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Kap.	  1	  Mit	  faglige	  udgangspunkt	  
• Hendes	  faglige	  tilgang	  er	  en	  relationel	  udviklingsteoretisk	  	  forståelse	  

-‐ det	  indebærer,	  at	  barnet	  samt	  dets	  relationelle	  miljø	  inddrages	  ved	  psykologiske	  

undersøgelser	  

-‐ det	  relationelle	  miljø	  har	  stor	  betydning	  for	  den	  faglige	  forståelse	  af	  barnet,	  da	  det	  

kan	  rumme	  elementer,	  der	  vedligeholder	  forstyrrelsen	  eller	  fremmer	  dets	  

udvikling	  	  

• Mere	  konkret	  arbejder	  hun	  ud	  fra	  en	  epigenetisk	  udviklingsmodel	  	  

-‐ dvs.	  at	  barnets	  symptomer,	  sårbarheds-‐	  og	  beskyttende	  faktorer	  bliver	  set	  i	  samspil	  

med	  dets	  relationelle	  miljø	  

-‐ tid	  og	  kumulering	  af	  erfaring	  er	  vigtige	  faktorer	  i	  denne	  model	  



• Begge	  tilgange	  er	  nødvendige	  i	  forståelsen	  af,	  hvornår	  udviklingen	  kører	  af	  sporet,	  og	  

hvilke	  forhold	  der	  kan	  bidrage	  til,	  at	  barn	  og	  familie	  kan	  genfinde	  tilliden	  til	  at	  

udviklingsopgaverne	  kan	  løses	  

Kap	  2	  –	  Den	  psykologiske	  undersøgelse	  af	  børn	  
	  
Barnet	  som	  en	  del	  af	  en	  familie:	  

• Psykologiske	  undersøgelser	  af	  børn	  er	  blevet	  brugt	  mere	  og	  mere	  de	  seneste	  år	  –	  det	  
skyldes	  evt.:	  

o Man	  skønner,	  at	  mellem	  10	  og	  25%	  af	  alle	  børn	  viser	  tegn	  på	  vanskeligheder	  i	  
en	  grad,	  som	  fører	  til,	  at	  forældrene	  søger	  hjælp	  

o Vi	  har	  en	  diagnosticeringskultur	  #	  den	  karakteriseres	  ved,	  at	  
hjælpeforanstaltninger	  til	  et	  barn	  med	  psykiske	  problemer	  alene	  kan	  
iværksættes,	  hvis	  der	  har	  en	  udredning	  og	  diagnose	  af	  barnets	  vanskeligheder	  

o Desuden	  er	  der	  øget	  brug	  af	  psykologfaglig	  ekspertise	  hos	  myndighederne	  ift.	  
sager	  om	  socialret,	  familieret	  og	  forældremyndighed	  og	  samvær.	  	  

• Psykiske	  problemer	  af	  børn	  har	  mange	  udtryk	  og	  definitioner	  
• En	  jordnær	  tilgang	  til	  psykisk	  lidelse	  hos	  børn	  er	  at	  opfatte	  det	  som	  noget,	  der	  påvirker	  

deres	  hverdag,	  udviklingsmuligheder	  og	  livskvalitet	  og	  som	  indebærer,	  at	  de	  har	  behov	  
for	  særlig	  støtte	  fra	  deres	  omgivelser.	  	  

• Psykisk	  lidelse	  kan	  indebære	  stigmatisering	  og	  det	  stiller	  derfor	  krav	  til	  udredningen	  
af	  vanskelighederne	  om,	  at	  disse	  ikke	  gøres	  til	  individuelle	  problemer,	  men	  til	  noget	  
som	  barnet	  selv	  og	  dets	  omgivelser	  kan	  forholde	  sig	  til.	  

• Man	  skal	  se	  barnet	  i	  sammenhæng	  med	  dets	  historie	  og	  miljø,	  fordi	  det	  er	  en	  del	  af	  en	  
familie	  #	  barnet	  er	  under	  udvikling	  og	  dets	  potentialer	  kommer	  til	  udfoldelse	  i	  
samspil	  med	  dets	  relationelle	  miljø	  	  

• Der	  tages	  udgangspunkt	  i	  en	  epigenetisk	  referenceramme,	  som	  finder	  sted	  gennem	  et	  
dynamisk	  samspil	  mellem	  det	  genetiske	  arveanlæg	  og	  miljøet.	  
	  

Psykopatologi	  set	  i	  et	  udviklingsperspektiv:	  
• Psykopatologi	  er	  et	  andet	  ord	  for	  psykisk	  forstyrrelse	  
• Udviklingspsykopatologi	  er	  en	  tværfaglig	  disciplin,	  som	  er	  stærkt	  inspireret	  af	  

tilknytningsforskningens	  epigenetiske	  model	  	  
o Det	  vil	  sige,	  at	  man	  finder	  årsager	  til	  psykopatologi	  i	  selve	  udviklingsprocessen,	  

hvor	  genetiske	  faktorer	  spiller	  en	  rolle,	  som	  en	  øget	  sårbarhed	  hos	  barnet,	  og	  
den	  øgede	  sårbarhed	  påvirker	  dets	  mulighed	  for	  at	  løse	  udviklingsopgaver;	  
miljøet	  kan	  være	  støttende	  ved	  at	  kompensere	  for	  barnets	  sårbarhed	  eller	  det	  
kan	  rumme	  faktorer,	  der	  vedligeholder	  barnets	  vanskeligheder	  eller	  hæmmer	  
dets	  mulighed	  for	  at	  løse	  udviklingsopgaverne.	  	  

o Sroufe	  og	  Rutter	  definerede	  udviklingspsykopatologi	  som	  ’studiet	  af	  indviduelle	  
mønstre	  af	  tilpasningsvanskeligheder,	  disses	  oprindelse	  og	  udviklingsforløb	  
uafhængigt	  af,	  hvor	  forskelligt	  de	  måtte	  udtrykke	  sig	  adfærdsmæssigt	  i	  løbet	  af	  
udviklingen,	  og	  uafhængigt	  af,	  hvor	  komplekst	  udviklingsforløbet	  måtte	  blive’.	  



o Evt.	  af	  forældrenes	  evne	  til	  at	  varetage	  omsorgen	  for	  barnet	  med	  henblik	  på	  at	  
træffe	  en	  afgørelse	  om	  barnets	  forhold	  (f.eks.	  anbringes	  ude	  for	  hjemmet,	  hvem	  
barnet	  skal	  bo	  hos	  efter	  skilsmisse,	  samvær	  osv.)	  	  

o Grænselandet	  mellem	  psykologi	  og	  jura	  	  -‐	  vurderingerne	  indgår	  i	  det	  samlede	  
sagsforløb	  	  

o Psykologen	  er	  konsulent	  for	  dem,	  der	  skal	  træffe	  en	  afgørelse	  og	  rådgiver	  med	  din	  
fagpsykologiske	  vurdering	  beslutningstageren.	  

o En	  anmodning	  om	  en	  psykologisk	  undersøgelse	  vil	  også	  føre	  til	  overvejelse	  hos	  
psykologen	  om	  hvordan	  man	  skulle	  gøre	  det	  bedst	  –	  sådanne	  sager	  skal	  være	  
utrolig	  velundersøgte	  	  

SAGSANALYSE	  OG	  AT	  ”SÆTTE	  SAGEN	  PÅ	  SKINNER”:	  
• Henvendelser	  til	  psykologen	  fører	  til	  et	  bredt	  undersøgelsesarbejde:	  

o Psykologen	  samarbejder	  med	  forældre	  og	  lærere	  og	  danner	  sig	  et	  billede	  af	  barnet	  
og	  dets	  relationelle	  felt	  	  

o Skaffer	  sig	  med	  det	  et	  grundlag	  for	  at	  ændre	  forhold	  i	  barnets	  hverdagsmiljø	  ved	  at	  
reducere	  de	  belastninger,	  som	  barnet	  lever	  under,	  og	  søge	  at	  tilvejebringe	  et	  mere	  
støttende	  miljø,	  der	  kan	  bringe	  barnet	  ind	  i	  en	  god	  udvikling.	  	  

o En	  sådan	  bred	  undersøgelse	  kan	  ofte	  være	  tilstrækkelig	  til	  at	  ændre	  hverdagen	  for	  
et	  barn	  og	  bringe	  udviklingen	  ind	  i	  en	  god	  cirkel.	  	  

• Psykologens	  indsats	  i	  et	  sådant	  forløb	  er	  konsultativ	  og	  rådgivende	  og	  undersøgelsen	  er	  i	  
højere	  grad	  rettet	  mod	  sagens	  problemstilling	  eller	  de	  miljømæssige	  risikofaktorer	  og	  
beskyttende	  faktorer	  frem	  for	  de	  individuelle	  faktorer.	  	  

• I	  praksis	  har	  analysen	  af	  informationerne	  stor	  betydning	  for	  psykologens	  indsats	  	  
• Metodisk:	  	  

o Den	  foreliggende	  information	  om	  symptomer,	  udløsende	  faktorer,	  sårbarheds-‐	  og	  
risikofaktorer	  samles	  for	  at	  give	  et	  billede	  af	  sagen	  og	  problemstillingerne.	  	  

o ”sætter	  sagen	  på	  skinner”	  =	  få	  et	  billede	  af	  hvilken	  vej	  ig	  med	  hvilket	  faretøj	  det	  
videre	  forløb	  i	  sagen	  skal	  forløbe	  ad	  samt	  psykologens	  rolle:	  enten	  undersøger,	  
konsulent	  eller	  behandler.	  	  

• Caseformulering	  (Alan	  Carr):	  
o Anvendelig	  som	  faglig	  referenceramme	  ved	  sangsanalyse	  –	  kan	  anvendes	  som	  

redskab	  til	  at	  systematisere	  informationerne	  og	  danne	  et	  billede	  af	  
problemformuleringen.	  	  

• Ved	  uklare	  problemstilllinger	  kan	  det	  være	  svært	  at	  vide,	  hvem	  man	  kan	  hente	  relevante	  
informationer	  ved	  

o Kalder	  ofte	  på	  et	  netværksmøde	  hvor	  man	  snakker	  med	  alle	  de	  relevante	  aktører	  
fra	  barnets	  og	  familiens	  professionelle	  netværk	  	  	  

o F.eks.	  ved	  modstridende	  opfattelser	  af	  barnet	  fra	  forældre	  og	  fagpersonernes	  side	  	  



• Affektiv	  afstemning	  –	  undersøgeren	  kan	  markere	  genkendelse	  af	  barnets	  følelser	  og	  i	  
sin	  markering	  tilføje	  noget	  andet,	  så	  barnet	  føler	  sig	  selv	  som	  en	  anden	  end	  
undersøgeren.	  	  
-‐ forståelse	  og	  anerkendelse	  er	  vigtige	  elementer	  i	  kontakten	  med	  barnet,	  og	  

forbindes	  ofte	  med	  en	  god	  relation.	  	  
• Fejlafstemning	  –	  megen	  kontakt	  opstår	  i	  forsøget	  på	  at	  reparere	  de	  gange	  hvor	  man	  er	  

gået	  fejl	  af	  hinanden.	  	  
Kontakt	  eller	  karakteristik	  af	  barnets	  kontaktform	  ud	  fra	  samspillet	  med	  
undersøgeren	  

• Undersøgeren	  bruger	  også	  sin	  egen	  opfattelse	  i	  den	  kliniske	  vurdering	  der	  vedrører	  
beskrivelsen	  af	  den	  kontaktform	  som	  barnet	  viser	  i	  samspillet.	  	  

• En	  klassisk	  psykodynamisk	  beskrivelse	  af	  kontaktform	  skelner	  mellem	  formel	  og	  
emotionel	  kontakt,	  verbal	  og	  nonverbal	  kontakt	  samt	  øjenkontakt.	  	  
-‐ formel	  kontakt	  –	  kontakt	  om	  almindelige	  dagligdagsforhold.	  	  

o Kan	  dreje	  sig	  om	  koncentrationsvanskeligheder,	  
hukommelsesvanskeligheder,	  problemer	  med	  at	  holde	  den	  røde	  tråd,	  
sproglige	  forstyrrelser,	  forstyrrelser	  i	  tankeindhold	  mv.	  	  

o Denne	  kontakt	  er	  god	  hvis	  der	  er	  et	  flow	  i	  samtalen	  og	  en	  oplevelse	  af	  at	  
dialogen	  er	  flydende	  og	  forståelig.	  	  

o Denne	  kontakt	  er	  mindre	  god	  hvis	  barnet	  er	  forvirret,	  desorienteret	  eller	  
snakker	  om	  ting	  på	  en	  måde	  som	  er	  svær	  at	  følge.	  	  

-‐ Emotionel	  kontakt	  –	  har	  at	  gøre	  med	  de	  følelsesmæssige	  reaktionsmønstre	  ved	  
barnet.	  	  

Der	  kan	  være	  en	  sammenhæng	  mellem	  det	  indholdet	  i	  beretningen	  og	  den	  
følelsesmæssige	  farve,	  fx	  hvordan	  barnet	  fortæller.	  	  

-‐ Verbal	  kontakt	  –	  det	  indholdsmæssige	  og	  formen	  af	  dette.	  	  
o Fx	  karakteristika	  ved	  sætningsopbygning	  og	  måden	  at	  tale	  og	  tænke	  på.	  	  

-‐ Non-‐verbal	  kontakt	  –	  kropsholdning,	  bevægelser	  og	  stemmeføring.	  	  
o Hvis	  det	  der	  udtrykkes	  verbalt	  er	  forskelligt	  fra	  det	  der	  udtrykkes	  non-‐

verbalt,	  er	  det	  et	  udtryk	  for	  at	  kommunikationen	  er	  forstyrret.	  	  
-‐ Øjenkontakt	  	  

o Brugen	  af	  øjenkontakt	  i	  den	  kliniske	  vurdering	  er	  stadig	  udbre	  
! fx	  i	  autismeforskning	  

• afvigende	  kontakt	  er	  1	  af	  3	  centrale	  symptomer	  på	  autisme.	  	  
Fejlkilder	  og	  subjektivitet	  

• for	  at	  undgå	  for	  høj	  subjektivitet	  er	  det	  vigtigt	  at	  undersøgeren	  har	  kendskab	  til	  sig	  
selv	  og	  sine	  blinde	  pletter.	  	  
-‐ desuden	  er	  det	  nødvendigt	  at	  kunne	  reflektere	  over	  en	  relation	  og	  perspektivere	  

sin	  forståelse	  ved	  at	  kunne	  se	  sig	  selv	  og	  hvad	  der	  er	  sket	  udefra.	  	  
-‐ Man	  skal	  være	  loyal	  overfor	  sine	  iagttagelser	  og	  den	  adfærd	  som	  barnet	  viser.	  
-‐ Man	  skal	  acceptere	  at	  barnets	  oplevelse	  er	  reel,	  men	  ikke	  nødvendigvis	  realistisk.	  

o Disse	  er	  vigtige	  at	  kunne	  skelne	  imellem.	  
-‐ det	  er	  vigtigt	  at	  kende	  sin	  udviklingspsykologi,	  så	  man	  ved	  hvad	  børn	  på	  forskellige	  

alderstrin	  er	  i	  stand	  til.	  	  
• Sandhedsværdien	  og	  troværdigheden	  af	  den	  kliniske	  vurdering,	  øges	  ved	  at	  

undersøgeren	  tager	  højde	  for	  de	  sandhedskriterier	  der	  knytter	  sig	  til	  en	  hermeneutisk	  
tradition.	  	  



BIDRAG	  TIL	  KORTLÆGNING	  AF	  RELATIONELLE	  FAKTORER:	  
• Der	  har	  generelt	  været	  et	  skift	  i	  tænkningen	  fra	  at	  kigge	  på	  den	  enkelte	  til	  at	  kigge	  på	  

familien	  som	  enhed	  	  
• Familieterapien	  og	  systemteorien	  startede	  det	  rent	  historisk	  	  
• Familieterapien:	  

o Søgte	  at	  beskrive	  familiens	  samspilsmønstre	  for	  at	  forstå	  individet	  –	  udgangspunkt	  i	  
det	  relationelle	  

• Systemteorien	  (Bateson):	  
o Udviklede	  også	  denne	  forståelse	  
o Så	  familien	  som	  et	  organisk	  system	  –	  familien	  er	  en	  helhed	  
o Cirkularitet:	  	  

$ Man	  søger	  ikke	  efter	  en	  begivenhed	  som	  årsag	  til	  en	  anden,	  men	  i	  stedet	  
interesserer	  sig	  for	  gensidigheden	  mellem	  fænomener	  eller	  for,	  hvordan	  de	  
påvirker	  hinanden	  	  

$ Interessant	  at	  se	  i	  praksis	  hvordan	  de	  forskellige	  dele	  af	  familiesystemet	  
gensidigt	  påvirker	  hinanden.	  

• F.eks.	  det	  sårbare	  barn	  ”kalder	  på”	  omsorg	  og	  beskyttelse,	  men	  i	  
deres	  nænsomhed	  bliver	  de	  utilbøjelige	  til	  at	  stille	  krav	  #	  hæmmer	  
barnets	  selvstændige	  løsning	  af	  udviklingsopgaver	  

• Tilknytningsteorierne	  (Bowlby,	  Ainsworth,	  Main,	  Broberg):	  	  
o Fokus	  på	  det	  relationelle	  samspil	  mellem	  barn	  og	  forældre	  –	  

tryg/utryg/desorganiseret	  tilknytning	  	  
o Mønstrene	  identificerer	  relationelle	  forhold,	  der	  påvirker	  udviklingsforløbet	  

gennem	  de	  indre	  arbejdsmodeller,	  som	  barnet	  opbygger,	  	  
o Kan	  belyse	  hvordan	  forældrenes	  egen	  uløste	  konflikter	  kan	  blokere	  deres	  lydhørhed	  

over	  for	  deres	  barn	  og	  dermed	  påvirke	  det	  relationelle	  samspil.	  	  
• Den	  relationelle	  udviklingsteori	  (Stern):	  

o Forståelse	  af	  hvordan	  f.eks.	  depression	  kan	  udvikles	  i	  et	  relationel	  samspil	  	  
o Giver	  begreber	  der	  beskriver	  interaktion	  og	  mellemmenneskelig	  udvikling	  i	  form	  af	  

f.eks.	  affektiv	  afstemning,	  fejlafstemning	  mv.	  	  
o Belyser	  mikroprocesserne	  i	  forældre-‐barn-‐relationen.	  

• Caseformulering	  (Carr):	  
o Empirisk	  studie	  der	  identificerer	  de	  forhold	  der	  påvirker	  lidelsen	  ved	  barnet	  	  
o Giver	  en	  oversigt	  over	  de	  prædisponerende,	  de	  vedligeholdende,	  de	  beskyttende	  

og	  de	  udløsende	  faktorer.	  	  

FAMILIETERAPIENS	  OG	  SYSTEMTEORIENS	  BIDRAG	  TIL	  BELYSNING	  AF	  FAMILIENS	  RELATIONELLE	  
MILJØ:	  

• Familieterapien	  vandt	  udbredelse	  i	  1960’erne	  	  
• Så	  familien	  som	  et	  system,	  der	  kunne	  være	  patogent	  og	  fremkalde	  psykiske	  lidelser	  



• Caseformuleringen	  giver	  anledning	  til	  at	  udforme	  en	  behandlingsplan	  med	  
udgangspunkt	  i	  jacobs	  vanskeligheder	  og	  opmærksomhedsforstyrrelse.	  	  
-‐ moren	  skal	  stille	  krav	  til	  jacob,	  han	  skal	  have	  specialpædagogisk	  hjælp	  og	  social	  

støtte.	  	  
Caseformulering	  og	  miniteori	  

• Caseformuleringen	  danner	  grundlag	  for	  udformningen	  af	  en	  miniteori	  
(behandlingsplan).	  
-‐ behandlingsplanen	  har	  fokus	  på	  de	  vedligeholdende	  og	  beskyttende	  faktorer,	  frem	  

for	  på	  symptomerne.	  	  
-‐ Miniteorien	  kan	  fungere	  som	  styringsredskab	  for	  det	  videre	  samarbejde	  med	  

familien	  og	  netværket.	  	  
	  
Hvordan	  udformes	  en	  caseformulering	  og	  en	  miniteori?	  

• Caseformuleringen	  skal	  være	  meningsfuld	  både	  fagligt	  og	  for	  de	  mennesker	  der	  er	  
involveret.	  	  

• Modellen	  opfordrer	  til	  at	  der	  tages	  udgangspunkt	  i	  familiens,	  barnets	  eller	  netværkets	  
beskrivelse	  af	  hvad	  problemet	  er.	  	  

• De	  forhold	  der	  har	  virket	  udløsende,	  prædisponerende,	  vedligeholdende	  og	  
beskyttende	  noteres.	  	  

• En	  klinisk	  vurdering	  vil	  altid	  indebære	  en	  sortering	  i	  informationer.	  
-‐ fagligheden	  i	  denne	  udvælgelse	  øges	  ved	  anvendelse	  af	  en	  model	  der	  bygger	  på	  

både	  empiri	  og	  teori.	  	  
• Modellen	  rummer	  både	  en	  udviklingsmæssig	  og	  en	  kontekstuel	  akse.	  	  

-‐ den	  udviklingsmæssige	  akse	  søger	  at	  indfange	  hvordan	  udviklingsopgaver	  i	  
opvæksten	  er	  akkumuleret	  over	  tid	  og	  kan	  give	  udslag	  i	  de	  aktuelle	  vanskeligheder.	  	  

-‐ Den	  kontekstuelle	  akse	  fokuserer	  på	  de	  forhold	  der	  vedligeholder	  eller	  beskytter.	  	  
Caseformulering	  og	  tilbagemelding	  

• Caseformuleringen	  kan	  udformes	  i	  et	  sprog	  der	  ligger	  tæt	  på	  familiens	  eget	  og	  bruges	  i	  
forbindelse	  med	  tilbagemelding	  til	  familien.	  	  
-‐ dette	  kan	  give	  forældrene	  mulighed	  for	  at	  se	  problemstillingen	  i	  et	  nyt	  lys.	  	  

• Der	  fokuseres	  ikke	  ret	  meget	  på	  hvorfor	  problemet	  er	  opstået,	  men	  mere	  hvordan	  
forskellige	  faktorer	  kan	  påvirke	  symptomerne.	  

Caseformulering	  og	  behandling	  
• Casefomruleringen	  kan	  anvendes	  behandlingsmæssigt.	  	  

-‐ caseformuleringen	  er	  et	  redskab	  til	  at	  skabe	  en	  ny	  forståelse	  og	  nye	  
handlemuligheder	  i	  forældrenes	  arbejde	  med	  barnet.	  	  

• Caseformuleringen	  kan	  hjælpe	  forældre	  til	  at	  lære	  at	  ’læse’	  deres	  barn,	  og	  dermed	  
hvordan	  de	  kan	  hjælpe.	  

Caseformulering	  og	  niveau	  for	  intervention	  
• Caseformuleringen	  kan	  vise	  noget	  om	  hvilken	  behandlingsform	  der	  er	  passende,	  og	  på	  

hvilket	  niveau	  behandlingen	  skal	  finde	  sted.	  	  
Caseformuleringen	  og	  konsultative	  funktioner	  

• Nogle	  gange	  inddrages	  psykologen	  som	  konsulent	  i	  forbindelse	  med	  udredning	  eller	  
afklaring	  af	  hvad	  en	  sag	  kræver.	  	  
-‐ den	  psykofaglige	  konsultation	  udfores	  ofte	  ved	  et	  netværksmøde	  hvor	  forældre	  og	  

relevante	  professionelle	  aktører	  deltager.	  	  
Rollen	  som	  konsulent	  


