
Systemisk og recovery inspireret pædagogik 

Om systemer 

Inden for en systemisk ramme anskues menneskelige relationer som komplekse systemer, der reguleres 

ved feedback i form af kommunikation (Bateson 1972, Jones & Asen 2010).  

Når vi på PUC taler om systemer, har vi blik for de større makrosystemer såsom samfundet og de 

lovgivningsmæssige betingelser, der påvirker muligheden for at navigere i de mindre systemer, 

mikrosystemerne. PUC er del af et større system – det danske samfund og lovgivningen. PUC er en del af 

Region Sjælland, og vi arbejder under serviceloven. Vi har blik for de diskurser, der bevæger sig på 

samfundsplan, og for de betingelser, som vi er underlagt som del af den danske kultur og lovgivning. 

Når det er sagt, er det dog ikke de store makrosystemer, der er i fokus for dette afsnit om systemisk og 

recoveryinspireret pædagogik. Det er derimod mikrosystemerne af menneskelige relationer – altså 

forholdet de unge imellem og de unge og medarbejdere imellem. Disse systemer kan være større – 

eksempelvis med flere personer involveret, og de kan være mindre – eksempelvis en enkelt pædagog og en 

ung. 

Cirkularitet 

Cirkularitet henviser til, at menneskers handlinger kan opfattes dels som reaktion på andre menneskers 

handlinger og dels som en udløser af andre menneskers handlinger. Mennesket i systemet giver således 

feedback til andre gennem sin kommunikation og sine handlinger. (Bateson 1972, Jones & Asen 2010, Lock 

& Strong 2010) 

I forhold til den pædagogiske metode betyder dette, at pædagogen anser sig selv som del af systemet. 

Derfor er pædagogen opmærksom på sin egen kommunikation og handlinger. Ved at gøre noget andet, kan 

pædagogen igangsætte et andet svar – en anden reaktion – hos den unge, netop fordi den unges 

handlinger kan ses som reaktioner på pædagogens handlinger. Heri beror idéen om, at pædagogen ikke kan 

ændre direkte på den unge, men at pædagogen kan ændre på det, som pædagogen selv gør og derved 

skabe mulighed for forandring hos den unge. (Maturana & Varela 1987) 

Den cirkulære forholdemåde er en pædagogik, hvor man som pædagogisk personale forholder sig til, hvad 

man selv gør ind i feltet. Da hvert enkelt lille system er unikt, vil det være forskelligt, hvad man skal gøre i 

forskellige systemer. 

I denne forbindelse bliver det, der kan ændres på den pædagogiske indsats og de omgivelsesmæssige 

rammer med henblik på at skabe udvikling og forandring hos den unge. Der er altså tale om en pædagogik, 

hvor det er vigtigt løbende at reflektere over, hvordan det samlede system, der udgøres af omgivelser, 

medarbejdere og netværk såvel som den unge fungerer, samt løbende ændre på og tilpasse den 

pædagogiske indsats. 

 

 

 

 

 



Recovery-orientering 

PUC refererer til Marselisborg Centrets definition af rehabiliteringsbegrebet. 1 

Som professionelle har vi ansvar for, at de basale og grundlæggende rammer for tilværelsen er på plads. 

Det er derfor de professionelles ansvar at skabe fornødne trygge rammer, så dagligdagen kan fungere.  

Vi bærer altid håbet på den unges vegne. Den pædagogiske opgave er blandt andet at vise de unge, at der 

er håb, mulighed for positiv udvikling og et fremtidigt bidragende og inddragende liv. Det pædagogiske 

personale bærer altid troen på, at den unge kan og vil opnå en større trivsel og et liv med meningsfuldhed 

og så høj grad af selvforvaltning som muligt. 

Vi vægter selvbestemmelse i eget liv, som et vigtigt led i forhold til på sigt at kunne tage ansvar for eget liv. 

Selvbestemmelse henviser til den unges oplevelse af at have mest mulig kontrol i eget liv. De unges 

selvbestemmelse fritager ikke de professionelle fra at tage ansvar, og løbende afstemme indsatsen ift. den 

unges alder og funktionsniveau. Derfor indleder vi altid et samarbejde med den unge om den unges 

udviklingsmål. På teammøder har den unge medbestemmelse i forhold til de beslutninger, der skal træffes, 

ligesom det pædagogiske personale samarbejder med den unge om en meningsfuld pædagogisk indsats, 

støtte og hjælp. Den unge inddrages og høres på denne måde altid i forhold til sine fremtidsplaner og 

udviklingsmål. På denne måde understøtter vi den unges selvbestemmelse i eget liv. 

Netværkssamarbejde 

Med baggrund i PUCs foretrukne viden om systemer, cirkularitet og recovery, er det centralt i vores 

pædagogik, at samarbejde aktivt med det netværk, den unge har – eller med at skabe og udvikle nye 

støttende netværk, som kan tage over, når PUC ikke længere er på banen.  

Vi kortlægger netværket og skaber rammerne for et gensidigt forpligtende samarbejde, hvor netværkets 

perspektiv løbende integreres.     

Identitetsopbyggende tilgang 

Identitet skabes i relationer og ud fra de fortællinger, vi har og fortæller andre, og som andre fortæller om 

os. Når identitet forstås som noget relationelt, bliver den pædagogiske opgave at udvide og nuancere 

fortællingerne om den enkelte unge. Herunder fremhæve kvaliteter og værdier, som pædagogen lægger 

mærke til i den unges handlinger, udtryksmåder og kommunikation m.v. (Andersen 2005, Espersen 2011, 

Gergen & Gergen 2012, Harré & Dedaić 2012, Westmark 2009) 

Sociale invitationer 

Inden for det systemiske perspektiv ses al adfærd og al tale som invitationer til samvær eller dialog. Derfor 

er pædagogen bevidst om, hvilke invitationer vedkommende griber, hvilke invitationer, vedkommende 

                                                           
1 ”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at 

borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et 

selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger består af en koordineret, 

sammenhængende og vidensbaseret indsats.”  

Rehabilitering i Danmark - Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, Rehabiliteringsforum Danmark & Marselisborg Centret, 2004, s.4  

 

 



vælger at bygge videre på – og hvordan vedkommende svarer på de enkelte invitationer. (Andersen 2005, 

Bakhtin 1981, Gergen 2010) 

Eksternalisering 

Ved eksternalisering taler man om det problematiske som noget uden for eller andet end personen selv. 

Dette giver plads til, at de mange andre fortællinger om personen kan fylde. Det betyder, at vi forholder os 

til det problematiske som et problem i sig selv, og ikke til den unge som et problem. (White 2007) 
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