
IDENTITETSDANNELSE - en pædagogisk 
udfordring



DAGENS PROGRAM

I. Identitet i et systemisk og narrativt perspektiv

II. Vigtigheden af at forholde sig til identitet i en 
pædagogisk kontekst

III. Identitetsopbyggende pædagogisk praksis



IDENTITET I ET SYSTEMISK OG 
NARRATIVT PERSPEKTIV



DET SYSTEMISKE PERSPEKTIV

At se menneskelige relationer som komplekse systemer

Komplekse systemer reguleres ved feedback

Vores feedback til hinanden bliver altafgørende:

Det, som vi siger, gør og udtrykker i forhold til hinanden, bliver 
afgørende faktorer i opretholdelsen og forandringen af de 
handlemønstre, vi tager del i.

Forskellen, der gør en forskel.



DET NARRATIVE PERSPEKTIV

Vi tilskriver vores erfaringer mening gennem fortællinger

Fortællinger bliver skabende for vores oplevelse af virkeligheden og af os selv 

i verden

Vi bliver den person, vi bliver, fordi andre og vi selv, fortæller os sådan

Fortællingerne baseres på vores handlinger og kobles i fortællingen på 

særlige værdier, som vi står for



SPROGET SOM SKABENDE

Virkeligheden konstrueres socialt:

”Alt, hvad vi regner for virkeligt, er socialt konstrueret […] 
intet er virkeligt, før vi er enige om, at det er det.”

Gergen & Gergen 2005: ”Social konstruktion. Ind i samtalen”, side 9

De sandheder, vi finder frem til, er lokale og kontekstuelle



SPROGET SOM SKABENDE

Ord har et indhold og en konsekvens

Ord er ikke neutrale

Vi kan ikke ikke-kommunikere



IDENTITET

Vi indgår altid i systemer med andre mennesker

Vores identitet skabes konstant i vores interaktioner med hinanden

Vores handlinger og udtryk fortolkes og tilskrives en særlig mening i fællesskabet 
med andre mennesker

I grove træk:

Man er sine handlinger

Man bliver den, som man bliver, fordi man fortælles sådan



DET RELATIONELLE SELV

Fra dette perspektiv er der ingen ”indre kerne”

Fra dette perspektiv er der intet ”autentisk jeg” at realisere

Fra dette perspektiv er der relationer mellem mennesker og vores 
kommunikation, hvormed vores virkelighed skabes og får mening



SELVET ER ET FORHOLD, DER FORHOLDER SIG TIL 
SIG SELV

”Mennesket er Aand. Men hvad er Aand? Aand er Selvet. Men 
hvad er Selvet? Selvet er et Forhold, der forholder sig til sig selv, 
eller er det i Forholdet, at Forholdet forholder sig til sig selv; 
Selvet er ikke Forholdet, men at Forholdet forholder sig til sig 
selv.”

Kierkegaard, 1849: Sygdom til døden



IDENTITET EKSISTERER SOM PROCES

”På samme måde, som der ikke er noget substrat, noget det, der lyner, når vi 
siger ”Det lyner” – der er kun lynet som proces.”

Brinkmann, 2015: Identitet – udfordringer i forbrugersamfundet, side 26

Identitet eksisterer kun som proces – en proces, hvormed vi forholder os til os 
selv:

Identitet skabes i koblingen mellem handling og værdier



IDENTITETSBEGREBET

2 væsentlige aspekter:

• Oplevelsen af at være en sammenhængende person på tværs af tid og  
kontekster

• Overensstemmelse mellem det jeg gør (handlinger) og det, som jeg gerne vil 
stå for (værdier)



VÆRDIER

Værdier rækker ud over mig selv

Værdier er noget, man forpligter sig på – snarere end noget, der 
er baseret på lyst og velbehag



OPSUMMERENDE

 Vi indgår altid i relationelle systemer med andre mennesker

 I disse relationelle systemer skabes virkeligheden om, hvem vi er, i vores 
kommunikative feedback til hinanden

 Fortællinger er skabende og ord er ikke neutrale

 Identitet kendetegner den proces, hvormed vores handlinger forbindes til særlige 
værdier

 Vi finder muligheder for identitet i vores daglige interaktioner og kommunikation 
med hinanden



VIGTIGHEDEN AF AT FORHOLDE SIG TIL 
IDENTITET I EN PÆDAGOGISK KONTEKST



INSTITUTIONALISERING

Generelt:

Vi har opbygget et samfundet, der former os ud fra devisen:

- Du skal finde ud af, hvad du vil!

Indirekte fanges vi ind i diskurser om, at det meningsfulde valg findes ved:

 at ”mærke efter”

 at skulle have lyst til det



INSTITUTIONALISERING

Det problematiske bliver, at det afgørende for, om vi har valgt 
rigtigt, er, om vi har lyst til det – at det vi finder ud af, at vi vil, 
skal hægtes op på en lystfølelse:

- Lyst er ustabil og kan komme og forsvinde igen: Forsvinder lysten, 
så risikerer vi, at valget ikke længere har værdi

Lysten er ikke fyldestgørende nok til at skabe værdi i sig selv



INSTITUTIONALISERING

Vores målgruppe

 Deltagelse i møder med det unge menneske i centrum:

Det handler om mig, men i en kontekst, hvor alle andre tillades 

at mene noget om mig, mine vilkår og gerne på mine vegne



INSTITUTIONALISERING

Denne form for mødedeltagelse medfører risiko for pseudosamarbejde:

 Vi får ikke reelt samarbejdet med den unge

 Den unge får en oplevelse af, at egne meninger er mindre værd end 
systemets/eksperternes

 Den unge ikke oplever sig anerkendt som menneske, men oplever at blive en 
”sag”, nogens arbejde



INSTITUTIONALISERING

Vores målgruppe

 Individuelt tilrettelagte handleplaner forhandles på disse møder

Risiko for, at de aftalte mål ikke reelt giver mening for den unge

Ofte indgår et krav om selvstændighed i handleplanen

Risiko for, at vi overser, at selvstændighed er en egenskab, der skabes 
relationelt



KRAVET OM SELVSTÆNDIGHED

At kunne navigere selvstændigt og tage stilling til, hvad man gerne vil stå for, fordrer 
en afhængighed af andre mennesker.

Vi er del af relationelle systemer, hvori vores handlinger tilskrives mening. Når vi skal 
forstå vores handlinger og de værdier, vi gerne vil stå for, har vi brug for andres 
feedback.

At blive selvstændig er i den optik relationelt og fordrer en afhængighed af andre.



EVNEN TIL AT STÅ SELV



PÆDAGOGIK OG RELATIONEL TILBLIVELSE

Vi skaber konstant hinanden som særlige slags personer i vores 
daglige interaktioner med hinanden

 Vi kan kun være det, vi tillades at være

 Vi kan kun blive det, vi tilbydes at blive



EN HORISONT AF VÆRDIER

Vi har brug for en værdihorisont til at vejlede vores handlinger og valg

Værdihorisonten giver os et overblik over, hvilke værdier, vi gerne vil repræsentere

Værdihorisonten giver os en idé om, at vi er knyttet til noget, der er større end os 
selv

Værdihorisonten skabes for hver enkelt af os i vores relationer med andre mennesker



DE UDSATTE UNGE

Ofte oplevet mange skift:

 Flytninger

 Sagsbehandlere

 Skoler

 Venner

 Sporadisk kontakt til familie og netværk

 En manglende stabilitet i de mennesker, de omgives af



DE UDSATTE UNGE

Andre mennesker hjælper os til at se vores handlinger på en særlig 
måde – og derigennem os selv på en særlig måde, som en særlig 
slags nogen

At den måde, som vi opleves på af andre, er konsistent, hjælper os 
til at opleve os selv som sammenhængende personer, hvis 
handlinger stemmer overens med éns værdier



DE UDSATTE UNGE

Mange skift kan gøre det sværere at fastholde sin oplevelse af identitet og få øje på 
de meningsfulde værdier i tilværelsen

 Dette kan medføre tomhedsfølelse eller oplevelsen af ikke vide, hvem man er

 Dette kan også medføre, at de udsatte unge får tendens til at søge de velkendte 
roller i genkendelige miljøer, som eksisterer uagtet, hvor man bor og befinder sig 
henne – eksempelvis bandemiljøer



FÆLLESSKABETS BETYDNING

Det er almenmenneskeligt at søge fællesskabet

Fællesskabet er med at til opretholde oplevelsen af at være en 
sammenhængende person, der handler meningsfuldt og i overensstemmelse 
med særlige værdier

I fællesskabet og relationerne med andre skabes oplevelsen af at være en 
nogen med værdi i sig selv



FÆLLESSKABETS BETYDNING

De udsatte unge søger ligeledes fællesskaber – eksempelvis bandemiljøer, 
proana- eller cutterfællesskaber o.lign.

Fællesskaber som disse kan give de unge oplevelsen af:

 At bidrage med noget / at være af betydning

 At være en nogen versus at være en ingen



FÆLLESSKABETS BETYDNING

De udsatte unge gør, hvad de kan for at overleve

De kobler sig på fællesskaber, der hjælper dem til at blive en 
nogen

- Om end disse fællesskaber kan synes destruktive for deres 
livsmuligheder, så er det en måde netop at overleve på.



OPSUMMERENDE

 Vi institutionaliseres til at skulle finde ud af, hvad vi vil

 Vi risikerer at bruge lystfølelsen som målestok for vores livsvalg

 Vi risikerer, at de unge ikke oplever sig anerkendt som et menneske, men oplever sig 
som en ”sag”

 Vi risikerer et pseudosamarbejde med de unge mennesker (fordi vi (uintentionelt) kommer til at 
formidle et budskab om, at vi jo ved bedst)

 Vi risikerer ikke at få hjulpet de unge mennesker til at forholde sig til sig selv og til deres handlinger 
og de værdier, de gerne vil repræsentere

 De unge søger fællesskaber, hvor de får en oplevelse af at være en nogen



VIGTIGHEDEN FOR EN PÆDAGOGISK KONTEKST

Det bliver derfor vigtigt, at vi som et professionelt og specialiseret tilbud:

 giver de unge mennesker en mulighed for at være en nogen

 giver de unge mulighed for at forholde sig til, hvem de gerne vil være, hvad de 
gerne vil stå for, og hvor vi ser disse værdier afspejlet i deres handlinger

Vi må hele tiden være opmærksomme på, hvad vi tillader den unge at være, og hvad 
vi tilbyder den unge at blive



IDENTITETSOPBYGGENDE 
PÆDAGOGISK PRAKSIS



DET SYSTEMISKE OG NARRATIVE PERSPEKTIV

Sproget er skabende

De ord, som vi bruger, giver liv til de ting, som de 
beskriver

Det er gennem sproget, at det beskrevne får sit virke –
bliver virkelig



FORTÆLLINGER

 Fortællingerne har kraft til at skabe mennesket som person

 Det menneske, vi bliver, bliver vi, fordi vi fortælles sådan

 Man er sød, fordi man gør ting, der af andre beskrives som søde

Den måde, som de unge mennesker beskrives på af jer, af andre 
og af dem selv, bliver del af de unges identitetskonklusioner



FASTHOLDELSE OG FORANDRING

I vores kommunikation og interaktioner med hinanden skaber vi hinanden som særlige 
slags personer – vi former hinandens identitet og giver hinanden mulighed for 
særlige identiteter

Vi kan i de daglige interaktioner fastholde eller forandre identitetskonklusioner

Eksempelvis fastholdes Emil fra Lønneberg konstant i en identitet som ”skarnsunge”, 
men man kunne sagtens skabe ham som en anden slags person



VI GIVER HINANDEN MULIGHED FOR IDENTITET

Vi er det, som vi tillader hinanden at være

Ønsker vi, at en anden skal kunne blive noget andet – skal kunne forandre sig, skal vi 
give dem muligheden for at forandre sig

Vi skal ændre vores perspektiv på deres handlinger og se deres handlinger i et 
andet lys



ANERKENDELSE

 Rettet mod mennesket som et menneske med et værd i sig selv

 At møde den anden som et menneske med en ret til at blive 

respekteret og forstået

 At tilbyde den anden forståelse er ikke det samme som at billige 

vedkommendes adfærd



ANERKENDELSE

 Ros er noget andet og til tider vidt forskelligt fra anerkendelse

 Ros er eksempelvis ”Hvor er du dygtig/god” etc.

 Ros er rettet mod præstationen i sig selv – ikke mod personen som menneske, 
men mod deres præstationer som målbart på en vurderingsskala (eksempelvis 
fra god til dårlig)



ROS & ANERKENDELSE I HVERDAGEN

I bedste fald virker ros efter hensigten

I værste fald virker ros som nedladende bemærkninger – især når ros rettes 
mod noget, som personen ikke selv anser for rosværdigt, som vigtigt, eller som 
en særligt krævende præstation

Måden, som vi kommunikerer med de unge på, skal gerne afspejle en 
anerkendelse af dem som mennesker og af deres måde at være menneske på



OPBYGGE OG STYRKE IDENTITET

At fange mere end den blotte handling

- Hvad fortæller handlingen dig om vedkommende som person?

- Hvilke værdier kan handlingen eventuelt afsløre?

- Sig det højt, men far med lempe: Det er kun én af mange mulige måder at forstå handlingen 
på – og det er kun set fra dit perspektiv. Det er ikke sandheden om personen.



OPBYGGE OG STYRKE IDENTITET

Det handler om:

 At synliggøre de værdier, som du ser hos den anden – i vedkommendes 
handlinger

 At tilbyde nogle beskrivelser som:

• Rækker ud over de blotte præstationer

• Rækker ind i personens måde at være menneske på



OPBYGGE OG STYRKE IDENTITET

At tilbyde nogle beskrivelser af personen, der giver mulighed for at opdage, 
hvordan andre kan forstå vedkommende som:

 Et menneske, der handler ud fra gode intentioner og ud fra positive værdier

 Et menneske, der er værd at respektere



AT HOLDE SIG TIL DE KONKRETE HANDLINGER

Fokus på de konkrete handlinger øger sandsynligheden for, at den unge kan 
genkende sig selv i beskrivelsen

At kunne genkende handlingen som sin egen medfører muligheden for, at man 
også kan forstå handlingens betydning på en ny måde



AT UDFORDRE FASTLÅSTHEDEN

Når man skal hjælpe andre til at forholde sig kritisk til egne handlinger og værdier 
og forandre den unges fastlåste identitetskonklusion, er det nødvendigt at kunne 
udfordre de ellers fastlåste idéer og beskrivelser, som den unge har om sig selv, sine 
handlinger og sine værdier.

At udfordre er her ikke det samme som at anklage eller provokere

Det handler om at kunne koble sig på den anden og derfra vende blikket mod et nyt 
perspektiv:

 Udgangspunktet er anerkendelse

 Metoden er nysgerrighed



NYSGERRIGHED

 Retter sig ikke mod, hvem der har ret

 En nysgerrighed på, hvordan verden ser ud fra den andens perspektiv.

 En nysgerrighed på, hvad en given forståelse tilbyder, og hvad den lukker 
ned for.

 En nysgerrighed på, hvordan den samme situation kan se forskellig ud fra 
forskellige perspektiver.



MODTAGEREN BESTEMMER BUDSKABET

Nødvendigheden af at være opmærksom på egen tone, attitude, holdning mv.

- særligt på, hvordan disse opleves af den anden

Den anden kan opleve dig som anklagende, selvom du ikke selv oplever din 
tone som anklagende

Du har ansvaret for at gøre dig så forståelig som mulig – at forsøge at blive 
oplevet på en måde, som du ønsker dig oplevet



HVERDAGEN TÆLLER

Fokus på, hvordan man i de daglige interaktioner skaber den andens 
betingelser for identitet

 Den identitetsopbyggende pædagogik kræver ikke timelange 
samtaler, men findes i de konstante interaktioner mellem mennesker

 De små detaljer i dagligdagen kan være altafgørende for styrkelsen 
og opbygningen af en positiv og konstruktiv identitet

 Selvrefleksion over egen kommunikation



OPSUMMERENDE

 I de kontinuerlige interaktioner med hinanden skaber vi hinanden som 
særlige slags personer.

 Anerkendelse er vigtig for at kunne møde det andet menneske, hvor 
det er.

 Anerkendelse er rettet mod personen som et menneske med et værd i 
sig selv. 

 Anerkendelse er ikke ros.



OPSUMMERENDE

 At opbygge, styrke og nuancere en anden persons identitet handler 
om at koble vedkommendes handlinger på særlige værdier.

 Vær så konkret som muligt i beskrivelserne og vær tydelig i koblingen 
mellem den konkrete handling og den mere abstrakte værdi.

 Når handlinger kobles på værdier, knyttes den enkelte person til 
værdier, der rækker ud over dem selv.



OPSUMMERENDE

 Når man skal udfordre fastlåste idéer er det vigtigt at være oprigtig 
nysgerrig og anerkendende over for den anden som et menneske 
med et værd i sig selv

 Modtageren bestemmer budskabet, men det fratager ikke den 
professionelle ansvaret for at sikre så vidt muligt at blive forstået på 
den måde, man ønsker at blive forstået på



VIGTIGHEDEN AF AT FORHOLDE SIG TIL SKABELSEN AF 
IDENTITET I DEN PÆDAGOGISKE KONTEKST

 Lykkes vi med at anerkende personen og koble vedkommendes 
handlinger på særlige værdier på en måde, så personen kan 
genkende sig selv i beskrivelserne, kan vi måske:
 Mindske risikoen for pseudosamarbejde

 Øge sandsynligheden for at det unge menneske får en oplevelse af at være 
en betydningsfuld nogen

 Øge sandsynligheden for at opbygge en konstruktiv og varieret værdihorisont, 
som den unge kan spejle sig selv i og rette sig mod  styrke den unges 
oplevelse af identitet

 Hjælpe den unge til at kunne navigere selvstændigt i forhold til sine 
omgivelser ud fra en tydeligere idé om egne værdier


