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Dagbehandling på
Heldagsskolen Bråby
– hvad er dagbehandling?

Heldagsskolen Bråby er et dagbehandlings
tilbud til børn og unge med sociale, emotionelle
og faglige udfordringer, herunder også børn og
unge med diagnostiske udfordringer.
Skolen er oprettet efter Folkeskolelovens paragraf 20 og dennes
bekendtgørelser, samt Servicelovens paragraf 52, stk. 3.
Behandlingen ligger i den trygge, tætte og kontinuerlige relation i
dagligdagen. Behandlingen ligger i nuet – i øjeblikket, der opstår. Både
der, hvor konfliktniveauet er højt og der, hvor glæden er stor – der, hvor
følelsen skabes. Det er i det felt, vi arbejder behandlingsmæssigt med at
regulere og udvikle elevernes sociale, emotionelle og faglige potentialer
og kompetencer.

MÅL
•
•
•

At arbejde på en tilbagevenden til almenområdet og udskole unge til
ungdomsuddannelser eller arbejde efter 9. /10. klasse.
At forebygge yderligere foranstaltninger, eksempelvis døgnplacering.
At udvikle sociale, emotionelle og faglige kompetencer.

METODER

Miljøet på en dagbehandlingsskole skal have øje for de ting, som eleven
ikke har lært, og sigte på at udvikle eleven lige der, hvor han/hun er nået
til i sin udvikling. Vi kan ikke forvente, at eleven altid kan være i rammen.
Derfor må vi tilpasse og løbende evaluere rammen til eleven.
På Heldagsskolen Bråby har vi derfor valgt, at behandlingen har sit
udgangspunkt i fem forskellige psykologiske og specialpædagogiske
perspektiver. Vi har erfaring for, at vi kan øge sandsynligheden for at få
skabt den rette ramme for eleven, når vi har flere forskellige tilgange til
rådighed. Alle medarbejdere undervises i nedenstående perspektiver, og
det forventes, at den enkelte evner at arbejde med disse praksisteorier i
deres hverdag:
•
•
•
•
•

Det neuroaffektive perspektiv
Det mentaliserende perspektiv
Det narrative perspektiv
Det miljøterapeutiske perspektiv
Det konsekvens- og belønningspædagogiske perspektiv

Ovenstående danner grundlag for den psykologiske, terapeutiske og
pædagogiske behandling.

ANSATTE

Heldagsskolen Bråby kendetegnes ved, at 95% af de ansatte er
faguddannede. For det pædagogiske personale vil det sige en
grunduddannelse som lærer, pædagog, terapeut eller psykolog.
Det forventes, at alle ansatte deltager i og gennemfører skolens interne
uddannelse, som gennemgår og arbejder med de fem perspektiver.
En stor del af de ansatte har desuden videreuddannelser i
specialpædagogik og fagdidaktik.

ORGANISATION
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Heldagsskolen vægter en god normering til eleverne. Dette betyder, at der
for hver tredje elev er en voksen (12 børn lig med 4 voksne). Der er, og skal
være, gode muligheder for sparring med ledelse og psykologer. På skolen
er der ansat 6 ledere, inklusiv forstander, samt 3 psykologer til at bistå og
sparre med de omkring 35 pædagogiske personaler i det daglige arbejde.
Herudover tildeles skolen PPR-betjening, som udmønter sig i ugentlige
besøg af 3 PPR-psykologer fra Faxe kommune. Derudover føres der tilsyn
min. to gange årligt, både anmeldt og uanmeldt.
Dagbehandling på Heldagsskolen Bråby
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FYSISKE RAMMER

De fysiske rammer er en vigtig del af et dagbehandlingsmiljø.
På Heldagsskolen Bråby forsøger vi at få lokalerne og deres indretning til
at understøtte den aktivitet, som vi ønsker, at eleverne skal indgå i.
Vi ved, at vi indimellem vil få konflikter med nogle elever, men vi
tilstræber, at konflikterne ikke opstår pga. mangelfuld indretning eller for
få kvadratmeter.
Vi tilbyder mad ud fra en idé om, at det er lettere at præstere, når maven er
fuld. Vi synes også, at måltidet er en værdifuld mulighed for at indtage nye
sociale positioner og for de voksne til at give omsorg på en anden måde,
end det sker i den øvrige hverdag.
Skolen råder over busser, så den behandlingsmæssige indsats også kan
foregå i relationsbundne oplevelsesture.

EKSTERNT SAMARBEJDE

Heldagsskolen Bråby arbejder ud fra et helhedsorienteret syn, hvilket vil
sige, at samarbejdet med forældre vægtes højt. Det er centralt for elevens
udvikling og deltagelse, som beskrevet ovenfor, at forældre og andre
professionelle omsorgspersoner arbejder sammen.
Ligeså kræves det af samarbejdspartnere – såsom sagsbehandlere,
skolekonsulenter og psykiatrien, m.fl. – at der tænkes helhedsorienteret,
således at indsatsen med dagbehandling ikke står alene.
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Dagbehandling på Heldagsskolen Bråby
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Indledning
Det overordnede formål for dagbehandlingsskolen, Heldagsskolen Bråby,
er at tilbyde undervisning og socialpædagogisk behandling til børn og
unge, hvis muligheder i folkeskolen er opbrugt.
Det betyder, at vi modtager børn med forskelligartede vanskeligheder, og
at deres behov for dagbehandling derfor kan se ud på mange forskellige
måder.
Vores erfaring er derfor, at det er vigtigt at have en bred palet af
specialpædagogiske tilgange. Det, der virker for den ene elev, virker ikke
nødvendigvis for den anden. Det, der virker i dag, virker ikke nødvendigvis
i morgen. Derfor vælger vi at arbejde eklektisk.
Det betyder, at vi vælger fleksibelt mellem flere tilgange uden at blive
tilfældige eller usystematiske. Det kræver, at vi har et fælles sprog for det,
vi gør, og at vi kontinuerligt evaluerer, om det vi gør, ser ud til at gavne
eleven, eller om vi skal vælge noget andet fra paletten.
Derfor har Heldagsskolen Bråby igennem snart 20 år udarbejdet et bud
på, hvordan fem specialpædagogiske perspektiver – med udgangspunkt
i pædagogikken, specialundervisningen og udviklingspsykologien – kan
sikre et fagligt solidt grundlag for at drive behandlingspædagogik på
dagbehandlingsskoler, samt opholdssteder, døgninstitutioner, o.l.
I det følgende præsenteres de fem specialpædagogiske perspektiver, som
vi på Bråby trækker på. Det er selvklart ikke en udtømmende beskrivelse
af, hvad vi gør, men et forsøg på at introducere de vigtigste betegnelser
og begreber. Derudover introduceres læseren til en analysemodel,
Konsulenthuset Bråby har udviklet. Afslutningsvis beskrives samarbejdet
med forældre.
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Det neuroaffektive
perspektiv
At have hjerne og hjerte med i pædagogikken
HOVEDPOINTER

I det neuroaffektive perspektiv kobles neurovidenskaben med
udviklingspsykologien (iflg. Susan Hart). Man arbejder her med en
forståelsesmæssig opdeling af hjernen i tre åbne, samarbejdende
systemer.
Den ”treenige hjerne” består af: Det autonome nervesystem, det limbiske
nervesystem og det præfrontale nervesystem. I daglig tale på skolen
kunne det hedde: Sansehjernen, følehjernen og tænkehjernen.
Den relationelle interaktion mellem omsorgsgiver og spædbarn har,
sammen med generne, afgørende betydning for, hvorledes hjernen
organiseres i de tre samarbejdende systemer, og således en betydning
for hvordan barnets, den unges og, i sidste ende, den voksnes hjerne
fungerer. De tre systemer bygger ovenpå hinanden og samarbejder
umærkeligt, uafbrudt.
Herunder beskrives systemerne ganske kort.
Det autonome system arbejder instinktivt og udvikler sig med den
højeste intensitet fra før fødslen og frem til 3-månedersalderen*.
Det er et aktiverings- og beroligelsessystem. Her reguleres arousal, puls,
vejrtrækning, blodcirkulation, muskelspændinger, fordøjelse, søvn, appetit,
m.v. Det autonome nervesystem er personlighedens fysiologiske grundlag
for at sanse noget som helst. Systemet stimuleres gennem spejling,
imitation, berøring, bevægelse, etc. Nervecellernes udvikling er meget
afhængig af, at ”kram”-hormonet (oxytocin) udskilles, som det sker ved
berøring.
Det limbiske system udvikler sig mest intensivt i 3-12-månedersalderen*.
Her grundlægges barnets tilknytningsmønster i relationen mellem barnet
og de primære omsorgspersoner. Barnet er afhængigt af følelsesmæssig
afstemning og markeret spejling. Grundlaget for vores følelsesliv og for
udvikling af sociale kompetencer og hukommelse skabes her.
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Barnet får erfaringer med sig selv og andre, hvilket fører til interaktions
forventninger. Barnet får erfaringer med andres kropssprog,
stemmeføring, mimik, måder at være sammen på og måder at slappe af
på. Barnet erfarer, hvorledes det kan være alene og sammen med andre,
og erfarer, hvad der er sjovt, og hvad der ikke er sjovt.
Det præfrontale system udvikler sig mest intensivt mellem
12-månedersalderen og videre frem til 2-årsalderen*. Her udvikles
mentaliseringskompetencen. (At se sig selv udefra og andre indefra
mhp. følelser, behov, mål, grunde, tanker). Her udvikles evnen til
impulshæmning og impulsaktivering.
Nervesystemet skal vænne sig til at acceptere et ”nej”. Her får tankerne om
det, der sanses og føles, et sprog, og der bliver skabt mening i det, der
opfattes. Systemet er i stand til at styre bevidste handlinger, planlægning,
forestillinger, m.v. Overordnet set er det systemet for komplekse følelser,
mentalisering, abstraktion og ræsonnering/logisk tænkning.
Dette område er på mange måder unikt for mennesket.
*Husk at der også efterfølgende sker udvikling. Dette er den
optimale periode for vækst, også kaldet den kritiske periode.

SELVBESKYTTELSESSTRATEGIER/STRESSRESPONSER

De tre ovennævnte nervesystemer vil hos alle mennesker reagere, hvis de
udsættes for stress. Stressresponserne kan forstås som en slags forsvar,
hvor funktionen er at ”sikre overlevelse”. Mange elever på Heldagsskolen
Bråby har sårbarheder i et eller flere af systemerne, der gør, at de
hurtigere trigges til at få en stressrespons/selvbeskyttelsesstrategi.
I korte træk kan disse oplistes således
I sansehjernen ”trigges” beskyttelsesstrategien, hvis eleven føler sig
”truet på livet”. Her er det de helt primitive forsvarsmekanismer, som
kamp-flugt-frys, der træder frem. Andre responser kan være hyperaktivitet,
overeksaltering, afmagt, underkastelse, kollaps, depressiv adfærd,
dissociation, ekstremt dagdrømmeri og narkolepsi.
I følehjernen ”trigges” beskyttelsesstrategien, hvis eleven oplever eller
føler at relationer og fællesskaber forsvinder. Bliver jeg alene?
Bliver jeg ensom? Her kan bl.a. ses benægten, idyllisering og projektion.
Eleven kan fremstå opslugt af egne fortræffeligheder eller andres positive
respons, opslugt af egen lidelse eller andres negative væremåde. Eleverne
kan opleves vanskelige at få en emotionel kontakt til eller virke alt for
kontaktsøgende (klistrende). Eleverne kan fremstå fastlåst i et
offer-hævner-hjælper-mønster (Karpman – dramatrekant).
I tænkehjernen ”trigges” beskyttelsesstrategien, hvis eleven føler sit
selvbillede truet. Det vækker angsten for at miste det selvbillede, man har,
og måske har kæmpet for, at andre skulle se. Fx hvad vil andre sige om
mig, hvis jeg ikke klarer eksamen? Vil andre nu synes, at jeg er dum?
Eleven kan fremstå intellektualiserende, have rigide forestillinger, være
optaget af, hvad man skal og bør, være fastlåst i skyld og skam, være
fejlfindende, ”slavepisker” eller rationaliserende uden følelser, m.m.

METODER
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Elever på en dagbehandlingsskole vil, ligesom alle andre børn/
unge, træde ind i undervisningen og i fællesskaberne med hver deres
helt særegne neurale konstitution, mentaliseringskompetence, samt
selvbeskyttelsesstrategier. Vi voksne kan efterfølgende observere og
identificere, hvilke kompetencer og sårbarheder, eleven har med sig
fra tidligt i livet. Når vi er sammen med elever, vil vores nervesystemer
automatisk forbinde sig og påvirke hinanden. Man kan sige, at
nervesystemerne synkroniseres eller ”danser” sammen. Indimellem
fungerer ”dansen” bare slet ikke.
Det neuroaffektive perspektiv
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Da må vi som voksne kommunikere og afstemme os emotionelt, alt efter
hvor eleven befinder sig. Vi skal forholde os reflekterende og nå at justere
korrektioner, således at relationen ikke kompromitteres.
”Never let correction sabotage for connection” (Weele 2011).
I praksis skal vi i dette perspektiv være opmærksomme på, hvordan vi
opfattes af eleven. Vi bruger ganske få sekunder på at afkode hinanden.
Tonefald, kropsholdning, tempo og vejrtrækning er elementer i dette
perspektiv, som tillægges værdi. Fremstår vi stressede, uopmærksomme,
hurtige, kortfattede eller irritable? Kan vi finde tålmodigheden, når vi føler
os pressede til at nå bestemte mål? Har vi mulighed for kollegial sparring
mhp. at bevare overblikket? Kan vi finde tid til de glædesfyldte øjeblikke
med os selv og elever?
I forhold til teenagere skal vi være særligt opmærksomme på, at sanse- og
følehjernen i udpræget grad trænger sig på. De sender kraftige signaler
og derved sættes tænkehjernen på pause. Således kan nogle elever i
teenagealderen komme til at fremstå ret irrationelle og impulsstyrede.
Vi kan konfronteres med det, hvis vi har samtaler med elever, laver aftaler,
og de efterfølgende går ud og bryder aftalen. I lyset af det neuroaffektive
perspektiv kan vi forstå det som værende de unges nervesystemer, der
spiller både os og dem et puds.
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Det neuroaffektive perspektiv

EKSEMPEL PÅ EN NEUROAFFEKTIV PRAKSIS

En elev sidder uroligt på stolen i undervisningen. Han rejser sig og
begynder at gå rundt i klassen og skubbe til ting.
1. Tænkning: Eleven oplever en uro i sit autonome system, som han
prøver at regulere.
Handling: Med fokus på stemmeføring og et ikke-truende kropssprog:
”Har du lige brug for, at gå en tur rundt om skolen, før du arbejder
videre?”
2. Tænkning: Eleven kan være blevet ramt på sit selvbillede, så en
præfrontal stressrespons er blevet aktiveret. Eleven kan føle sig dum/
forkert ved at have svært ved at løse opgaven. Fokus på at italesætte
elevens proces fremfor præstation.
Handling: ”Puha, er du ved at være træt? Du har også arbejdet godt i
denne time. Fedt at se, at du har haft mod på, at øve dig på noget nyt”.

Vil du vide mere

Marianne Bentzen og Susan Hart, Den Neuroaffektive Billedbog
Susan Hart, Hjerne, samhørighed, personlighed, introduktion til neuroaffektiv
udvikling.
Stephen B. Karpmans dramatrekant, https://www.karpmandramatriangle.com/
Bruce Perry, Drengen, der voksede op som hund.
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“

Stressresponserne
kan forstås som en
slags forsvar, hvor
funktionen er at
sikre overlevelse«
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Det neuroaffektive perspektiv
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Det mentaliserende
perspektiv
At se sig selv udefra og den anden indefra.
At have sind på sinde.
HOVEDPOINTER

Det mentaliserende perspektiv på specialpædagogik ligger fint i tråd
med det neuroaffektive, men har et lidt andet fokus. Når man arbejder
mentaliserende, er man opmærksom på egne og andres mentale tilstande,
og på hvordan det påvirker vores samspil.
Vi siger, at man har sind på sinde. Vi har en opmærksomhed på, hvad
den anden føler, forstår og tænker. Det kan man kalde en empatisk
opmærksomhed. Vi har samtidig en opmærksomhed på, hvordan vi selv
fremstår, hvad vi selv føler, tænker og har af behov, og hvordan det kan
påvirke samspillet.
Udviklingspsykologisk kan processen spores helt tilbage til den spæde
barndom, hvor babyen mødes mentaliserende af sine omsorgspersoner
og gradvist gennem barndommen udvikler evnen til at forstå sig selv
og andre. Man skal altså mødes mentaliserende for selv at udvikle
mentaliseringskompetencer.
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Disse kompetencer udvikles i samspillet med det lille barn, hvor
omsorgspersonen vil komme med en masse bud på, hvad barnet nu kan
have brug for. Selv en meget god omsorgsperson vil jævnligt komme
med ”forkerte” bud. Fx kan et lille barn med smerter forveksles med et
overtræt barn. Når omsorgspersonen opdager sin misforståelse, vil han/
hun forsøge at rette den og på den måde imødekomme barnets behov. I
tilegnelsen af mentaliseringskompetence er den type genafstemninger en
vigtig komponent. Barnet lærer herved, at vi kan misforstå hinandens indre
tilstande, men også at vi kan genoprette forståelsen og derved komme
hinanden endnu mere nær. Det giver grobund for en større robusthed
både for barnet og dets relationer. Derfor er det en vigtig del af vores
pædagogiske praksis, at vi vender tilbage til eleven og det, der har været
svært.
Det mentaliserende perspektiv

Mentaliseringsprocessen forløber som oftest glat og uden at kræve den
store opmærksomhed for den, der har lært den. Når vi bliver pressede
eller bliver ramt af store følelser, vil vores evne til mentalisering dog
naturligt tage et dyk.
Det er vigtig viden i konfliktsituationer, men også når vi arbejder med
elever, der hurtigt kan blive pressede eller kapret af store følelser.
Her er vi nødt til at trække på vores egne mentaliseringskompetencer, og
forholde os støttende og empatiske, indtil eleven ikke længere er fanget
ind i store følelser.

METODER

Hvordan har du det selv?
Når vi har det godt, har vores mentaliseringskompetence lettere vilkår.
Derfor har vi indenfor det mentaliserende perspektiv fokus på, hvilke
daglige tiltag, vi kan tage, både privat og på arbejdspladsen, der kan
fremme vores generelle trivsel. Vores egenomsorg og kollegiale samvær
bliver en del af metoden.
Hvis vi løber ind i en konflikt med en elev, vil man fra et mentaliserende
perspektiv have fokus på, om eleven har brug for en pause fra os, men
måske også selv opsøge ”at blive skiftet ud” af en kollega. Det vil man
gøre, fordi vores egen mentaliseringskompetence typisk svækkes, når vi
har været i en konflikt i et stykke tid. Her bliver det professionelle valg
at have fokus på, hvordan eleven kan få noget læring ud af konflikten,
fremfor at skabe en magtkamp, som vi selv skal vinde. Idéen er, at eleven
måske lærer bedre af en voksen, der ikke har aktier i konflikten og måske
en lavere følelsesmæssig intensitet * (se interventionsmodel på side 18).
Er der ikke en kollega til rådighed, vil man også i det mentaliserende være
opmærksom på, om man kan tage en ”pause” fra konflikten. Måske kan
man sige: ”Jeg bliver så irriteret nu, at jeg er bange for at komme til at
sige noget, som du egentlig ikke kan bruge til noget, så nu tier jeg lige
stille lidt”. Tanken er her, at man også kommer til at blive en rollemodel for
elevens håndtering af store/svære følelser.
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Denne tilgang kræver en del af os selv og vores evne til at være
anerkendende, så derfor bliver det vigtigt at kende sig selv godt og have
en idé om, hvordan vi virker i elevens øjne.
Når vi oplever, at der er bestemte typer af adfærd, der gang på gang gør,
at vi bliver kapret af højintense følelser, vil vi begynde at interessere os
for dette ”triggerpunkt”. Hvad er det egentlig hos mig selv, der gør, at lige
præcis det her bliver så vigtigt? Måske skal vi ændre noget hos os selv,
måske skal vi gøre noget for at undgå situationen i fremtiden.

INTERVENTIONSSPEKTRUM

Når noget er svært, kan vi derfor altid stille os selv spørgsmålene:
”Hvad er det han mangler at lære? Hvordan kan jeg bidrage til, at han
kan lære det?” Når det kommer til adfærd og sociale færdigheder, har
vi lettere ved at lære af rollemodeller, som vi har epistemisk tillid til. Det
betyder, at der er nogle mennesker, hvor vi har mere tillid til, at deres
levede erfaringer også gælder for os selv. Igen er vi tilbage til forældreomsorgsperson-samspillet. Barnet har, ideelt set, den største epistemiske
tillid til sine omsorgspersoner. Måden som den opbygges på er via
tillidsvækkende signaler i samspillet. Det kan fx være en ganske let lysere
stemmeføring, brugen af barnets navn, løftede øjenbryn, øjenkontakt, mv.
Alle de små ubevidste signaler, der gør, at vi former relationer til hinanden.
Derfor er en vigtig metode i vores fokus på elevens sociale læring også, at
vi bruger meget krudt på at udsende tillidsvækkende signaler for at skabe
tillidsfulde relationer.

EKSEMPEL PÅ EN MENTALISERENDE PRAKSIS
En elev sidder uroligt på stolen i
undervisningen. Han rejser sig og
begynder at gå rundt i klassen og
skubbe til ting.

Tænkning: Gad nok vide, hvad der
er i spil hos eleven, og gad nok vide,
hvordan eleven kommer til at opfatte
mig, når jeg begynder at tale.
Handling: Med fokus på elevens
respons: ”Føler du dig lidt urolig?
Kan det være, fordi du er ved at være
træt af opgaven?”

Vil du vide mere
LÆRINGSFOKUS

Når vi arbejder mentaliserende, vil vi ofte forstå elevers vanskeligheder
eller svære adfærd som et udtryk for, at der er noget eleven mangler at
lære. Det kan fx være affektregulering, tillid til voksne eller andre sociale
kompetencer.
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Det mentaliserende perspektiv

Janne Østergaard Hagelkvist,
Mentaliseringsguiden.
Jon G. Allen, Peter Fonagy og
Anthony Bateman, Mentalisering i
klinisk praksis
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“

Eleven er ikke
problemet; eleven
viser os problemet
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Det narrative
perspektiv
Eleven er ikke problemet.
Eleven viser os problemet.
HOVEDPOINTER

Det narrative har sit udgangspunkt i socialkonstruktionistisk teori.
Socialkonstruktionismens idé er, at vores oplevede virkelighed er en social
konstruktion, som defineres gennem relationer og i kommunikation.
Denne idé, at sprog og relationer i høj grad skaber den oplevede
virkelighed, tog den australske familieterapeut Michael White til sig, og
udformede narrativ terapi og praksis.
Det narrative perspektiv bygger på tanken om, at livet og vores identitet
skabes igennem fortællinger. Det vil sige, de fortællinger vi har om os selv
og dem, der bliver fortalt om os. Fortællinger tager ofte udgangspunkt i
problemer.
Ved at være undersøgende på problemfortællingen kan vi finde ud af,
hvad der er vigtigt for os – og hvilke værdier er vigtige retningsgivere for
os i livet. Hvis vi eksempelvis oplever, at samarbejdet med en elev er et
problem, er det fordi, vi ser værdi i et godt samarbejde, vi ved, hvad et
godt samarbejde er, og har ønsket om det gode samarbejde.
Det vil sige, at idéen med narrativ pædagogik og terapi er, at man kan
have for få og for tynde identitetskonklusioner om sit liv.
Begrebet tynd konklusion står i modsætning til en foretrukken fortælling,
hvor vi forsøger at lede efter en fortælling, som er mere i tråd med det, vi
gerne vil – mere i tråd med vores værdier.
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Eleven kan således opleve at mindre gode hændelser i hans/hendes liv
definerer ham/hende som person. I narrativ tænkning ville vi nuancere
dette og tale andre fortællinger frem, som taler ind i en anden, mere
foretrukken fortælling – fortællinger, der er glemt eller skjult, fordi den
tynde identitetskonklusion dækkede over disse.
Det narrative perspektiv

Der vil altid være historier at lede efter, som fortæller noget om, hvad
eleven gerne vil, som er vigtigt for eleven. Hvis en elev slår en anden elev,
er det, fordi der er noget, der er vigtigt for eleven. Den anden elev havde
måske sagt noget grimt om hans familie. Elevens værdi er, at familien
betyder meget for ham, og dem skal man passe på og beskytte. Derved
kan behandlingen tage udgangspunkt i den værdi – selvfølgelig efter man
har stoppet handlingen! Pædagogisk opnår vi bedre samarbejde og mere
udvikling hen imod en ikke-voldelig kommunikation, ved at tale ind i de
værdier eleven har, når vi ikke ”nøjes” med at skælde ud.
Målet i narrativ pædagogik og behandling er at hjælpe til med at finde
mere foretrukne – og dermed terapeutisk helende – fortællinger om sig
selv. Som professionelle skal vi udøve dobbeltlytning.
Vi skal konstant lytte efter værdier og undtagelser: ”Har det altid været
sådan?” ”Kan du huske, om der har været bare en voksen, som du syntes
var ok?”
Kort fortalt kan man sige
det, frit oversat fra Alice
Morgan, sådan her:
Dominerende
historier: Historier, der
bliver bestemmende
for, hvordan vi forstår
os selv eller andre
(derved kan det danne
grobund for tynd
identitetskonklusion).
Foretrukne historier:
Historier, der er
forbundet med vores
værdier og hvad der er
vigtigt for os (og derfor
skaber mere trivsel og
udvikling).
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METODER

Nedenfor skitseres kort et udpluk af nogle af de metoder, der giver
mening i vores pædagogiske praksis.

DET FRAVÆRENDE MEN IMPLICITTE
OG UNIKKE HÆNDELSER

I enhver historie er der implicit andre historier. Det vil sige, at der i en
negativ historie også ligger en historie om noget andet.
Man siger: ”Bag ethvert problem findes der en frustreret drøm”, og det er
netop drømmen, vi skal have fat i, da den er meget mere energifyldt og
livsbekræftende. Hvis man fx har viden om, at en lærer er dum, ved man
implicit noget om gode lærere. Hvis man ved, at man er stresset, ved man
noget om, hvordan det føles at være i ro.
I samtalen går vi på jagt efter unikke hændelser, der kan stå som
alternativer til den dominerende, tynde fortælling om et problem.

Vi forstørrer i stedet undtagelserne, for at kunne yde problemhistorierne
modstand og opbygge andre fortællinger om, hvad man også kan og
også er. Hvis en elev er indskrevet med sociale vanskeligheder, vil vi
lægge særligt mærke til det den dag, hvor han viste sig som en god
kammerat med overskud overfor en, der havde det svært. Det vil være en
unik hændelse, som vi vil genfortælle for eleven, men måske også overfor
klassekammerater eller forældre, i håb om, at noget lignende kunne
gentage sig.

DET INTENTIONELLE

Man siger, at der ligger en meningsfuld intention bag alle handlinger.
På den måde mindskes fokus på adfærden, og der kommer i stedet fokus
på det, vi kunne kalde ”selve idéen”.
Eksempel: En kollega kommer hen på kontoret, brokker sig højlydt over
en elev og er dybt frustreret. Dette kan opfattes som en snak om de
frustrationer, der er i spil. Ofte vil en
kollega lytte og måske bede om at
få genfortalt historien om eleven, og
man vil lytte til frustrationen.
I det narrative vil man kigge efter
intentionen, som grundlæggende
må være, at ens kollega gerne vil
have en god arbejdsdag og dermed
en god arbejdsplads.
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Hans bagvedliggende idé kunne
være, at han faktisk gerne vil have
et godt forhold til eleven, osv.
Hvis man, som kollega, taler ind
i denne historie, vil der måske
dannes grobund for en anden
mere positiv og nuanceret samtale.
Der søges ikke i det narrative en
egentlig løsning, men efter en
mere nuanceret og intentionel
meningsfuld fortælling. Dette
bevirker ofte, at konflikten løsnes
op.
Det narrative perspektiv
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EKSTERNALISERING

En af de mest kendte metoder indenfor det narrative er eksternalisering.
Eksternalisering tager udgangspunkt i, at eleven i sig selv aldrig er
problemet; ”problemet er problemet”. I metoden bruger man sproget til at
flytte problemet ud af personen.
Eksternaliseringen gøres bl.a. ved at give problemet et navn. Det er lettere
at tale om ”bomben”, der springer, end at man ”er meget hidsig” som
person. Det kan blive lettere for elever at tage aktiv del i en samtale om et
eksternaliseret problem, frem for et internaliseret problem, der italesættes
som en egenskab ved eleven (”Du er ikke urolig, men uroen kommer til dig
og får den effekt, at din sidemand bliver forstyrret”).
En brugbar metode er at sætte ”-en” efter problemet, når man
eksternaliserer. Altså eksempelvis ”hidsigheden” har ramt dig eller ”kedaf-det-heden” kom til dig. Det, at tale eksternaliserende, giver mod og vilje
til at deltage i en løsningsorienteret og refleksiv samtale om problemet,
frem for den tunge, konstaterende snak om, at ”du er hidsig”, ”du er dum”,
osv. I skolen vil det have den betydning, at alle kan deltage i at tale om, at
”stressmonstret” er på besøg. At ”forandringsuhyret” forsøger at skræmme
os til at ville det kendte, osv. Du bliver ikke draget ind i en historie om, at
du er, men ind i en historie om, at noget udenfor påvirker dig. Derved får
man lettere ved at håndtere og samtale om problemet.

“

Man siger, at der ligger
en meningsfuld intention
bag alle handlinger.
På den måde mindskes
fokus på adfærden, og
der kommer i stedet
fokus på det, vi kunne
kalde selve ideen«.

EKSEMPEL PÅ EN NARRATIV PRAKSIS

En elev sidder uroligt på stolen i undervisningen. Han rejser sig og
begynder at gå rundt i klassen og skubbe til ting.
1. Tænkning: Det er ikke eleven, der er problemet, men det han gør.
Handling: ”Hov, der kom da lige en uro til dine ben. Den kom lige til at
forstyrre din undervisning lidt”.
2. Tænkning: Han viser mig, at han gerne vil have hjælp. Det er ikke
elevens intention at forstyrre og være irriterende. Jeg må prøve at blive
klogere.
Handling: ”Jeg gad nok vide, hvordan det kan være, at du har brug for at
rejse dig lige nu..?”

Hvis du vil vide mere
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Michael White, Kort over Narrative Landskaber
Michael White, Narrativ Praksis
Anette Holmgren og Martin Nevers, Narrativ praksis i skolen
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Det miljøterapeutiske
perspektiv
”Det må du undskylde. Jeg fik forlangt
for meget af dig.”
HOVEDPOINTER

Lige fra fødslen går det spæde barn i gang med et fintunet samspil
med sine primære omsorgspersoner. Det er i dette samspil, at barnet
gennem de første leveår udvikler en forståelse af sig selv i verden, af
sammenhænge i verden og af egne følelser. Forældrene hjælper barnet
med at identificere, navngive og regulere egne følelser. Et eksempel er
moren, der spærrer øjnene op og til sit lille barn siger: ”Orv, der blev du
nok forskrækket”, eller spidser munden og siger: ”Der slog du dig vist. Op
igen”. Over årene lærer barnet gennem trygge og stabile voksenrelationer
at forstå egne og andres følelser. Barnet lærer også, at det er meningsfuldt
at samarbejde med andre. Samtidig lærer barnet, at andre mennesker
har meningsfulde og gode intentioner. De forventninger, der skabes til
omgivelserne og andre mennesker, både positive og negative, kaldes
”arbejdsmodeller”, og de fungerer som en drejebog for interaktioner med
andre mennesker.
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Det miljøterapeutiske perspektiv

Børn og unge, der af den ene eller anden årsag ikke har kunnet danne
en tryg og stabil tilknytning til deres primære omsorgspersoner, har et
sværere udgangspunkt for at forstå egne og andres følelser nuanceret.
De er ligeledes i risikozonen for at danne indre arbejdsmodeller, hvor
voksne bliver tildelt en negativ rolle, hvis de gang på gang møder
uforudsigelig eller utilstrækkelig omsorg fra deres primære eller
sekundære omsorgspersoner. Det kan fx være, at eleven får en antagelse
om, at man ikke kan stole på voksne eller at voksne ikke kan/vil hjælpe.
Fokus i miljøterapien er at ændre på de negative arbejdsmodeller af
voksne. Gennem en tryg voksen-barn-relation lærer eleven at forstå egne
og andres følelser på en nuanceret og meningsfuld måde.
For at det kan ske, er det centralt, at den voksne tager ansvaret for, hvad
der sker i relationen. Eleven har en bunke negative erfaringer og skuffede
forventninger med i bagagen. Den voksne skal nu påtage sig ansvaret for
at skabe korrigerende positive, emotionelle oplevelser.

METODER

I miljøterapien spiller hele personalegruppen og det fysiske miljø en vigtig
rolle for at skabe korrigerende positive, emotionelle oplevelser for eleven.
Hvis eleven mødes af et rodet lokale, hvor møblerne måske er itu, kan det
genaktivere negative erfaringer, som den unge tidligere har gjort sig.
Der vil således være en større risiko for, at eleven trækker på sin erfaring:
”Voksne kan man ikke bruge til noget”. Derfor er det hele organisationens
ansvar, at skolen fremstår ren og ryddelig. Dette giver indtryk af, at du,
som elev, er velkommen og værd at rydde op for. Det er ligeledes de
voksnes ansvar at strukturere hverdagen for eleven på en måde, så
den virker forudsigelig og meningsfuld. Alle på skolen skal være sig sin
professionelle rolle overfor eleven bevidst. Det er de professionelle, der er
eksperterne i at lave et udviklende miljø for eleverne.
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VOKSENANSVAR

•

Som når den voksne kan mærke, at han selv er ved at være træt og
brugt i relationen og søger sparring med en kollega, beder om et
voksenskift i en konfliktsituation eller søger supervision.

Det kan tage sig ud på forskellige måder
• Som den voksne, der måske undskylder, når man er kommet til at stille
for store krav til en eller flere elever. Det kunne eksempelvis være den
voksne, der siger: ”Det var da også uigennemtænkt af mig, at bede
dig om at rydde op på din plads og så bare gå. Det må du undskylde.
Jeg ved jo fra tidligere, at det er svært for dig at blive i opgaven
på egen hånd i længere tid, så næste gang skal jeg nok blive lige i
nærheden”.

•

Det kan tage sig ud som containing, hvor den voksne rummer alle
elevens store og svære følelser og giver dem tilbage i mindre bidder,
når eleven er klar til at tage dem ind. Det kunne fx være en stor konflikt,
hvor den voksne i situationen blot stiller sig til rådighed, og først flere
dage senere vender tilbage med et bud på meningsfuldheden i,
hvorfor eleven kunne blive så vred over netop det.

•

En særlig måde som den voksne kan tage ansvar i miljøterapien er ved
at gøre elevens følelsesmæssige tilstand meningsfuld gennem spejling.
Spejling handler om at tilbyde eleven meningsfulde ord og sætninger til
forståelse af egne emotionelle tilstande. Derved får eleven muligheden for
at udvikle et sprog for tanker og følelser. Ved samme lejlighed får eleven
mulighed for at mærke, at den voksne interesserer sig for, hvordan eleven
har det.

Et gennemgående træk i den miljøterapeutiske metode er, at de voksne
på forskellige måder tager ansvaret for, hvad der kommer til at foregå.

Som jeg-støtte, hvor den voksne tager ansvaret og hjælper der, hvor vi
ved, eleven kan være særligt udfordret. Jeg-støtten kunne fx være at
være helt tæt på eleven og hjælpe med at komme i gang med stilen,
at huske eleven på at stille sin tallerken på plads eller hjælpe eleven
ved at rutinerne er de samme fra dag til dag.

SPEJLING

De formelle krav for at kunne kalde det en spejling er
• At den er et udsagn, ikke et spørgsmål.
• At den handler om barnets eller den unges indre tilstande.
• At den skaber mening og sammenhæng.
• At den indeholder et forbehold.
Man kan (iflg. Lars Rasborg) spejle på forskellige måder
• Direkte spejling kunne være at sige: ”Jeg kunne få en idé om, at du
råbte og kastede med papiret, fordi du blev rigtig skuffet over den
karakter, som jeg havde givet dig, fordi du måske havde håbet på noget
mere”.
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•

Indirekte spejling kunne være, at tale med en kollega om en elev,
mens eleven lytter, eller fortælle en historie om en ung, som man
engang kendte, som stod i noget af det samme.

•

Forsinket spejling kunne være, at sige: ”I sidste uge, efter at vi talte
sammen, kom jeg til at tænke på, at…”

•

Foregribende spejling kunne være at sige: ”Om lidt kunne du måske
blive rigtig gal på mig...”
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Holdningen hos den voksne skal være givende. Det vil sige, at spejlingen
er et tilbud til eleven. Det betyder, at hvis eleven afviser spejlingen, holder
den voksne ikke fast, men kan blot sige: ”Nårh, ok, det var bare en idé jeg
kunne få...” Det vil også sige, at voksne hele tiden overvejer, hvad der
kunne være udviklende for eleven at høre.

EKSEMPEL PÅ EN MILJØTERAPEUTISK PRAKSIS

En elev sidder uroligt på stolen i undervisningen. Han rejser sig og
begynder at gå rundt i klassen og skubbe til ting.
1. Tænkning: Eleven har ikke lært at regulere sig egen adfærd og har
derfor brug for, at den voksne overtager det ansvar. Derfor tilbydes jegstøtte.
Handling: ”Det må du undskylde, der kom jeg da lidt for langt væk fra dig.
Jeg ved jo, at du kan have svært ved at sidde alene med skolearbejde, så
nu skal jeg hjælpe dig med at komme tilbage til din plads”.
2. Tænkning: Eleven har ikke lært at sanse og italesætte sammenhængen
mellem egne indre tilstande, adfærd og behov, så der er behov for en
spejling.
Handling: ”Når du nu rejser dig fra din plads og begynder at gå rundt, så
kunne jeg få en idé om, at du er blevet i tvivl om, hvorvidt du kan løse din
opgave”.

Vil du vide mere

Lars Rasborg, Miljøterapi med børn og unge

“

Spejling handler om at
tilbyde eleven meningsfulde
ord og sætninger til forståelse
af egne emotionelle tilstande
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Det konsekvensog belønnings
pædagogiske
perspektiv
Sammenhæng mellem handling og konsekvens
og indenfor en rimelig tidshorisont, tak!

Dyrene blev derimod urolige og utilregnelige. Behavioristerne, med B. F.
Skinner i spidsen, konkluderede derfor, at straf som metode ikke har en
gavnlig effekt, og at man helt bør undgå det.
Det andet teoretiske udspring, som vores konsekvenspædagogik kan
udbygges fra, er den danske erhvervsskoleforstander Jens Bay. Han var
filosofisk interesseret og mente, i tråd med eksistentialismen, at ethvert
valg, vi træffer, vil følges af en række positive og negative konsekvenser
for os selv og andre. Han mente, at den konsekvenspædagogiske opgave
med unge består i at vejlede dem i konsekvenserne af deres mulige
valg. Han mente, at alle unge ønsker at være en del af meningsfulde
fællesskaber, men at de ikke altid kan overskue konsekvenserne af
de valg, de træffer. Derfor kan de havne på kanten af samfundet
uden adgang til bidragende fællesskaber. På hans skoler bestod den
konsekvenspædagogiske praksis af en blanding af vejledning og træning.

HOVEDPOINTER

Det femte og sidste perspektiv, som vi vil fremhæve, er konsekvens- og
belønningspædagogikken. Det er en pædagogik, der næsten altid
sniger sig ind i hverdagen, og som vi oplever får en mere tydelig retning
og afgrænsning ved at blive overvejet teoretisk. Der er særligt to
teoretiske udspring, som vi er optagede af:
Det ene udspring er den gruppe af forskningspsykologer, som man
under en samlet betegnelse kalder behaviorister. De udspringer af
en amerikansk tradition, der interesserede sig for adfærd hos dyr og
mennesker. Her blev der forsket i hvilke stimuli, der fremkaldte hvilke
responser.
Særligt kendt er forsøgsopstillingen med Pavlovs hunde, der blev
præsenteret for mad og en ringende klokke på samme tid. Efter en rum
tid viste det sig, at hundene begyndte at savle ved lyden af klokken, også
selvom den ikke blev fulgt af mad. Behavioristerne undersøgte, hvordan
man bedst styrer adfærd hos dyr. De fandt, at man kunne få dyr til at
gøre mange ting, hvis man belønnede dem, hver gang de viste tegn på
en ønsket adfærd (positiv forstærkning). Det fungerede også godt, hvis
man tog noget ubehageligt væk fra dyret, når det viste en ønsket adfærd
(negativ forstærkning). Derimod kunne man ikke forudsige dyrets adfærd,
hvis man påførte dem noget ubehageligt, ved en uønsket adfærd (straf).
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Det kunne fx være, at den unge vejledes om krav og forventninger på
uddannelsesretningen og oplyses om, at hvis de krav og forventninger
ikke mødes, vil den unge blive tilbudt hjælp og vejledning til at møde
dem. Hvis den unge ikke tager imod den hjælp, og ikke gør en aktiv
indsats, kan konsekvensen blive en ”fyreseddel”. Herefter skal den unge
skrive en ansøgning for at blive optaget på en anden fagretning.

Forventningerne til de unge skulle derimod være så normale som muligt
for ikke at klientgøre dem. Derfor er det vigtigt, at vi løbende evaluerer,
om vores elever kan leve op til det ansvar, vi giver dem, ved denne
tilgang.

Idéen er, at den unge med hjælp og støtte lærer, at hans/hendes
handlinger har konsekvenser, og at han/hun har mulighed for at have
indflydelse på sit eget liv. Her er det vigtigt at fremhæve, at der heller ikke
er tale om en straf, men at den negative konsekvens derimod ligger i en
samfundsmæssig logisk forlængelse af den unges handlinger.

I praksis vil man være opmærksom på at anvende både konsekvenser og
belønninger.

En anden vigtig pointe på Jens Bays erhvervsskoler var, at de netop ikke
tilbød behandling.

METODER

SAMMENHÆNG

Behavioristerne har fokus på sammenhæng i tid. En belønning eller løftet
om en belønning skal komme umiddelbart efter, at en elev har udført en
ønsket handling.
Belønninger kan have mange
ansigter. Det kan være karakterer,
bolcher, en udflugt, et hurtigt smil
eller et ærligt ”tak”.
Især når det drejer sig om
konsekvenser, vil man være optaget
af, at der skal være sammenhæng
mellem den uønskede handling og
indholdet af konsekvensen.
Eksempelvis vil der ikke være
sammenhæng i, at en elev ikke må
komme med på skitur, fordi han
har ødelagt sin matematikbog.
Derimod vil der være god
sammenhæng i, hvis eleven i en
periode skulle arbejde på kopiark i
stedet for at få en ny bog med det
samme.
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KENDTE KONSEKVENSER

I et Jens Bay’skt perspektiv vil man være optaget af, at eleverne i videst
muligt omfang kender til potentielle konsekvenser af deres handlinger.
Målet er, at eleverne kan tage oplyste valg og på den måde vinde deres
plads i fællesskabet. Derfor vil man løbende vejlede eleverne om mulige
positive og negative konsekvenser af deres handlinger. Inden for den
Bay’ske tankegang vil det være oplagt, at elever og forældre i starten af
skoleåret oplyses om hvilke handlinger, der kan medføre konsekvenser fra
skolens side. Det kan dog stille skolen et svært sted, hvis man pludselig
har et ønske om at fravige et sådant regelsæt.

FALDGRUPPER

I det konsekvens- og belønningspædagogiske perspektiv vil man også
være nødt til at medtænke, om eleven overhovedet har forudsætningerne
for at ændre sin adfærd på baggrund af konsekvenser. Nogle elever har så
svært ved at erfaringsdanne, at de reelt ikke kan bruge konsekvenser som
rettesnor. Andre elever kan blive ”hårde” og gå i opposition til voksne ved
at blive mødt af konsekvenser. Møder man disse elever med belønninger,
kan resultatet også blive en ”hvad får jeg for det?” kultur.

“

Nogle elever har så
svært ved at erfaringsdanne, at de reelt ikke
kan bruge konsekvenser
som rettesnor

EKSEMPEL PÅ EN KONSEKVENSPÆDAGOGISK/
BELØNNINGSPÆDAGOGISK PRAKSIS

En elev sidder uroligt på stolen i undervisningen. Han rejser sig og
begynder at gå rundt i klassen og skubbe til ting.
Tænkning: Eleven skal kende til de mulige konsekvenser af sine
handlinger, så han kan tage informeret stilling.
Handling: ”Hvis du rejser dig og går rundt i timen, så du ikke får lavet dine
opgaver, kan du blive nødt til at lave dem i frikvarteret”.

Vil du vide mere

www.konsekvenspædagogik.dk
Jens Bay, Konsekvenspædagogik – en pædagogik om eksistens og
social handlingskompetence
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Det konsekvens- og belønningspædagogiske perspektiv
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NMN-model
En struktureret professionalisering af den
refleksive pædagogiske samtale.
1. PROBLEMOPLEVELSE – det vi ser

NMN-modellen er udviklet af Konsulenthuset Bråby. Det er en
strukturende samtalemodel til brug for pædagogisk analyse af
den enkelte elevs udvikling såvel som den pædagogiske
håndtering af elevgrupper. N står for neuroaffektiv, M står for
mentaliserende, og N står for narrativ.

2. PROBLEMFORSTÅELSE

Det,
der går
godt

Hvad
er pro
blemet?

Hvordan
forstår vi
det, der går
godt?

Det, der
går godt

Problemet

Hvordan
forstår vi
proble met?

Afslut med at finde en fælles betegnelse for
PROBLEMET eller udvælg et problem, der
skal arbejdes videre med samt en fælles betegnelse for
DET DER GÅR GODT

4. AFTALER
Er
der noget
herfra, vi
også kunne
gøre mere
af?
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3. PROBLEMREDUCERING

Hvor
dan be
varer vi det,
der går
godt?

Hvordan
reducerer vi
problemet?

Evt. samarbejdspartnere?

NMN-model

Hvem gør
hvad?
(Hvem har
ansvaret?)

Hvordan
bevarer vi
det, der
går godt?

Forståelse
af det, der
går godt

Forståelse
af proble
met

Hvordan
reducerer vi
problemet?

Afslut med at aftale den KONKRETE
INTERVENTION.
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Modellen insisterer på kun at arbejde med ét problem ad gangen. Den idé
er inspireret af systemisk tænkning, der minder os om, at reduktionen af et
enkelt problem ofte vil have en effekt på de omkringliggende problemer.
I en travl hverdag oplever vi ofte at komme til at tænke vores oplevede
problem sammen med vores forståelse af problemet. Det kan bevirke, at vi
kommer til at tænke, at der kun findes én løsning på problemet.
Eksempelvis: Eleven har problemer med at sidde stille i timen. Det må være
fordi, han lider af hyperaktivitet og bør få en diagnose. Derfor skal vi have en
psykiatrisk udredning.
Modellen tvinger os til at skelne det, vi oplever fra det, vi forstår. Derved
bliver der flere mulige måder at forstå det sete på, og vi får mulighed for at
være professionelt nysgerrige og gerne uenige om vores forståelsesramme
for en stund.

En vælges som tovholder. En holder øje med tiden.
Tovholder spørger fokuspersonen eller teamet, og tovholder skriver samtidig
op på tavle/flipover. Her er det vigtigt at blive i problemoplevelsen. Vi skal
ikke forklare eller forstå i denne fase. Hvad ser du? Hvad sker der? Hvornår?
Hvor? I første fase taler vi også om alt det, der går godt. Hvad virker? Hvornår
på dagen er der ingen problemer? Fasen afsluttes med, at man bliver enige
om at udvælge ét problem eller finder en fællesbetegnelse for problemet.

2. PROBLEMFORSTÅELSE (20 MIN)

Her brainstormer alle over, hvordan det udvalgte problem kan forstås.
Tovholder spørger ud fra de 3 perspektiver (det neuroaffektive, det
mentaliserende og det narrative). Alle forslag skrives på tavlen ud fra en
narrativ forståelse af, at der ikke findes sandheder. I denne fase arbejder man
ligeledes med at forstå det, der går godt. Hvordan kan vi forstå det, der på
trods af alt, virker i andre sammenhænge?

MODELLENS ANVENDELSE I PRAKSIS
1. PROBLEMOPLEVELSE (10 MIN)

En i teamet (fokusperson) har et problem eller teamet samlet har et problem.

1. PROBLEMOPLEVELSE – det vi ser!
Det, der går
godt

NMN – ANALYSEMODEL – WWW.KONSULENTHUSET-BRAABY.DK
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NMN-model

Hvad er
problemet?

Afslut med at finde en fælles betegnelse for
PROBLEMET eller udvælg et problem, der
skal arbejdes videre med samt en fælles betegnelse
for DET DER GÅR GODT

2

3

2. PROBLEMFORSTÅELSE
Hvordan
forstår vi
det, der går
godt?

Det, der
går godt

Problemet

Hvordan
forstår vi
problemet?

Se hjælpespørgsmål på side 6

NMN – ANALYSEMODEL – WWW.KONSULENTHUSET-BRAABY.DK
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3. PROBLEMREDUCERING (20 MIN)

4. AFTALER (10 MIN)

Her brainstormer vi alle over, hvordan man kan reducere problemet.
Vi oplever, at idéen om at løse/fixe problemer hurtigt kan skabe en følelse
af utilstrækkelighed. I stedet kan man arbejde med idéen om at reducere
problemet, hvilket efterlader teamet med større sandsynlighed for succes.

Udvalgte interventioner aftales konkret. Hvem gør hvad, hvornår?
Hvem har ansvaret? Kan man evt. gøre noget mere af det, der går godt?
Hvem gør det?
Aftal en dato for evaluering af indsatsen!
(Tag billeder af alle 4 faser).

Derved tilføres energi og lyst til at arbejde videre med problemstillingen.
Teamet brainstormer ligeledes over, hvordan man bevarer det, der går
godt. Alle forslag skrives på tavlen af tovholder.

4

3. PROBLEMREDUCERING
Hvordan
bevarer vi
det, der
går godt?

Forståelse
af det, der
går godt

Forståelse af
problemet

Hvordan
reducerer vi
problemet?

5

4. AFTALER
Er
der noget
herfra, vi
også kunne
gøre mere
af?

Hvordan
bevarer vi
det, der går
godt?

Hvem gør
hvad?
(Hvem har
ansvaret?)

Hvordan
reducerer vi
problemet?

Hvad?
1.
2.
Hvornår?
1.
2.
Hvor?
1.
2
Hvorlænge?
1.
2.

Afslut med at aftale den KONKRETE
INTERVENTION.
NMN – ANALYSEMODEL – WWW.KONSULENTHUSET-BRAABY.DK
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NMN-model

Evt. samarbejdspartnere?

NMN – ANALYSEMODEL – WWW.KONSULENTHUSET-BRAABY.DK

EVALUERINGSDATO:
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“

Hvordan ville jeg
have det, hvis det var
mit barn vi talte om?
Hvad ville jeg have
brug for at høre?
46

Forældresamarbejde på Heldagsskolen Bråby
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Udvidet forældre
samarbejde på
Heldagsskolen Bråby
I Folkeskolelovens formålsparagraf står der, at forældre og skole i
samarbejde har ansvaret for elevens tilegnelse af færdigheder og læring.
Eleverne, der bliver indskrevet på Heldagsskolen Bråby, har ofte
problematiske skolehistorier med sig. Derfor har vi også forståelse for, at
nogle forældre vil have et højt bekymringsniveau og erfaringer med at
samarbejde med skoler kan være frustrerende.
Det mest generelle vi kan sige om vores samarbejde med forældre,
plejeforældre og institutionspersonale er, at vi prøver at holde øjet på
bolden (barnet), og at samarbejdet er individuelt tilpasset. Nogen bruger
intra, nogen bruger sms, mens andre ringer sammen eller mødes på
skolen. Hyppigheden er også noget, vi aftaler individuelt. Dog med en
lidt hyppigere kontakt til forældrene ved indskrivning, klasseskift og ved
skift i primærvoksen. Som udgangspunkt er det elevens ”primær”, der har
ansvaret for, at der bliver taget kontakt, men noget af kontakten kan også
sagtens gå til en anden i teamet eller til ledelsen eller skolens psykologer,
hvis der er grunde til det.

MENTALISERENDE FORÆLDRESAMARBEJDE

Fra det mentaliserende perspektiv tager vi idéen om ”at have sind på
sinde” med ind i forældresamarbejdet. Kort sagt kan vi spørge os selv:
”Hvordan ville jeg have det, hvis det var mit barn, vi talte om? Hvad ville jeg
have brug for at høre? Og i hvilke situationer kunne det blive svært for mig
at bevare en åben kommunikation med mit barns skole?”

NARRATIVT FORÆLDRESAMARBEJDE

DET NEUROAFFEKTIVE PERSPEKTIV PÅ
FORÆLDRESAMARBEJDE

Fra det narrative perspektiv henter vi især to pointer
Den første pointe er den om unikke hændelser: Eleven har en
problemmættet historie med sig, og den går vi ud fra, at forælderen
kender. Derfor giver det, fra et narrativt perspektiv, ikke mening, at vi
ringer og fortæller den igen og igen. Det giver derimod mening, at vi
fortæller om alle de ting, der er lykkedes for eleven og alle de ting, der
er gået godt, for dem har forælderen måske ikke hørt så meget om i den
sidste periode. Der kan selvklart være problematiske ting, som forælderen
skal informeres om, men idéen er, at vi ikke hver dag ringer og fortæller
om det, der egentlig var indskrivningsårsagen.

Hvis en forælder viser, at han/hun er meget ubehageligt til mode eller
reagerer med kamp-/flugtadfærd, må vi forstå, at vi er kommet til at trigge
deres sansehjerne til at aktivere et adfærdsmønster som forælderen har
udviklet for at beskytte sig selv.

Den anden pointe fra det narrative, som er fremtrædende i vores
forældresamarbejde, er den om meningsfulde intentioner. Hvis vi på et
tidspunkt bliver udfordrede i samarbejdet, er det vigtigt, at vi spørger
os selv, hvilke intentioner forælderen har? Langt de fleste forældre vil
det bedste for deres børn – og det er jo også vores mål. At vi kan have
forskellige idéer til, hvordan vi når derhen, må vi prøve at finde en
løsning på.

Fire af de fem specialpædagogiske perspektiver, som er beskrevet
ovenfor, har også en plads i vores forældresamarbejde.

Fra det neuroaffektive perspektiv har vi opmærksomheden på, at vores
hjerne kan fremkomme med stressresponser, når den stilles overfor en
svær opgave.
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Vi må forsøge at sadle om i en fart, da det kan blive næsten umuligt at
modtage et budskab, hvis man føler for meget ubehag. Måske skal vi flytte
mødet til et andet sted, måske skal forælderen forberedes på indholdet,
måske skal vi justere på vores eget kropssprog eller vores stemmeføring.
Som forælder er det ligeledes let at blive ramt på sine følelser (limbisk)
eller på sit selvbillede (præfrontalt), når det handler om, at ens barn
oplever vanskeligheder. Vi kan komme til at opfatte adfærden som
appellerende, som en invitation til dramatrekanten (Stephen Karpman),
som fejlfinderi eller ansvarsfralæggelse. Her har vi en opgave i at forstå,
at det handler om at stå i en meget vanskelig situation. Hvis forælderen
havde kunnet handle anderledes, alene og ved egen kraft, så havde han/
hun nok gjort det for længst.

Forældresamarbejde på Heldagsskolen Bråby

49

MILJØTERAPEUTISK FORÆLDRESAMARBEJDE

Fra miljøterapien henter vi idéen om, at vi som professionelle har et
særligt ansvar for kommunikationen. Lidt skarpt stillet op, kunne vi sige:
Forældre har store følelser for deres børn. Vi er uddannede og får penge
for at være her. Derfor har vi også et større ansvar for kommunikationen.
Hvis noget går skævt, er det os, der må se på, hvad vi kan gøre anderledes
i stedet for at udpege, hvad forælderen burde have gjort. Det kan være
svært, hvis vi havner i noget konfliktfyldt, og her er det en del af den
professionelles rolle at søge hjælp og sparring hos kolleger/ledelse/
psykologer. Ofte vil det være lærer-/pædagogrollen, som forælderen kan
frustreres over – ikke dig som person.

Inspirationsliste
Mentalisering i klinisk praksis
Jens Bay: Konsekvenspædagogik – en pædagogik om
eksistens og social handlingskompetence
Marianne Bentzen og Susan Hart: Den Neuroaffektive Billedbog
Janne Østergaard Hagelkvist: Mentaliseringsguiden
Susan Hart: Hjerne, samhørighed, personlighed, introduktion
til neuroaffektiv udvikling
Anette Holmgren: Narrativ praksis i skolen
Stephen B. Karpman: Dramatrekant
https://www.karpmandramatriangle.com/
Henriette Lieblein Misser: Pædagogisk behandling
Bruce Perry: Drengen, der voksede op som hund

Afrunding

Vi har her forsøgt at beskrive de tanker, der ligger til grund for vores
behandlingsarbejde på Heldagsskolen Bråby. Det kan lyde ligetil, når det
kommer ned på papir.
Den største opgave ligger ikke i tilegnelsen af teorier, men i de valg vi
træffer, minut for minut, i løbet af en skoledag.
Hvornår gør vi hvad? Hvad virker for hvem? Lige nu? Og i morgen?
Det er der ikke noget skråsikkert svar på. Derfor må vi forholde os ydmygt.
Vi bruger vores erfaring. Vi overdrager. Vi diskuterer. Vi kommer til at begå
fejl. Det må vi acceptere, for i fejlene ligger muligheden for at evaluere og
rykke os hen imod det, der passer for den enkelte elev.
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Jon G. Allen, Peter Fonagy og Anthony Bateman:
Forældresamarbejde på Heldagsskolen Bråby / Afrunding

Lars Rasborg: Miljøterapi med børn og unge
www.konsekvenspædagogik.dk
Finn Skårderud: Miljøterapibogen
Michael White: Kort over narrative landskaber
Michael White: Narrativ Praksis
Konsulenthuset Bråby ApS

51

“

...at styrke de sociale,
emotionelle og faglige
kompetencer...

KONSULENT
HUSET
BRÅBY

HELDAGS
SKOLEN
BRÅBY

Konsulenthuset Bråby ApS
Torvegade 19 E, 1. sal
4600 Køge

Heldagsskolen Bråby ApS
Kirkevej 18A
4690 Haslev

www.konsulenthuset-braaby.dk

w w w.heldagsskolen-braaby.dk
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