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Rutter 1997  

Pædagogisk selvfølgelighed 

 

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



Hundeide, 2004 

Overordnet formål ICDP  

International Child Development Program  
 

 

At understøtte udviklingen af  en sensitiv og  
følelsesmæssig kommunikation mellem 
omsorgsgiveren og barnet, for at skabe en 
positivt og udviklingsstøttende relationen  

mellem dem.   

 



Konkrete formål  

• At give deltagerne en udvidet kompetence 
med hensyn til iagttagelse, beskrivelse og 
analyse af samspil 

• At give deltagerne en fælles teoretisk 
ramme til forståelse af det relations og 
ressourceorienterede arbejde 

• At give deltagerne en udvidet bevidsthed og 
sensitivitet i forhold til deres samspil med 
børn, unge, forældre og kollegaer 
 



Hatties (2012) 

Den mest betydningsfulde faktor for læring 
 

Positiv selvforståelse – barnets 
personlige overbevisninger er den 
mest betydningsfulde faktor for 
børns læring. 

 

 

 



Elsborg, 1999 

Mønsterbryderforskning 

• ”Kvalitative relationer har mere end noget 
andet vist sig at være udslagsgivende for 
det individuelle mønsterbrud” 



  Positiv selvforståelse 

Selvværd 

Selvtillid 



Selvværd 



Linder, 2014 

Livsmestring  

• Livsmestring 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 Seikkula og Arnkil, 2014, s. 77 

Mellem kreativitet og handlingslammelse 

• Hvis man kun har én metode dræbes 
kreativiteten – hvis man ikke har nogen 
metode kan man blive handlingslammet.  

 



ICDP Teoretiske inspirationskilder 

Positiv psykologi 

Personlige værdier og faglige erfaringer 

Udviklingspsykologiske 

teorier 

Systemisk teori 



 

 

Individet 

Teamet  

Organisationen 

ICDP sensitiveringsprincipper 



Fra specialpædagogik til livsduelighed 

- 5 til 0 
Specialpædagogik  

 

-5                       0                     +5 
Svaghed                   Neutralt/OK                Ressource 

0 til +5 
Livsduelighedens pædagogik 

 

”Det er bedre at tænde et lys end at forbande mørket” 
Konfucius 



Linder, 2011 

Ressourcer er hjælpekilder 
 

 

   Når man arbejder på at finde sine 
egne eller andres ressourcer, gør 
man det for at afdække den eller 
de hjælpekilder, der er en 
forudsætning for at man kan 
arbejde med problemerne. 



Hans Henrik Knoop 2006  

Barbara Frederickson, 2010 

Glade børn lærer bedre 

• Glade børn er åbne og lydhøre overfor 
omverdenen. Derfor får de mange 
informationer, som gør det muligt for dem 
hurtigere at skifte taktik, og resonere skeptisk 
og analytisk 

 

 



Forandringsøjeblikke 

Stjernestunder 

• De gode fortællinger fra praksis 

• Opstår når hverdagslivets 
faglige drømme går i opfyldelse 

• Når vi sætter fokus på det, vi 
gerne vil have mere af, skabes 
der energi og handlekraft. 



Stern 2004 

Øjeblikkets betydning 

• Al menneskelig meningsfuld aktivitet synes at være 
pakket/produceret i sekvenser på netop 10 sekunder. 

– Samspil mellem barn og forældre 

– Kommunikative samspil 

– Åndedræt, smil etc. 

– Sprogets musikalske sekvenser 

   



 

 

Individet 

Teamet  

Organisationen 

ICDP principper 



Systemiskperspektiv 

 

 

    
     

•Mistrivsel og manglende 
læring tolkes som tegn på 
misforhold i det sociale 
samspil/læringsmiljøet 
 
•Indsatsformer rettes mod 
relationelle aspekter 
 
•Læringsperspektiv 
 
•Resultat: Understøtter 
positive forandrings processer 
 
•Et barn i problemer” 

 

 

 Fx relationelt perspektiv  

  Forældre 

Prof. voksne Jævnaldrende 



   Pædagogiske roller 2017 

• Læring 

• Omsorg 

• Opdrag 

• Vi har manglet et fælles fagligt 
sprog for omsorgs- og 
opdragelsesdelen 

• Omsorgs- og opdragelsesdelen er 
derfor blevet udført på baggrund 
af personlige holdninger og 
erfaringer. 

• Uden et professionelt sprog har 
det været svært at udvikle den 
pædagogiske/special-pædagogiske 
indsats.  
 



Hundeide, 2005, Linder 2010 

Det gode samspil 

Den følelsesmæssige dialog 

1. Vis glæde for barnet 

2. Se barnets initiativ – justér dig 

3. Inviter barnet til samtale – lyt og svar 

4. Vær venlig og vis anerkendelse 

Den meningsskabende dialog 

5.  Fang barnets opmærksomhed 

6.  Fasthold barnets opmærksomhed – vis 

følelse og entusiasme 

7.  Fold barnets oplevelse ud –uddyb og 

forklar 

Den guidende/vejledende dialog 

8.  Skab rammerne. Fortæl barnet hvad det 

må og skal. Trin for trin.  

 Anne Linder, inspireret af, ICDP, Oslo 



Linder, 2006 

Relationskompetence 

• Evnen til at etablere en følelsesmæssig 
kontrakt og ud fra denne kontakt at 
skabe et lærende og opdragende 

samspil. 



 

 

Individet 

Teamet  

Organisationen 

ICDP principper 



Selvets positioner  Sensitivitet og opmærksomhed 

 
 
 
 
 

 
Selvcentreret 

 
 
 
 

 
Nysgerrig 

 
 
 
 
 

 
 
Mentalisende 

 
 
 
 

 
Åndeligt fællesskab  

Otto Scharmer, 2010 



Inspireret af Hattie, 2017 

Personlige overbevisninger  

Bevar mangfoldigheden 

 

• Det er de professionelles overbevisninger og 
engagement, der er de væsentligste på- 
virkningsfaktorer i forhold til barnets udbytte 
af det pædagogiske tilbud.  

 



Inspireret af SOLO-taxonomi, Bloom, Linder 2016  

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? 
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