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Pædagogik i et systemisk perspektiv

Ud fra nogle af de centrale begreber i systemisk 
tænkning :

Hvordan vi kan få de unge som medspillere i 
samarbejdet omkring den pædagogiske indsats?

Udfordringer i at arbejde med unge, der ikke selv 
søger kontakten – noget med at insistere på at ville en 
ung. Hvorfor er det så vigtig?

Når pædagogikken kommer til at stå i vejen – når 
vores tanker og ideer står i vejen for den unges 
udvikling, opdager vi så at det sker?

Betydning af at arbejde med netværk – og besværlige 
netværk – og hvordan man gør på en god måde.



Peter Kemp

”Sådan som man 

betragter 

mennesket, 

sådan behandler 

man det”



Program

Iagttagelse og viden – mennesker skaber 
mening

Mennesker bliver til i relationer og 
kommunikation

Arbejde med netværk

Tvivl, refleksivitet og samarbejde



Lyt efter noget: 

 der er brugbart for dig i dit daglige 
arbejde med unge

 der er i tråd med, hvad du/I allerede 
selv tænker eller gør

 noget, som du ikke er helt enig i eller 
synes skal gøres på en anden måde 

 så hold fast i det, og spørg dig selv, hvad 
du har blik for?



Pædagogik og udspændthed

Lytte/

slå følgeskab

Sætte retning/

Opdrage



Instruktiv interaktion er 

umulig…



Systemisk

Et blik for 

Meningsskabelse og kommunikation

Kontekster 

Relationer



MENNESKER SKABER 

MENING

Iagttagelse og viden



Hvad vejer en skygge 



Mennesker skaber mening



ud fra deres forståelse af konteksten

ud fra deres historier

Mennesker skaber mening



Mennesker skaber mening

Bateson: Alt forstås i en kontekst  

Ramme

Medbetydning

Alt det der hjælper os til 

at forstå budskabet



MAD or BAD



Making sense of nonsense

Harlene Anderson



Peter Lang:

Fasthold et åbent sind, et 
bevægeligt sind. 

Når du støder på noget, der 
irriterer dig, noget du vil 
kommentere eller har en stærk 
mening om, så tænk: hvad er 
hemmeligheden mon bag dette 
udsagn, som jeg ikke kender, 
og som gør dette udsagn 
himmelsk eller klogt?

(1998)



I samme øjeblik (du) bliver 

dømmende eller morali-

serende - altså tænker, at 

(personen) er ‘forkert’ eller 

gør noget, der er ‘for dårligt’ –

er det ikke længere muligt at 

forholde sig reelt nysgerrigt 

og at tale og spørge på en 

måde, der åbner, udvider og 

udfordrer perspektiverne for 

den anden















Vi reducerer sanseindtryk

Vi udvælger sanseindtryk

Vi organiserer sanseindtryk

Vi supplerer sanseindtryk

…..ud fra vore historier

Mennesker skaber mening



Udvid iagttagelsesfeltet

Udvid historien

Udvid din egen tænkning



Modtageren bestemmer budskabet



MENNESKER BLIVER TIL I 

RELATIONER



Nogle hverdagsbilleder af selvet

en kerne  

et løg 

en kompliceret maskine, der kan gå i 
stykker

et styresystem





handlinger

Vanlige ideer: 
Selvet  som ’det, der organiserer’





Vi kan se 
kroppen 
som 
diskursernes 
kampplads

(Foucault)





Paul Ricoeur: 

Vores identitet bliver

skabt af de historier

andre fortæller om os

Vi lærer os selv at kende 

gennem omvejen ad den 

anden



Historier



Historier



?

Jo flere historier, jo bedre



Socialkonstruktionisme

selvet er altid undervejs - ved at blive til

at sige noget om sig selv er en handling - ikke 
blot en beskrivelse – og at handle er at skabe 
sig selv

beretningen skal anerkendes/bekræftes af 
andre - den skal derfor også have en form der 
kan anerkendes



Socialkonstruktionisme

derfor er det i en given kontekst ikke alt, vi 

fortæller, og vi fortæller det på særlige måder

valg af forskellige kontekster for at ’fortælle 

sig selv’ giver mulighed for at udvikle og 

styrke forskellige sider af selvet



Historien om hvad der skete i går aftes i 

cykelskuret
en historie om hvordan jeg tænker om det der 
skete (fra mit perspektiv og med min logik) 

en historie om hvem jeg synes jeg er - i mine og i 
dine øjne

en historie om hvem jeg gerne vil være - både 
mine og dine øjne

en historie om hvad jeg tror jeg kan sige til dig, så 
du kan forstå mig 



Anerkendelse

er at tage den anden 

alvorligt
at anerkende den andens ret til sin måde

at spille sammen med



Anerkendelse

er ikke ros
er at ’se’ den andens logikker 

er en beskrivelse snarere end en 

vurdering



Anerkendelse

er ikke at være enig 

det er ikke at underkaste sig



Anerkendelse

er at respondere, så den 

anden kan genkende sig selv

Det er modtageren, der bestemmer om noget 

virker anerkendende eller ej – ikke 

afsenderen



Historier behøver et publikum

Kun gennem opsamlingen af en anden får 

et udsagn værdi som eksisterende.

En historie som ikke har et publikum bliver 

ikke til en historie, men forbliver i skyggen, 

som spæde, brudte og ufuldstændige 

erfaringsspor.



Søren Brun



Det er enkelt at få øje på symptomerne. 

Risikoen er, at vi forholder os alt for 

bogstaveligt til det, børn og unge viser. 

Børn og unge skal tages alvorligt, men 

ikke for bogstaveligt. Og alvoren skal 

benyttes som invitationer til et udvidet 

perspektiv.



Sproget er for tanken, 

hvad buret er for fuglen

Mit sprogs grænse er min verdens grænse 

Wittgenstein



Henry Ford

Hvis jeg havde spurgt mine kunder, hvad 

de ville have, havde de sagt 'en hurtigere 

hest'



Symptomer har karakter af børns 

overlevelsesstrategier. Børn gør altid det 

bedste – ud fra deres forudsætninger på 

det givne tidspunkt, ud fra den måde, de 

forstår deres liv på og ud fra deres levede 

erfaringer…. 



Because of

eller

In order to



Vi må sørge for at skabe os en kontekst 

med gode muligheder for at forholde os til 

både kommunikationen og 

sammenhængene: Hvorfor er det, vi i 

første omgang får øje på, blevet de 

tilsyneladende bedste? Hvad holder liv i 

disse fremtrædelsesformer og 

symptomer? – og ikke mindst – hvad 

inviterer det omgivelserne til?



Uanede muligheder er netop ikke 

uendelige muligheder, men de muligheder, 

vi begynder at ane, når vi er på udkig efter 

dem. Derfor tilhører uanede muligheder 

ikke individet, men bevægelserne i 

fællesskabet.



Kritikkens karakter: 

System- og selvkritik?



Tendens i 2015: 

Perfekt som den nye normal



Mange af de [unge] oplever, at fjenden 

ikke er ude i samfundet, men i dem selv. I 

deres tanker og bevidsthed, i deres moral, 

krop, mavefedt, hofter og ben – som en 

mangel eller en svaghed. Tilpasning og 

bedre præstationer bliver strategien.

Finn Skårderud, Information 31/1-15



Generation CV, præstation eller 

præsentation?

Unge mennesker forventes at realisere sig selv 
som unikke. Og mange forsøger paradoksalt 
nok at være unikke på nøjagtig den samme 
måde som de attraktive andre. Således får vi et 
nyt paradoks: »Jeg bliver mig selv ved at blive 
akkurat som dig.« Og dermed bliver der 
ubestrideligt snævrere normer for, hvordan 
organer og kroppe kan se ud, og snævrere 
normer for, hvad der er rigtige måder at tænke, 
føle og præstere på.

(Finn Skårderud, Information d. 31/1-15)



NÅR VORES VANER STÅR I VEJEN 

FOR PÆDAGOGISK TÆNKNING 

OG STØTTE TIL UDVIKLING

At få fat i de unge 



Ledetråd: Du er ikke alene



Fra jeg/du-sprog til vi-sprog

Eksempler:

”Det er kun dig selv, der kan ændre på det her…” 
”vi skal sammen finde ud af, hvordan det her kan blive 
anderledes”

”Du er nødt til at få styr på dig selv”  ”hvordan kan 
jeg hjælpe – eller hvordan kan vi finde ud af det 
sammen?”

”Det her er din egen kamp – og kun du kan beslutte 
dig for om du vil vinde den”  ”det her skal du ikke 
være alene om – jeg vil virkelig gå i tænkeboks for at 
finde ud af, hvordan vi kan hjælpes ad…”

…?



Autoritetsskifte 

”Tag det bare roligt. Jeg skal nok lade være med at æde det råt. Jeg ved jo 
godt, at psykologer ikke er orakler. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre 
hvad du tænker.  Jeg håber jo bare, at du kan komme med noget 
interessant for mig, som jeg kan bruge”. 

(Nikolaj, 18 år)

Men altså ved du egentlig noget om det… altså du er jo ikke ung i dag…” 

(Sofie, 17 år)



”Det er ikke sådan, at der engang var 

autoritet, og nu er der næsten ingen. En 

sådan kontrast er alt for enkel. (…) Det 

interessante er, om de måder, man kan 

træde frem på som autoritet, har ændret 

sig. Det har de nok”.  

(Raffnsøe 2013)



Hvordan får man løbende bragt sig selv i 

indflydelsesrige positioner? 

Hvordan kan jeg tale og positionere mig 

og handle, så de unge får lyst til at lytte 

og tale med? 



Kuglestøder eller surfer? 

”Løb, kuglestød etc. udgør alle en anstrengelse 

eller en modstand, med et udgangspunkt, en 

løftestang. […] Alle nye sportsgrene – surfing, 

windsurfing, drageflyvning... – er af en anden 

type, hvor man sætter sig ind på en allerede 

eksisterende bølge. […]”



Kuglestøder eller surfer? 

” […]Det grundlæggende er, hvordan man bliver 

indoptaget i den bevægelse, som udføres af en 

stor bølge eller en opadstigende luftstrøm –

hvordan man "kommer ind i" snarere end at 

være udgangspunktet for en anstrengelse”.

(Deleuze 2006: 147)



De færreste problemer forsvinder 

helt

Opgaven er ikke at få det til at gå væk

Opgaven er 

at hjælpe den unge med håndteringen af 

problemet

At få mange flere historier



At støtte den unges udvikling

At have øje for når de tager lidt anderledes 
initiativer end de sædvanlige

At bidrage til at de selv får øje for, hvordan 
de har bidraget til fremgang

At tale den unges viden og færdigheder frem

At skabe kontekster, der kan sætte fokus på 
forbundethed med andre og betydning for 
andre



MØDER 

Hvad kan vi skabe sammen?









Dine erfaringer

Hvad ved du, at der indimellem kan løbe af 
med dig? 

Hvad har du fået af respons fra andre 
omkring dine måder at deltage i møder på? 
Hvilke tanker sætter det i gang? 

Hvad har du en fornemmelse af, at det ofte 
kan være brugbart, at du gør? 

Hvad tror du, at det kunne være hjælpsomt 
for din mødeleder, at du gør? 

Hvad kan du være i tvivl om, når det gælder 
deltagelse på netværksmøder? 



argumentative samtaleformer 

dialogen, diskussionen og 

debatten





Sådan er det! Det bør gøres! 

Konku

Måden

!!!!!!!!



For at dialogen kan fungere optimalt 

skal deltagerne: 
kunne følge og respektere hinandens 
tankegang og måder at tale på

have ideer om, at alle kan have relevante bud 
på det, der foregår, sådan at det er værd at 
være nysgerrig 

være rimeligt frie til at lade sig berige og 
bevæge  - altså ikke være alt for bundne af 
loyaliteter overfor andre parter

ikke medbringe alt for meget fornemmelse af 
at skulle kæmpe for noget vigtigt 



effekter

man holder op med at lytte

engagementet i egne synspunkter  tager over

nysgerrigheden på andres synsvinkler fader 
ud 

man lytter efter svagheder og fejl i de andres 
argumenter

afstanden til de andres synspunkter bliver 
større



Mødelederen begynder at

lytte efter enighed

privilegere nogle perspektiver frem 

for andre



Apati eller spild af tid….



Det gode møde



Når børn og unge viser os, at de ikke 

trives, opstår der let oplevelser af 

forkerthed og afmagt, der smitter frem og 

tilbage mellem barnet eller den unge og de 

vigtige personer i deres liv.





Om enighed

Ole Fogh Kirkeby:

Hvor der er 

konsensus, er der 

løgn



Forskellighed er et grundvilkår

Enighed må ses som et midlertidigt, 

heldigt/tilfældigt biprodukt



Konflikt

Når vi synes, vi bør være enige, 

men ikke kan blive det

Når vi kæmper om 

at  have patent på sandheden

at  have definitionsmagten



Hvad prøver vi at opnå?

deltagerne oplever, at mødet er relevant

forskellige synspunkter bliver hørt og kan 

berige hinanden

der skabes ikke en afstand mellem 

deltagerne, der kommer til at stå i vejen 

for videre samarbejde



At skabe plads til forskellige 

perspektiver 



To fronter 

Mødeleder 

Deltager

Deltager

Deltager 



Mødeleder Deltager 

Deltager 

Deltager 

Deltager

Møde

Et fælles projekt 



CMM: 

ikke enighed, men

koordination 

af meningsskabelse og 

af handlinger



problem



Kompleksiteten 

…skal holdes i live

Inviter til 

forskellige forståelser af problemet

forskellige ideer til håndtering af 

problemet



problemproblem

problem

problem

problem



Fordele ved interview

bidrage til at holde deltagerne 
nogenlunde inden for den givne 
tidsramme

medvirke til, at alle stemmer får pladsstille 
spørgsmål, der inviterer til at udfolde, 
hvad der menes og hvad der ligger bag

Lytte efter udsagn, der kan høres som 
diskvalificerende



Fordele ved interview

samt

deltagerne bringes i klare lytte- og 

talepositioner frem for at diskutere og 

argumentere



1. Indledning: Mødet indrammes 

Forhistorie og formål: 

Hvad er baggrunden for, at der skal tales om det 
her netop nu? Hvad skal det munde ud i? Hvad 
skal tanker og ideer bruges til?

Form/proces: 

Hvordan vil det foregå? Hvordan kan man bidrage 
relevant? Hvordan bliver samtalen rundet af, og 
hvad skal tages med videre?

Indholdsmæssig indramning: 

Hvad er temaet? Hvad skal der tales om, og hvad 
skal der måske ikke tales om? 



Indledende runde

Hvad kunne du ønske dig at der kom ud af mødet 
– hvorfor kunne det være godt ?

Hvad skulle vi derfor tale om ? 

Hvad kunne du være særligt nysgerrig på at høre 
fra andre?

Hvordan håber du måske vi kunne tale sammen ?



2. Dilemmaer og ideer udfoldes

Tag 1-2 runder og udfold, så det bliver 
muligt for andre at forstå personens 
perspektiver

Hold kompleksiteten i live

Spørg ind og konkretiser

Handlingens og meningens landskab 
eller anden nysgerrighed 



3. Mødet afsluttes: 

opsamling og næste skridt

Opgaven er IKKE enighed,

men

at få samlet op

at få tydeliggjort aftaler

at få talt det frem som er sket

at få tydeliggjort nogle bevægelser



Afsluttende runde

Hvad er du blevet optaget af at høre dig selv 

eller andre sige?

Hvad er blevet en lille smule klarere?

Hvad har du evt. været glad for at høre dig 

selv eller andre sige? Hvorfor det?

Hvad vil du tage med herfra?

Hvad skal der tales mere om – med hvem?

Hvad skal til referat?



Proces-
styrer/fag

person

Hjælper/ 
observatør



Samtale om samtalen

1. Processtyreren siger, hvad hun bestræbte 
sig på /eksperimenterede med

2. Deltagerne siger efter tur, hvad der virkede 
godt for ham/hende (hvad der gav lyst til 
samarbejde, ny inspiration, fornyede 
kræfter, fornemmelse af relevans etc.)

3. Observatøren siger, hvad der udefra så ud 
til at virke godt

Alle kan trække på observatøren 
undervejs



Tag en runde

Hver person siger noget om

Hvilke pointer tager jeg med mig?

Hvad kunne vi evt. gøre mere eller 

mindre af eller eksperimentere med i 

kommende møder?



TVIVL, REFLEKSIVITET OG 

SAMARBEJDE



Tvivl
- en faglig færdighed 



God pædagogisk praksis

Kræver nysgerrighed og anerkendelse 

overfor kolleger

Kræver refleksiv forholden sig til en 

praksis og dens effekter

Kræver bagberedelse – hvad lykkedes for 

mig/os her?



14. nov 2008 

At være i tvivl 





Tvivlen som en væsentlig ingrediens

Vi lever i et samfund, hvor sikkerheden 

hyldes som aldrig før. Sikkerhed og vished 

er godt, usikkerhed og tvivl er dårligt. Vi 

udvikler alle mulige tiltag for at eliminere 

tvivlen og opnå sikkerheden… 



… Vi har brug for en tvivlens etik. Hvor 

sikkerhedens etik søger at eliminere tvivl 

og usikkerhed og fejrer den aktive, 

udfarende og skråsikre, vil tvivlens etik 

hylde den tvivlende, den søgende, den 

tøvende, den besværlige og den forsigtige 

– den, som insisterer på altid at stille flere 

spørgsmål…



… Jo, vishedens ”jeg ved” fører let til 

blindhed, mens tvivlen kan føre til 

åbenhed over for andre handlemåder og 

forståelser af verden. Hvis jeg ved, 

behøver jeg ikke at lytte. Hvis jeg er i tvivl, 

betyder andres perspektiver pludselig 

noget…  

(Brinkmann: Tvivlens etik)



I enhver tvivl bor der viden, færdigheder og 

intentioner 

Tvivl kræver at man har blik for noget 



14. nov 2008 



At bemærke tvivl 

At stoppe og forholde sig til det 

At inddrage tvivlen i samtalen med sin 
partner

At holde tvivlen i live – og måske endda 
insistere på at tvivle

Sometimes the fastest way to get there is to go slow

(Tina Dickow) 



At inddrage tvivl i dagligdagen

BESKRIVELSE FORTOLKNING TVIVL / UNDREN





Hvad skal med hjem til hverdagen?

Hvilke af dine daglige praksisser er du kommet til at 
tænke på undervejs? 

Hvad holder du særligt meget af ved den  praksis? 
Hvorfor det?

Er der noget du har fået lyst til at justere lidt på? Hvad 
kunne det være? Og hvilke justeringer?

Er der andet du er blevet inspireret af? Hvis det skulle 
leve videre, hvad skulle du så gøre mere eller mindre 
af?

Hvem vil du evt. tale videre med om dette?



at udvide mængden af historier

1. 
Hvilke historier har x om sig selv?- i de mest 
eftertænksomme øjeblikke
Hvilke historier lever x? - i triste stunder

- når det hele spidser til?



at udvide mængden af historier

2.

Hvilke historier kunne man som voksen/lærer/pædagog 
ønske, at x også ville kunne få at leve efter?

så de kunne understøtte hvad?



at udvide mængden af historier

3.

Hvis disse historier skulle understøttes med eksempler fra 
handlingens landskab, 

hvornår kunne man lede?

Hvad ville man se

Hvem ville mon få øje på det?

HUSK – luppen skal frem!



Hvilken slags undtagelser?

Når det regner           og jeg bliver våd

…….

Når det ikke regner   og jeg ikke bliver 
våd

Når det regner           og jeg ikke bliver 
våd



at udvide mængden af historier

4.

Hvordan kunne det skrives ind i små og større bidder af 
historier i hverdagen?

Hvordan kan disse historiebidder bedst præsenteres for 
netop denne unge?

når alle er til stede

i enrum

direkte eller indirekte

tale om

tale til?


