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Kirsten M. Larsen, Pædagogisk Psykologisk Konsulent og Karen Kyndrup,
Aut. Psykolog, Ringe Kostskole:

Anbragte unge
– indsatte, udsatte
og ansatte
Denne artikel fokuserer på nogle redskaber fra psykologien, sociologien og
filosofien, som den
voksne (psykolog,
lærer, pædagog) med fordel kan tage
frem for at kunne påbegynde, følge og
fordre en udvikling hos den unge fra
at være uden for samfundets ønskede
vi-følelse og handlinger til at blive
aktivt deltagende og handlende inden
for dette ’’vi’’.
Anbragte unge dækker her den
gruppe af unge mennesker, som på
grund af deres handlinger er blevet
udskilt fra normaliteten gennem domsafsigelse (retslig afgørelse) eller krav
fra lærere, pædagoger, forældre, jævnaldrende (pædagogisk afgørelse), hvor
den endelige afgørelse og godkendelse
træffes i kommunalt regi: PPR, BørneUngerådgivningen, Socialforvaltningen
med godkendelse fra/i kommunalbestyrelsen ud fra de konstruktioner og
procedurer, der er dannet i de enkelte
kommuner.
Såvel den retslige som den pæda-

gogiske afgørelse medfører, at den
unge anbringes og derved indsættes
i specielle pædagogiske foranstaltninger. Dette gælder fra anbringelse på
lukkede institutioner og bosteder til
anbringelse i andre undervisningstilbud og væresteder i dagtimerne. Disse
indsatte unge, der er sat uden for
gruppen af ’’normale’’ unge, er derved i
mangfoldig forstand udsatte:
(1) Udsatte for dem selv.
(2) Udsatte for ændring i deres ydre
rammer. Denne oplevelse af at være
sat udenfor eller bare at være
udenfor understreges tit af de unge
gennem deres brug af ’’de’’ og ’’vi’’.
(3) Sat uden for de muligheder, som i
vores samfund er selvfølgelige, når
man er et ungt menneske.
(4) Udsatte for tiltag, de ikke længere
har ret til at sige fra overfor, da det
vil medfører en ny dom og dermed
endnu engang yderligere at blive
sat (længere) udenfor.
At de unge mennesker er (1) udsatte
for dem selv, skal her forstås som, at
de ikke umiddelbart formår at vælge
de handlinger fra, der gør, at de bliver
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udsat for retslige eller pædagogiske
afgørelser.
At de ydre rammer for den unges
hverdagsliv ændres (2) er alene ment
som det tiltag, som den retslige eller
pædagogiske afgørelse afstedkommer.
Dette vil af den unge
At den unge er sat både kunne opleves
uden for ’’alminde- som noget positivt og/eller noget
lige’’ muligheder (3), negativt. Under
som ungt menneske alle omstændighei det danske sam- der omfatter denne
ændrinfund, er ofte mest udsættelse
ger i fra få til alle
synligt i bevægelses- de miljøer, den unge
friheden. deltager i og dermed
i dennes relationer
med vanlige andre.
At den unge er sat uden for ’’almindelige’’ muligheder (3), som ungt menneske i det danske samfund, er ofte
mest synligt i bevægelsesfriheden,
som fx hvor de må opholde sig i de
på forhånd givne fysiske omgivelser
(bestemt alene af voksne), hvem de må
omgås og kontakte (bestemt af voksne
til beskyttelse af andre børn, unge og
voksne) og på det mere skjulte plan,
som fx beslutninger om hvilke fag,
de skal/kan tilbydes, hvilke fritidsmuligheder den unge kan få lov til at
deltage i.
Den (4.) udsættelse ’’Udsatte for
tiltag, de ikke længere har ret til at
sige fra overfor’’ er i forhold til den (3.)
udsættelse en flytning af fokus fra de
ydre forhold omkring den unge til et
fokus på den unges gøren og laden i
det af voksne fastsatte landskab for
den unges videre færden. Vi kunne
her sige, at den unge ofte bliver helt
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afhængig af de ”få” voksne, der er tilknyttet eller ansat i de forskellige specielle pædagogiske foranstaltninger og
deres syn på og evne til at mødes med
den unge/de unge. De udsatte unge
grupperer selv gruppen af ansatte (og
for den sags skyld andre i normalgruppen) i to adskilte kategorier (Bryderup,
2009): (a) Som tilhørende ”de/dem”,
dvs. den normaliserede gruppe, som
de ikke selv tilhører, og som de unge
bedømmer til ikke at ville dem, som de
er, og (b) som tilhørende ”vi/os”, dvs.
her voksne, som den unge oplever at
blive mødt af.
Desværre er ”det at være udsat for”
snarere et begreb, som de ansatte (de
voksne) har tilegnet sig og gør brug
af: De er udsatte for angreb fra den
unges side af såvel verbal som fysiske
karakter1. Når vi siger ”desværre”, er
det for at få den voksne tilbage fra
at være offer for den unge (passivt til
ikke konstruktivt handlende i forhold
til den unge) til at være den visende
og samspillende (medhandlende) med
den unge.
De to første redskaber2, den voksne
kan gøre brug af, er hentet fra et af
psykologiens baglande, her filosofien,
og er rettet alene mod den voksne
og den voksnes bevidste og ubevidste
måde at varetage sine professionelle
funktioner på som ansat i et specialpædagogisk tilbud, hvor selvspørgsmålene bliver: (1) Hvem har den første
handling i forhold til den nyankomne
unge og hvad betyder det? Og (2)
hvordan og på hvilken måde kan den
voksne anerkende den unge, så der
dannes og påbegyndes en relation mellem den voksne og den unge?
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1. Redskab: At indstille
sig på at møde den unge

tilbage mod/til ’’den normale verden’’.
Endelig til slut også at ville eller turde
tage vandringen sammen med den
unge, hvilket fordrer en relation mellem den voksne og den unge.

Redskab 1 til besvarelse af spørgsmål
1 er hentet hos Søren Kierkegaard
og i hans tanker om, hvordan man
muligvis kan hjælpe et andet menne2. Redskab: At arbejde anerske på vej (her: tilbage til samfundets
kendende gennem en konstativ
ønskede vi-følelse og handlinger3).
og performativ væren
Som Kierkegaard når frem til, er den,
der ønsker at hjælpe, også nødt til at
At møde den unge uforbeholdent er
drage ud i verden og
direkte relateret til
Som Kierkegaard
finde den, der er hjælp
den første del af det
trængende for at når frem til, er den, andet spørgsmål (se
kunne påbegynde sin
der ønsker at hjæl- ovenfor): Hvordan og
rejse tilbage til eller
på hvilke måder kan
pe, også nødt til at den voksne anerkende
frem til det ønskede
drage ud i verden den unge? Vi vil her
mål/sted (som i arbejdet med disse anbrag- og finde den, der er ikke diskutere anerte unge må være at
kendelsesbegrebet 5 ,
hjælp
trængende
for
kunne begå sig inden
men i stedet sætte det
for samfundets normer at kunne påbegynde sammen med Austins6
og regler – alene eller
sin rejse tilbage til (Austin, 1998) to
sammen med andre).
begreber konstativ og
eller frem til det
Det betyder, at den
performativ og danne
ønskede mål/sted. det andet redskab til
voksne har den første
handling og samtidig en handling,
den voksne: Vekselvirkningen melder bringer den voksne ud på en rejse
lem den konstative og den performai overført betydning: nemlig fra den
tive anerkendelse. Ved den konstative
voksnes trygge og kendte verden til
anerkendelse af den unge forstår vi
en, for den voksne, ofte ukendt verden ”viden”, vi hele tiden får om den
den med andre normer, andre sprogunge fra mange vinkler: Rapporter,
ytringer og mistillid til ”dem” fra den
journaler, testresultater, diagnoser:
”normale” verden4. En rejse, hvor den
domme af såvel pædagogisk som retsvoksne skal evne at lære ”nogle forkerlig karakter, samtaler og væren med
te spilleregler” at kende for at kunne
den unge og med andre om den unge,
kommunikere, holde styr på afstanden,
egne iagttagelser mm.
der er mellem ’’den normale verden’
Ved den performative anerkendelse
og den unges verden for at kunne
af den unge forstår vi de handlinger,
sætte retning på tilbagevejen, evne at
de krav og de forventninger, vi kan
møde den unge uforbeholdent, når den
stille til den unge ud fra de konstavoksne er ”nået ud til” den unge for at
tive anerkendelser, vi har af den unge
kunne starte en udvikling og fælles tur
(omsættelse af viden til handling),
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så handlinger, krav og forventninger
tager deres udgangspunkt i det, den
unge formår lige her og nu (velvidende, at vi samtidig er/skal i gang
med en rejse/udvikling mod normalområdet).
Dette stiller den voksne i en dynamisk vekselvirkning mellem at være
konstant
aktivt
Det pædagogiske konstaterende i forrum sidestilles her hold til den unges
med et givent her-og-nu-tilstand
af følelser, væren
specialpædagogisk og handlinger for
arbejdssted, hvor at omsætte det til
fokus ligger på performativ handdvs. det stålæring, udvikling og len,
sted, hvorfra vi kan
forandring ud fra komme videre med
den unges formåen vores forehavende:
og væren. at skabe udvikling og forandring.
Denne dynamiske vekselvirkning fordrer, at den voksne opererer med to
typer af handling: Et flow mellem
konstativ og performativ anerkendelse
af den unge (en indre bevidst proces
hos den voksne), og et flow mellem at
få nu-viden om/af den unge om den
unge og det pædagogiske rum, hvori
der handles af såvel den unge som
den voksne (en ydre proces/handlen
hos den voksne). Det pædagogiske
rum sidestilles her med et givent
specialpædagogisk arbejdssted, hvor
fokus ligger på læring, udvikling og
forandring ud fra den unges formåen
og væren. Dette bevidste fokus hos
den voksne på den dynamiske vekselvirkning mellem den konstative og
performative anerkendelse skal for at
kunne medvirke til udvikling være
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sammenføjet med en rettethed7. Den
rettethed, hvor den voksne sætter
bevægelsen for udvikling ind for den
unge mod mindskning af afstanden til
normalområdet.
Ved at gøre brug af dette andet
redskab sammen med det første redskab skaber den voksne et pædagogisk
rum, hvor der er plads til at møde den
unge på dennes til enhver tid tilstedeværende ståsted. Samtidig er den
voksne uden muligheder for at kunne
dømme den unge ude, da den voksne
i så fald kun ville gøre brug af den
konstative anerkendelse og derved fravælge omsættelsen til en performativ
anerkendelse og handlen. Et sådant
konstativt fravalg, hvor den voksne
dømmer den unge ude, genkendes i fx
den voksnes brug af udtryk som ”uden
for pædagogisk rækkevidde’’.
I den diskurs, vi her anvender
(Foucault, 1969), understreges den
voksnes manglende formåen til at vandre ud i ’’verden’’ for at møde den unge
der, hvor den unge udfolder sin måde
at gøre sit liv på, og derved ikke får
skiftet fra en konstativ til en performativ anerkendelse og handlen.

3. Redskab: Relationsdannelsens
følelsesindstillinger hos den
professionelle: Engagement,
håb, tiltro, respekt, forståelse
og ærlighed
Det tredje redskab, som også giver et
svar på anden halvdel af spørgsmål 2:
”På hvilken måde og hvordan kan en
relation mellem den voksne og den
unge dannes og påbegyndes?” eller for
at videreføre redskab 1 og 2: Hvordan
og hvem etablerer relationen mellem
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den voksne og den unge, når jeg som
voksen har foretaget vandringen ud
til, fundet den unge og ønsker at tage
vandringen sammen med den unge tilbage? Dette tredje redskab til relationsdannelse og fordringer til den voksne,
har vi hentet fra den svenske teoretiker og praktiker, psykolog og psykoterapeut Per Revstedts (Revstedt, 2004)
teori om relationsdannelse i arbejdet
med udsatte. I stil med vores diskurs om den handlende voksne, tager
etableringen af relationsdannelsen sit
første afsæt i eller hos den voksne,
hvor den voksne indleder og vedholder
opbygningen af relationen til den unge
gennem seks følelsesindstillinger, som
den voksne besidder og formidler til
den unge. De seks følelsesindstillinger,
som den voksne formidler, er: engagement, håb, tiltro, respekt, forståelse
og ærlighed. Disse seks følelsesindstillinger (Revstedt, 2004) følger den røde
tråd i måden at gøre menneske på, som
også er indeholdt i redskab 1 & 2, og
giver den voksne både ansvar for og en
vedvarende tilgang til relationen med
den unge.
Engagement: At den voksne nærer
omsorg for den unge, hvilket den
voksne viser gennem handlinger og
følelsesreaktioner, så den unge føler,
at den voksne er engageret i ham som
menneske og ikke bare varetager sit
arbejde som fx lærer, pædagog eller
psykolog. For den voksne betyder det
i relationen med den unge at være
grundlæggende til stede som menneske og ikke kun som en samfundsfunktion.
Håb: At den voksne udtrykker og
udstråler, at den unge har realisti-

ske muligheder for forandring og skal
underbygge den unges eget spæde syn
på muligheder for at forandre sin livssituation i positiv retning.
Tiltro: At den voksne udtrykker
tiltro til den unges egen formåen,
egen kapacitet og egne ressourcer.
Ovenfor har vi nævnt den dynamiske
vekselvirkning mellem en konstativ og
performativ anerkendelse af den unge,
hvilket Revstedt i forbindelse med ”tiltro” understreger med, at det påhviler
den voksne at vurdere hvilke krav, der
vil være realistiske og dermed mulige
for den unge at opfylde - og stille disse
krav til den unge.
Respekt: At den voksne nærer
respekt for den unge som menneske
uanset dennes handlinger. Det betyder, at den voksne må kunne skelne
mennesket fra dets handlinger, dvs. at
den voksne kan vise respekt for den
unge som menneske, men samtidig
vise ”afsky” for det samme menneskes
handlinger. At vise respekt for den
unge som menneske og samtidig ikke
anerkende den unges handlinger som
værende i orden kan hjælpe den unge
til en begyndende grænsesætning i
dennes samvær med sig selv og andre.
Forståelse: At den voksne tilkendegiver gennem sprog og handling,
at hun har mødt den unge uforbeholdent, der hvor den unge lige nu
befinder sig.
Ærlighed: Denne ærlighed dækker
tre områder. For det første, at den
voksnes ovenfornævnte følelsesindstillinger til den unge er ærlige og ægte
ment. For det andet, at alle følelsesmæssige reaktioner over for den unge
er ærlige og ægte ment. For det tredje,
51

Specialpædagogik 1 · 2012

at den voksne er ærlig mht. rammerne
og andre vigtige forhold omkring relationen mellem den voksne og den
unge.
Når relationsdannelsen mellem den
voksne og den unge er iværksat, og den
voksne gør brug af sine konstative og
performative erkendelser, anerkendelser
og handlen, vil der i det følgende blive
præsenteret nogle værktøjer til den
voksne. Vi vil her rette fokus mod specifikt to redskaber hentet fra psykologi-

ens verden: Batesons lærings- og refleksionsniveauer og Simonovs ligning.

4. Redskab: Læring 0, om at
udelade det lille ord ’’ikke’’
eller bevidst at kommunikere
gennem et intentionelt sprog i
det performative handlingsfelt
/samværsfelt
Denne fjerde optik, ”Batesons lærings& refleksionsniveauer’’, se figur 1
(Bateson, 2005, p. 285-308), er en af

Batesons lærings/refleksionsniveauer
Læring 0

Nullæring = reflekslæring/responslæring:
Nullæring er betegnelsen for det umiddelbare grundlag for
alle disse (simple og komplekse) handlinger, der ikke kan
korrigeres gennem forsøg og fejl.
NB: Fravær af begrebet ’’ikke’’ – dette opfattes heller ikke,
da det alene ikke har mening/betydning

Læring 1

Læring 1 = læring i det psykologiske laboratorium
Kontekstafhængig læring; kontekstmarkører

Læring 2

Læring 2 = Forandringer i måden hvorpå
Læring af at lære: Lære udenad (1) lære at lære udenad (2)
Transaktioner mellem et individ og dets materielle og menneskelige omgivelser
Transfermuligheder/overførelser
Kontekst = omfatter subjektets adfærd såvel som de ydre
hændelser
Pejlemærker: Vaner; regler; normer; forenkling vha. begreber som fx selv, identitet

Læring 3

Læring 3 = lære at lære at lære metasyn; metaoverblik;
sprængning af begreber; ex: ’’jeg ved ikke, om det er god
musik; jeg ved kun at jeg kan lide det’’ – ’’almægtighedsperspektiv’’

Figur 1
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mange mulige, som er indeholdt i redskab 1, 2 og 3., og som kan være med
til at kunne udbygge den voksnes møde
med den unge. Eller hvordan kan den
voksne formidle de seks følelsesindstillinger engagement, håb, tiltro, respekt,
forståelse og ærlighed uden at forholde
sig til den unges læringsniveau? Den
voksne må hele tiden gøre sig klart,
hvilken type af læring/refleksion den
unge formår - lige netop her.
I Danmark har det igennem en
årrække været almindeligt brugt i
teorier at slå ’’Læring 0” sammen med
”Læring 1”, hvor Batesons læringsniveauer har været inddraget, fx
(Hermansen, 2003), og dermed lave
og præcisere en forskel og overgang
mellem Læring 0/1 og læring 2 som to
væsentlig forskellige læringsniveauer.
Dette giver et fokus på en vigtig tilgang til undervisning i normalområdet, men indikerer samtidig populært
sagt at kunne få ”klaret” overgangen
til læringsniveau 2 (og evt. 3) og så
lade læringsniveau 0 være reserveret
til dyr og meget små børn og læringsniveau 1 til børn (og voksne), der er
på vej (og som giver sig i kast med
noget uden for deres egentlige videns
og handleområder).
Vi vælger her specifikt at fokusere
på læringsniveau 0 & 3. Lærings- og
refleksionsniveau 3 (med den indbyggede viden om niveau 0, 1, 2) kunne
være udfordringen eller kravet til den
voksne for at kunne bevæge sig ud
til den unges perspektiv og erfaring
med verden uden i dette møde at være
fordømmende eller miste eget fodfæste. Det vil sige at kunne beholde
viden om egne vaner, regler, normer

og handlinger, som er indeholdt i den
af samfundet opstillede normalitetsramme, som vi ønsker den unge hen
i og samtidig være nysgerrig omkring
den unges måde at se verden/livet på.
På den måde kan vi – i samtalen/samværet med den unge – afdække hvilke
tanke-, erfarings- og følelsesrefleksioner, der danner den unges normer og
handlinger.
Med et fortsat lærings- og refleksionsniveau 3 som den voksnes afsæt,
kan den voksne, såfremt den unge
ikke gør brug af læringsniveau 2 i
dennes livsverden, rette samtalen mod
læringsniveau 1. Det vil sige at tilføje
konstativer eller kontekstmarkører fra
den unges hidtidige liv til de åbne
spørgsmål i samtalen for at afdække,
om dette udgør et refleksionsniveau
hos den unge. Disse kontekstmarkører
er mærkninger fra den unges liv, men
ikke vurderinger af disse forhold. Der
er forskel på at vurdere den unges hidtidige liv (fx: Jeg ved godt, at du har
haft det svært …) og i stedet for vurderingen spørge ind til den unges oplevelse af levet liv ved at sætte fx sted
på i de åbne spørgsmål. Det første skal
undgås, da det er disrespektfuldt over
for den unge og desuden lukkende over
for samværet og relationen med den
unge – altså en vurderende kontekstmarkør. Den ønskede kontekstmarkør
kunne være en henvisning til, hvis
det fx er spisesituationen, der snakkes om, at føje stedet til spørgsmålet,
dvs. fra hvordan plejer du/I at spise
til, hvordan og hvor spiser I hjemme
hos dig/hos din bedstemor/hos din far
osv. i separate spørgsmål. Når det fx er
spisesituationen, der er samtaletemaet
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med den unge, vil der ofte ikke være
nogen læring om, at der kan være
spist eller spises forskelligt regelmæssigt eller vanemæssigt. Den unge ville
i så fald have dannet sig mønstrer om
spisesituationer og uden videre have
aflæst i situationen, hvordan (og med
hvilke regler) man spiser forskellige
steder. Det betyder for os som voksne,
at den læring, vi skal have lagt ind
i samtalen og senere i situationen,
skal foregå på læringsniveau 0 – ikke
læringsniveau 1.
Men først lige et indspark – vær lige
nysgerrig! om den unge rent faktisk
kunne befinde sig på et lærings- og
refleksionsniveau 3 i og omkring, for
at blive i eksemplet, spisesituationer, men med et afsæt i levet liv, uden for
den normale samfundsorden og derfor
måske også har opnået en status, hvor
den unge kan spise, som han kan lide
det og tager denne status med sig på
institution! – Så er samtalen jo en
anden: En fælles vandring gennem
læringsniveau 2, 1 (evt. 0), 1, 2 og
måske enkelte magtkampe undervejs.
– For kræver det ikke en anerkendt
høj positionering i det miljø eller
samfund, man er en del af for alene at
kunne agere og handle i fællesskabet
ud fra et refleksions- og læringsniveau
3 (ustraffet)?
Men vores ærinde lige her er et
andet, nemlig unge mennesker med en
udtalt læring og refleksion, der foregår
på lærings- og refleksionsniveau 0.
Hos Bateson (Bateson, 2005) er
læring, forandring og udvikling i
hovedtræk synonymer. Ingen af processerne kan forekomme uden de andre
to processer er i funktion og påvirkes
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og ændrer indhold eller mængde i personens ”samlede viden’’. De anbragte
unge, vi møder i disse specielt dannede
pædagogiske foranstaltninger, beskrives ofte med en række betegnelser som
fx kriminelle, med sociale-emotionelle
vanskeligheder, asociale. Det er ofte
afhængigt af, om de har været udsat
for en retslig eller pædagogisk dom.
Fælleskendetegnet er imidlertid, at de
ikke bestrider en adfærd og handlinger,
der accepteres i normalområdet. Med
andre ord: deres sociale kompetencer
og evne til ønskværdig følelsesmæssig
regulering er fraværende eller hullet, hvilket henviser til nyere udviklings- og neuropsykologiske teorier
(Sørensen, 2007): De har ikke kunnet
indgå i interaktionsforhold, hvor det
kunne læres, eller at de ’’genmæssigt’’
ikke er disponeret til at kunne erhverve sig disse færdigheder på almindelig
vis. Fælles er dog, at læringen starter
som nullæring og nulrefleksioner og
for de genmæssige måske forbliver nullæring og nulrefleksioner.
Som det høres og udtrykkes i almindelighed i og uden for praksisfeltet:
Den unge opfører sig som en toårig.
– Ja! Og det betyder? for at gå fra
konstativ erkendelse til performativ
anerkendelse og handlen: For det første – for at se på den unges handlinger
– disse handlinger optræder på et nulrefleksions niveau altså ureflekterede
responser på såvel ydre som indre stimuli. De ydre stimuli er her specifikt
den voksnes. Det vil sige, at den voksnes ord og handlinger skal møde den
unges egne impulsive og ukendte eller
ubevidste følelser, erfaringer og handlinger, hvor (efter)tanken samtidig er
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fraværende. Det er her, at Batesons
pointering af fraværet af ikke-handlinger på dette niveau bliver væsentligt
for den voksne. Når den unge ikke
opfatter ikke-sætninger eller ikke opererer med viden og handlemuligheder
i komplementære kontekster, må det
sprog, som den voksne anvender, være
retnings- og indholdsanvisende på den
handling, man ønsker og ikke referere
til en uønsket adfærd, som jo ofte
udtrykkes i ikke-sætninger, fx du må
ikke gå ud nu. – Ikke henviser her
til, at den unge skulle kunne handle
i en anden kontekst og kræver såvel
en viden om en anden handlekontekst
med ønskede legitime handlinger og
derefter refleksioner på mindst refleksionsniveau 1 for at kunne ændre
adfærd. Med et nulrefleksionsniveau
hører de retnings- og indholdsangivelsen, men ikke ordet ikke, så det den
unge hører er, du må gå ud nu! og
responshandler og går8!
For det andet – for at se på den
unges egne indre stimuli og den voksnes handlemuligheder: Med fraværende, hullet eller manglende udvikling
af de sociale færdigheder og viden om
og regulering af egne følelser vil den
unge mangle sprog på og registrering
af såvel egne sansninger, følelsestilstande som oplevelse af en egentlig
jeg-følelse (kræver lærings- og refleksionsniveau 2). Det betyder, at den
unge impulshandler på et lærings- og
refleksionsniveau 0 (uden omtanke!)
også på egne følelsestilstande, sansninger og lagrede erfaringer. For den
voksne betyder det at anerkende den
unges verbale, fysiske og følelsesmæssige ytringer ikke alene som den unges

egne individuelle problemkaos, men
som et fælles anliggende i et topersoners forhold mellem den unge og den
voksne, også kaldet interaktiv affektregulering (Sørensen, 2007, p. 25ff).
Interaktiv affektregulering indeholder
behovet mellem at give og modtage
gennem det nonverbale sprog og det
verbale sagte sprog. Disse tilstande har
et ydre udtryk, der vises og (måske)
kan aflæses af den anden og et indre
subjektivt indtryk. At have behov for
affektregulering vil sige, at den unge
ønsker, råber på, tier eller panikker sig
til, at den voksne kan læse den unge
og dermed vide og tilbyde, hvad den
unge har brug for. Og det er netop den
unge, der har brug for affektregulering
og ikke den voksne! – Det er her den
voksne må være sig bevidst om sine
egne følelsestilstande: Er den voksne
fx vred på den unge over at få fingeren, bliver det den voksne, der ønsker
eller kræver affektregulering af den
unge, ved at den unge ophører med at
give fingeren, så den voksne ikke føler
sig ”krænket”. Relationsforholdet har
i så fald byttet roller, hvor det er den
unge, der skal give til den voksne og
dermed regulere relationsforholdet hvilket jo netop er det, den unge med
et lærings- og refleksionsniveau 0 ikke
kan eller skal. Den voksnes opgave er
her at bruge sit refleksionsniveau 3,
når den unge har uacceptabel adfærd
og søge at afdække den unges indre
følelsestilstande, behov og tidligere
erfaringer for at kunne tilbyde det,
den unge har brug for (og dermed give
affektregulering til den unge). For at
blive i analogien med en opførsel som
en toårig er det den voksnes opgave
55

Specialpædagogik 1 · 2012

at finde ud af det lille barns behov
og give det, hvad der udligner det
ubehagelige hos barnet: Mad, omsorg,
selskab, osv. Den unges erfaringer med
at blive set og dermed at blive affektreguleret mangler ofte hele dette fundament for at kunne udvikle selvregulering og dermed en bevægelse væk fra
rene impulshandlinger på såvel indre
som ydre stimuli og skal derfor tillæres i samværet med betydningsfulde
(for den unge) voksne i de specielle
pædagogiske foranstaltninger, som de
er anbragte i.
For at uddybe dette rettes fokus
mod det sidste redskab i denne sammenhæng: Simonovs ligning.

Simonovs formel
E=÷N(In÷Ia)
• E : Emotion (dens intensitet,
kvalitet og udtryk)
• N: Størrelsen og kvaliteten af
behov
• (In÷Ia): Evalueringen af sandsynligheden/muligheden for
at tilfredsstille behovet på
grundlag af medfødte/fylogenetiske og ontogenetiske erfaringer
• In: information om midler,
som forudsigeligt er nødvendige for behovets tilfredsstillelse
(n = necessary)
• Ia: information om midler, som
er tilgængelige for subjektet
på et givet tidspunkt (a =
available)
Figur 2
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5. Redskab: Simonovs
ligning eller formel
Simonov9 er en russisk forsker, der gennem sin omfattende empiriske grundforskning vedrørende forholdet mellem
emotioner, behov og tilfredsstillelse af
disse behov bl.a. er fremkommet med
en ligning for disse forholds gensidige
afhængighed. Som det fremgår af figur
2 ser ligningen sådan ud: E=÷N(In÷Ia)
(Sørensen, 2007, p. 16). Det, vi som
voksne i feltet kommer i kontakt med,
er den unges ydre side, dvs. den unges
følelsesudtryk (E), eller måske skulle vi
sige udbrud, da det, der ’’rammer’’ os,
ofte har intensitet og et angribende
udtryk eller markering. Et følelsesudtryk, som ofte er upassende i forhold
til, hvad normalområdet tillader som et
legitimt følelsesudtryk i vores kultur. –
Kan vi som voksne være medvirkende
til, at det bliver anderledes – mere
legitimt?
Ja! Ved at se på ligningens anden
side, som udtrykker, hvad dette følelsesmæssige udtryk (E) er et produkt af,
eller sagt på en anden måde for at se
på, hvad der er i spil i den unges indre
og ydre. Denne anden side af ligningen
består af produktet mellem indre behov
(N) og tilfredsstillelse af disse behov
(In÷Ia). Her kommer så lidt matematik:
For at det kan medføre et legitimt positivt følelsesudtryk (E), skal produktet
mellem behov og tilfredsstillelsen af
behovet være positivt (+). Da der står
et minus foran N, skal (In÷Ia) ligeledes
være negativt, når Ia er trukket fra In
(for at få et positivt resultat: minus
gange minus giver plus, hvor et minus
gange et plus giver minus). Et behov
(N) er bare et behov og kan i sig selv
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ikke værdisættes til at være positivt
(+) eller negativt (÷), hvor minusset
foran (N) blot er en del af formlen, men
vigtig for den sidste faktor (In÷Ia).
Derimod kan behovet være til stede
hos individet som et lille og utydeligt
behov, som derfor nemt kan ignoreres
af individet, og frem til at være stort
og banke så voldsomt på, at det kræver,
at man som individ for enhver pris vil
søge at få det udlignet eller opfyldt.
Om det lykkes positivt, dvs. så individet
med behovet og andre i dets omgivelser
føler (E) et behag og en veltilpashed, vil
afhænge af udkommet eller værdien af
den anden faktor (In÷Ia). Som udtrykt
skal denne faktor være negativ, dvs. at
Ia, som er de indre og ydre muligheder
eller midler, som individet vil skulle
have til rådighed for at opfylde behovet
positivt, skal være større end In, som er
individets – ofte ubevidste – erfaringer
med, følelser for og eventuelle tanker
omkring at få tilfredsstillet behovet.
Den anbragte unge er, som nævnt i
begyndelsen, mangfoldigt udsat bl.a.
for sig selv, som kan tilskrives en
større In-værdi end en Ia-værdi med
mange erfaringer for behovstilfredsstillelse i form af følelsesmæssige udbrud
eller aktioner (E), der i normalsamfundet takseres som illegitime, og som
ofte har medført sanktioner og bl.a.
medvirket til deres anbragte situation.
For at de indre og ydre muligheder
eller midler (Ia) kan få en samlet større
værdi end In, kommer den voksne på
banen, som en væsentlig del af den
unges ydre, da de indre muligheder og
midler hos den unge må være for få
eller mangelfulde, når In-værdien er
større end Ia-værdien. Den voksne kan

tilbyde sin viden ud fra sine konstative erkendelser og teoretiske viden og
gennem sin deraf performative handlen stille verbale forslag, spørgsmål
eller løsninger op for den unge til
forståelse hos den unge af den unges
her-og-nu-behov og tilfredsstillelsen
af dette behov på en legitim måde
(positiv interaktivt affektregulering).
For den unge med et lærings- og
refleksionsniveau 0 vil forslag og
spørgsmål nærme sig rene løsninger
med retning på handling (hvad skal
den unge gøre her og nu?), og hvad
er meningen med det (intentionaliteten med løsningen, som her er en
oplevelse af indre behovstilfredsstillelse med et ydre legitimt følelsesudtryk hos den unge)? For unge, som i
deres forskellige kontekster ikke har
læring om muligheder for legitime
følelsesmæssige handlinger i forhold
til deres behov, vil den voksne skulle
stille spørgsmål og forslag, som viser
hen til forskellige kontekster og deres
legitime følelsesudtryk i forbindelse
med behovstilfredsstillelse (lærings- og
refleksionsniveau 1).

Opsummering:
Det lyder jo enkelt nok, men er det
ikke! – Det stiller krav og fordringer til
arbejdspladsens kultur og den ansatte,
dvs. de/den voksne som den unge ofte
er helt afhængig af for ikke at blive
yderligere udsat for en ny ’’værre’’
udsættelse:
• Vedvarende at indhente og opdatere
sin viden om den unges her-og-nuformåen, tilstand, undren, behov,
sorger, glæder osv. og den unges
egen viden om sig selv og verden
57
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eller mangel på samme (konstativ
handlen og anerkendelse).
• Vedvarende at have og opdatere
teoretisk viden om mennesket: Fx
indenfor udviklingsteorier, neuropsykologiske teorier, læringsteorier,
relationsteorier, sociologiske teorier.
• At forblive den voksne i relationen
med den unge. Det betyder, at den
voksne må have et afklaret forhold
til sine egne holdninger, behov og
emotionelle følelsesudtryk og kunne
tilsidesætte disse for at kunne være
til stede som den voksne sammen
med den unge og forblive i sin positionering. Simonovs ligning gælder
jo også den voksne, hvor den voksne
skal være til stede med den unge
med emotionelle udtryk (E), der er
gældende som overordnet positive
følelsesmæssige ytringer i normalsamfundet blandt såkaldte normale.
For ikke at falde i afmagtens vold
og kræve handling og indordning fra
den unge, som den unge ikke formår,
fordrer det af den voksne en væren
på lærings- og refleksionsniveau 3.
Derved kan fokus fortsættes på de
udviklende processer med den unge.
Desuden kræves et voksent arbejdsmiljø, som kan udbyde muligheder og
midler for den enkelte voksne, så den
voksne kan blive ved med at føle eller
genetablere, at de har et overskud af
muligheder og midler (Ia) i forhold til
samvær og relation med den unge.
Dette kræver et uddannende og
kollegialt miljø, hvor der er etableret:
Konsensus for målrettede udviklende
voksenkurser, kollegiale samarbejdsmuligheder med legitim ret til dels
succeser (fortællerret til den enkelte
58

om succesen og de andres muligheder
for at være nysgerrige og lærende),
dels situationer, der var mindre heldige (fortællerret til den enkelte med
sigtet: Hvad lærer jeg om mig selv, mit
forhold til andre, handlemuligheder i
kommende lignende situationer), kollegial supervision (Løw, 2001), supervision af den enkelte, og frem for alt
fokus på de udviklingsprocesser, der
foregår, og måden hvorpå de bedst
muligt fremmes fra konstative erkendelser til performative handlinger.
Og sidst men ikke mindst: Mod, lyst
og vilje til at handle performativt anerkendende sammen med og i samværet
med kollegaer og den unge med fokus
på projektet: Udvikling, læring og vandring hen mod og ind i normalområdet.

Noter

1 Her henvises til italesættelsen i det offentlige rum gennem de sidste par år: Sager
og nyheder, hvor sagsbehandlere og lærere
mv. er i fokus for ’’at være udsatte for’’
den udsatte [altså den der er dømt til at
skulle modtage hjælp (uanset årsag) ud fra
gældende praksisser], men hvor der ikke
reflekteres over den udsattes belastninger
og begrænsninger i disse sager. Den udsatte
optræder som ikke-handlende objekt for det,
de er (lovmæssigt/pædagogisk) udsatte for.
2 Med redskaber mener vi her ’’tilgange’’.
Det semantiske indhold i det engelske ord
’’knowledge’’ har foresvævet os med den
dobbelte betydning på engelsk: ” to know
how and to know why”.
3 At erstatte Kierkegaards egne begrundelser
for at hjælpe næsten (til at elske Gud)
med at hjælpe den unge til at kunne begå
sig legitimt i samfundet er inspireret af
K. E. Løgstrups artikel om Opgør med
Kierkegaards ’’Kærlighedens Gerninger’’ i
Løgstrup, K. E. (1991). Den etiske fordring. (s.244-264). København: Gyldendals
Boghandel.
4 En rejse, der ofte kan få den voksne til
at aflevere ’’rejsen’’ til den unge med krav
om, at det er den unge, der skal flytte
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8
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sig hen til den voksne, hvilket jo ville
betyde, at den unge alene selv må foretage
vandringen fra at være udsat til at være
deltager i (hvilket jo ikke harmonerer med
intentionerne i den voksnes professionelle
funktioner og begrundelserne for de specielle pædagogiske foranstaltninger).
Her henvises f.eks. til Lene Metner og Peter
Storgårds anerkendelsesbegreb kap. 2 i:
Metner, L. & Storgård,P. (2008). KRAP –
Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende
Pædagogik. Frederikshavn: Dafolo.
Austin (1911-1960), en engelsk filosof,
som udviklede den filosofiske metode kaldet ’’den lingvistiske fænomenologi’’, som
kort fortalt handler om, hvordan vi bruger
sproget og betydningen af dets sprogfænomener. (Lübcke, P. (red.). (1983). Politikens
filosofiske leksikon. Copenhagen: Politikens
Forlag A/S.)
Begrebet ‘rettethed’ er her brugt i betydningen ’’at sætte retning’’, som fx Stern
gør brug af i forbindelse med sin udredning
af ’’Intersubjektivitet som et motiv med
foregribende værdi’’ (Stern, 2004, p. 120):
”Et motivationssystem skal rumme subjektivt oplevede motiv(er), der organiserer og
styrer adfærden i retning af et værdsat mål.
Mens man søger efter og bevæger sig i retning af målet, er der en subjektiv oplevelse
af foregriben, følt som ønske eller behov.’’
En spændende og givende refleksionsøvelse
for den professionelle er at gøre sig klart
i vores mange diagnoser, som disse unge
udsættes for, hvilke diagnoser der egentlig
indikerer (alene?) tilstedeværelsen af en
(fremtrædende eller vedvarende) refleksion
og læring på niveau 0 inden for den unges
sociale og følelsesmæssige kompetencer fx
ADHD og Aspergers syndrom.
Simonov har bl.a. skrevet: Asratyan, E.
A. & Simonov, P. V. (2000). How Reliable
is the Brain? Amazon.com - Simonov, P.V.
(1986). The Emotional Brain: Physiology,
Neuroanatomy, Psychology and Emotion
(Emotions, Personality, and Psychotherapy).
Amazon.com - Simonov, P. V. (1991).
Temperament, Character and Personality:
Biobehavioral Concepts in Science, Art,
and Social Psychology (Monographs in
Psychobiology). Amazon.com
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Abstract:
Youngsters in care – inmates,
exposed people and employees
Focus is on five tools from psychology, sociology and philosophy for
the employees to work with exposed
youngsters and youngsters in care:
(1) To prepare oneself for the meeting
with the youngsters. (2) To recognize
the youngsters through “konstative
and performative” being (Austin). (3)
Bond making from the professional
to the youngsters with engagement,
hope, respect, trust, understanding and
honesty (Revstedt). (4) Bateson’s theory of learning and reflection in four
levels in connection to the employees
and the youngsters. (5) The equation
of The Russian scientist Simonov about
emotions and their expression.
■
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