1

Praksisbaseret
evidens,
evidensbaseret
praksis.
Robert van Hennik

Bruno Hillewaere

Om at navigere på grundlag af koordineret improvisation, samarbejdende læring
og multimetodisk udforskning i feedback-informeret systemisk terapi
af Robert van Hennik1, 2. og Bruno Hillewaere.1 Begge systemiske terapeuter, Holland.
Dansk oversættelse © Ole Lindegård Henriksen.

Artiklen er oversat til dansk i anledning af Robert van Henniks besøg hos Narrativt Forum E45 den 16. og 17.
sep. 2021. Spændende læsning for danske terapeuter med interesse for systemisk og narrativ terapi. Her er
vigtigt nyt i familieterapien – ”Samarbejdende læringsfællesskab” med unik betydning for terapiens virkning.
Narrativt Forum E45, som er en faglig interesseorganisation i Danmark, har gennem flere år fulgt Robert ved
de Europæiske Narrative konferencer. Første gang i København i 2012, senere i Rumænien, Italien og Belgien.
Hver gang har vi oplevet hans oplæg og forskellige workshops. De har alle en kerne af det særligt samskabende. Hans praksis emmer af kreativitet og improvisation og ikke mindst en legende tilgang til alvorlige og
komplekse problemer. Det er godt at opleve, hvordan Robert mestrer en sjælden spændvidde fra forskning til
intenst nærvær i det konkrete mødeøjeblik.
Artiklen ”Praksisbaseret evidens, evidensbaseret praksis” er skrevet sammen med kollegaen Bruno Hillewaere.
Robert og Bruno arbejder begge ved Center for Systemisk Terapi og Træning - Euthophia, i byen Breda,
Holland. Artiklen blev publiceret første gang i © Journal of Family Therapy 2017.

• Denne artikel kan måske inspirere
praktikere til at manualisere og udforske
deres egen familieterapeutiske praksis
som en PBEBP.
(praksisbaseret evidens, evidensbaseret
praksis)
• I FITS (feedback-informeret interaktiv
terapi inden for systemer) udgør en
PBEBP-terapeut og familiemedlemmerne et samarbejdende læringsfællesskab, som sammen lærer, hvordan de
lærer og evaluerer deres samarbejde i
terapien.
• PBEBP kan måske udgøre et alternativ
til standardiserede terapeutiske modeller og manualer.
Nøgleord: feedback, manualiseret praksis, improvisation, samarbejdende læring, multimetodisk forskning,
familieterapeutisk forskning, systemisk terapi.

Sammendrag.
I en tid, hvor terapi legitimeres ved transparens
gennem kontrol, standardisering og benchmarking, fremlægger forfatterne det de kalder en flydende manual for Feedback-informeret Integrativ
Terapi inden for Systemer (FITS) som en PraksisBaseret Evidens-Baseret Praksis (PBEBP).3
Den flydende manual for FITS svarer til det
sociale og kulturelle livs lokalitet og kompleksitet
og underbygges af praksisbaseret forskning.
En FITS-terapeut navigerer i sine reflekterede responser på grundlag af koordineret improvisation,
organiseret feedback, samarbejdende læring og
multimetodisk udforskning. Ansvarlighed og transparens tilbydes gennem 1) kvantitative målinger af
effekter, udvikling og samarbejdspunkter i terapien
og 2) kvalitativ udforskning af de navigationsmæssige aktiviteter med brug af improvisation og samarbejdende læring.
FITS er en Praksis-Baseret Evidens-Baseret
Praksis (PBEBP). Terapeuten er både praktiker og
forsker og inddrager klienterne som medforskere.
Terapeut og klienter udforsker virkningerne af
deres samarbejde. Udforskningens output er
terapiens input i det ”samarbejdende læringsfællesskab”, som konstitueres af samarbejdet.

2
Indledning
Denne artikel er en respons på og forhåbentlig et
bidrag til en igangværende samtale om at slå bro
over kløften mellem praksis og forskning (Baldwin
2012, Tilsen og McNamee 2015) inden for systemisk familieterapi. Traditionelle evidensbaserede,
empiriske og postmoderne orienteringer er blevet
præsenteret i opposition til hinanden. I de senere
år har flere forfattere (Chenail 2005, Sundet 2012,
Tilsen og McNamee 2015) imidlertid talt for en
integration af de forskellige tilgange. Kvantitativ og
kvalitativ forskning opfattes som gensidigt kompatible i multimetodiske forskningsdesign (Chenail
2005). Nogle forfattere (Escudero 2012, Pote,
Stratton et al. 2003) taler for at indføre og udvikle
manualer for (ud)forskningen. Andre (Tilsen og
McNamee 2015) forener evidensbaseret praksis
med praksisorienteret evidens, men afviser brugen
af manualer. Inden for denne samtales rammer har
vi formet vores arbejde og skrift.
Vi, forfatterne, arbejder som systemiske terapeuter, lærere og supervisorer på en hollandsk institution for psykisk sundhed. For nogen tid siden bad
en virksomhedsleder os gennemføre en standardiseret systemisk terapi. Vi spurgte os selv, om vi
kunne forpligte os til at arbejde efter en enkelt
model eller behandlingsmanual, besluttede ikke at
gøre det, og udviklede, beskrev og udforskede
efterfølgende vores egen familieterapeutiske praksis.
Psykoterapien legitimeres nu om dage ved ansvar for terapiens resultater, ofte med fokus på
kontrol. De politiske ledere af sundhedsorganisationerne er overbeviste om, at forandring kan styres,
og at kompetence og resultater kan maksimeres
gennem kontrol med processer, der tilbyder omsorg på transparente måder. Og så kan ansvarlighed med fokus på kontrol opbygges gennem
storstilet introduktion af evidensbaserede terapeutiske standarder og monitoreringssystemer.
Dette har ført til anvendelse af manualiserede behandlinger, systematisk (rutinemæssig) resultatmåling og benchmarking.
Men vores kritik af standardiseringen og disse
behandlingsmodeller og monitoreringssystemer
går ud på, at de får fire hovedelementer, som vi
værdsætter i vores terapeutiske arbejde, til at forsvinde ud af fokus.
For det første overser man fordelene ved at integrere flere teorier, praksisser og færdigheder, der
er tilkommet individuelt over tid. Lebow (2007)
hævder, at hver ny familiesituation kræver fokusering på en ny konfiguration af teori og procedure.
I en integrativ familieterapeutisk tilgang matcher
terapeuten nyttige evidente begreber og teknikker
med de faktiske spørgsmål, behov og evner hos
klienterne (Lebow 2007).
For det andet ignorerer standardiseringen af
behandlingsmodellerne betydningen af den terapeutiske alliance – et partnerskab, hvor terapeut og
familiemedlemmer er enige om selve karakteren af

den terapeutiske proces. Succes i terapien er for
det meste et resultat af følgende faktorer: den
terapeutiske alliance, terapeutens egenskaber og
karaktertræk, loyalitet og forventninger (Hubble,
Duncan og Miller 1999). Hubble, Duncan og Miller
fremhæver terapi informeret af feedback om resultater, udvikling og samarbejde.
For det tredje vies improvisation – en afgørende
terapeutisk færdighed – ikke større opmærksomhed i manualerne og opfattes ofte som en uønsket
bivirkning. Familieterapeuten er nødt til at improvisere og respondere på ”passende” måde på specifikke omstændigheder (Shotter, 2007). Eftersom
disse omstændigheder udvikler sig spontant, kan
man aldrig vide, hvordan de vil forme sig, hvordan
de kan opstå, eller hvornår (Andersen 1991).
For det fjerde kommer standardisering med
henblik på kontrol i konflikt med et systemisk
perspektiv på organisatorisk læring (Beats 2006;
Blackmore 2010). I komplekse, ikkelineære systemer kan små forandringer få dramatiske virkninger
og generere meget kompleks adfærd, fordi de kan
blive forstærket gentagne gange af selvforstærkende feedbackløkker (Capra og Luisi 2014).
Kontrol og struktur er derfor kontraproduktive og
har en paradoksal effekt. I samme grad vi kontrollerer et symptom, vil symptomet kontrollere os.
Selvlærende systemer giver imidlertid mulighed for
entropi – tendens til at bevæge sig i retning af
grænsen til det kaotiske (Beats 2006).
Vi har udviklet en ”flydende” manual for feedbackinformerede terapeutiske systemer. Vi kalder
vores tilgang FITS, og med den prøver vi at skabe
balance mellem struktur og spontanitet på en
måde, der gør metodisk udforskning af usikre
processer og resultater mulig. Terapeuten benytter
på den ene side en manual og en tidsramme og
samskaber på den anden side en passende
konfiguration af teori og procedure i dialog med
familiemedlemmerne.
Kan et ansvar for resultaterne af terapien gøres
gældende på grundlag af et fokus på relationel
moral snarere end på kontrol? Tilsen og McNamee
(2015, p. 125) opfordrer SCD-terapeuten (Systemisk, Konstriktionistisk, Dialogisk) til at opretholde
”en etisk og relationel orientering og samtidig skabe 'evidens', der kan informere en effektiv praksis”.
Carr og Kemmis (1985) insisterer på, at praksisforskning for at fremme demokratisk og dialogisk
validitet skal udformes som en samarbejdende
undersøgelse. Gergen (1985) sagde: ”Sandheden
er en lokal praksis”. Validering og verifikation sker
inden for specifikke fællesskaber og deres
”sprogspil” – ”validering indefra”.
FITS er Praksis-Baseret Evidens-Baseret Praksis. Ansvarlighed opnås ved brug af en flydende
manual, multimetodisk forskning og samarbejdende undersøgelser. Udforskningens resultater bliver
input til samarbejdende læring i det system, som
terapeuten og familiemedlemmerne samskaber.
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Praksis-Baseret Evidens-Baseret Praksis
Praksis-baseret evidens-baseret praksis indebærer, at ingen terapi gennemføres uden måling af
effekterne, ligesom ingen forskning gennemføres
uden for rammerne for selve praksis. Terapeuten
og familiemedlemmerne undersøger effekterne af
deres samarbejde i de samarbejdende undersøgelser. Forskningens output bliver terapiens input og
bruges desuden til rekonstruktion af den flydende
manual.
Vi har udviklet FITS og PBEBP inden for fem forskellige domæner (figur 1): 1) Manualisering. Vi har
samskabt en ”flydende” manual for feedback-informeret familieterapi. 2) Koordineret improvisation.
Terapeuterne improviserer i uforudsigelige situationer inden for visse betydningsrammer.

Vi koordinerer vores improvisationer, når vi kan
reflektere over de forbindelser og rammer, vi
skaber sammen. 3) Systemisk feedback. Vi organiserer struktureret feedback, diskuterer udvikling
og samarbejde og lærer, hvordan vi forbedrer
samarbejdet. 4) Samarbejdende læring, som er
central for denne tilgang, forbedres i processens
løb gennem improvisation, feedback og udforskning. Ved at bruge feedback og gennemføre
samarbejdende undersøgelse lærer vi, hvordan vi
kan lære sammen. 5) Multimetodisk forskning. Med
kvantitative og kvalitative data undersøger vi,
hvordan en terapeut navigerer på grundlag af
koordineret improvisation og samarbejdende læring i feedback-informeret systemisk terapi.

Manualisering

Multimetodisk
forskning

Samarbejdende
læring
a) Batesons
deutero-læring
b) Metalæring,
planlagt læring

Systemisk
feedback

Figur 1. Praksis-baseret Evidens-baseret Praksis

Koordineret
improvisation
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Manualisering
Med FITS vil vi gerne gøre os selv ansvarlige for
uplanlagte organiske processer som hovedfokus
for vores praksis ved at samskabe en flydende manual og udføre multimetodisk forskning. Samskabelse af en manual er ikke noget indlysende træk, og
det kan endda betragtes som kontroversielt fra et
konstruktionistisk perspektiv. Tilsen og McNamee
sætter spørgsmålstegn ved brugen af manualer:
”EBP hviler ofte på manualiserede tilgange, som
bringer kreativitet i de terapeutiske sammenhænge
til tavshed, marginaliserer relationelle tendenser og
reducerer terapeuternes mulighed for eller evne til
at reagere på klienternes unikke omstændigheder”
(Tilsen og McNamee, 2015, p. 125). De siger: ”Når
vi betragter terapi som social konstruktion, interesserer vi os ikke i synderlig grad for at forudsige,
hvilke typer interaktion der vil føre til transformation” (Tilsen og McNamee, 2015, p. 127).
Under udviklingen af FITS og PBEBP interesserer
vi os for at lære, hvilken slags interaktioner der fører
til transformation – men lokalt: ”Hvad fungerer for
denne terapeut og disse familiemedlemmer i deres
situerede samarbejdsøjeblik?” Terapeuter improviserer, men på grundlag af viden, færdigheder og
værdier. Den tidligere jazzmusiker og virksomhedsrådgiver Frank Barrett (2012) sætter improvisationens kunst i forbindelse med træning af
færdigheder og læring af standarder, præcis som
en jazzmusiker ville gøre det. Han citerer jazzlegenden Charles Mingus: ”Du kan ikke improvisere over ingenting, du må have noget at improvisere
over” (Barrett 2912, p. 67). I terapien improviserer
vi over viden og færdigheder og samler det hele til
et sammenhængende og fleksibelt narrativ, vores
”flydende” manual.
Escudero (2012) taler for brug af behandlingsmanualer til forskning i systemisk familieterapi, men
kalder det alligevel for kættersk. En behandlingsmanual, der skal benyttes til pålidelig resultatforskning og -reproduktion, bør være en operationalisering af den uafhængige variabel i forskningen, og dermed en præcis beskrivelse af de eksakte,
tidsfæstede skridt, en terapeut tager. Terapeuten er
kun en del af proceduren, og den terapeutiske
relation er en forvirrende variabel (Escudero 2012).
Dette kolliderer med kerneværdierne i systemisk,
konstruktionistisk familieterapi. Relationel kommunikation mellem terapeuten og familiemedlemmerne i terapisessionerne er noget helt fundamentalt, når den terapeutiske proces skal forsvares,
selv om – hævder Escudero – det at indføre manualer for forskningen er det bedste, når vi skal
besvare spørgsmål som: ”Hvordan virker familieterapi? Hvad gør 'god' terapi god? Gør terapeuterne, som de siger de gør?” Han foreslår integration af empirisk informerede retningslinjer i praksis
og opfordrer til udforskning af processers udbytte,
sammenhængende med den systemiske model og
på en måde, der ikke begrænser terapeutens kreativitet. ”Sådanne retningslinjer giver terapeuterne

mulighed for at bruge manualerne fleksibelt, således at de kan uddybe vores forståelse af terapiprocessen” (Escudero 2012, p. 106).
Vores udfordring under samskabelsen af FITS var
at udvikle en manual, der var sammenhængende
med personlige, systemiske og konstruktionistiske
værdier og kunne være nyttig for en pålidelig forskning. Vi lærte at se manualen på en anden måde –
ikke som en operationalisering af uafhængige
variabler, men som en nødvendig myte, defineret af
Anderson et al. (2010, p. 157) som:
det komplekse samspil mellem en terapeutisk
orientering (myte), inklusive dens specifikke teknikker (ritual) i en kontekst af helende omgivelser og
en relation, der stiller de nødvendige ingredienser
til rådighed for en vellykket psykoterapi.
Den frembringer et kulturelt acceptabelt rationale
for forandring og passer sammen med forestillingen om ”loyalitet”: en fælles teori om forandring og
fælles retninger i terapien fremmer forpligtelse på
samarbejdet. Både terapeuter og klienter forhandler en kollektiv referenceramme, der giver dem mulighed for at gennemgå familieterapi, udfordre
dominerende ideer, bryde gentagne mønstre og
gøre noget usædvanligt i jagten på velgørende forandring.
Fokus på at ”manualisere” som verbum antyder
en proces af beskrivelse, genbeskrivelse og tilpasning af en flydende manual som et resultat af læring
gennem feedback. Manualisering gør det muligt for
os at præsentere FITS som et sammenhængende
og fleksibelt narrativ, åbent for udforskning, kritik
og udvikling. Vi ønsker ikke at generalisere viden og
etablere en enhedstilgang. Vi etablerer snarere et
”læringsfællesskab”, og vi lærer, hvordan terapeut
og familiemedlemmer lærer sammen.
Koordineret improvisation
Læring – en transformation af samliv – starter, når
de faktiske konsekvenser af en handlingsstrategi
ikke svarer til de forventede konsekvenser (Visser
2007). Vi lærer i disse unikke øjeblikkes diskrepans
– hvis vi ellers er i stand til at omorganisere os selv
og respondere kreativt og på en ”passende” måde
på det, der spontant hænder. FITS-terapeuten improviserer og inviterer familiemedlemmerne til at
improvisere i øjeblikke, hvor de tidligere sad fast i
repetitive mønstre og fikseringer. Vi fjerner os fra
disse mønstre og fikseringer, hvis vi kan samskabe
en ”zone for uforudsete forbindelser” (Deleuze) og
er åbne for en vis tilfældighed og uorden i vores
interaktioner.
Improvisation er ”kunsten at tilpasse læring –
fleksibelt – ved hjælp af trial and error-initiativer,
opfinde ad hoc-responser, opdage undervejs”
(Barrett 2012, p. 12), en legemliggjort præsentation
af selvparathed (Goldman 2010) og risikovillighed.
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Desuden skriver Shotter (2007, p. 19) følgende om
parathed og risikovillighed i sin artikel ”Tom Andersen's way of being Tom Andersen” (”Tom Andersens måde at være Tom Andersen på”):
Han havde en selvbeherskelse, der – efter en
pause, efter et øjebliks ”indre dialog” – manifesterede en parathed til at respondere på en ”passende” måde på, hvad der nu måtte ske. Men at
leve sådan, leve i det øjebliks risiko og usikkerhed,
leve med frygten for at blive nødt til at handle, selv
om man ikke ved, om handlingen vil være ”passende” eller ej, være i stand til at stole på, at hvis
den ikke er det, så vil andre komme til hjælp – det
kræver, tror jeg nu, en særlig måde [at være på] …
som jeg mener vi konstant har brug for at minde os
selv om.
Den improviserende terapeut er sensitiv for alt,
hvad der sker eller dukker op i sindet, og han eller
hun ”reflekterer i handling”. Denne refleksion - i handling afslører sig i de tusinder af små og almindelige spørgsmål, som terapeuten stiller sig selv i
den indre konversation under samtaler med
klienterne: ”'Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg
spørge om? Hvad forventer de af mig? Hvad skal
jeg nu gøre?' og så videre” (Rober 2010, p. 159).
Terapeuten er ’omhyggelig med at monitorere
implicitte invitationer til sammen med familiemedlemmerne at deltage i potentielt destruktive relationelle scenarier, reflektere over de mulige negative
og opretholdende effekter af sine interaktioner med
familien og udforske mulighederne for at fortsætte
sessionen på nye og mere konstruktive måder.’
(Rober 2011, p. 233).
FITS-terapeuten sanser, monitorerer invitationer
og reflekterer i indre dialoger, responderer på selvrefleksive spørgsmål som ”Hvilken invitation oplever jeg, hvordan responderer jeg på den, og kan jeg
gøre en forskel?” En terapeuts respons, spontan
eller velovervejet, kan være reaktiv eller refleksiv. I
et reaktivt mønster opretholder vi repetitive mønstre. I refleksive mønstre åbner vi rum for nye forbindelser, nye grænser, for at noget nyt kan ske.
Læring som resultat af terapeutens improvisation
udvider vores udvalg af mulige fremtidige responser i udeterminerede interaktioner. Koordinerede
improvisationer er læring gennem improvisation
informeret af systemisk feedback.
Systemisk feedback
FIT, Feedback-Informeret Terapi (Hubble, Duncan
og Miller 1999), som ofte bruges i systemisk familieterapi, er en APA-registreret evidensbaseret
praksis. I FIT tager terapeuterne ansvar for at skabe
en feedbackkultur med brug af resultatmål (ORS)
og sessionsmål (SRS) (Miller og Duncan 2000).
Samtale baseret på ORS og SRS giver klienterne
mulighed for at fortælle os, hvad der ikke fungerer
så godt, hvornår vi ikke hjælper dem, og hvornår vi
er nødt til at foretage ændringer for at holde sam-

talen i gang på en meningsfuld måde (Bargmann
og Robinson 2012).
Som systemiske terapeuter betragter vi FIT's
fokus som temmelig individualistisk. ORS/SRSscorerne repræsenterer individuelle perspektiver.
Den ”identificerede patient” forbliver det centrale
fokus, hvis kun hans/hendes velbefindende måles
på skalaerne. Kun samarbejdet mellem terapeut og
familie evalueres i SRS. Her udelades andre samarbejder. I FITS tilføjer vi '”S” for systemisk terapi til
forkortelsen. Vi ser på det system, terapeuten og
familiemedlemmerne tilsammen udgør.
Vi har udviklet og bruger nu FGS (Family Goals
Scale) til at forhandle personlige og familiemæssige mål (som kan og ofte vil forandre sig over tid).
Familiemedlemmerne evaluerer, hvordan de som
gruppe samarbejder om at nærme sig deres mål.
Feedback bruges i FITS ligesom i FIT og ligesom
i kybernetikken (Von Forester 1984). Kybernetisk
teori hjælper os med at forstå den samarbejdende
læring gennem feedback i det system, vi tilsammen
udgør.
Et fællesskab, der opretholder et aktivt kommunikationsnetværk, vil lære af sine fejl, fordi konsekvenserne af fejlen vil brede sig gennem netværket og
vende tilbage til kilden sammen med feedbackløkkerne. Derfor kan fællesskabet korrigerer sine
fejl, regulere sig selv og organisere sig selv (Capra
og Luisi 2014, p. 96).
Det system, som terapeuten og familien konstituerer i fællesskab, kan anskues som et 'selv eller et
socialt læringssystem' (Beats 2006; Blackmore
2010). Levende systemer er ifølge Maturana og
Varela (1987) selvorganiserende (autopoietiske).
Men de er stærkt afhængige af deres miljø. Systemer og miljø transformerer sig sammen i gensidige
relationer. Læring er et udtryk for strukturel kobling.
”Organismer er strukturelt determineret og reproducerer sig selv inden for deres selvskabte grænser. Det er miljøet, som tillader aktualisering af organismen” (Capra og Luisi 2014, p. 134). Miljømæssige påvirkninger udløser strukturelle forandringer,
men styrer og specificerer dem ikke. Et lærende
system samudvikler sig, fornyer sin struktur, udvider sit repertoire af adfærdsmæssige strukturer og
opretholder kompatibilitet med livets evigt foranderlige dynamikker.
Når en levende organisme responderer på miljømæssige påvirkninger med strukturerede forandringer, vil disse ændre dens fremtidige respons,
fordi organismen responderer på en modifikation af
adfærden på grundlag af den hidtidige erfaring –
dette er, hvad vi mener med læring (Capra og Lusi
2014, p. 255).
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Epistemologisk tilgang

Systemer

Læring

Lære hvordan

Positivisme

Lukkede systemer

Første orden:
Enkeltløkkelæring

Tilpasning til ydre normer
eller ekspertviden

Konstruktivisme

Åbne systemer

Anden orden:
Dobbeltløkkelæring

Refleksivitet: Udløsning af strukturelle
forandringer inden for systemet, hvorved der
åbnes nye muligheder for forbindelse

Kompleksitetsteori

Komplekse systemer

Tredje orden:
Deuterolæring

Lære at lære
1) Koordineret improvisation
2) Metalæring

Konstruktionisme

Trossystemer

Kollektiv meningsskabelse

Samkonstruere en kollektiv referenceramme,
der passer

Figur 2. Læringsperspektiver.

Samarbejdende læring
Samarbejdende læring betyder gensidigt refleksiv
læring. Anderson (2012) taler om et ”samarbejdende læringsfællesskab” med reference til træningsog supervisionsgrupper. Både terapeuten og familiemedlemmerne lærer gennem feedback, hvordan
de skal blive et effektivt team og fungere kollaborativt på måder, der gavner alle medlemmer såvel
som gruppen som en helhed.
Samarbejdende læring besvarer spørgsmålet:
Hvordan lærer vi, hvordan man lærer? Vi kan forstå
læring fra positivistisk, konstruktivistisk og konstruktionistisk perspektiv på læring og forandring
(figur 2). Ved en positivistisk epistemologisk tilgang
eksisterer viden uafhængigt af den lærende. Førsteordenslæring er funktionel og informativ undervisning. Den lærende tilpasser sin adfærd til ydre
normer og ekspertviden. Fra et konstruktivistisk
epistemologisk perspektiv konstruerer den lærende viden. Andenordenslæring optræder, som resultat af refleksive dialoger, når antagelser, håb og ambitioner bliver emnet for vores læring. Tredjeordens- eller deuterolæring vil sige at lære hvordan
vi lærer under uforudsigelige omstændigheder.
Dette udfoldes til at lære om de kontekster, hvori
erfaringer med repetitive interaktioner formes, opretholdes og ændres (Visser 2003). Fra et konstruktionistisk perspektiv konstruerer den lærende viden
ikke som refleksion, men som et artefakt af fælles
udveksling (Gergen 1985). I den sociale konstruktionismes proces samskaber vi en kollektiv
referenceramme – et kulturelt miljø, som muliggør
eller tillader vores eksistens.
At lære, hvordan man lærer, er i kybernetiske termer ”tredjeordenslæring”. Visser (2003, 2007)
skelner mellem forskellige former for tredjeordenslæring. Han bruger Batesons (1972) begreb deuterolæring til at beskrive læring, der er kreativ, men
implicit – ofte en ubevidst tilpasning som reaktion

på betingningsmønstre. Batesons begreb ”deuterolæring” hjælper os til at forstå koordineret improvisation som en samarbejdende læringsproces.
Visser beskriver meta- og planlagt læring som en
anden form for tredjeordenslæring. Meta- og
planlagt læring består af strukturerede spørgsmål
til processer, hvori enkelt- eller dobbeltløkkelæring
finder sted. Vi kæder Vissers begreb meta- og
planlagt læring sammen med manualisering og
multimetodisk forskning som samarbejdende læringsproces (figur 1).
FITS, en flydende manual
I vores FITS-manual (figur 3) opdeler vi den terapeutiske proces i seks faser: 1) information og forberedelse; 2) alliance, opbygning af en feedbackkultur; 3) kontekst og fokus; 4) modtagelighed,
invitationer til refleksivitet; 5) aktioner, forbindelser
og improvisationer; og 6) evaluering, lære at lære.
En FITS-terapi varer cirka 15-17 sessioner. I sessionerne 3, 5, 8, 12 og 15 evaluerer vi processen.
Evaluering er pulsen i FITS. Vi organiserer strukturelt feedback ved hjælp af kvantitativ og kvalitativ
information i en evaluerende dialog. Vi indsamler
kvantitativ information ved brug af ROM (rutinemæssig resultatmåling) før, under og efter terapien.
Vi bruger ORS og SRS i hver eneste terapisession.
Vi bruger vores egen FGS under evalueringerne.
Familiemedlemmerne formulerer personlige og
familiemæssige mål og evaluerer deres egne og
andres indsats i samarbejdet om at nå disse mål. Vi
indsamler kvalitativ information fra evalueringerne
og spørger, hvordan vi kan samarbejde mere effektivt om at lære sammen og tilnærme os de mål og
retninger, familien har udstukket. Vi analyserer referater af evalueringssessionerne og lærer, hvordan
terapeuten navigerer den feedback-informerede
systemiske terapi.
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Faser

Praksisser

Undersøgelser

Fase 1: forberedelse

Opstart og information

ROM

Fase 2: alliance

Skabe en feedbackkultur

ORS, SRS, FGS

Evaluering i session 3
Fase 3: kontakt og fokus

Fase 4: modtagelighed og refleksivitet

Fase 5: Aktioner, forbindelser og
improvisationer

Fase 6: Lære at lære

Diskussion af foretrukken retning for
terapien

ORS, SRS

Evaluering i session 5

ORS, SRS, FGS

Invitationer til refleksivitet

ORS, SRS

Evaluering i session 8

ORS, SRS, FGS, ROM
kvalitativ udforskning
1) Vælge kritiske øjeblikke
2) Føje indre dialoger til referatet
3) Fokus på mønstre mellem terapeut og
familiemedlemmer
4) Kontekstualisere mønstre (kontekstuelle og indirekte/underforståede
kræfter)
5) Lære at lære

Finde måder at komme videre på, baseret
på improvisationer og samarbejdende
læring

ORS, SRS

Evaluering i session 13

ORS, SRS, FGS

Evaluering i session 15

ORS, SRS, FGS, ROM
Kvalitativ forskning
1) Vælge kritiske øjeblikke
2) Tilføje indre dialog til referatet
3) Fokusere på mønstre imellem terapeut
og familiemedlemmer
4)Kontekstualisere mønstre
(kontekstuelle og indirekte/
underforståede kræfter)
5) Lære at lære

Figur 3. En flydende manual for FITS-praksis og - udforskning
FITS som praksis-baseret evidens-baseret
praksis (PBEBP)
I FITS som PBEBP bruger vi et multimetodisk design (figur 3). Vi kombinerer kvantitative og kvalitative metoder i en komplementær og præliminær
sekvens (Bishop og Morgan 1998). Kvantitativt datamateriale bruges som informationer i overvejende kvalitativ forskning. Vi kan ikke forstå kvaliteten af navigation, samarbejde og udvikling alene
på grundlag af kvantitative resultater, dvs. uden at
føre fortolkende samtaler med deltagerne i projektet (familiemedlemmerne i familieterapi). Kvantitative resultater bruges her som ”samtaleredskaber” (Sunden 2012) for at reflektere over den samarbejdende læringsproces i FITS-terapien.
Med kvantitativ udforskning producerer vi pålide
lige informationer om effekter, udvikling og samarbejde i terapien. Til måling af dette bruger vi som
sædvanemæssigt resultatmål (SRS) YSR (Youth
Self Report, Achenbach 1991), CBCL (Child Behaviour Checklist, Achenback 1991) og OBVL
(Parenting Burden List, Vermulst et al. 2012). Vi
bruger desuden ORS (Miller og Duncan, 2000) til at

måle de påvirkede dimensioner af et familiemedlems liv og SRS (Miller og Duncan 2000) til at måle
kvaliteten af den terapeutiske alliance. Med disse
skalaer måler vi primært det individuelle Funktionsniveau, ikke familiens. Vi bruger disse resultater
som samtaleinput til forbedring af det kollektive
samarbejde. FGS bruges til at måle samarbejdende
fremskridt i forhold til personligt, familiemæssigt og
fællesskabsmæssigt værdsatte retninger.
Med kvalitativ udforskning er det vores intention
at komme til at forstå uplanlagte organiske forandringer i FITS. Vi foretager lydoptagelser af evaluerende dialog og analyserer nedskrevne referater i
fem skridt:
i.

Kort efter optagelse af sessionerne udvælger
terapeuten/udforskeren to eller tre ”kritiske øjeblikke” fra hver samtale. Kritiske øjeblikke er
momenter, hvor ”vi kan forandre samtalens
retning, hvis vi handler klogt, og dermed skabe
et andet 'efterliv'” (Pearce 2007, p. 3).
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ii.

iii.

iv.

v.

Terapeuten/udforskeren tilføjer de indre dialoger til referatet og responderer på indre
spørgsmål som for eksempel, hvad der udgør
invitationen i denne erfaring; hvilket mønster
der (re)produceres; hvordan jeg kan gøre en
forskel.
Terapeuten/udforskeren fokuserer på mønstre
mellem familiemedlemmer og terapeut.
Mønstrene kan være reaktive eller refleksive.
Reaktive mønstre er selvforstærkende, repetitive cirkelmønstre. Der er et lavt niveau af refleksivitet angående intentioner, effekter og
antagelser. Refleksive mønstre (højniveaurefleksivitet) åbner på den anden side et rum
for nye forbindelser, nye grænser og for ”noget
nyt”, som kan ske.
Terapeuten/udforskeren kontekstualiserer
mønstre. Vi bruger Pearces begreb ”logiske
(kontekstuelle og indirekte/underforståede)
kræfter” eller ”opfattet børhed” (Pearce 1989)
til at udforske, hvordan mønstre udvikler sig
inden for forskellige meningslag. De kontekstuelle kræfter beskriver, hvordan mening inden
for en given referenceramme muliggør og påvirker interaktionen. Indirekte og underforståede kræfter beskriver, hvordan interaktionerne
former meningen og fører til (ny) afgrænsning
af referencerne.
Terapeuten/udforskeren undersøger, hvordan
familiemedlemmerne og terapeuten lærer at
lære som et resultat af første- og andenordenslæring, koordineret improvisation og samskabelse inden for en kollektiv referenceramme,
der muliggør eksistens på foretrukne måder.

Jenny og hendes forældre – en case
Fra august 2014 til august 2016 arbejdede vi med
den første manualiserede version af FITS. Vi tilbød
FITS-familieterapi til tyve familier, heriblandt Jenny
og hendes forældre. Vi illustrerer FITS og PBEBP
ved at bruge referater af to lydoptagede evalueringssessioner (8 og 15) fra Jennys case.
Jenny er 12 år gammel og henvist til terapi på
grund af pjækkeri, selvskadende adfærd og selvmordstanker. Hendes forældre går i panik og responderer med frygt og vrede. Dette virker blot
eskalerende. Jenny føler sig skyldig over den indflydelse, hendes adfærd har på forældrene. Hun
siger, at hun af samme grund ikke har fortjent at
leve. I terapien forsøger vi at forstå dette mønster i
kontekst. Moderen er den primære omsorgsgiver
og har et tæt, beskyttende forhold til Jenny. Faderen indtager en mere distant position. Moderen
fortæller om vold i sin egen barndomsfamilie. Fem
år tidligere har moderen været udbrændt, og
faderen fik en depression. Jenny støttede sin mor
emotionelt og ved at udføre hendes husarbejde i
nogle måneder. Da Jennys forældre var kommet sig
igen, begyndte Jenny at nægte at gå i skole.
I session 8 evaluerede vi udviklingen og samarbejdet i terapien. Jenny var vendt tilbage til skolen med
støtte i en tværgående samarbejdsaftale mellem
familien, terapeuterne og skolen, men senere fik
hun tilbagefald. Moderen fortalte mig, at Jenny gjorde alvorlig skade på sig selv og cyklede langs
jernbanen i skoletiden. Scorerne i ROM og ORS gik
ned. Jeg viste familien resultaterne grafisk (figur 4).

Figur 4. Diagram for ORS/SRS, Jenny.
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Jeg (Robert) foretager en lydoptagelse af evalueringssessionen, vælger kritiske øjeblikke og
skriver referat (i).

ment. Pludselig føler jeg bekymring, ensomhed og
– mærkeligt nok – kulde. Efter en vis tøven beslutter
jeg mig til at dele denne følelse i dette øjeblik.

Kritisk øjeblik 1
Terapeut: Hvordan går det, Jenny?
Jenny: [fniser] Jeg har det fint.
T: Det her er diagrammet over de lister, du
udfylder i hver session.
J: Hvad er et godt resultat?
T: Jo højere, jo bedre [med et smil]. Se, det starter
med en score på 16, og så går det op til 31, og så
… Ned, bum, til 8.
Jenny [ler].
T: Og så højt op igen (peger på diagrammet), og
så ned ad bakke til 6.
J: Bum.
J: Jeg gik ikke i skole fra her [peger på session 5
på diagrammet].
Mor: Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, vi er allesammen på vej ned ad bakke nu. Jeg tror, vi har brug
for mere hjælp. Vi kan ikke klare det længere.
Far: Vi har tillid til den her terapi og til dig, Robert.
Men der må noget mere til.

Kritisk øjeblik 3
Terapeut til forældre: Jeg føler det, som om vi ikke
kommer videre med denne samtale. Jeg er bekymret, og et øjeblik havde jeg en frysende fornemmelse og følte mig lidt ensom i forsøget på at finde en
udvej. Jeg kunne godt tænke mig at høre om jeres
følelser og tanker i dette øjeblik.
Far: Jeg er forvirret. Jeg ved virkelig ikke, hvordan
jeg skal støtte min kone, der lige nu er den, der har
det hårdest, tror jeg.
Mor (efter en kort tavshed): Jenny må lære at værdsætte sig selv. Jeg kan ikke gøre det her alene. Jeg
kan presse på og snakke, men der skal to til en tango. Jeg føler mig ofte alene og kold. Jeg kan ikke
bære hendes frygt.
Jenny synger en hollandsk sang: ”Giv mig din
frygt”.

Kritisk øjeblik 2
Mor [skjuler sine følelser].
Mor til Jenny: fortæl os, hvordan du virkelig har
det, Jenny. Ikke hvad du regner med vi gerne vil
høre dig sige.
Mor til terapeuten: Hun handler socialt prisværdigt. Hun bager kager til os, hvis hun tror, vi er
vrede på hende.
Far til Jenny: Vi er ikke vrede på dig.
Mor: Nej, vi er ikke.
Jenny: [ser bort].
Da jeg er færdig med referatet, tilføjer jeg min
indre dialog til teksten (ii):
Jenny ignorerer forældrenes panik og fniser. Familiemedlemmerne forstærker hinandens responser i
uønskede repetitive mønstre. Forældrene er fortvivlede, og jeg oplever en stærk invitation til at
berolige dem eller overtage ansvaret. Føler jeg det
samme, som Jenny føler? Jeg bliver inddraget i
disse repetitive mønstre, hvis jeg tager imod invitationen. Vi åbner for alt for stor afhængighed i den
terapeutiske alliance, hvilket vil bekræfte deres
manglende evne til at reagere passende. Hvordan
kan jeg gøre en forskel? Forældrene er fanget i en
problemmættet historie, Hvis man fremhæver fiaskoen, vil det overskygge de positive bidrag og modstandskraften. Jeg føler en invitation til at spørge til
forældrenes stærke sider, men hvis jeg gør det,
overbeviser de mig om, hvor alvorlige deres problemer er. Og hvis jeg spørger til forældrenes vrede, fremhæver de deres omsorgsfulde engage-

Jeg leder efter mønstre i referaterne (iii). Jeg
spørger mig selv: Hvad er det for en invitation, jeg
føler? Hvad er det for mønstre, vi (re)producerer?
Er disse mønstre reaktive eller refleksive, og
hvordan kan jeg gøre en forskel? I dette kritiske
øjeblik opretholder jeg et reaktivt mønster (panik,
afhængighed og uvidenhed), hvis jeg som reaktion
på invitationen falder til ro, stiller spørgsmål om
styrker og vrede eller overtager ansvaret. Deling af
min indre dialog med familiemedlemmerne åbnede
rum for nye forbindelser, nye grænser, og for at
”noget nyt kunne ske”.
En uge efter vores evaluering (session 8) ringede
faderen til mig. Han fortalte, at hans kone var taget
på ferie efter at have besluttet, at hun havde brug
for at være alene et stykke tid. Faderen og Jenny
måtte så sørge for sig selv imens. Mens Jennys mor
var væk, begyndte Jenny at gå i skole igen. Men
efter to dage fik hun tilbagefald, kvittede skolen og
begyndte at skære i sig selv. Faderen besluttede sig
til ikke at bede sin kone om støtte, som han normalt
ville gøre. Han ringede til mig for at få en ekstra
aftale. Og så skete der noget uventet i session 9. I
stedet for at tale om tilbagefaldet ville faderen indgå
et væddemål.
Faderen vender ansigtet mod Jenny og siger
meget alvorligt: ”Hør her, jeg vil give dig et forslag.
Hvis du vender tilbage til skolen og bliver der de
næste fire uger, køber jeg en Ajax-træningsdragt til
dig (Ajax er det fodboldhold, datteren holder med).
Og du ved jo godt, det er svært for mig (far og datter holder med to forskellige hold).
Jenny virkede overrasket. Og jeg var endnu mere
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overrasket over, at det virkede. Jenny vendte tilbage til skolen, og hun går der stadig. Og jeg blev
ved med at undre mig. Kunne det at dele en indre
fornemmelse (følelsen af at fryse) og det at satse
(faderens væddemål) virkelig gøre så stor en forskel?
Da jeg analyserede referatet, forsøgte jeg at
forstå mønstrene i deres meningskontekst (iv). Kontekstuelle kræfter og et lavt niveau af refleksivitet
opretholder reaktive mønstre. Indirekte og underforståede kræfter i kombination med et højt niveau
af refleksivitet sætter os i stand til at ændre antagelser. Både moderen og faderen havde manglet
støtte fra deres fædre i deres barndomsfamilier.
Moderen havde måttet sørge for sin far, der led af
afhængighed. Hendes antagelser om faderskabet
havde åbnet for en ulige deling af forældreopgaverne i hjemmet. Uventede initiativer – mor tager
på ferie, far tilbyder et væddemål – giver så mulighed for ændring af antagelser omkring selvomsorg,
samarbejde og faderskab.
I session 15 evaluerer vi udviklingen og samarbejdet i FITS med Jenny og hendes mor. Faderen

er ikke til stede denne gang. Jeg viser kurver (figur
5), læser dele af referatet højt, forstærker den samarbejdende læring (v) ved at spørge: ”Hvordan
lærer vi, hvordan man lærer?”
Kritisk øjeblik 4
Terapeuten til Jenny: Kurven ligner nærmest en
trækharmonika. Den går op og ned og op og ned.
Jenny [ler].
Mor: Men lavpunkterne bliver mindre lave.
Jenny: Jeg forsømte ikke skolen en eneste dag i
sidste uge.
Mor: Jeg oplever et forandret barn.
Terapeut: Kurven går op. Tror I, det bliver ved på
den måde?
Mor: Jeg tror, den måske vil gå ned en gang mere,
men jeg tror stærkt på, at vi kan blive fri for lavpunkterne.
Jenny: Nej, den går ikke ned mere, for jeg vandt,
og så har jeg fortjent min Ajax-træningsdragt.

Figur 5. Diagram ORS/SRS Jenny

Kritisk øjeblik 5
Mor: Hvis du er ulykkelig som forælder, kan du
ikke hjælpe dit barn med selv at blive lykkeligt. Jeg
var 42 år gammel, før jeg lærte at passe på mig
selv.
Jenny: Vi taler om dig hele tiden, men hvad med
far?
Mor: Din far har altid ladet mig bestemme.

Jenny til terapeut: Det var godt, at far lavede den
aftale med dig (under moderens ferie).
Mor: Det var også vigtigt for mig.
Terapeut: Det initiativ virkede lidt nyt og uventet.
Mor: Det var nyt. Og det hjalp. Jeg lærte at give
slip. Det er ikke let for mig. Jeg er lidt af en kontrolfreak.
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Jenny: Min far interesserer sig mere for mig nu.
Han spørger, om jeg har taletid nok på telefonen.
Mor: Ja, din far siger noget. Jeg giver slip, og du
bliver mere moden, min egen.
Terapeut: Jeg fortalte jer på et tidspunkt om en
følelse, jeg havde: lidt ensom og kold.
Mor: Til at begynde med skuffede det mig. Du
skulle jo vide, hvordan du håndterer os. Jeg
tænkte over det. Men senere forstod jeg det. Det
vigtigste er at være ærlig, ikke at tage styringen;
og at arbejde sammen, ikke at give op. I fællesskab kan vi lægge kreative planer om at komme
tilbage til skolen, håndtere vores frygt og bevare
tilliden.
Terapeut: Ja, og indgå væddemål om træningsdragter.
Jenny og moderen [ler].

(scripts) for de roller og det ansvar, der knytter sig
til at være forældre, og dermed samskabe en ny
referenceramme af fyldig og levet erfaring.

Hvordan navigerede terapeuten i Jennys og hendes forældres case på grundlag af koordineret
improvisation og samarbejdende læring? Samarbejdsaftalen mellem familien, terapeuten og skolen havde kun kortvarig virkning. Den påvirkede
førsteordenslæringen gennem tilpasning til eksterne normer. Andenordenslæring indtraf, da terapeuten havde afsløret sine følelser, som vakte
genklang hos moderen, så hun besluttede at ”give
slip” noget oftere. Under moderens ferie tog faderen et uventet initiativ, som hjalp Jenny i hendes krise. Det var en usædvanlig gestus fra faderens side,
og den blev accepteret og fungerede godt. Tredjeordensforandring indtræffer, når vi lærer, hvordan
vi kan lære nyt. Moderen taler om betydningen af
omsorg for sig selv, samarbejde og tillid til alles
evner til at optræde kreativt under kriser. Også
terapeuten lærer at stole på sine kropslige reaktioner (følelsen af kulde) og på, at små uventede
forskelle (at indgå et væddemål) kan føre til store
forandringer. Endelig var vi i stand til at tale om de
sociale, kulturelle og familiemæssige forskrifter

Konklusion
Med FITS kan vi redegøre for uplanlagte organiske
processer som hovedfokus for vores praksis ved at
samskabe en flydende manual og foretage multimetodisk udforskning. Familieterapeuter og familiemedlemmer udgør tilsammen et ”samarbejdende
læringsfællesskab”. Sammen lærer de, hvordan de
lærer, og de evaluerer effekterne, udviklingen og
samarbejdet i terapien. At lære, hvordan man lærer,
sker som et resultat af improvisation og udforskning. Med multimetodisk udforskning tilbyder vi
pålidelig information om interaktioner, der fører til
transformation – altid lokalt og kulturelt situeret. Vi
tilbyder transparens om, hvad der virker for denne
terapeut og disse familiemedlemmer i deres
situerede samarbejdsøjeblik.
FITS som PBEBP kan være et alternativ til
standardiserede terapimodeller og -manualer. Der
er ingen standardløsninger, og der er ingen uafhængige variabler til rådighed, når det gælder komplekse sociale problemer. Vi mener, at validering
skal være et resultat af evaluering gennemført i
dialog mellem terapeut og familiemedlemmer inden for professionelle og personlige fællesskaber –
validering indefra.
På nuværende tidspunkt ser vi tilbage på et
spændende og vellykket projekt. Det gør indtryk på
os, hvordan forandring, ”der betyder noget”, dukker op i samspil med den proces at danne et ”samarbejdende læringsfællesskab”. I nær fremtid vil vi
fremlægge resultaterne af vores multimetodiske
udforskning. Lige nu er vi i færd med at udvide
vores FITS-praksis, træne terapeuter i FITS og
opmuntre terapeuter til at samskabe personaliserede PBEBP'er. Den verden, vi lever i, opstår
i det samspil der er vores fælles liv. Samarbejdende
læring er samskabelse af en verden, vi ville have
lyst til at leve og arbejde i.
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Forkortelsesliste
FITS

Feedback-informeret Integrativ Terapi inden for Systemer

PBEBP

Praksis-Baseret Evidens-Baseret Praksis. [Forskellig bindestregspraksis på engelsk og dansk gør
oversættelsen svær at gennemskue. Engelsk Practice Based Evidence Based Practice kan læses
som ”Praksis (baseret på {evidens baseret på praksis ...})”, altså som ”køren i ring”.

EBP

Evidensbaseret praksis

SCD

Systemisk, konstruktionistisk, dialogisk

FIT

Feedback-Informeret Terapi

ORS

Outcome Rating Scale: Resultatmål i skalaform

SRS

Session Rating Scale: Sessionsmål i skalaform

FGS

Family Goals Scale: Evalueringsskala for familiemål

APA

American Psychiatric Association (udgiver af diagnoselister)

ROM

Routine Outcome Measurement: Rutinemæssig resultatmåling

YSR

Youth Self Report: Selvrapporteringsværktøj for unge

CBCL

Child Behaviour Checklist: Checkliste for børns adfærd

OBVL

Parenting Burden List: Liste over forældres belastninger

Noter
1. Hollandske systemterapeuter
2. Evt. korrespondance til: rovhennik@planet.nl
3. Se uddybende kommentar i forkortelseslisten

