skal en 14-årig ikke have det. 

 

Bo er 14 år og opleves i skolen som en stille og tilbageholdende dreng, der dog viser et voldsomt 

temperament, når han stilles overfor krav. Han udviser indlæringsvanskeligheder og fungerer 

fagligt omkring 2. klasse. Han er kognitivt testet til at ligge lige under normalområdet på især de 

sproglige områder. Han har fået diagnosen ADD og er medicineret med en lav dosis. Bo tilbringer 

noget af sin skoletid i en særlig foranstaltning, resten af tiden i en almindelig 8. klasse. Bo 

beskrives som kravafvisende, inaktiv og initiativløs.  

 



I forhold til opgaven var der et klart ønske om at udrede ham individuelt. Jeg havde samtaler med 

Bo og samtidig havde jeg en række samtaler med Bo sammen med hans mor og stedfar og senere 

sammen med hans lærere. Jeg insisterede på ikke at gøre Bo´s situation til et isoleret skole- og 

pædagogisk problem. Vi formulerede i fællesskab de spørgsmål, der fyldte i situationen, og vi 

formulerede sammen et klart ønske om et bedre og mere aktivt liv for Bo, ikke mindst i lyset af 

hans alder. Det blev klart, at disse spørgsmål ikke kunne besvares og de fremtidige ønsker kunne 

ikke opfyldes ved at fokusere på Bo alene. For at forstå og udvikle situationen blev vi enige om, at 

vi måtte lære af historien og vi måtte udvikle visioner for en anderledes fremtid.  

 

Den første beskrivelse af Bo har et individuelt udgangspunkt, som det traditionelt ses i mange 

indstillinger til udredning. Spørgsmålet om, hvad der er galt, har i realiteten dækket over tilføjelsen 

"...med barnet"? Dette fokus på at forstå individuelle vanskeligheder afspejler en både 

samfundsmæssig, kulturel og faglig kultur, som man også må tage stilling til (Ekeland, 2007; Hertz, 

2017).  

På sin vis er udgangspunktet forståeligt, da vanskelighederne ofte viser sig som individuelle 

fremtrædelsesformer, dvs. at det enkelte barn bærer og viser vanskelighederne. Imidlertid er der i 

selve det individuelle udgangspunkt en risiko for en uhensigtsmæssig reduktionisme og adskillelse 

af noget, som hænger uløseligt sammen. De symptomer og fremtrædelsesformer, vi arbejder med, 

er indlejret i sociale, kontekstuelle og relationelle sammenhænge og forbundet med livstemaer, der 

har udviklet sig. Med andre ord: symptomerne kan ikke forstås som snævert individuelle men mere 

som udtryk for noget, der findes, lever og udvikler sig relationelt.  

 

Hvis udredningen af en situation kommer til at begrænse sig til en beskrivelse af et individuelt barn 

eller ung, risikerer vi derfor at havne i en blindgyde. Den skotske læge og tidligere chief medical 

advisor for den skotske regering Harry Burns formulerer risikoen for, at de afgørende 

sammenhænge ikke får tilstrækkelig opmærksomhed således: ”Samfundets håndtering af børn på 

kanten af almindelig udvikling fejler, såfremt barnets vanskeligheder ses som individuelle og 

biologisk betinget” (se Nielsen et al., 2016). Genstanden for en udredning rækker ud over det 

enkelte individ. 

 

Børns fremtrædelsesformer kan forstås på mange måder. Som udgangspunkt og som en rød tråd 

gennem udredningsforløb finder jeg det nyttigt at betragte børns og unges vanskeligheder og 



fremtrædelsesformer som kommunikation. Al adfærd er kommunikation, når det høres af nogen. 

Samtidig betragter jeg vanskeligheder som invitationer til et anderledes liv, til udvikling (Hertz, 

2008; Hertz og Nielsen, 2011). Løbende er jeg interesseret i at forstå kommunikationen og 

invitationerne og har for øje, at børnene og de unge hjælper os med at forstå på tilstrækkelig 

udviklingsfremmende vis. 

 

En udredning har som formål at få et overblik, at komme i metaposition til de sammenhænge, 

vanskelighederne optræder i. Hvordan kan dette give mening, hvad giver liv til det nuværende, 

hvori består invitationerne? Udredningen og forsøgene på at besvare disse spørgsmål starter allerede 

ved henvendelsen og ved de første beskrivelser og refleksioner. 

 

Børns udvikling finder sted i samspil med andre og i afgørende sammenhænge. Vi er hinandens 

årsager. Uden inddragelse af denne forståelse, vil en beskrivelse af barnets fremtrædelse være 

meningsløs, eller med Gregory Batesons ord: "Uden kontekst har ord og handlinger ingen mening 

overhovedet" (Bateson, N., 2011). Hvis beskrivelser af børns og unges vanskeligheder ses udenfor 

kontekst, forsvinder meningen. Børn og unge vil risikere at blive beskrevet men ikke nødvendigvis 

forstået.  

 

Kontekst handler om de meningsbærende sammenhænge og om de mennesker, der er med til at skabe 

mening. Dette er et modsvar på de samtidige tendenser, vi ser til at hæfte vanskeligheder på individer 

mere end på situationer. I sidste ende risikerer vi, at det der også kan forstås som social uorden bliver 

til individuel uorden (Hertz, 2015; Jørgensen, 2007). 

 

En tilsvarende formulering heraf findes hos den canadiske psykiater Karl Tomm (1985), der skriver 

at "Mind is Social". Det mentale ses her som en samlet betegnelse for adfærdsmæssige, kognitive 

og emotionelle fremtrædelsesformer, der lever og udvikler sig i socialt samspil og er indlejret i et 

komplekst netværk af relationelle, emotionelle og sociale sammenhænge.  

 

I forhold til udredninger implicerer forståelsen heraf som minimum to væsentlige 

opmærksomhedspunkter:  

 

 Den mindste analyseenhed i en udredning må ikke være individet 



 Børns og unges vanskeligheder kan forstås på mange måder, og der findes grundlæggende set 

ikke nogle enkle årsagsforklaringer. Problemer er ikke lokaliseret et sted, uanset om dette sted 

er forstået som neurologi, kognition, personlighed, skole, familie eller andet adskilt fra noget 

andet. Derfor vil det være for forenklet at give forrang til simple og forenklede forklaringer på 

komplekse problemstillinger, således som der kan være en tendens til i vores tid (Nielsen, 2017; 

Hertz, 2017; Ekeland, 2007). I udredningsarbejdet giver jeg forrang til adfærd forstået som 

kommunikation. 

I udredningen af Bo blev det nødvendigt for mig at få inddraget kontekstuelle forhold for at kunne 

forstå meningen i den situation, der bliver beskrevet. Som det vil fremgå, kommer der nyttig 

information frem ved at bevæge sig i forskellige kontekster og sammenstille informationerne herfra. 

 

Bo´s forældre blev skilt, da han var 8 år. Skilsmissen var konfliktfyldt, og Bo trak sig ind på 

værelset, hvor han fik lov at blive. Bo bor i dag hos sin mor, der har fået to børn på nu hhv. 3 og 5 

år med en ny mand. Der er meget lidt kontakt mellem Bo og hans far. I hjemmet tilbringer Bo det 

meste af sin tid på værelset. Den nye familie – undtagen Bo - er meget optaget af campinglivet, 

hvilket betyder, at han ofte er alene i forlængede weekender, hvor han klarer sig selv med forberedt 

mad og lidt penge. 

 

Bo er gennem årene startet på forskellige fritidsaktiviteter, men de er alle stoppet efter kort tid. 

Både i hjemmet og i skolen har man undladt at forsøge at fastholde Bo i både aktiviteter og krav for 

derved at undgå konflikter. Samarbejdet mellem skole og hjem har været næsten ikke-eksisterende, 

men stiltiende har der udviklet sig en forståelse af og forventninger om, at Bo har det bedst, når 

han ikke mødes med for store krav. 

 

Bo fortæller, at han er sådan én, der ikke har venner. Samtidig spørger han meget til lærernes børn, 

deres planer for weekenderne og om hvem, lærernes børn skal være sammen med. 

 

Jeg brugte nogle samtaler på at forstå, hvordan ovenstående har udviklet sig. Jeg blev nysgerrig og 

insisterende på at forstå, hvorledes målet om at undgå konflikter blev det fælles foretrukne. Jeg 

stillede spørgsmål om effekten heraf osv. Gennem samtaler og undersøgelser af historiens 

betydning blev det klart, at der over årene har udviklet sig en forståelse af, nærmest som en kultur 

gående på, at forventningerne til hvad Bo kan præstere og håndtere skal justeres ned. Bo er derved i 



høj grad blevet skærmet, og hans liv er i stigende grad blevet præget af at være overladt til sig selv. 

De temaer, der er knyttet til beskrivelserne af Bo, er temaer som genfindes i både skole og hjem – 

uden at dette i øvrigt er blevet italesat og fælles reflekteret over. Gennem den fælles udredning af 

historiens og temaernes betydning begyndte langsomt ideen om en anden måde at forholde sig til og 

involvere sig med Bo på.  

 

Om begrebet udredning 

En mere nyttig tilgang til at favne kompleksiteten i børns og unges liv fremkommer ved at se på, 

hvad begrebet undersøgelse og udredning egentlig dækker over. I den oprindelige, leksikale 

betydning indebærer det at undersøge og klarlægge en bestemt sag eller sammenhæng -  at foretage 

en grundig, ofte videnskabelig analyse (Hertz, 2013; Nielsen, 2017). En udredning kan forstås som 

et struktureret forløb, der har til formål at samle og integrere relevant information, der kan danne 

baggrund for forståelse af en situation og beslutninger om en planlagt indsats. For nu at skære det 

helt klart ud: Der er tale om en undersøgelse af sammenhænge og situationer, ikke isoleret af 

individer.  

  

Denne enkle men vigtige forståelse af, hvad en udredning er, får den betydning, at en pædagogisk-

psykologisk undersøgelse og vurdering skal række langt ud over beskrivelsen af individet. Den skal 

også indeholde mere end beskrivelser, nemlig en analyse af sammenhænge med henblik på 

frembringelse af nye måder at forholde sig på og nye måder at agere på i samspil med andre. Selve 

forståelsen af udredning som en grundig og videnskabelig analyse implicerer nogle nødvendige 

bevægelser:  

 

 Fra individuel beskrivelse til forståelser af processer og sammenhænge i komplekse systemer 

(kybernetik). En udredning handler således også om at beskrive de dynamikker, der findes 

omkring en bestemt situation, herunder relationelle forhold, kontakter og samarbejde, tiltag 

(eller mangel på samme) og erfaringerne herfra, opståede fortællinger og positioner m.v. 

 Fra et ensidigt fokus på fremtrædelsesformer til forskellige måder at forstå og erkende på 

(epistemologi). En given adfærd og situation kan forstås på mange forskellige måder (Gergen, 

1997). Det vil ikke være muligt empirisk at fastslå hvilken måde at forstå på, der er den rigtige, 

og hvad endnu vigtigere er: det vil ikke være muligt empirisk at fastslå, hvilken måde at forstå 

på, der er den mest nyttige. Empirisk funderede beskrivelser som eksempelvis observationer, 



testning, rapporteringer m.v. kan altid forstås, perspektiveres og omsættes til praksis på 

forskellige måder. Dette betragtes almindeligvis som et problem, hvis målet er at opnå enighed 

og konsensus. Men målet for en undersøgelse er ikke at opnå enighed og konsensus. Målet er at 

skabe bevægelse, hvilket fremkommer ved at producere ny, anderledes og nyttig viden samt ved 

en kritisk stillingtagen til tidligere måder at forstå og agere på. Videnskabens imperativ er ikke 

konsensus men produktion af ny viden. Uden forskelle og forskellige måder at forstå på kan 

man ikke lære noget, hvilket medfører stilstand. Målet er at få skabt beskrivelser og måder at 

forstå på, hvor forskellene beriger og inspirerer hinanden. Selve de forskellige måder at forstå 

på kan give anledning til frugtbar undren og nysgerrighed: hvordan kan det være, at nogle 

oplever og forstår på en måde, mens andre bemærker og tænker anderledes? Hvad kan vi lære af 

forskellene og om baggrunden for vores forskelligheder?  

 I retning af at afdække kompleksitet og indvirkende faktorer (ætiologi) på den situation, vi selv 

bliver en del af, når vi begynder på at udrede. Når jeg udreder, vil jeg (uundgåeligt) begynde at 

forholde mig til det, jeg møder. Udredningen af de komplekse forhold har til formål at skabe 

viden, der kan være med til at frembringe det, vi ikke har set endnu.  

Den måde vi organiserer børns og unges liv på medfører en øget kompleksitet, som i sidste ende 

er kontekst for det liv, vi er en del af, og som vi nogle gange finder vanskeligt. Også børns og 

unges liv består af et komplekst system af forbundetheder og interaktioner, der former den 

måde, de enkelte lever og udvikler sig på. Det at beskrive kompleksiteten for i fællesskab at 

kunne navigere heri kan øge de relevante aktørers muligheder for at fremme de forhold hos sig 

selv og hos andre, som vi finder vigtige og udviklende. Ud over at have øje for adfærd som 

kommunikation og invitation omfatter udredningen også en undersøgelse af de hidtidige forsøg 

på at løse problemet. Inddrages tidligere undersøgelser og andres observationer kræves en 

særlig opmærksomhed på risikoen for at komme til at arbejde indirekte og bygge ovenpå andres 

og tidligere måder at forstå på. Det vil i de fleste tilfælde være særdeles nyttigt på forskellig vis 

at komme tæt på barnet og på de afgørende sammenhænge, det lever i. 

 

Viden og merviden 

Den norske professor i socialpsykologi Tor-Johan Ekeland (2011) skriver, at ”Symptombeskrivelsen 

i sig selv giver ikke viden og slet ikke den merviden, der vil være nødvendig for at kunne skabe 



udvikling og bevægelse. Den nødvendige merviden kommer i kraft af erfaringskundskab, som altid 

vil være noget, der hentes frem og udvikles gennem dialogiske processer”.  

 

Med dette udvidede fokus for udredninger bliver det klart, at målet med at undersøge 

sammenhænge ikke alene er at producere viden om de eksisterende problemer og 

fremtrædelsesformer (meget af denne form for viden findes og opleves allerede af de personer, der 

er tæt på praksis). Målet med en udredning er også at producere merviden. 

 

Merviden kan her forstås som "forskelle der gør en forskel". Hermed understreges, at merviden 

rækker ud over det, vi vidste i forvejen. Hvis en udredning så at sige bekræfter og eventuelt på en 

ny måde beskriver det, vi vidste i forvejen, har den i sidste ende ikke været nyttig. Merviden rækker 

ud over enkle beskrivelser og rækker ud over den måde, vi hidtil har forstået et fænomen på. 

Merviden er således overskridende både i forhold til det, vi forstår, og ofte også i forhold til måden 

og præmisserne for den måde, vi forstår på.   

 

En måde at producere merviden på er ikke at fokusere alene eller for meget på den oftest 

problemmættede historie. Invitationerne til udredning er ofte domineret af fortællinger om og 

beskrivelser af problemer og vanskeligheder. Hvis man skal ”get out of the story”, som den nu 

afdøde engelske præst og terapeut Peter Lang har formuleret det, indebærer det et blik for det, der 

rækker ud over problembeskrivelserne, hvilket bl.a. vil sige de kontekstuelle og meningsbærende 

forhold, de unikke undtagelser, de ikke opfyldte værdier og intentioner, aflejringerne fra tidligere 

historier m.v. Jeg har andetsteds (Nielsen, 2017) beskrevet dette som en bevægelse fra beskrivelse 

af kernesymptomer til kernefænomener forstået som de centrale livstemaer, narrativer, 

repræsentationer og forestillinger, der har udviklet sig i kraft af det levede liv og de erfaringer, 

barnet og den unge har gjort sig på baggrund af de givne forudsætninger. Kernefænomenerne 

rækker ud over symptomerne og kan være afgørende for den måde, nye erfaringer gøres. Den alvor, 

der udtrykkes i symptomerne og ønsket om udvikling går gennem varetagelse af kernefænomenerne 

i barnets liv. Kernefænomener kan ikke på samme måde som symptomer testes, registreres og 

kategoriseres. De kræver indlevelse, undren, refleksion og dialog. Kernefænomenerne er indlejret i 

det at forstå adfærd som kommunikation om det liv og de erfaringer, barnet og den unge har. 

 



Et af formålene med at beskrive kernefænomener som en del af en nødvendig merviden er at kunne 

bevæge sig fra at gentage til at genbeskrive (Storch og Ziethen, 2012) De gentagende undersøgelser 

gør det eksplicit, som vi ofte allerede var klar over, mens de genbeskrivende undersøgelser skaber 

nye indsigter. Storch og Ziethen er inspireret af Dewey, der opfatter udredning og undersøgelse som 

en særlig proces, hvor man kan nyskabe den oprindelige opfattelse af en typisk uklar og forvirrende 

situation præget af afmagt til en form for bestemthed og håndterbarhed. Undersøgelsen skal bidrage 

til, at vi kan se situationen med nye øjne og åbne for nye former for liv og samhandling. Ikke ved at 

give simple forklaringer og anvisninger men gennem en udvidelse af vores måde at se, opleve og 

forstå på. Undersøgelser kan være med til at skabe helt nye fortællinger om et barn og en ung.  

   

I en fælles samtale mellem Bo´s mor, stedfar og lærere blev det klart, at hjem og skole ikke havde 

kontaktet hinanden ud fra forestillinger og ønsker om ikke at ville belaste hinanden. Kontakten 

mellem hjem og skole blev efterfølgende præget af orientering mere end af refleksion. Det blev 

tydeligt, at denne måde at forholde sig på var en del af et større tema, nemlig undgåelse og tynde 

forbindelser. Også Bo´s mor og stedfar har i mange år undladt at drøfte og forholde sig til Bo´s 

reaktioner på skilsmissen og på det, at Bo ofte ikke deltog i familieaktiviteter. Samtidig blev det 

klart, at en ny forståelse ville tegne et billede af et fælles ønske om at skabe mere sammenhæng og 

stærkere forbindelser ikke kun for Bo men for alle. 

   

Merviden som fælles læring 

Merviden bidrager også til, at vi kan begynde at forstå os selv på en ny måde. Ofte stiller jeg, som 

del af en udredning, spørgsmålet: hvad er det, vi skal lære, også om os selv, af den situation, vi er 

en del af?  Hvad er det i vores forståelser og hidtidige antagelser, vi skal være parat til at ændre og 

udvikle? ”Vi” vil her både være de konkret involverede deltagere, men dette ”vi” er også en del af 

noget større, eksempelvis en skoles eller en samarbejdskulturs værdier og traditioner. Læringen fra 

de konkrete forløb vil kunne bruges til organisatorisk læring og udvikling, hvis den forbindes med 

det større fællesskab. 

 

Det skal nævnes, at læring ikke behøver at være positiv eller være baseret på såkaldt positive 

erfaringer. Kommunikationen og invitationerne ligger mindst lige så meget i vanskeligheder, 

problemer og ikke opfyldte intentioner. Læring finder sted i alle sammenhænge og skal her forstås 



som en måde at tage alvoren alvorligt på ved at give informationer og læring fra det alvorlige en 

dimension; dvs. en retning og et udviklende perspektiv. 

 

Et eksempel herpå – fra denne artikel: Jeg indledte med at beskrive, at nogle situationer opleves 

fastlåste. Hvad nu, hvis jeg i stedet antog, at der ikke er noget, der er fastlåst, men at vi, alle 

systemer og netværk af menneskelige interaktioner, er i gang med at lære? Dette vil give helt andre 

muligheder: hvad er det, vi er i gang med at lære om og af hinanden i den situation, vi aktuelt er i? 

Hvilke spørgsmål dukker op på baggrund af den hidtidige læring? Hvad er det, vi skal studere 

nærmere for at kunne lære nyt? Informationer i en sådan læringsproces skal ikke være ”sterile” i 

betydningen renset for menneskelige reaktioner og vurderinger. Tværtimod. Alvoren skal tages 

alvorligt, og den vækker reaktioner hos mennesker, der er tæt på. Reaktionerne kan være 

kontekstuel information og indeholder samtidig ønsker om en situation, der kan blive anderledes. 

”Words Create Worlds”, siges der. En opmærksomhed på ønskerne om bevægelse er at tage de 

første skridt i retning heraf. 

  

Når PPR inviteres ind i en situation, der umiddelbart fremtræder fastlåst, er det også at træde ind i 

en situation, hvor sammenhængene endnu ikke er forstået på en tilstrækkelig udviklingsfremmende 

måde. Hvis mennesker ikke er i stand til at skabe mening og sammenhæng i det liv, der leves, 

produceres uhensigtsmæssig adfærd og respons. Tilsvarende vil det at kunne skabe mening og ny 

forståelse kunne fremme kreativitet og ny praksis.  

 

Ideen om fælles og overskridende læring kan være særdeles nyttig, især når opgaven kan være 

præget af afmagt og mistrivsel, der ofte kan føre til et ønske om foranstaltninger, kompensation, 

symptomregulering m.v. Ideen om, at vi er ved at lære kan være baggrund for et nyt fokus, nemlig 

hvorledes udviklende processer kan blive (mindst) lige så troværdige og attraktive som eksempelvis 

kompensation og adfærdsregulering. Den fælles og overskridende læring kan blive den afgørende 

forskel, der gør en forskel.  

 

Når vi i fællesskab producerer merviden må vi have adgang til information, der rækker ud over 

vores normale måde at opleve, beskrive og forstå på. Vi må være åbne for nye præmisser for 

måden, vi forstår på. På en sådan baggrund argumenterer Ekeland (2011) for en øget bevidsthed om 

den faglighed, vi opererer ud fra. Han fremhæver, at traditionelle og mere essentialistiske tilgange 



forstår symptomer og tilstande som fænomener, der eksisterer uafhængigt og ikke formbart af vores 

forestillinger herom. En sådan objektontologisk forståelse står overfor en subjektontologisk 

forståelse, hvor fænomener ikke kan eksistere uafhængigt af os. Her er fokus ikke alene på lidelsen 

eller problemadfærden men på den person, der lider, dvs. på individets mentale liv i de sociale 

kontekster. Fokus vil være på, hvad barnet og den unge søger at kommunikere til os med sin adfærd 

og fremtrædelse. Ligeledes vil fokus være på de grundantagelser, vi også selv og andre arbejder ud 

fra. En undersøgelse vil derfor også skulle omfatte de grundantagelser og forforståelser, der findes. 

En subjektontologisk tilgang er ifølge Ekeland den mest nyttige, når vi arbejder med mennesker.  

 

En simpel konsekvens heraf er, at alles perspektiver er vigtige, hvorfor en stor del af en udredning 

handler om at komme i berøring med forskellige aktørers perspektiver enten i form af samtaler og 

interviews, observationer, deltagelse i aktiviteter m.v. for på nysgerrig og undrende vis at kunne 

begynde at forstå, hvordan det umiddelbart vanskelige kan give mening og for fælles at kunne 

begynde at producere svar på det, vi endnu ikke har forstået tilstrækkeligt. Når alles perspektiver er 

vigtige at få frem bliver det afgørende at få de stemmer frem, der har udviklingsfremmende 

dimensioner: hvad gør vi foretrukken? 

 

For at kunne få multiple perspektiver frem vil det være nyttigt at arbejde i flere forskellige 

kontekster og lade erfaringer, viden og læring fra forskellige sammenhænge møde hinanden. 

Informationer kan have total forskellig mening i forskellige kontekster, hvilket bidrager til læring. 

Eksempelvis vil et (for) snævert fokus på problemstillinger som værende overvejende pædagogiske 

kunne reducere muligheden for at få øje på de temaer og fænomener, der udspiller sig i en familiær 

kontekst (Nielsen, 2017). Hvis udredningen får et for stærkt fokus på det pædagogiske, hvordan 

barnet fungerer som elev, mister vi muligheden for at se, hvorledes temaer fra eksempelvis de 

familiemæssige forhold kan bidrage til forståelse og udvikling. Vi kommer til at bevare adskillelsen 

mellem det, der uløseligt hænger sammen. 

 

Erfaring og beskrivelser er fortolket og må vende sig ud over det, der sker i den enkelte til det, der 

sker mellem mennesker i forhold til hinanden og i forhold til de afgørende sammenhænge, vi lever 

i. Derfor produceres merviden i og som reflekterende processer. Den frembringes ved at tale med 

og involvere mennesker i det, vi ser og er på vej til at forstå. Det bliver derfor afgørende i en 



udredningsproces at drøfte med og tidligt inddrage de relevante deltagere i at formulere nyttige og 

fælles spørgsmål som guideline for det, vi er i gang med at udvikle ny viden om 

 

I denne artikel betragtes undersøgelser således ikke som neutrale, og undersøgeren selv ses ikke 

som en neutral observatør, der via sine metoder skal finde sandheden om virkeligheden. I praksis 

betyder dette, at merviden ikke er noget, der skabes af psykologen alene og på baggrund af 

hans/hendes arbejde. Samtidig skal det fremhæves, at undersøgeren via sin ekspertrolle skal bringe 

sin viden og forståelse i spil som noget, der kan indgå i og bidrage produktivt til den samlede 

forståelse. 

 

Ved at have et multipelt perspektiv på det, vi undersøger, opnås at alle stemmer og perspektiver 

bringes frem og i spil. Ud over produktionen af merviden opnås også i højere grad, at deltagerne får 

et fælles ejerskab for den platform, der arbejdes videre ud fra. Det fælles ejerskab er afgørende for 

omsætningen til og i praksis af den merviden, der i fællesskab produceres.  

 

Mange udredninger samles i en afsluttende skriftlig rapport. Også her tilstræber jeg et fælles 

ejerskab til både frembringelsen af og til selve indholdet. Jeg tilstræber undervejs at orientere og 

drøfte med de forskellige, hvilke spørgsmål og ideer der arbejdes ud fra og hvad, der skal med i det 

skriftlige arbejde, og jeg søger at inddrage parterne i formuleringen af læring, perspektiver og 

konkrete tiltag, der kan pege fremad. På denne måde er slutindholdet i en rapport sjældent ukendt 

for de relevante parter ved afslutningen af et udredningsforløb.  

 

Et fælles ejerskab er en afgørende forudsætning for at udviklende processer kan finde sted. Hvor 

enkelt dette kan lyde, er det fælles ejerskab en udfordring, som PPR gennem flere år har stået 

overfor eksempelvis i forhold til anvendelsen af de traditionelle PPVér (Pædagogiske Psykologiske 

Vurderinger), og som næppe kan siges at være lykkedes i tilstrækkelig grad (Schaarup, 

Christoffersen og Kehlet, 2009; Schaarup og Kehlet, 2011).  

 

At forstå langsomt 

Traditionelle individuelle udredninger har ofte haft fokus på symptomer og fremtrædelsesformer. 

Dette har sin relevans, når symptomerne forstås ud fra den kontekst, der er med til at give mening til 

vanskelighederne. Imidlertid er det afgørende, at når vi arbejder med mentale problemstillinger 



(adfærd, tanker og følelser), forholder vi os ikke alene til fremtrædelsesformer. Vi forholder os også 

til kommunikationen og til det særligt menneskelige, det som rækker ud over symptomer og 

fremtrædelsesformer. Dette er karakteriseret ved en lang række forhold som eksempelvis ønsker, 

intentioner, værdier, motiver og emotioner. Mange vanskeligheder kan forstås som ønsker og 

værdier, der ikke er opfyldt, som drømme, der er frustrerede, som krav og forventninger, der ikke er 

opfyldte m.v. Iblandt ser vi, at vejene hertil kan findes i unikke undtagelser, der kan virke som 

inspiration, som ledestjerne ind i andre sammenhænge. 

 

En dag skal Bo og nogle andre elever i den særlige foranstaltning have vikar. Der er tale om en 

ung studerende, der selv er meget optaget af at køre på mountainbike. Bo nægter at deltage, men 

det lykkes den unge vikar på insisterende vis at få Bo med på en dagstur sammen med de øvrige 

elever. Efter turen er Bo tydeligt opløftet og ønsker en gentagelse. 

 

Det var lidt tilfældigt, at jeg hørte herom. Eller var det? Dels er jeg på jagt efter unikke undtagelser, 

dels var Bo i en samtale med ham selv vældig opsat på at fortælle om turen. Hvad skal jeg lære 

heraf? Og hvordan kan denne læring smitte på andre; forældre og personale? Konkret aftalte jeg 

med Bo, at hans ønsker skulle indgå i min afsluttende skriftlige rapport.  

 

Når erfaringer er fortolkede og finder sted som refleksive processer, betyder det, at der tilstræbes 

multiple perspektiver på problemstillingerne. Det med at bevare plads til forskellige måder at 

beskrive og forstå på kan indeholde og medføre tvivl, og uenighed vil kunne opstå. 

 

Tvivl og håndtering heraf er ikke det samme som usikkerhed, og det er ikke det samme som 

uvidenskabelighed. Tværtimod. Tvivl og håndteringen heraf medfører, at vi konstant kan sætte 

spørgsmålstegn ved vore egne grundantagelser og præmisserne for vores måde at forstå på. Tvivlen 

kan få os til at reflektere over det, vi sætter i forgrunden og det, som vi risikerer at marginalisere. 

 

Kreativitet opstår, når det tilsyneladende modsætningsfyldte sammenstilles (Montouri, 2005). 

Umiddelbart kan forskellige perspektiver fremstå som uenigheder og modsætninger, men de kan 

også blive transformeret til en kreativ proces, hvis vi vel at mærke accepterer muligheden for, at der 

findes mere end ét perspektiv, og at intet perspektiv har eneret. Derfor vil beskrivelser af 

undtagelser, fremhævelse af noget tilsyneladende modsætningsfyldt, unikke hændelser og 



undersøgelser af forbindelser mellem det, der umiddelbart ikke hænger sammen kunne være vejen 

til nye og kreative måder at forstå på. Sammenstillingen af det, der i første omgang ikke passer 

sammen kan medføre, at vi kan komme til at skifte position og derved komme til at se situationer 

fra andre og nye vinkler. En udredning vil på denne måde kunne give plads til forskellige måder at 

forstå på, og den vil åbne for betydningen af unikke hændelser som ledestjerne.  

 

Beskrivelser af børn og unge vil ud fra denne forståelse skulle foregå efter princippet om at ”skynde 

sig langsomt”, hvilket indbefatter at give tid og plads til tvivl og til ikke at skabe for hurtige 

konklusioner. Den norske krimonolog Nils Christie (2015) formulerer det således: ”Måske skulle vi 

bestræbe os på at etablere sociale systemer med et maksimum af tvivl om, hvem vi er – og hvem 

andre er. Genskabe os selv og andre som mysterier. Skulle psykiaterne spille nogen rolle, måtte det 

blive i rollen som formidlere af kompleksiteten i, hvem den anden er” (s. 45). 

 

En central pointe her vil være, at vi som undersøgere skal være særdeles varsomme med at lave for 

lukkede og absolutte konklusioner, ikke mindst i forhold til vurdering af fremtidsmulighederne. 

Hvis mulighederne for udvikling undervurderes, risikerer vi ”at tage livet af mennesker”, som Nora 

Bateson på dramatisk vis formulerer det (2011). Et fokus på udviklingsmuligheder og 

ændringspotentialer åbner for beskrivelser og forestillinger om udvikling, vi ikke har set endnu 

(Hertz, 2008). Lægges tvivlen, forståelsen af de kontekstuelle forholds betydning og de åbne 

beskrivelser sammen opnås, at udviklingspotentialerne ikke tilhører individet alene. En udredning 

vil for at være nyttig derfor også skulle beskrive det nødvendige samarbejde mellem og indsatser i 

mange arenaer. 

 

Individuelle undersøgelser og varme data 

Det vil på baggrund af denne artikel være en alvorlig misforståelse, hvis fremhævelsen af 

konteksters og samspils betydning medfører en afstandtagen fra eksempelvis individuel testning, 

individuelle samtaler og observationer. Sådanne måder at skaffe sig kvalificeret viden på kan 

ubetinget være hjælpsomt i forhold til at kunne beskrive eksempelvis en fremtrædelsesform og et 

øjeblikkeligt funktionsniveau. Gregory Bateson taler om, at når vi undersøger skifter vi mellem at 

zoome ind og at zoome ud. Det kan være både nyttigt og nødvendigt at zoome ind ”for study 

purpose”, for at blive kloge på specifikke forhold. Men når vi har zoomet ind, er det afgørende, at vi 

efterfølgende kan zoome ud for at kunne se de sammenhænge, de mindre dele er en del af. Det 



afgørende i forhold til eksempelvis testning er, hvorledes resultaterne herfra ses i lyset af og 

forbindes med de sociale forhold, relationer og livsformer, de eksisterer i på en måde, der skaber 

udvikling. Sker dette ikke, har vi i bedste fald beskrevet nyttesløst og i værste fald bidraget til 

fordomsstimulerende og derved fastholdende forståelser. Konkret betyder dette, at testresultater i 

sig selv ikke kan have status af endegyldige sandheder. De er beskrivelser af øjeblikkelige 

fremtrædelsesformer. Forståelsen, betydningen og ikke mindst anvendelsen af dem skal ses i 

forhold til den måde de indgår i en samlet vurdering på og i forhold til den måde, de kan være med 

til at producere ny og mere viden, og den måde, hvorpå de kan være med til at rejse nye spørgsmål 

og udvikle nye relationelle forholdemåder. Testning er således en del af den samlede udredning og 

vil tjene til at besvare nogle spørgsmål, der opstår undervejs i udredningsforløbet. 

 

En måde at få forbundet eksempelvis individuelle og empirisk forbundet materiale med sociale 

forhold og relationer er ved at have opmærksomhed på varme data (Bateson, N., 2017). Varme data 

giver information om interrelationelle forhold i de komplekse sammenhænge, børn og unge lever i. 

Varme data søger at beskrive det, der foregår i de komplekse netværk af relationer, der konstituerer 

og er konstitueret af den vanskelighed, vi er optaget af at forstå og kan således forstås som 

kontekstuel og relationel information fra multiple perspektiver. De giver andre dimensioner til vores 

forståelse end kvantitative data (kolde data). De sidste er absolut relevante, men især når de 

forbindes med varme data, der kan være med til at belyse den indre mening, der optræder i et 

system af forbindelser. Varme data er derfor snævert bundet til spørgsmålet om, hvad vi alle lærer 

både om opgaven og om os selv i forbindelse med en opgave. Varme data har betydning for alt, her 

forstået på den baggrund, at alt lever i samspil med andet. Uden varme data kan vi havne i 

konklusioner og følgende handlinger, der i bedste fald ikke skaber udvikling og i værste fald skaber 

yderligere unyttige mønstre. 

 

I en udredning vil opmærksomhed på varme data bl.a. indebære at have øje for egen position og 

forforståelse, multiple beskrivelser, mønstre paradokser, tilsyneladende modsætninger, unikke 

hændelser, traditioner, diskurser m.v. 

 

Ved en efterfølgende drøftelse med deltagelse af Bo, mor og dennes mand samt personale fra skolen 

taler vi om, hvad vi egentlig har lært af det forløb, hvor der har været flere forskellige kontakter og 

udvekslinger. Der udvikles en fortælling om, at Bo i flere år har levet en tilværelse, hvor det at 



kunne trække sig er blevet en dominerende måde at leve på – for flere. Jeg bringer ideen om, at Bo 

underpræsterer ind, og jeg leger lidt med ord og bogstaver og foreslår en ny ”diagnose”: UIAOF 

(uerfaren i at overkomme forhindringer). Jeg bringer samtidig ideen ind om, at Bo måske er blevet i 

tvivl om, hvor stor betydning han har for andre. Endelig spørger jeg, hvilke perspektiver en sådan 

forståelse vil give.  

 

På denne baggrund udvikler der sig et fælles arbejde med at ”klæde hinanden på” til at kunne 

møde Bo med tilpas insisterende forventninger, tilbud, kontakt, oplevelser og krav med henblik på 

at kunne give ham erfaringer, der understøtter både hans deltagelse i verden og dennes 

forbundethed med ham.   

 

At give udredninger en dimension 

Hvis vi tager ting ud af kontekst for at undersøge dem (zoome ind) skal vi efterfølgende føre dem 

tilbage til kontekst (zoome ud). Vi må søge at besvare spørgsmålet om, hvorledes barnet og den 

unge kan lære at være i denne verden på en anden måde end den, hvor vanskeligheder og 

symptomer er blevet det hidtil bedst opnåelige. Vi må besvare spørgsmålet om, hvilken social 

praksis vi skal bestræbe os på at udvikle. 

 

Udvikling og dermed barnets og den unges fremtid er relationel og kompleks. Man ændrer ikke på 

komplekse forhold ved at ændre alene på enkelte dele – eller individer. Vi skaber muligheder for 

bevægelse ved i fællesskab at frembringe forbindelser, forståelser og erfaringer. Når udredninger 

bidrager hertil tjener de et fornemt mål. De kan være med til at besvare en etisk fordring. 
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