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Børns og unges invitationer som omdrejningspunkt. 
Børn og unge er ikke problemet. De viser problemet.

Søren Hertz
Børne- og ungdomspsykiater 

Børns og unges symptomer må 
forstås som overlevelsesstrategier. 
Så hvorfor er det blevet det bedste

– og hvad inviterer de til?

Børns og unges symptomer og 
særlige vanskeligheder skal 

tages alvorligt. Derfor nødvendigt 
med en opmærksomhed på 

kompleksiteten, sammenhængene 
og den indlejrede kommunikation.



Den røde tråd i oplægget:

”Samfundets håndtering af børn på kanten af almindelig 
udvikling fejler, såfremt barnets vanskeligheder ses som 

individuelle og biologisk betingede.”

(Harry Burns, tidl. Sundhedschef, Skotland, 2016)

Til forskel fra:

Stress-sårbarhedsmodellens største nytte er det fokus, 
den sætter på de grundlæggende belastningsfaktorer.” 

(Elvén, Veie og Bayer, 2012)



Oplægget i dag vil også fokusere på:

Inkluderende processer på tværs af de arenaer
og kontekster, hvor børn og unge udvikler sig.

Inklusion som et fællesskabsanliggende.

Et udvidet perspektiv, der rækker langt ud over 
barnet eller den unge, der er ramt – og forældre 
og andre som pårørende og som professionelle.

Fra støtte- og hjælpesystemer til udviklingssystemer 
– på afstand af afmagt og oplevelser af forkerthed.
De systemer, der åbner og lukker for muligheder.

Stigningen i specialtilbud til børn og unge med ASF
er bedste indikator for behovet for nyorientering. 



Oliver, 11 år, hjemmeundervisning, på vej til 
heldagsskole, vurderet som dreng med ASF.

Mor med forældremyndighed og ny kæreste, 
Sporadisk kontakt med far, storebror 3 år ældre. 

Vred på familie, skole og andre. PDA?

Miniundersøgelse: Symbioselignende forhold til 
mor, der var bekymret og lidt bange. Problemer 

eskalerede, da storebror flyttede hjem.

Udsat position erstattet af tydelighed, ro og en 
forventning om, at brødrene klarede sit. 

Den store ”umodenhed” inviterede til en proces, 
båret af en tro på uanede muligheder – på tværs.

Efterhånden blev han stabil elev på heldagsskolen.



Diagnosesystemets paradoks:

Ikke tale om psykisk sygdom, 
men om lidelse og forstyrrelse.

Samtidig adskillelse af F og Z –
Det mentale lever i det sociale.

”En måde at se verden på –
på et specifikt tidspunkt”

Psykiatrien handler om det, der 
endnu ikke er blevet forstået og 
taget vare på, på tilstrækkeligt 
udviklingsfremmende måder.

Diagnosesystemets manglende 
fokus på årsagssammenhænge har 

givet særstatus til ”forklarings-
modeller” forbundet med sygdom.



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.



Derfor: Hvilken faglighed læner vi os op af ?

”Vi må realitetskorrigere sundhedsbegrebet, 
så ikke så mange bliver set på eller oplever sig forkerte (…) 
Den individuelle livsstilsmodel er bekvem for magthaverne. 
Den flytter lyskasterne fra social uret til individuel svaghed, 

fra politisk skam til individuel skam. Livsstilsmodellen 
fungerer som lynafleder for politiske trusler mod 

folkesundheden” (Fugelli, 2006).

Det er børnene og de unge, der med deres symptomer og 
særlige vanskeligheder inviterer til nødvendige dialoger og 
processer. De er vores bedste manualer. Det handler ikke 

om tidlig opsporing.

Som fagpersoner er vi altid en del af noget meget større.



Et økomentalt perspektiv, 
hvordan bidrager vi til 

inkluderende processer…? 

Altings forbundethed
Systemer, der lærer
Alting er i kontekst

Alting er i bevægelse

Opgaven handler om:

Overskridende processer
Det unikke som ledestjerne

Rækker langt ud over
barnets eller den unges:

Kognitive formåen
Nærmeste udviklingszone

Reguleringsevne



Hvad er grundlæggende?

Dilemmaerne forbundet med 
det biologiskes og det kognitives forrang

Eksekutiv funktion, central koherens,
forarbejdningshastighed, sprog, 

arbejdshukommelse etc.

Sociale kompetencer og eksekutive 
vanskeligheder må forstås indlejret 

i relationelle/ følelsesmæssige temaer
og del af en meget større helhed

Udvikling sker ikke blot som træning, men 
ved at varetage helheden. Tiden vil vise, 

hvor det fører børnene – og os andre – hen.



Det mentale lever i det sociale, 
som sociale samspilsmønstre og 

i kraft af forsøgene på at løse det.

Opgaven handler om at bevæge sig 
meta- til det, der har udviklet sig som 

det tilsyneladende bedst mulige.

Det resulterer i en opmærksomhed på:

Børn, der fremtræder med symptomer 
indenfor det autistiske spektrum inviterer 
til overskridende processer på tværs, dvs. 
langt ud over et pædagogisk anliggende.



Tidlig og rettidig indsats –
gøre en tilstrækkelig forskel

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. 

Det, børn og unge viser os på 
nogle tidspunkter, er ledestjerne 

for, hvad der kan udvikle sig.



Et overordnet perspektiv:

Den største alvor, der inviterer til 
de mest omfattende forandrings-
og udviklingsprocesser på tværs

Med implikationer for måden,
vi organiserer feltet på:

Fra støtte- og hjælpesystemer 
til udviklingssystemer – afstand 

til afmagt og forkerthed. 

Fra visitation til at visitere til 
erfaringer, der ikke er gjort endnu.



Mine forhåbninger til fremtidens
inkluderende processer

”De største farer i det moderne samfund
er forbundet med tendenserne til at reducere 

fænomener og adskille det, der hører sammen”
(Montuori, 2006).

Afmagt, udsathed og forkerthed fører i retning 
af ekskluderende processer. Derfor nødvendigt 

med fokus på sociale betingelser og på, hvordan 
vi skaber optimale deltagelsesmuligheder 

på tværs for alle involverede. 

Investering i et intensiveret fagligt blik på 
børns og unges kommunikation og 

dermed deres invitationer til omgivelserne 
– et udvidet perspektiv.


