


Curling  – New Nordic – Tiger





Udviklende øjeblikke

• Er de øjeblikke, der opstår når to mennesker etablerer en særlig form for 
kontakt

• Udviklende øjeblikke mellem barn og voksen er øjeblikke hvor den voksne
griber et øjeblik og er i det med barnet. 

• At være i et udviklende øjeblik kan italesættes eller vises med kroppen og
barnet får en oplevelse af : 

• “Jeg ved, at du ved, at jeg ved” eller “Jeg føler, at du føler, det jeg føler”



Udviklende øjeblikke skaber arbejdsmodeller

Positiv indre arbejdsmodel : 

ud fra denne oplever barnet sig selv som kompetent og værd at elske og andre som 
tilgængelige, kærlige, interesserede og imødekommende

Negativ indre arbejdsmodel : 

ud fra denne oplever barnet sig selv som inkompetent og uelskværdig, uinteressant og ikke 
værdsat og andre som utilgængelige, forsømmelige, afvisende, distancerende og måske 

fjendtlige. 

Golding, S. Kim (2010) Dansk Psykologisk Forlag ”Styrk barnets tilknytning”



Tilknytningsteori



Tryg tilknytning



Utryg undvigende 
tilknytning – klyngende 
baseadfærd



Utryg undvigende 
tilknytning – afvisende 
baseadfærd



Utryg ambivalent 
tilknytning



Utryg desorganiseret 
tilknytning



Reflektionsspørgsmål
Har I udviklende øjeblikke i jeres hverdag ?

Er I opmærksomme på tilknytning i jeres hverdag ?

Genkender I nogle af jeres børn i de trygge og utrygge tilknytningsmønstre ?







Det gryende selv
• Fin- og grovmotorik
• Sanseintegration
• Arousal regulering





Selvet med andre (Det 
(subjektivet selv)
• Mentalisering
• 1 + 1 > 2





Historisk og 
Identitsskabende Selv
• Egne præferencer
• Egne livshistorier



Bevidning styrker barnets indre 
positive arbejdsmodel af sig selv 
og andre.

Bevidning af foranstaltning via 
anbringelsesbrev og børnebrev

Bevidning af undersøgelser via 
børnerapport

Bevidning af terapi via 
børnestatus 



Skabelon børnebrev

Kære …….

Jeg skriver til dig fordi, jeg I perioden xx har været din families 
familiebehandler/ været din støttekontaktperson/ været din 

kontaktpædagog o.lign.
Jeg har lært dig at kende som en dreng/pige der er xx

Jeg har set dig arbejde hårdt på at opnå til xx
Det du har vist mig virker for dig er

Jeg skal nu ikke længere komme I jeres familie og jeg vil særligt huske minder som xx
Jeg vil ønske dig alt det bedste

Kh. xx



Lave normeringer







Travlhed og usikkerhed i børnefamilien



Digitalisering
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