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Pas på det robuste barn! 
Børnedebatten præges af en lang række stereotyper, der giver forældrene ansvaret for børnenes succes eller fiasko. 

Men et barns udvikling påvirkes af et komplekst system af samfundsfaktorer, der ofte er uden for den enkelte 

families rækkevidde, men som påvirker barnet helt ned på celleniveau. 
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I denne postfaktuelle tid er det op ad bakke for saglig forskning. Handler det om børnesyn, dominerer stereotyper 
debatten. Curlingbarnet er ét eksempel. Forargelsens sug i maven over forældre, der fjerner alle ujævnheder på 
barnets livsvej; dét er nok til, at betegnelsen ’føles rigtig’. 
 
Men ideen er faktuelt usand – et fantom, som børne- og familieforskere har dokumenteret som en myte. Trods 
denne aflivning lever dette postfaktuelle barn uantastet videre. 
 
På det seneste er ’det robuste barn’ så kommet på banen – et nyt konstrueret fantom. (Google det, og resultater i 
tusindvis strømmer ind). 
 
Per Schultz Jørgensen er aktuel med bogen Robuste børn. Den handler om, hvordan forældre bør opdrage deres 
børn til karakterstyrke. Fint og sobert beskrevet. Begrebets troværdighed søges højnet med henvisning til aktuel 
forskning: »I dag har vi begreber, der fokuserer på (…) fx jegstyrke og resiliens (modstandskraft)«, skriver Per Schultz 
Jørgensen. 
 
Men det er faktisk ikke dagens fagbegreber. ’Det robuste barn’-fokusset blev aflivet for mere end 40 år siden. 
Resiliens defineres derfor ikke i dag som modstandskraft inde i børn. Afsættet i jegstyrke og indre modstandskraft 
gav nemlig stærkt begrænsede svar på spørgsmålet: Hvorfor bukker nogle børn under for krav, mens andre ikke gør 
det? 
 
’Det robuste barn’/’robuste børn’ kan derfor ikke legitimeres med dagens forskning. Det er derimod en ny 
børnestereotyp, skabt til lejlighedens behov – i en tid, der ønsker mental robusthed. 
 
Forsimplet børneopfattelse 
Stereotypernes popularitet signalerer, at de har en ’nyttig’ funktion. Fiktionen ’det robuste barn’ giver spontan 
mening: Hvem kender ikke til eller ønsker et sådant barn? Det generelle/typiske postulat omformes hermed til ’mit’ 
og ’dit’ barn: Hvis din Ida og min Per eksempelvis er curlingbørn, så handler det om mangler og forældres kroniske 
dårlige samvittighed. 
 
Du og jeg har ikke evnet at give vores Ida og Per den indre robusthed og modstandskraft, samfundet efterspørger. 
’Kuren’, eller løsningen, følger per automatik: Dit robuste barn skal du ikke pylre om, lefle for eller curle til skole. Så 
klarer det sig aldrig i det krævende samfund. 
 
Ergo: Mere konsekvens og disciplin udruster dit barn med den nødvendige karakterstyrke. 
 
Min pointe? Populære børnestereotyper hører ikke hjemme i afdelingen for spøg og skæmt. De erobrer nemlig 
scenen. Forsimpler vores forståelse af, hvad der skal til for at hjælpe børn med at håndtere livets udfordringer i et 
komplekst samfund. 
 
Sårbarhed nedarves 
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Der findes dog et alternativt grundsyn til ’det robuste barn’ – og andre populære børnefantomer. Det handler om en 
ny tværfaglig disciplin, kaldet udviklingsvidenskab (developmental science), som jeg skriver om i min nye bog 
UDVIKLING – fra udviklingspsykologi til udviklingsvidenskab. 
 
Hovedprincippet er, at børns udvikling altid foregår i en kontekst; dvs. i fjern- og nærsamfund, familie, daginstitution 
og skole – altså i fællesskaberne omkring det enkelte barn. Kompliceret? Ja! Men det er udviklingens sande 
påvirkningsveje. 
 
Samfundsaktører kan her gøre en enorm forskel. Det viser sig nemlig, at resiliensskabende miljøpåvirkninger direkte 
præger det enkelte barn – dets psyke, hjerne og gener, helt ind i den enkelte celle. 
 
Rige, ressourcestærke miljøer omkring barnet tænder og slukker nemlig for bestemte gener. Det udbygger hjernens 
millioner af neuroner, som igen udvikler barnets læringskapacitet og evne til at håndtere stress – dvs. øger 
modstandsdygtigheden. 
 
Omvendt vil risikofyldte miljøer bremse hjernens udvikling, mindske læringsevnen, øge stress og dermed barnets 
indre sårbarhed. 
 
Det vilde perspektiv er, at dette kan nedarves. Rettidig omhu eller manglende bredspektret intervention får 
intergenerationelle konsekvenser. 
 
På godt (eller ondt) påvirker samfundets samspil med nutidens børnegeneration dermed kommende generationer. 
 
Samfundets indretning og kultur påvirker indirekte forældrenes arbejdssfære, der smitter af på familielivet. 
 
Samfundsindretningen påvirker også det institutionsmiljø, barnet færdes i. Sammen med familien og venne- og 
kammeratskabsgrupper har det konsekvenser for det enkelte barns centralnerve- og immunsystem, som i sidste 
ende sætter aftryk i barnets celleniveau (se figur). 
 
Børn er et samfundsansvar 
Hvis vi virkelig vil styrke børns modstandskraft og livsduelighed, skal vi se på påvirkningen fra samfund til celle i sin 
helhed. Dermed står det også klart, at vi skal passe på med ’det robuste barn’, som udelukkende er et 
forældreansvar. 
 
For selv om far og mor opdrager deres Ida og Per helt ’efter bogen’, bliver de næppe særligt socialt robuste, hvis de 
hver eneste dag mobbes af andre børn og overses af den nedskæringsramte pædagog. 
 
Figuren Fra Samfund til Celle viser mange påvirkende systemer omkring barnet. Mindre kan gøre det. Men jo flere, 
der aktiveres og støtter positivt, desto mere robusthed udvikler et barn. Samfundsomhu for alle børn hjælper derfor 
det enkelte barn. 
 
Derfor handler det om at tænke visionært i opbygningen af resiliensfremmende systemer. Det har man for eksempel 
gjort i Vejle ved at satse virkelig ambitiøst som Danmarks resiliente hovedstad. 
 
Det lønner sig ovenikøbet. Sårbarhed (stress, angst og depression) koster – ud over store personlige lidelser – i dag 
milliarder af kroner i behandling samt i manglende produktion. 
 
Vismændene har nu foreslået, at værdien af velfærd indregnes i nationalbudgettet. Jeg kunne ikke være mere enig. 
Lad os nu få en 2025-plan med målrettede investeringer i tidlig børnevelfærd. 
 
Hjælp til sårbare børn mislykkes nemlig, når systemet tilbyder en hverdag med 16 børn til én pædagog. Hvorimod 
hver ekstra million investeret i daginstitutionen beviseligt kommer mere end syv gange igen. Ministeren siger, at der 
ikke er råd. Dét er et politisk svar, ikke et økonomisk. Spørgsmålet er, om vi har råd til at lade stå til. 
 
Dion Sommer er professor i udviklingspsykologi. Han er aktuel med bogen UDVIKLING – fra udviklingspsykologi til 
udviklingsvidenskab. 



 


