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FORORD 
VED PETER LEVINE

Jeg havde stor fornøjelse af at deltage i en international konference om non-
specifikke faktorer i psykoterapi for børn, et møde, som den foreliggende bog 
voksede ud af. Der var tale om et møde mellem fire terapeuter med vidt for-
skellige tilgange, og i denne bog afdækker Marianne Bentzen og Susan Hart 
de fælles tråde, der væver dem sammen. I den forstand er bogen langt mere 
end blot en sammenstilling af forskellige tilgange, men snarere en syntese af 
eller model for, hvordan alle terapeuter kan behandle børn med udviklings-
mæssige og traumatiske sår.

Hvad enten vi voksne erkender det eller ej, er børn den mest dyrebare res-
source for et hvilket som helst samfunds fremtid. Ikke desto mindre udsættes 
mange børn hver dag for voldsomme stressorer eller for grufulde, traumati-
ske episoder, samtidig med at de voksne omkring dem enten er blinde for, 
hjælpeløse over for - eller ligefrem er skyld i problemerne. Det betyder, at alt, 
hvad der kan hjælpe børnene med at vokse i stedet for at sygne hen, og alt, 
hvad der kan gøre båndet mellem forælder og barn mere sikkert, tydeligt og 
tæt, er af kolossal stor værdi. Der er skrevet forbløffende lidt om vigtigheden 
af at hjælpe børn med at komme sig over traumer, langvarig stress og kroni-
ske tilstande af omsorgssvigt.

Alt for ofte konkurrerer eksisterende og velbeskrevne tilgange med hin-
anden om anerkendelse og pengemidler. Med denne bog yder Marianne og 
Susan en pionerindsats, hvad angår det neuroaffektive grundlag for børns 
udvikling og anvendelsen af denne viden i psykoterapi med børn. Med an-
dre ord beskriver de stadierne i den universelle menneskelige interaktion, der 
påvirker hjernens udvikling i retning af at frembringe sunde personligheder 
og tilfredsstillende relationer. I øvrigt er disse interaktionsstadier af mindst 
lige så stor betydning i psykoterapi med voksne som i psykoterapi med børn.

Moedeoejeblikke i psykoterapi med boern_sats.indd   17 03/03/2021   10.24



Forfatterne tager udgangspunkt i et overblik over den omfattende forsk-
ning i de successive stadier i børns sunde udvikling og opstiller derefter en 
letforståelig udviklingsmodel. De forbinder udviklingsperspektivet med fire 
systemer for psykoterapi med børn og fokuserer både på de essentielle fak-
torer, al god psykoterapi har til fælles, og på de særegne og personlige må-
der, de fire terapeuter forholder sig til og interagerer med et barns aktuelle 
udviklingsniveau. I tilfælde af traumer er barnets udviklingsalder som regel 
anderledes end den biologiske alder. 
Diskussionerne i de sidste kapitler giver læseren en enestående chance 
for at få del i essensen af de paneldiskussioner, vi holdt efter hver session, 
og hvor vi afdækkede såvel det, vi havde til fælles, som forskelle, der efter 
vores opfattelse er værdifulde for enhver, der arbejder med børn og fami-
lier. Det mest afslørende var måske nok de essentielle, „ikke-specifikke“ 
faktorer, der knyttede bånd mellem vores forskellige tilgange. Den første 
faktor, vi støder på, er forestillingen om den voksne ikke blot som en 
sensitiv lytter og følger, men også som en indsigtsfuld, strukturerende 
leder i hvert møde. Den anden faktor er de måde, hvorpå vi voksne kan 
skabe et rum, hvor barnets følelser og oplevelser kan blive en fælles vir-
kelighed og en vej til heling. 
På dette grundlag opstår der en dyb og magisk samskabelse, hvor bar-
net – og tilmed den voksne – kan forvandle sig. Under arbejdet med lidt 
større børn er det her, ordvekslinger og refleksioner kan hjælpe barnet 
med at inkorporere en gryende fornemmelse af en større helhed i hans 
eller hendes narrative fornemmelse af sit selv. Endelig tog vi også stilling 
til vigtigheden af at hjælpe forældre med at opdage deres „nye barn“ og 
udvikle sundere følelser og interaktioner, der kan opbygge barnets nye 
virkelighed.
Denne bog er ikke blot pligtlæsning for alle børneterapeuter, men også 
en uvurderlig guide for pædagoger, politikere og forældre, der ønsker sig 
et magisk vindue til deres børns liv.

Peter Levine 
(Oversat af Tom Havemann) 
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