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Program 

Synlighed og sensitivering? 

• Fra selvværd til velfærd 

– Selvværd og livsduelighed 

– Synlig relationskompetence 

– Venskabsyoga  (ICDP og Yoga) 

 



Udviklingspsykologisk pointe 

 

”Det har positive konsekvenser for børns 
udvikling, at de færdes i miljøer, der er 
præget af varme, omsorg og indlevelse” 
 

 

 

 

                                                                                                           Rutter, 
1997 



Personlighedspsykologisk pointe:  

 

”Det har positive konsekvenser for 
menneskers trivsel og udvikling, at de 
færdes i miljøer, der er præget af varme, 
omsorg og indlevelse” 
 

 

 

                                            frit efter Barbara  Frederickson, 2013 



Socialpsykologisk pointe: 

 

”Det har positive konsekvenser for 
samfundets udvikling, at vi færdes i 
miljøer, der er præget af varme, omsorg 
og indlevelse” 
 

 

 

                                                                           Frit efter Hillary Cottam, 2016 



”Det har positive konsekvenser for 
demokratiet udvikling, at vi færdes i 
miljøer, der er præget af varme, omsorg 
og indlevelse” 
 

 

Frit efter  Grundlov 1849 



• Gode relationer skaber evnen til at vise 
medfølelse  

• Og det understøtter både små og store 
fællesskaber 
 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                    Gilbert, 2014                       

Fra selvværd til velfærd  



Hundeide, 2004 

ICDP`s Sensitiveringsprincipper  



Dansk center for ICDP 

 

 

Individet 

Teamet  

Organisationen 

1. Etablering af en  
tillidsfuld kontakt 

2. Positiv 
redefinering af 

barnet 

3. Aktivering af 
omsorgsgiver i 
forhold til tema 

4. Verbalisering af 
det gode samspil 

6. Dele erfaringer i 
grupper 

7.Personlig-
gjort og  

indlevende  
formidlingsform 

5. Påpegning af 
positive træk ved 
omsorgsgiverens 

nuværende 
praksis 



 ICDP 

Selvværd 

Selvtillid 



Selvværd 







Linder, 2014 

Livsduelighed – psykologisk robusthed 

• Livsduelighed skabes via gode 
relationer og handler om at udvikle 
så meget selvværd og selvtillid at 
man kan håndtere modgange og 
kriser og alligevel få et godt liv.  



Inspireret af SOLO-taxonomi, Bloom, Linder 2016  

Professionel relationskompetence 

Kan du gengive 

et eller flere 

samspilstemaer? 

Kan du gengive 

alle 8 temaer for 

godt samspil? 

Kan du gengive 

og forklare de  

3 dialogformer? 

Kan du definere 

og forklare 

begrebet 

relations-

kompetence? 

Kan du definere og forklare 

begrebet 

relationskompetence og 

diskutere hvorfor din rk  

er så betydningsfuld for 

børns læring, trivsel og 

udvikling? 



Venskabsyoga – Trivselsfitness  
Trine Lund og Anne Linder 

Grundantagelser 

 

• Venskaber opstår ikke i forbifarten 

• Yoga, leg og samspil skabes i det samme 
intersubjektive rum 

• Systematisk træning af kroppen og samspillet  

• Systematisk træning af ro og nærvær 
• Øvelserne foregå i tavshed/stilhed 



ICDP og Venskabsyoga øvelserne 

• Den følelsesmæssige dialog. Tema 1-4 
– Synkronisitet, berøring, spejling 

 

• Den meningsskabende dialog. Tema 5-7 
– Fælles opmærksomhed  

– Ro som fælles forankring 

 

• Den guidende/vejledende dialog. Tema 8 
– Samarbejde, tillid og guidning 

 

 



Nøgleord til øvelserne 



 

ICDP tema 3. Invitér til samspil – lyt og svar 

Venskabsyoga øvelse 3.1 Vippen 



ICDP tema 6. Fasthold opmærksomheden  
6.1 Stilheden bag dig  



        
ICDP tema 8. Skab rammerne – guide og vejled         

8.1 Førerhunden 

 



Greve, 2009, Lund og Linder, 2016 

Zonen for intimitet 

Det intersubjektive rum                   
Når samspillet er synkroniseret kan der skabes en fælles verden indenfor rækkevidde, 
hvor individerne kan nå hinanden med sanserne og kropsbevægelserne 

        

 

Relationen - et medfølende fælles vi 

 

Børns venskaber 

Den følelsesmæssige 
dialog 

 

Samspilstema 1-4 

Den meningsskabende 

dialog 

 

Samspilstema 5-7 

Den 
guidende/vejledende 

dialog 

Samspilstema 8 


