
Jeg vil bede deltagerne om at 
forholde sig til følgende udsagn:

Børn og unge er ikke problemet, 
de viser problemet.

Børnene og de unge viser os 
med deres symptomer og særlige 

vanskeligheder, at der er 
nødvendige dialoger og processer, 

der skal i gang – på tværs af de 
arenaer, hvor de vokser op. 



Platangården 05.12.2018
Hvad er det for et samfund, der tillader, 

at vi gør børn til dem, der har problemet?
Børns kommunikation som omdrejningspunkt. 

Søren Hertz 
Børne- og ungdomspsykiater

Eller: hvad inviterer 
stigningen i antal 

af børn, der har fået
psykiatriske diagnoser, 
inden de er fyldt 15 år, 

til ?



Dagens Overskrifter:

Individet kan ikke forstås isoleret, men altid 
i relation, samspil, kontekst og mulig udvikling.

Børn er ikke problemet. De viser problemet. 
Hvordan skaber vi en kontekst for os selv, 
hvor vi kan bidrage til processer, der kan 

udvikle sig endnu mere attraktive end 
diagnoser og sygeroller?

Hvordan kan vi bidrage til processer, hvor 
børn og unge ikke blot skal passe ind, men 
kan ses som dem, der også er i gang med 

at lære omgivelserne noget vigtigt?

Mind is social. Alting er indlejret i historier. 
Det kræver en opmærksomhed på det, 

der rækker ud over et pædagogisk anliggende. 
Et transkontekstuelt perspektiv.



Børne- og ungdomspsykiatri handler 
om oplevelser af afmagt, forkerthed, 

smerte og frustration, der smitter.

Det drejer sig således ikke blot om 
konkrete børn og unge.

Det handler om hverdagen – i et 
multisocialiserende samfund.

Hvordan skaber vi tilstrækkelige 
modbevægelser? 

Retning og perspektiv?

Børn og unge som bedste manualer 



På den måde handler det om at 
skabe 

spiraler af inkluderende processer 

der åbner for 

optimale deltagelsesmuligheder 

for børnene og de unge, men i 
hvert fald også for de voksne, 

der er omkring børnene. 

Et fællesskabsanliggende – som 
modpol til børn på tålt ophold. 



Børne- og ungdomspsykiatri 
handler om det, der ikke er 
blevet tilstrækkeligt forstået 

og taget vare på tilstrækkeligt 
udviklingsfremmende.

De børn, der tilsyneladende 
ikke udvikler sig, hvad 

inviterer de til?

Børns symptomer og 
særlige vanskeligheder skal 

tages alvorligt. Derfor er 
det nødvendigt med en 

opmærksomhed på: 

kompleksiteten, 
sammenhængene 
og den indlejrede 
kommunikation



Eksemplet med Stine –
hvad inviterer det til?

På afstand af ramt 
– og pårørende.

Træk det tilbage til 
jeres egen kontekst.

Betydning af måden, 
vi placerer os på.



Manglende støtte til socialt udsatte 
koster dyrt i velfærdssamfundet ...

Prof. Nadine Burke Harris

How childhood trauma affects
health across a lifetime

TED Talk, New York 2014

https://www.ted.com/talks/nadine_burke_harris_how_childhood_trauma_affects_health_across_a_lifetime


Flytte opmærksomheden 
frem og tilbage mellem:

Kernesymptomer og

Kernefænomenerne.

Samspilsmønstrene
Løsningsstrategierne

Samarbejdet
Traumatiske oplevelser

Deltagelsesmulighederne
De basale sociale vilkår

Vores egne grundantagelser
Det system vi selv er del af

Det er kernesymptomerne, 
vi i sidste ende skal ændre på …



Børn og unge er ikke problemet.
De viser problemet.

De største farer i det moderne 
samfund opstår, når vi reducerer 
kompleksiteten og dermed også 
adskiller det, der hører sammen.  

Vi havner bl.a. i et fokus på: hvad 
er der galt med barnet/ den unge?

Barnets eksekutive funktioner.
Barnets mentaliserings-evner?

Eller positivt formuleret:
Barnets nærmeste udviklingszone.

Risikoen er, at vi beskriver børn 
og unge, men ikke forstår. 



Den er den største alvor, der inviterer 
til de mest omfattende forandrings-

og udviklingsprocesser

Modet og den faglige stolthed –
der rækker ud over det, der er … 

Udredning er en videnskabelig 
undersøgelse af sammenhænge 

og ændringspotentialer.

Udredning af hvor vi bedst kan 
placere os 



Uden kontekst giver ord og 
handlinger ingen mening.  

Vi er i alt, hvad vi gør, 
kontekstskabende.

Børns invitationer er ikke til 
sådanne som os … 

Derfor bliver det afgørende, 
hvordan vi skaber kontekster, 
hvor vi kan få øje på og tage 
vare på børns invitationer. 

Et overskridende perspektiv.



Familiekonteksten er ofte 
en oplagt mulighed for at 

forstå børns og unges 
invitationer til omgivelserne

Børns og unges invitationer 
spiller sig ud i det rum, vi 

har været med til at skabe.



Børn er optaget af deres 
relationer til de voksne …

Men de er endnu mere optaget 
af at sammenligne det forhold, 
de selv har til de voksne, med 
det forhold, som de oplever 
deres søskende / andre børn 

har til de samme voksne.



Opmærksomhedspunkter 
– hvad giver vi liv til?

sammenhæng/ 
helhed

fremtrædelsesform

indhold

detaljer

invitationer

samspil/ 
relationer

kontekst

individ

Risiko for ”reduction” og ”disjunction” –
fordi han eller hun ”er” …



Tag udgangspunkt i figuren 
og en af jeres egne ”sager”.

Hvor fører det jer hen?
Hvad er I med til at give liv til?





Et økomentalt perspektiv: 

Altings forbundethed
Systemer, der lærer
Alting er i kontekst

Alting er i bevægelse

Opgaven handler om:

Et antropologisk perspektiv
Et transkontekstuelt fokus

Vi tror, vi tænker vores egne 
tanker. Det gør vi ikke. Vi 

tænker vores kulturs tanker.
(Krishnamurti) 



Kompleksitet:
Vi ved ikke, hvad der er 

grundlæggende:

Samfundets håndtering af 
børn på kanten af almindelig 

udvikling fejler, såfremt barnets 
vanskeligheder ses som indivi-
duelle og biologisk betingede 

(Harry Burns, 2015)

Til forskel fra: 

Stress-sårbarhedsmodellens 
største nytte er det fokus, den 

sætter på grundlæggende 
belastningsfaktorer

(Elven, Veje og Beier, 2010)



Denne temadag 
bygger på et biopsykosocialt 
perspektiv, der understreger, 

at hjernen er plastisk og at den 
udvikler sig i et stadigt samspil 
med det miljø, den er en del af.

Spejlneuronernes betydning. 

Jo mere vi forestiller os, at der 
er en biologisk komponent i 

psykisk lidelse, jo mere skal vi 
fokusere på det psykosociale 
samspil, som også udvikler 

biologien. 

Det medfører et udvidet fokus 
på kontekst, relation og samspil.



Når vi flytter os ud af 
barnet der er ramt og 
andre som pårørende: 

Så bliver overfølsomme 
nervesystemer heller ikke blot 

et fænomen inde i barnet. 

Opgaven bliver at skabe den 
hverdag, hvor barnet kan 

opleve  at være del af 
værdifulde fællesskaber.



Mind is Social. På dansk: 
Det mentale lever i det sociale. 

Det mentale, tanker, følelser, 
symptomer, identitet lever som 
psykosociale samspilsmønstre –
og i kraft af forsøgene på at løse 

problemet. 

Når det sociale samspil og vilkår 
ændrer sig, så ændrer det mentale 
sig også. Det er derfor, vi har som 
opgave at bidrage til anderledes 
samspil, nye øjebliksbilleder –

uanede muligheder.

De sociale mønstre er dem, som vi 
også selv deltager i eller bidrager til. 



Når vi flytter os væk fra børnene 
som centrum, så bliver vi optaget 
af hvad de er i gang med at sætte 

på dagsordenen – og hvad vi andre 
er i gang med at lære …



Vi må huske på, at alting i 
sidste ende er øjebliksbilleder 

Forstå hvorfor det er blevet 
det tilsyneladende bedste – og 

samtidig bidrage til nye alliancer, 
nye opmærksomhedspunkter, 
nye processer, forskelle, der 

kan gøre en afgørende forskel.

Zoome ind og zoome ud for at 
bidrage til bevægelser, der 

rækker ud over …

Fra unikke undtagelser og nye 
Åbninger til ledestjerner. 



En central anbefaling:

Aldrig mere tale om børn og unge
i vanskeligheder uden at stille 

spørgsmål som:

Hvad er symptomerne svar på?
Hvorfor er det, barnet viser, blevet 

det tilsyneladende bedste?
Ansvarlige i forhold til hvad/hvem?

Hvad holder dette billede i live?
Hvad er den indre mening i dette?
Hvad inviterer disse børn og unge 

deres omgivelserne ind i?

Når de ikke kun inviterer på egne 
vegne, hvordan tager vi vare på det, 

der rækker ud over dem?



Gruppearbejde:

Aldrig mere … 

Det gælder også de børn, I har 
et særligt ansvar i forhold til.

Så når I ser børn som 
jeres bedste manualer, 

hvad inviterer det så jer ind i? 



Vores forhåbninger til fremtiden

Afmagt, udsathed og forkerthed fører 
i retning af ekskluderende processer. 
Nødvendigt med fokus på, hvordan vi

skaber optimale deltagelsesmuligheder 
på tværs for alle involverede. 

Fra støtte- og hjælpesystemer til udviklings-
systemer – afstand til afmagt og forkerthed. 

At visitere til erfaringer, der ikke er gjort endnu.

Der er brug for investering i et intensiveret 
fagligt blik – ikke på børnene og de unge, men 

– på børns og unges kommunikation og 
dermed deres invitationer til omgivelserne 

– et udvidet perspektiv.



Vores forhåbninger til fremtiden (fortsat):

Vores opgave handler om at bidrage 
til fællesskaber, der kan blive endnu 

mere attraktive.

Børn er som gaver – så hvad er vi i gang 
med at lære? 

Brug for at investere i børns invitationer, 
så vi kan være nysgerrige og modige.

Vi må bidrage med et overskridende fokus: 
så børn og unge kommer ind i voksenalderen 
uden et fokus på dem selv som syge, med et 

handicap eller en oplevelse af personlig 
utilstrækkelighed.


