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Overordnet formål med dagen 

 At koble ICDP med resiliens-perspektivet. 
 
ICDP og det professionelle relationsarbejde er én central faktor 
ift. resiliente bevægelser.  
Dagen giver både teoretiske og praktiske anvisninger på 
hvordan gode relationelle forhold kan beskytte børn/familier, 
og styrke deres relationelle kapital.  
 



Konkret formål 

• At styrke det tværfaglige samarbejde 
• At præsenterer nogle faglige trædesten til at se ”det 

store i det små”    
 



                    ”The Obvious but Invisible” 
  
     Det banale, det selvfølgelige, det soleklare 
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Fælles målsætning for sundhed og forebyggelse 

”Sunde børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at 
begå sig i mange typer af fællesskaber.  
 
Hvis vi fremmer sundheden i mange sammenhænge og sætter tidligt 
ind - nogle gange både intensivt og insisterende, når et barn har et 
særligt behov - har vi nøglen til at forebygge fremfor at brandslukke” 



At fremme sundhed med relationskompetence og viden 
om resiliens 

• ICDP er et teori- og evidensbaseret program, der sigter mod at 
øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne.  
 

• Resiliens kan forstås som en positiv udviklingsproces hos 
barnet i mødet med betydelige vanskeligheder.  



Hvad er det for en viden vi bygger vores arbejde på? 

• Vi fortæller om vores felter – det almen og det udsatte  
• Hvordan spiller det sammen med det I allerede gør? 
• Fælles og soleklar viden i alle modeller.  

 
 



 
Soleklart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

              ”Det vigtigste i tilværelsen er det mest oversete” 

 Katzenelson, 1995 



Vi er sociale 

• Heider og Simmel (1944) 

https://www.youtube.com/watch?v=VTNmLt7QX8E


Jakobsen og Linder, 2019 

Relationer står centralt i  

• Pædagogikken/læringen 
• I det behandlingsmæssige/psykologfaglige arbejde  
• Det sundhedsfaglige arbejde 
• I det social faglige arbejde 
• I det tværfaglige samarbejde  

 
 



 
Rutter 1997 
Soleklart 
 

”Det har positive konsekvenser for børns udvikling, at 

de færdes i miljøer, der er præget af varme, omsorg og 

indlevelse”  

 



Faglig nedsmeltning 






Soleklart  

”Udsatte børn er ikke kun i udsatte 

sammenhænge, men også i almene 

sammenhænge” 



Soleklart  
Vi kan ikke forudsige børns udvikling 

Forståelse af udvikling er ikke enkel fordi årsag og virkning er ikke 
lineær, fordi: 
 
• Risikofaktorer betyder ikke fejludvikling. Samme adfærdsformer 

kan forekomme som en reaktion på krænkelser, omsorgssvigt eller 
være udtryk for neurologiske forhold. 

• Adfærd udvises altid i en kontekst 
• Der er individuelle forskelle i reaktionsformer 



• Udsathed, særlige behov og sårbarhed er ikke velafgrænsede 
begreber. Heller ikke teoretisk og forskningsmæssigt. 

• Det betyder stor plads til arbejdspladsens erfaringer, arbejdsredskaber 
og værdisæt 
 
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 
ADBB (et mål for barnets evne til at træde ind i socialt samspil med en 

fremmed, se efter tegn på social tilbagetrækning),  
Circle of Security 
Ics 

 
 
 



• Ifølge Nordahl(2008) er vi i den vestlige verden særdeles gode til at 
sætte ind overfor én risikofaktor ad  gangen i arbejdet med børn. 
 

• Et sammensat problem må altid modsvares af en flerstrenget løsning. 
Men vi har lyst til at gør det konkret – det er det ikke 
 



Børgesen og Håkansson, 1998 

Erfaringsviden 

”Den gode løsning for et barn med særlige behov 

og/eller vanskelige opvækstvilkår er næsten altid 

kompliceret og vanskelig at realisere”. 

 



  

Modeller… 

• Komplekse problemer kræver komplekse løsninger og et 

fælles fagteknisk sprog. 



Kompleksitetshåndtering – et krav til de professionelle  

Og forudsætter bl.a. 
• En stærk monofaglighed  
• En stærk flerfaglighed 
• Mulighed for tværfagligt samarbejde og fælles 

refleksionskultur 
• God ledelse- også af sektionel ledelse 
• Et stærk fagteknisk sprog  

 
 
 



Undergrundsbanen London 



Brennnerman, 1937, Anne Linder, 2017 
Tværfaglige udfordringer – højt tempo 
 



Jakobsen og Linder, 2019 

For at arbejde med relationer og resiliens har vi brug for 

23 

• Teorier/modeller som giver håb – bevæger og berører os  
• Et fællesfagteknisk sprog som kan bruges af alle, også børn og 

forældre 
• Modeller der kan sige noget om behovet for hjælp uden at 

udgangspunktet er bundet til en enkelt risikofaktor 
• Modeller med stor kompleksitet som kan gå på tværs af viden 

og fagområder 
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Karsten Hundeide, 2004 

International Child Development Program 

Karsten Hundeide, 2004 



 



Psykolog Karsten Hundeide 
Overordnet formål med ICDP – et sensitiveringsprogram  

• At understøtte udviklingen af en sensitiv og 
følelsesmæssig kommunikation mellem 
omsorgsgiveren og barnet og skabe en 
udviklingsstøttende relation mellem dem.  








     Pædagogiske kerneopgaver 2019 

• Læring 
• Omsorg 
• Opdrag 

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

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

• Uden fag-teknisk sprog har det været svært at udvikle den 
pædagogiske/specialpædagogiske indsats.  
 



Hundeide, 2005, Linder 2010 

De otte temaer for godt samspil 
Den følelsesmæssige dialog 

1. Vis glæde for barnet 

2. Se barnets initiativ – justér dig 

3. Inviter barnet til samtale – lyt og svar 

4. Vis barnet 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.  

  



ICDP Det tre dialoger 
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 Følelsesmæssige dialog 

 Meningsskabende dialog 

  Guidende/vejledende dialog 



Linder, 2006 

Professionel relationskompetence – en definition 

• Evnen til at etablere en følelsesmæssig 
dialog og ud fra denne dialog at skabe et 
lærende og guidende/vejledende 
samspil. 



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 gengive 
og forklare 
begrebet 
relationskompet
ence? 

Kan du gengive og forklare 
begrebet 
relationskompetence og 
diskutere hvorfor din rk  
er så betydningsfuld for 
børns læring, trivsel og 
udvikling? 

Gode relationer er ikke et mål i sig selv –   



Linder, 2019 

Positiv selvforståelse – skaber relationel kapital 

• Selvværd –  
• den følelsesmæssige dialog 

• Selvtillid –  
• den meningsskabende/lærende dialog 

• Selvkontrol-  
• den guidende/vejledende dialog 
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Resiliens 

 
Hvad kendetegner de børn i udsatte positioner, fx børn med komplekse 
behov, som udviser 

• bekymrende lavt selvværd 
• manglende selvtillid 
• adfærdsproblemer 
• psykisk sårbare 
• i risiko for eksklusion 
• socialt tilbagetrukne 
• børn med handicap 

 
Men som klarer sig godt? 

36 

Viden om og fokus på: 
Hvad kendetegner et 
menneske -- en familie som 
klare sig godt når noget er 
svært? 



Jakobsen, I.S. 2014  

Resiliens - en definition 

 
”Resiliens er en positiv dynamisk udviklingsproces på trods 
af erfaring med betydelig belastning og risiko. Denne 
proces beror på bla. kapacitet til at kunne navigere og 
forhandle sig frem til ressourcer.” 

 



”Ingen kombination af risikofaktorer, 
uanset alvorlighed betyder en større 
forekomst af psykisk sygdom  for mere end 
50% af de børn som bliver 
udsat/eksponeret” 

Rutter, M.1987 

”Faren ligge i kumulation” 

Dette billede kan ikke vises i øjeblikket.

38 



Hvordan kan vi duplikerer, pakke og fremme disse faktorer 
hos børn som har brug for ekstra hjælp? 

Resiliensproces 

Hvornår har man klaret sig godt? 
og hvad er betydelig risiko? 
 
Vage begrebers styrke er, at de kan give en retning 



Jakobsen 2019 

At arbejde ud fra et resiliensperspektiv 

Handle om 
 
• At forske i hvad der skal til for at klare sig godt på trods 
 
• At arbejde med modeller som er baseret på viden om hvad der beskytte 

 

 



Rutter, 2012 

At arbejde med udsathed ud fra viden om resiliens 

• Reducer antallet af risikofaktorer 
• Mindsk individuel sårbarhed for stress (mestringsstrategier) 
• Reducer negative kædereaktioner, skabe positive 

kædereaktioner 
• Tilrettelæg erfaringer som åbner nye muligheder eller 

vendepunkter. 
 



42 

En social praksis  
hvor man overvejer og 
sammensætter forskellige 
beskyttende elementer  

Resiliente bevægelser og tværfagligt samarbejde  



43 

www. Boing.boing.uk 

Eksempel på en model, som er 
udarbejdet i forhold til de mest 
udsatte børn, og som adresser mange 
problemstillinger samtidig.  



Trivsel handler om: 

44 

 
• Basale behov 
• Høre til: gode relationer 
• Læring: interesser, talenter, 

livsfærdigheder 
• Mestring: færdigheder til at komme 

igennem i hverdagen 
• Kerne Selv: indre tanker og 

overbevisninger (Selvbillede og 
selvfølelse) 



Basale behov 
 • Et godt nok sted at bo 

• Tilstrækkelige penge til at leve for 
• At være i sikkerhed 
• Transport muligheder  
• Adgang til sund mad, motion, frisk luft 
• Tilstrækkeligt med søvn 
• Fritids og arbejdsbeskæftigelse 
•   
•   
•   

 
 
 
 
 

45 



At høre til 

46 

 

 

• At finde et sted at høre til 
• At fokuser på gode oplevelser og 

sammenhænge 
• At give/få mening i forhold til hvor man 

kommer fra og er rundet af 
• At kunne opretholde relationer (fx til, 

partner, familie, professionelle) 
• At bruge hvad man kan fra de relationer, 

hvor der er håb og positivitet 
• At samle på personer som man kan regne 

med 
• At have ansvar og pligter  

 



Læring. interesser, talenter, livsfærdigheder 
 

47 

 
 
 
 
 
 

• At få livet i skolen til at fungere så godt 
som muligt 

• Sørg for engageret kontaktlærer eller 
mentor for barnet/den unge 

• At lave fremtids- og livsplaner med 
barnet/den unge 

• At hjælpe barnet/den unge med at 
organisere sig selv 

• At have opmærksomhed på gode 
præstationer 

• At udvikle livsfærdigheder og livsduelighed 
•   

 
 
 



Mestring 
• At forstå grænser og holde sig indenfor dem  

• At være modig  

• At kunne identificer og løs problemer (reducer 
selvbebrejdelse og skyldfølelse)  

• Se kunne ting fra den lyse side (reformuler og omvurder 

• At støtte og hjælpe andre og udvikle interesser 

• At finde ro og selvberoligelse 

• At huske at i morgen er der endnu en dag  

• At støtte sig til andre, når der brug for det  

• At grine og have det sjovt  

•   

 

 
48 



Selvbillede og selvfølelse 
 

49 

• At skabe en følelse af håb 
• At støtte barnet/den unge til at forstå 

andres følelser 
• At hjælpe barnet/den unge til at 

kende sig selv 
• At hjælpe barnet/den unge til at tage 

ansvar for sig selv 
• At understøtte barnets/den unges 

talenter 
• Der er mange afprøvede 

behandlingsmetoder for specifikke 
problemer - brug dem 
 
 

 



Jacobsen og Linder, 2019 inspireret af Hart og Blincow, 2007 

Kompleksitet og tvær-professionelle ståsteder 

50 

At acceptere 

• Hvor er det vi starter fra ? 

 

 

At tage hensyn til det svære 

• Hvor meget indsats skal der iværksættes? 

• Hvor vedvarende vil indsatsen blive i lyset af 
forhindringer? 

• Hvordan beskytter vi os mod skam,  skyld, afmagt, 
og udslettelse? 

• Er forandringerne farlig, er de hårde og tager de tid? 

 

At forpligte sig 

• Har vi tillid til hinanden?  

• Har vi en kultur der er orienteret mod at reducere 
den kompleksitet der er forbundet med 
fremtidens uforudsigelighed? 

• Formår vi at skabe transparens – så vi undgår 
skjulte dagsordener? 

• Holde vi hvad vi lover ? 

• Bevarer vi sensitiviteten og håbet?  
 
At mobilisere 
• Er vi nok til at løfte opgaven? 
• Er vi for mange ?  
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Resilience Framework (Children & Young People) – adapted from Hart & Blincow 2007 www.boingboing.org.uk 
 

BASALE BEHOV AT HØRE TIL LÆRING MESTRING SELVBILLEDE OG 
SELVFØLELSE 

SP
EC

IF
IK

KE
 T

IL
G

AN
G

E 

 
Et godt nok sted at bo 

 
Finde et sted, hvor barnet/den unge hører til 

 
At få livet i skolen til at 

fungere så godt som muligt 

At forstå grænser og holde sig 
indenfor dem 

 
At skabe en følelse af håb 

Tilstrækkelige penge til 
at leve for 

Hjælpe barnet/den unge til at forstå sin plads i 
verden 

At være modig 
 

Sørg for engageret 
kontaktlærer eller mentor 

for barnet/den unge 

 
At støtte barnet/den unge til 

at forstå andres følelser 

 
At løse problemer  

At være i sikkerhed Få nytte af god indflydelse 

Bevare gode relationer At se ting fra den lyse side 
Transport muligheder og 

adgang 
At lave fremtids- og 

livsplaner med barnet/den 
unge 

 
At hjælpe barnet/den unge til 

at kende sig selv 

 
At have så mange gode relationer som muligt 

 
At udvikle interesser 

 
Sund mad At bruge de relationer, hvor der er håb  

At hjælpe barnet/den unge 
med at organisere sig selv 

 

At finde ro og selvberoligelse  
At hjælpe barnet/den unge til 

at tage ansvar for sig selv 
Motion og frisk luft At samle på personer, som barnet/den unge 

kan regne med 
 
Tilstrækkeligt med søvn 

Ansvar og pligter  
At have opmærksomhed på 

gode præstationer 

 
At huske, at i morgen er der 

endnu en dag At fokusere på gode oplevelser og 
sammenhænge 

 
At understøtte barnets/den 

unges talenter 
 
Leg og fritidsaktiviteter  

At udvikle livsfærdigheder 
og livsduelighed 

 
At støtte sig til andre, når der 

brug for det 
At give mening til det, barnet/den unge 

kommer af og fra  
 
Ikke udsat for fordomme 

og diskrimination 

 
Der er mange afprøvede 
behandlingsmetoder for 

specifikke problemer - brug 
dem 

At pege på nogen eller noget nyt, som kan 
have positiv indflydelse  

At udvikle livsfærdigheder 
og livsduelighed 

 

At grine og have det sjovt 
At få venner og være sammen med andre 

børn og unge 
PROFESSIONELLE STÅSTEDER 

AT ACCEPTERE AT TAGE HENSYN TIL 
DET SVÆRE AT FORPLIGTE SIG AT MOBILISERE 

Responsible for translation to Danish: Ida Skytte Jakobsen idja@ucl.dk; Thomas Thyrring Engsig TTE@ucn.dk; Anne Marie Anker Villumsen amv@via.dk 



Dagens faglige trædesten 

 
Faglig indflyvning 

 
 Kl. 8.45 – 9.30 

 
 

 

 
ICDP 

  
 kl. 9.45 -10.45 

 
 
 

 
Resiliens 

 
Kl. 11.00 – 12.15 

 
 
 

     
     Faglig udflyvning 
 
       Kl. 14.00 – 14.50   
 
 

 
Refleksionsøvelse 

 
Kl. 12.45 – 13.40 

 
 

Pa
us

e 
kl

. 9
.3

0 
– 

9.
45

 

Pa
us

e 
kl

. 1
0.

45
 –

 1
1.

00
 

Frokost 12.14 – 12.45 

Pa
us

e 
kl

. 1
3.

40
 –

 1
4.

00
 





Hvad er din ressoucebank? 

• Hvad hjalp dig med at komme tilbage igen, eller måske da klare sig 
bedre end du troede, da du var barn? 

• Eller tænk på nogen du kender som har haft et svært. Hvad hjalp dem? 
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Seligman, 2005 
Positiv Psykologi – videnskaben om det gode liv  

• Hvad er det gode liv? 
• Hvad gør livet værd at leve? 

 
• Psykologi/Pædagogik skal ikke blot 

styrke det svage, men også nære, det 
der er bedst. 

 

Mihaly Csikszentmihalyi 

Martin Seligman 



Czikscentmihaley, 2004 

Relationel kapital  

 

• Psykologisk velbefindende er 
kongevejen til demokratisk sindelag 



At nære det der er bedst 

- 5 til 0 
Traditionel pædagogik  
 

-5                                      0                                     +5 
Risiko-perspektivet                        Neutralt/OK                         Resiliens-perspektiv 

0 til +5 
   Livsduelighedens  pædagogik 
 



• Positive begivenheder i vores liv udvider vores 
intellektuelle, fysiske og sociale ressourcer og opbygger 
psykiske reserver som vi kan trække på når vi møder en 
udfordring eller trussel. 

Fredericson, 2010 

Soleklart  



Linder, 2017 Forandringsøjeblikke 

Stjernestunder- understøtter resiliente bevægelser  

• De gode fortællinger fra praksis/hverdagen 

• 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 – hverdagslivets magi 

• 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 
   



Csikszentmihalyi (2008) 

Soleklart  
 
 
” Det gode liv skabes ikke kun ved at vi sætte os selv i 
centrum, vi har alle sammen et behov for at kunne bidrage 
til det store fællesskab.” 



Lyubomirsky, 2008 

Reciprok altruisme 
• Reciprok altruisme betyder sociale gengældelse  

 
• Vi er biologisk disponeret for altruisme –  

• Noget for noget 
• Betale tilbage med samme mønt 

 
• Altruismen øges hvis personen oplever at omverden værdsætter hans initiativer 

og hans anstrengelser. 
 

• En person der er veltilfreds og glad, er tilbøjelig til at blive mere socialt ansvarlig 
 



Jacobsen og Linder 2019  

Pædagogisk relationskompetence og resiliens 

”At arbejde pædagogisk ud fra et resiliensperspektiv handler om at 
fremme det, som virker beskyttende for den enkelte, med det mål, 
at det menneske, ens pædagogiske praksis er rette mod, klarer sig 
godt.” 



Social ansvarlig og positiv selvforståelse (ICDP) 

• Selvværd –  
• den følelsesmæssige dialog 
 

• Selvtillid –  
• den meningsskabende/lærende dialog 
 

• Selvkontrol-  
• den guidende/vejledende dialog 

 



Linder og Jacobsen 2019 

Resiliens og gode relationer  

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



Jakobsen, 2019 

Resiliensprocesser 

Brug interventioner som har fokus på psykisk velbefindende 
• Hav fokus på interventioner som styrker ressoucerne. 
• Hav fokus på  interventioner som styrker relationerne. 

 
Vær opmærksom på 

• At relationer er dynamiske  
• At forandringer er mulige gennem hele livet  
• At medtænke længden af interventionsperiode - at holde fast og arbejde i 

resiliente bevægelser – ting tar tid 
• At give støtte i overgangsperioder/kriser 

 



Linder og Jacobsen, 2019 

Stærke relationer og resiliente bevægelser =  
skaber relationel kapital     

• Mennesker blomstrer i positive 
relationer 

• Mennesker blomstrer når de bliver 
inviteret indenfor i det sociale 
fællesskab 

• Mennesker blomstrer når de kan 
bidrage til fællesskabet 



Tak for i dag og god sommer  



Litteratur  
 

70 

 
 

• Anthony, E. J. (1987). Risk, vulnerability, and resilience: An overview. In E. J. Anthony & B. J. Cohler (Eds.), The Guilford psychiatry series. The 
invulnerable child (pp. 3-48). New York, NY, US: Guilford Press.  

• Hart.A.mfl. (2007) Resilient Therapy: Working with Children and Families. 
• Hundeide, Karsten (2004) Relationsarbejde i skole og daginstitution, Dafolo 
• .Jakobsen, I (2014) Resiliensproceser:begreb, forskning og praksis. Kbh. Lindhards og Ringhof. 
• Jakobsen, I (2019), Resiliensperspektiver id et social- og specialpædagogiske arbejde. S. 240-256 i. Andersen (red.). Social-og 

specialpædagogik i pædagoguddannelsen. 
• Jakobsen (2017) Forebyggelse ud fra et resiliensperspektiv. S. 231-250. I Petersen og Erlandsen (red). Pædagogen som Myndighedsperson. 

Samfunds litteratur.  
• Jørgensen, S. 2018, Tillid som samtalefænomen i socialt arbejde. I : Uden for Nummer. 37, s. 16-29 14 s. 
• Linder, Anne (2017) Professionel Relationskompetence, Stjernestunder i det relationelle univers Dafolo 
• Linder, Anne (2016): Livsduelighedens pædagogik. Dafolo 
• Linder, Anne: Livsduelighed og Børns karakterstyrker, Dafolo 
• Lybormisky, Sonja: Sådan bliver du lykkelig, Lindhart og Ringhoff 
• Masten,A.& Monn. A.F. (2015). Child and family resilience: A call for integrate science, practice, and professional training. Familiy Relations , 

64, 5-21  
• Rutter M. (1987)Psychosocial resilience and protective mechanisms. Am J Orthopsychiatry. Jul;57(3):316-331 
• Walsh. F. (2012), Family resiliene: strengths forged through adversity. I Walsh. ” Normal family processes) p. 399-427. Guilford Press 
• Wolin, S. J., & Wolin, S. (1993). The Resilient Self: How Survivors of Troubled Families Arise above Adversity. New York: Villard Books.  
• Alle billeder fra Unsplash.com 

 


	Præsentation
	Overordnet formål med dagen
	Konkret formål
	                    ”The Obvious but Invisible”� �     Det banale, det selvfølgelige, det soleklare�
	Dagens faglige trædesten
	Fælles målsætning for sundhed og forebyggelse
	At fremme sundhed med relationskompetence og viden om resiliens
	Hvad er det for en viden vi bygger vores arbejde på?
	�Soleklart
	Vi er sociale
	Jakobsen og Linder, 2019�Relationer står centralt i 
	�Rutter 1997�Soleklart�
	Faglig nedsmeltning
	Soleklart 
	Soleklart �Vi kan ikke forudsige børns udvikling
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Børgesen og Håkansson, 1998�Erfaringsviden
	 �Modeller…
	Kompleksitetshåndtering – et krav til de professionelle 
	Undergrundsbanen London
	Brennnerman, 1937, Anne Linder, 2017�Tværfaglige udfordringer – højt tempo�
	Jakobsen og Linder, 2019�For at arbejde med relationer og resiliens har vi brug for
	Dagens faglige trædesten
	Karsten Hundeide, 2004�International Child Development Program
	Slide Number 26
	Psykolog Karsten Hundeide�Overordnet formål med ICDP – et sensitiveringsprogram 
	Slide Number 28
	     Pædagogiske kerneopgaver 2019
	Hundeide, 2005, Linder 2010�De otte temaer for godt samspil
	Slide Number 31
	Linder, 2006�Professionel relationskompetence – en definition
	Inspireret af SOLO-taxonomi, Bloom, Linder 2016 �Professionel relationskompetence
	Linder, 2019�Positiv selvforståelse – skaber relationel kapital
	Dagens faglige trædesten
	Resiliens
	Jakobsen, I.S. 2014 �Resiliens - en definition
	”Ingen kombination af risikofaktorer, uanset alvorlighed betyder en større forekomst af psykisk sygdom  for mere end 50% af de børn som bliver udsat/eksponeret”
	Hvordan kan vi duplikerer, pakke og fremme disse faktorer�hos børn som har brug for ekstra hjælp?
	Jakobsen 2019�At arbejde ud fra et resiliensperspektiv
	Rutter, 2012�At arbejde med udsathed ud fra viden om resiliens
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Trivsel handler om:
	Basale behov�
	At høre til
	Læring. interesser, talenter, livsfærdigheder�
	Mestring
	Selvbillede og selvfølelse�
	Jacobsen og Linder, 2019 inspireret af Hart og Blincow, 2007�Kompleksitet og tvær-professionelle ståsteder
	Slide Number 51
	Dagens faglige trædesten
	Slide Number 53
	Hvad er din ressoucebank?
	Dagens faglige trædesten
	Seligman, 2005�Positiv Psykologi – videnskaben om det gode liv 
	Czikscentmihaley, 2004�Relationel kapital 
	At nære det der er bedst
	Fredericson, 2010�Soleklart 
	Linder, 2017 Forandringsøjeblikke�Stjernestunder- understøtter resiliente bevægelser 
	Stern 2004�Øjeblikkets betydning – hverdagslivets magi
	Csikszentmihalyi (2008)�Soleklart 
	Lyubomirsky, 2008�Reciprok altruisme
	Jacobsen og Linder 2019 �Pædagogisk relationskompetence og resiliens
	Social ansvarlig og positiv selvforståelse (ICDP)
	Linder og Jacobsen 2019�Resiliens og gode relationer 
	Jakobsen, 2019�Resiliensprocesser
	Linder og Jacobsen, 2019�Stærke relationer og resiliente bevægelser = �skaber relationel kapital    
	Tak for i dag og god sommer 
	Litteratur �

