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Gode relationer  

Læring og livsduelighed 
Fokus på dint barns selvværd og selvtillid 



Læringssang   

• Smil 
• Se og  
• Invitér 
• Anerkend 
• Fang og 
• Fastholdt 
• Fold det hele ud 
• Skab en ramme – trin for trin 



Hundeide 2004 

Samspil og Læring 

Børns udvikling og læring er helt afhænger af de 
mennesker, der omgiver dem. 





Hundeide, 2006, Linder, 2014 

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. Giv anerkendelse for det barnet magter  

 
Den meningsskabende/lærende dialog 
5. Fang barnets opmærksomhed – skab en fælles oplevelse 
6. Fasthold barnets opmærksomhed – brug følelse og entusiasme 
7. Fold barnets oplevelse ud – uddyb og forklar 

 
Den guidende/vejledende dialog 
8. Tag barnet ved hånden og skab rammerne - trin for trin 



Følelsesmæssige dialog 
Tema 1-2-3-4  



Hundeide 2004 

Den lærende dialog 

• Det er gennem entusiastisk samspil med en engageret 
omsorgsperson, at barnet selv udvikler interesser og 
engagement til at udforske og forstå sine omgivelse. 
 



og 

Følelsesmæssige dialog 
Tema 1-2-3-4  

Nutid 

Fortid Fremtid 

Den meningsskabende og lærende dialog Tema 5-6-7 



Hundeide, 2006, Linder, 2014 

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. Giv anerkendelse for det barnet magter  

 
Den meningsskabende/lærende dialog 
5. Fang barnets opmærksomhed – skab en fælles oplevelse 
6. Fasthold barnets opmærksomhed – brug følelse og entusiasme 
7. Fold barnets oplevelse ud – uddyb og forklar 

 
Den guidende/vejledende dialog 
8. Skab rammerne og tag barnet ved hånden og guide det trin for trin. 



Følelsesmæssige dialog 
Tema 1-2-3-4  

Nutid 

Fortid Fremtid 

Den meningsskabende og lærende dialog Tema 5-6-7 

Den guidede/vejledende dialog Tema 8 



 Selvforståelse 
Selvværd 

Selvtillid 



Selvværd 







Selvværd 



Linder, 2014 

Livsduelighed  

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