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• Børn sanser alt og de forsøger at 
skabe en sammenhæng 

• Børn har brug for, at voksne 
omkring dem fortæller dem – og 
er sammen med dem - om den 
virkelighed, de er en del af



Fortielser skaber to stærke 
grundfølelser hos forældrene og barnet:

Forkerthed og skam

- to følelser, som er knyttet til 
’den, jeg er’



Min faglige bagrund:

Socialrådgiver og familiebehandler kommunalt regi 
Socialrådgiver i psykiatrien, supervisor og familieterapeut MPF

1997-2007:
Projektleder i Aarhus Amt og Aarhus Kommune:

– udviklet og implementeret indsatser med familiesamtaler, 
samtalegrupper for børn og samarbejde med de 
praktiserende læger 

Siden 2007 klinik i Ry:
Samtaler med børn, unge og voksne, sammen og hver for sig
Konsultation og supervision, kurser og foredrag
Skaber ’Snak om det – bøger’ sammen med illustrator Pia Olsen: 
Snak om det ... ned alle børn – en bog om angst, depression, stress og traumer
Indeni mig ... og i de andre – en bog om børn og følelser (Gyldendal, 2015)
Far, mor ... og børn – en bog om liv i familien (Gyldendal, primo 2018 J)
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Om familiesamtalen:

Det er hverken familieterapi eller familiebehandling
De voksne får hjælp til at få brudt fortielser overfor 
børnene

1: En grundig samtale med forældrene 
2: Forældrene får hjælp til at få taget hul på en snak 
med børnene om den virkelighed, de er sammen om 

Børnene bliver lettede, hele familien får bedre kontakt 
med hinanden
... de voksne får det også bedre!



Børn får diagnoser som aldrig før

Henvisninger til PPR og børnepsykiatrien eksploderer. 

Børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz skriver i sin nyeste 
bog ’Børn og unge, psykiatri og samfund’: 

Vi ved i dag, at et barns symptomer ofte kan forstås som 
signaler på mistrivsel i vigtige relationer i barnets liv. 
Men barnets nære relationer, herunder hele familiens trivsel, 
undersøges desværre sjældent til bunds inden der lander en 
diagnose, som gør barnet til den, ’der er noget med’. 

”Mange børn og unge bliver beskrevet uden at blive 
forstået. Børn og unge som føler sig forkerte, afmægtige og 
fastlåste...” 



Udbredte ’vrangforestillinger’ om børn 
... anno 2017:

• ”Børn involveres kun i det, vi fortæller dem om”

• ”Børn skal have en vis alder, før man kan snakke med dem om 
svære ting”

• ”Børn, der mistrives, kan kendes på deres signaler ... og de vil 
fortælle det til os, hvis de bekymrer sig”

• ”Hvis vi lærer at stille de rigtige spørgsmål, kan vi få børn til at 
lukke sig op!”





Børn har brug for, at voksne 
omkring dem fortæller dem, og er 
sammen med dem, om den 
virkelighed, de er en del af

Både små og store børn 
sanser alt!

De forsøger at skabe 
mening mellem det, 
som de sanser og det, 
de forstår

Sandheden er: 



Signalforvirring: 



Vi siger til hinanden: 
”Børnene ser ud til at have det fint...”

Vi burde tilføje: 
”... og hvordan mon de har det?...”

Vi siger: ”De har ikke spurgt om noget.”

Nej, og børnene får ikke svar på de spørgsmål, som de 
ikke får stillet...



Hvad styrker børn?



Barnets tanker om sig selv, 
danner selvet:

Enten: 
Der er noget galt med mig ...
Jeg skammer mig, og jeg kan ikke stille 
noget op...

Eller:
Jeg er helt OK og jeg skal nok klare de 
udfordringer, som jeg møder i mit liv... 



D. Stern, hjerneforskningen 
og alle erfaringer siger:

• Måden, hvorpå mennesker bliver mødt på, er 
afgørende for hvordan vi udvikler os

• Det gælder både det spæde barn, det lille og 
det store barn, den unge, den voksne og det 
ældre menneske

• Løgstrup sagde det også... Nyt begreb: 
Mellemmenneskelig neurobiologi



• Vi ser og taler om virkeligheden med det lille nyfødte 
barn

• Senere ændrer vi adfærd 
• Børnene har fortsat brug for, at vi ser dem i deres 

virkelighed og taler med dem om det, de oplever



Det styrker børns sunde udvikling at have

Oplevelse af sammenhæng:

Begribelighed
Meningsfuldhed
Håndterbarhed

(Aaron Antonovsky)



Italesættelsen styrker hjernens 
sunde neurale udvikling
• Tavshed overlader barnet til sin egen forståelse
• Italesættelsen af barnets oplevelser vil 
integrere de tre lag (Model: Paul McLean) i hjernen:

Forståelser



Børn har brug for viden samt

• empatisk spejling som en hjælp til at mærke egne 
følelser

• at blive set og fulgt af troværdige, tillidsfulde og 
kærlige voksne mennesker

• at blive set og forstået som kompetente børn, der 
ligesom voksne kan stresses af at mangle viden og 
oplevelse af sammenhæng

Relevant viden OG dette at blive set, støtter barnet i 
at kunne afgrænse sig, mindsker skyldfølelsen og 
understøtter barnets tro på, at:  JEG ER OK!



Det handler i bund og grund om 
kontakt, åbenhed og kærlige budskaber 

• Kernen i mange menneskers eksistentielle kriser, 
psykiske smerte og lidelse består af længsler og 
savn.

• Længsler efter at nogen eller et bestemt 
menneske skulle have sagt noget, som ikke blev 
sagt. 



At snakke med børn 
om psykiske lidelser 





Uanset udtrykket…

Bag enhver psykiske lidelse lever 
oplevelsen af at være forkert, følelsen af 
skam og en gennemgribende

UTRYGHED



Hvad ved børn 
om psykisk sygdom 

?
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https://vimeo.com/331936876

https://vimeo.com/331936876


”Snak om det... med alle børn”

- er på én gang skrevet 
til små børn, større 
børn, unge og voksne

- bryder tabuerne i 
børnehøjde
... og i familien

- tilbyder et sprog, der 
lindrer og mindsker 
skammen



Det er godt at snakke om det hele:



Samtale med barnet om 
det, som er uklart:

Ikke som en fiskedam
Men som en gavebod !
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Pas på med dine spørgsmål!!

- Normalt tænker vi, at en samtale 
opbygges af spørgsmål og svar

- Når et barn er i tvivl om alt, kan 
spørgsmål opleves ubehagelige

- Det, som det usikre barn længes 
efter, er ’gaver’ og oplevelsen af, at 
der er nogen, som forstår, hvordan 
det er, at være mig





’Måder’ at ’være med’ barnet:

• Mærk dit åndedræt: giver selvberoligelse og ’smitter’
– Vær mere i dit hjerte end i din hjerne

• Stemmen: rolig og blød
• Øjne: roligt og kærligt, som når du møder et spædbarn. Kig 

væk eller ’indad’ af og til. Det giver barnet ’fri’ til at mærke 
indad.

• Information: enkel, konkret og personlig
• Tavshed: vær gerne sammen i tavshed – med roligt 

åndedræt
– Du viser, at du bliver her!

• Hvis barnet fortæller: Lyt og gentag små bidder med ro og 
accept

• Berøring: Spørg let samtidig med at du lægger hånden 
f.eks. på ryggens hjerteområde: ”Må jeg lige holde min 
hånd her et øjeblik?”



Barnet har behov for at:

• blive set som et sundt barn
• blive mødt i en hjertelig kontakt 
• blive taget alvorligt og respekteret 
• have relevant viden
• lære at afgrænse sig og skabe sindsro.

Hvordan omsætter vi det?
Hvad vil det sige ’at SE’?
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”Kontaktskaberen”:

nærvær

tydelighedanerkendelse



Bak op: Facebook SNAKOMDET J
ugentlige opslag – 7500 følgere



Indeni mig... og i de andre

”NEJ! Stop med det”, siger pigen.
Det er godt, at man kan sige ja.

Men nogen  gange må man altså sige nej. 
... Siger du også nogen gange ”Stop med det”? 



Far, mor... og børn



Det er rigtig skidt, når børn slår.
Og det er helt forkert, hvis voksne slår
Det er forbudt!

Hvordan kan det være, at der er nogen, der slår?


