
21. april 2020 i Kolding 
27. april 2020 i København
I forbindelse med realiseringen af den styr-
kede pædagogiske læreplan har EVA lavet 
en række kortlægninger – en af dem med 
overskriften “Samspil og relationer i det 
pædagogiske læringsmiljø” (2018). Heri un-
derstreges det, at et velfungerende samspil 
og relationer mellem børn og pædagogisk 
personale er noget af det mest afgørende 

for et godt pædagogisk læringsmiljø, der 
understøtter børns trivsel, læring, udvikling 
og dannelse. Fokus på læring og udvikling 
kan altså ikke stå alene. I samspillet og re-
lationerne står omsorgen centralt.

Derfor sættes omsorg nu på dagsordenen!

KONFERENCE

OMSORG 
DEN FÆLLES PROFESSIONELLE 

PRAKSIS I DAGTILBUDDENE



Program
8.30 - 9.00    Registrering og kaffe/te og brød

9.00 - 9.15    Velkommen og praktiske oplysninger v/ Anne Sophie Engsig, Dafolo

9.15 - 10.15 Passende og tilgængelig omsorg v/ Charlotte Ringsmose        
Charlotte Ringsmose vil give en introduktion til forskningen om samspillets betydning og hjer-
neudviklingen – en udvikling i den tidlige barndom, der er af afgørende betydning for barnets 
samlede livsforløb. Hvordan yder man som professionel en passende og tilgængelig omsorg 
med blik for tilknytning, kontaktskabelse, voksen-barn-relation, fælles opmærksomhed og 
samspil?

10.15 - 10.30 Pitstop 1 v/ Anne Sophie Engsig, Dafolo
Tid til refleksion – hvad er du blevet særligt optaget af? 
Hvilke tanker gør du dig om din egen praksis på baggrund af oplægget?

10.30 - 10.45 Kort pause
    
10.45 - 11.45 Omsorgen i det professionelle relationsarbejde v/ Anne Linder

Anne Linder vil give en introduktion til forskningen inden for området. Hvad karakteriserer den 
professionelle omsorg? Kan man lære at give omsorg? Og hvad karakteriserer et miljø, der 
har omsorg som den fælles pædagogiske praksis?

11.45 - 12.00 Pitstop 2 v/ Anne Sophie Engsig, Dafolo
Tid til refleksion – hvad er du blevet særligt optaget af? 
Hvilke tanker gør du dig om din egen praksis på baggrund af oplægget?

12.00 - 12.45 Frokost    

12.45 - 13.45 Relationskompetence i dagtilbuddene v/ Tina Brandt 
Børn vil i enhver relation til en hvilken som helst vok-
sen først og fremmest afkode, om den voksne har 
dem på sinde. Med afsæt i Louise Klinges forskning i 
relationskompetence, og sine mange års erfaring fra 
praksis, vil Tina Brandt komme med konkrete bud på, 
hvordan de voksne med små greb kan understøtte 
børnenes grundlæggende behov for at have indflydel-
se på eget liv, føle sig kompetente og som værdifulde 
medlemmer af fællesskabet.
Tina vil også beskrive vigtige betingelser, der skal 
være til stede, for at de voksne kan handle relations-
kompetent, også i det professionelle fællesskab. 

 
13.45 - 14.05 Hvad gør vi, når vi kommer hjem? v/ Anne Sophie Engsig, Dafolo

I denne session opfordrer vi dig til at bringe dagens oplæg i spil:
Hvad husker du især? Hvad vil du bringe tilbage til egen praksis? Hvem vil du dele det med og 
hvornår?

14.05 - 14.30 Pause med kaffe og kage

14.30 - 15.30 Vejen tilbage/frem til personalets kerneopgave i en forandringstid v/Lola Jensen
Sker udvikling på bekostning af omsorg? Sker omsorg på bekostning af udvikling? Eller er der 
på samme tid rum til begge dele? Lola Jensen vil give et perspektiv på, hvor vi står i dag med 
børnene, forældrene og os selv, og hvordan vi står stærke sammen på en fælles pædagogisk 
platform, og sammen forholder os til forventningerne udefra og indefra.

15.30 - 15.40 Farvel og på gensyn  v/ Dafolo 

Vi forbeholder os ret til ændringer i programmet.

Relationskompetence er 
ikke en personlig egenskab, 

som man enten har eller ikke 
har. Relationskompetence 

bor i os alle sammen. 
Tina Brandt



Når dagen er slut, er vi blandt andet 
blevet klogere på
•  hvad forskningen siger om omsorg
• hvorfor det er vigtigt at sætte omsorg centralt i den pædagogisk praksis
• centrale karakteristika ved relationskompetence og det at drage omsorg
• om man kan lære at være omsorgsfuld
• omsorgens cirkler
• hvordan vi arbejder med omsorg som et fælles anliggende.

Dagen er målrettet dagtilbudspædagoger, pædagogiske ledere, pædagogiske konsulenter 
og alle med interesse i den pædagogiske praksis og det gode børneliv.

CHARLOTTE RINGSMOSE
Professor på Institut for Kultur 
og Læring, Aalborg Universitet. 
Hun forsker blandt andet i pæ-
dagogik, læring, læringsledelse 
og kvalitetsudvikling med et 
særligt fokus på dagtilbuddet i 
både børne- og voksenperspek-
tiv.

ANNE LINDER
Uddannet lærer og psykolog. 
Hun har stor erfaring med pæ-
dagogiske udviklingsprojekter i 
dagpleje, børnehaver og skoler 
for både medarbejdere og lede-
re. Anne Linder arbejder med at 
omsætte den nyeste hjerne-
forskning og forskningsresulta-
terne fra den positive psykologi 
til praksis og bidrage til en øget 
professionalisering af relations-
professionerne. 

På konferencen vil du møde

TINA BRANDT 
Arbejder som familierådgiver og 
konsulent. Blandt andet i tæt 
samarbejde med Louise Klinge 
med særligt fokus på relations-
kompetence. Tina Brandt er op-
rindeligt pædagog og har i 14 år 
ledet en 0-6 års daginstitution. 
Tina har en diplom i ledelse, og 
er desuden uddannet relations-
praktiker og familierådgiver hos, 
blandt andre, Fie Hørby. 

LOLA JENSEN
Uddannet socialpædagog fra 
1980 og har de sidste 35 år 
arbejdet som blandt andet 
familievejleder, foredragshol-
der, supervisor i institutioner 
og skoler, forfatter og ekspert 
blandt andet i TV2’s Go’ morgen 
Danmark. Lola Jensen bidrager 
med sine skarpe iagttagelser 
og underholdende og direkte 
personlighed til selvrefleksion 
og relevante perspektiver på 
børnelivet.



Relevante titler fra Dafolo
è	Har du det godt? Om at have det godt i daginstitu- 

tionens hverdag af Kim Rasmussen, Niklas A.  
Chimirri, Pernille Juhl og Thomas Gitz-Johansen 

è	Det ved vi om – Små børns hjerneudvikling  
af Charlotte Ringsmose og Jonas Dissing El Kabier 

è	Livsduelighedens pædagogik – faglige pointer til den 
relationsprofessionelle af Anne Linder (red.) 

è	Professionel relationskompetence – stjernestunder  
i det relationelle univers af Anne Linder  

Praktiske oplysninger om konferencen
Tid: Tirsdag den 21. april 2020 i Kolding og mandag den 27. april 2020 i København

Konferencesteder: Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding og  
Scandic Sydhavnen, Sydhavns Pl. 15, 2450 København

Pris: Kr. 1.998,- ekskl. moms pr. deltager.  
I får 10% rabat ved tre tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).  
I får 20% rabat ved seks tilmeldinger fra samme institution (samlet tilmelding).

Tilmelding senest den 20. marts. 2020.

Tilmelding skal ske online på www.dafolo.dk/arrangementer
Efter tilmeldingsfristen kan du forhøre dig om eventuelt ledige pladser på forlag@dafolo.dk
Tilmeldingerne registreres i den rækkefølge, som de modtages. Bekræftelse og faktura fremsendes efter 
tilmeldingsfristens udløb. Dafolo forbeholder sig retten til at aflyse konferencen/enkelte sessioner ved for 
få tilmeldinger. Vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er økonomisk bindende fra tilmeldingsfristens udløb. 
Pladsen kan altid overdrages til en kollega. Såfremt en af Dafolos oplægsholdere forhindres i at gennemføre 
oplægget af årsager, som ligger uden for Dafolos kontrol (eksempelvis pludseligt opstået sygdom), vil vi  
forsøge at finde en anden oplægsholder, men kan blive nødsaget til at 
aflyse oplægget.

Yderligere oplysninger: Dorte Kristensen, Dafolo.  
Tlf. 9620 6666. Mail: forlag@dafolo.dk

Se vores arrangementer på www.dafolo.dk/arrangementer. 
Du kan også tilmelde dig vores nyhedsservice for løbende opdatering.

Tilmelding til nyhedsbrevet sker på www.dafolo.dk/nyhedsservice.dk

Bøgerne kan bestilles gebyrfrit på www.dafolo-online.dk eller på telefon 9620 6666 
Læs mere på www.dafolo-online.dk

D
afolo - 02.20 - 166

Tilmeld 
dig inden den 

1. marts 2020
og få 300 kr. 

i rabat.

HAR DU DET GODT?  
OM AT HAVE DET GODT I
DAGINSTITUTIONENS HVERDAG

HAR DU DET GODT? 
OM AT HAVE DET GODT I
DAGINSTITUTIONENS HVERDAG

Af Kim Rasmussen, Niklas A. Chimirri,  
Pernille Juhl og Thomas Gitz-Johansen
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•	 Denne	bog	er	en	del	af	Dafolos	serie	”Pædagogik	og	læring”.	Serien	består	af	en	række	grundlæggende	udgivelser,	
der	sætter	fokus	på	centrale	pædagogiske	problemstillinger,	teorier	og	forskningsmetoder.

•	 Seriens	bøger	tager	fat	på	relevante	temaer	som	mønsterbrydning,	udsatte	børn,	marginalisering,	leg,	børns	
trivsel,	læring,	udvikling	og	dannelse,	pædagogen	som	didaktiker	samt	videnskabsteori,	evidens	og	metode	i	
pædagogisk	praksis.

•	 Serien	henvender	sig	til	studerende	og	undervisere	på	grund-,	efter-	og	videreuddannelser	(pædagoguddannelsen,		
Pædagogisk	Diplomuddannelse	og	lignende),	pædagoger	og	ledere	i	daginstitutioner	samt	pædagogiske	konsulenter.

HAR DU DET GODT? OM
 AT HAVE DET GODT I DAGINSTITUTIONENS HVERDAG

Varenr. 7879

Hvad	vil	det	sige	at	have	det	godt?	Hvad	viser	eller	fortæller	børn	om	at	have	det	godt,	når	de	er	i	

vuggestue	eller	børnehave?	Og	er	det	muligt	at	se	på	et	barn,	om	det	har	det	godt?	Denne	bog	for-

søger	ikke	at	levere	en	almengyldig	definition	på,	hvornår	et	barn	trives.	Det	afhænger	nemlig	i	høj	

grad	af	det	enkelte	barn	i	den	specifikke	situation.	Derimod	ønsker	bogen	at	skildre	børnenes	egne	

perspektiver	på,	hvad	det	vil	sige	at	være	i	en	daginstitution,	og	hvordan	de	har	det,	når	de	er	der.	

Bogen	 følger	 og	 beskriver	 børnenes	 samvær,	 deres	 interaktioner,	 og	 hvad	 de	 fortæller	 om	 de-

res	hverdagsliv:	Her	er	fokus	på	kropslige	stemninger,	på	udtryk	og	på,	hvilken	mening	både	de	

voksne,	de	andre	børn	og	daginstitutionens	forskellige	artefakter	tilskrives,	såvel	som	på	hvordan	

forskellige	rum,	steder	og	teknologier	fortolkes	og	anvendes	i	børnenes	daglige	liv.	Modsætningen	

til	at	have	det	godt	dukker	ind	imellem	op,	hvilket	følges	af	betragtninger	af,	hvordan	børnene	selv	

eller	andre	omkring	dem	handler,	for	at	de	kan	få	det	godt	igen.

Denne	bog	er	med	andre	ord	børneforskerens	forsøg	på	at	komme	så	tæt	på	børnelivet	som	muligt.	

Bogen	henvender	sig	til	den	studerende	på	de	pædagogiske	uddannelser	og	andre	med	interesse	

for	det	gode	børneliv	i	de	danske	dagtilbud.	Bogen	er	skrevet	af	Kim	Rasmussen,	Niklas	A.	Chimirri,	

Pernille	Juhl	og	Thomas	Gitz-Johansen,	der	alle	er	ansat	ved	Institut	for	Mennesker	og	Teknologi	

på	Roskilde	Universitet.

ISBN 978-87-7160-764-2

9 788771 607642

7879_Omslag.indd   1 24/10/2019   11.41
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af det relationelle arbejde. 

Relationskompetente lærere og pædagoger har afgørende betydning for 
børns læring og livsforløb. Den pædagogiske relationsprofessionalisme er 
drivkraften i børnenes udvikling og læring, fordi en afbalanceret og følelses-
mæssig kontakt skaber den nødvendige tryghed, så barnet tør takke ja til at 
deltage i det store sociale, kulturelle og inkluderende læringsfællesskab. 

Seriens udgivelser henvender sig primært til relationsprofessionelle i den pæda-
gogiske verden – børnehave, vuggestue og folkeskole – men også professionelle, 
der arbejder inden for ungdomsuddannelser, familievejledning, ældrecenter, fysio- 
og ergoterapi, sundhedspleje og det sociale område kan have glæde af at læse med.

ANNE LINDER (RED.)

Faglige pointer 
til den relations-

professionelle 

LIVSDUELIGHEDENS 
PÆDAGOGIK
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HVAD VIL DET SIGE AT DU I LIVET?
Overordnet set er ambitionen for det pædagogiske virke at sikre, at børn udvikler sig til at 
blive psykologisk robuste, og at de befinder sig godt i verden. Resiliente eller livsduelige 

børn formår, ligesom tumlingen, at rejse sig op og møde verden igen – selvom de bliver 

løbet over ende af modgang, nederlag og tab. Livsduelighed er ikke statisk, men kan 

forandres og påvirkes gennem hele livet. For at udvikle en sådan duelighed og mestring 

af livet har børn først og fremmest brug for relationel støtte fra de voksne, der omgiver 

dem til daglig. 

I denne bog kredser en række engagerede fagpersoner omkring livsduelighedens 

pædagogik. Der gives ingen entydige svar på, hvad det vil sige ”at du i livet”, men gennem 

bogens kapitler kommer læseren et spadestik dybere i forhold til at forstå, hvordan vi 

kan bruge det relationelle forhold som platform for børns læring, trivsel og udvikling – og 

dermed deres livsduelighed. Mange af kapitlerne inddrager ICDP som en metode til at nå 

dette mål.

Bogen er egnet for fagpersoner og studerende i den pædagogiske verden, som ønsker en 

bred introduktion til livsduelighedens pædagogik, og som samtidig er interesseret i nye, 

faglige beskrivelser af begrebet ”pædagogisk relationsprofessionalisme”.

Varenr. 7426

ISBN 978-87-7160-079-7

9 788771 600797

BOGENS FORFATTERE
JESPER GREGERSEN, cand.mag. i pædagogik og 

psykologi, udviklingschef i Dansk Center for ICDP og 

indehaver af JG Erhvervspsykologi.

CLAUS HOLM, ph.d., lektor og konstitueret institutleder 

for Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU),  

Aarhus Universitet.

RIKKE NØRREGAARD JENSEN, arkitekt fra 

Kunstakademiets Arkitektskole og konsulent. 

ANNE LINDER, cand.pæd.psyk., forfatter og stifter af og 

centerchef for Dansk Center for ICDP. 

JØRGEN LYHNE, psykolog, lektor på VIA University 

College, Højskolen for Videreuddannelse og 

kompetenceudvikling, samt ekstern lektor på Aarhus 

Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik 

(DPU). 

REGITZE RAHBEK, cand.pæd. i pædagogisk psykologi, 

ekstern konsulent ved Dansk Center for ICDP samt 

adjunkt på VIA University College. 

ULLA SCHØDT, socialpædagog, pædagogisk konsulent i 

Halsnæs Kommune.

ANNE GARDØ STEENSEN, uddannet lærer og arbejder 

som udviklingskonsulent i Pædagogisk Psykologisk 

Rådgivning i Halsnæs Kommune.

MICKI SONNE KAA SUNESEN, grunduddannet lærer, PD 

og kandidat i pædagogisk psykologi, chef i Center for 

Medieret Læring og Inklusion, CEMELI.

ANNE THERKILDSEN, cand.mag. i psykologi og 

pædagogik fra Roskilde Universitet samt 

pædagogisk konsulent i Dansk Center for ICDP.  

Bogen er redigeret af cand.pæd.psyk. Anne Linder. 

Anne har gennem en årrække arbejdet med og 

publiceret artikler og bøger inden for pædagogisk 

relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik. 

”Livsduelighed handler om at holde 
balancen i livet og have evnen til at 
gå imod odds og få succes på trods 
af modgang. Livsduelighed drager 
vores opmærksomhed mod vækst i 
svære stunder og hjælper os med at 
genvinde fodfæstet, når vi har mistet 
balancen. Derfor er tumlingen en god 
metafor. Tumlingen kan et øjeblik 
blive slået ud af kurs eller miste sit 
fodfæste – men formår at rejse sig 
igen. ’Shaken, not stirred’. Rystet, 
men ikke blæst omkuld.” 
Anne Linder, citat fra bogen.  
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af det relationelle arbejde. 

Relationskompetente lærere og pædagoger har afgørende betydning for 
børns læring og livsforløb. Den pædagogiske relationsprofessionalisme er 
drivkraften i børnenes udvikling og læring, fordi en afbalanceret og følelses-
mæssig kontakt skaber den nødvendige tryghed, så barnet tør takke ja til at 
deltage i det store sociale, kulturelle og inkluderende læringsfællesskab. 

Seriens udgivelser henvender sig primært til relationsprofessionelle i den pæda-
gogiske verden – børnehave, vuggestue og folkeskole – men også professionelle, 
der arbejder inden for ungdomsuddannelser, familievejledning, ældrecenter, fysio- 
og ergoterapi, sundhedspleje og det sociale område kan have glæde af at læse med.

ANNE LINDER 

Stjernestunder i 
det relationelle 

univers 
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De fleste er enige om, at relationskompetencen er central i det pædagogiske arbejde. 
Netop derfor er det besynderligt, at en kompetence, der er så betydningsfuld for 
børns trivsel og læring, ikke alle steder i den pædagogiske sektor støttes af en fælles 
professionel terminologi.

Denne bog handler om, hvad relationskompetence egentlig er, og hvordan vi kan udvikle 
et fagsprog om denne kompetence. Den peger samtidig på, at gode relationer ikke er et 
mål i sig selv. Målet er at skabe robuste og livsduelige børn.

Bogen giver konkrete anvisninger på, hvordan pædagogikken kan være med til at løfte 
det enkelte menneske op over sin egen snævre, lokale og tidsmæssigt begrænsede 
horisont og ind i et komplekst fællesskab. Gennem kapitlerne bliver der zoomet ind på 
forskellige aspekter, der er betydningsfulde for det gode samspil. Bogen sluttes af med 
at zoome ud og beskrive, hvordan de gode relationer i et større perspektiv er grobund for 
vores velfærdssamfund.

Kapitlerne tager udgangspunkt i den positive psykologis teoriunivers, der på fornem vis 
kobles sammen med ICDP’ens otte samspilstemaer og pointer fra synlig læring.
Det er forfatterens håb, at de professionelle med bogen i hånden vil gøre sig ekstra 
umage med at skabe udviklingsstøttende relationer, fordi gode relationer åbner op for 
livet. Det kræver, at de voksne er sensitive og tillægger de pædagogiske stjernestunder 
betydning.

”I bogen ruller Anne Linder relationskompetencen ud og stiller skarpt. Hun formår dermed 
at levere en meget konkret, aktuel, tankevækkende, relevant og brugbar indføring i 
den professionelle relationskompetences univers.” Fra bogens forord af Frans Ørsted 
Andersen.

Varenr. 7429

ISBN 978-87-7160-082-7

9 788771 600827

ISBN 978-87-7160-082-7
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af det relationelle arbejde. 

Relationskompetente lærere og pædagoger har afgørende betydning for 
børns læring og livsforløb. Den pædagogiske relationsprofessionalisme er 
drivkraften i børnenes udvikling og læring, fordi en afbalanceret og følelses-
mæssig kontakt skaber den nødvendige tryghed, så barnet tør takke ja til at 
deltage i det store sociale, kulturelle og inkluderende læringsfællesskab. 

Seriens udgivelser henvender sig primært til relationsprofessionelle i den pæda-
gogiske verden – børnehave, vuggestue og folkeskole – men også professionelle, 
der arbejder inden for ungdomsuddannelser, familievejledning, ældrecenter, fysio- 
og ergoterapi, sundhedspleje og det sociale område kan have glæde af at læse med.

ANNE LINDER (RED.)

Faglige pointer 
til den relations-

professionelle 
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HVAD VIL DET SIGE AT DU I LIVET?
Overordnet set er ambitionen for det pædagogiske virke at sikre, at børn udvikler sig til at 
blive psykologisk robuste, og at de befinder sig godt i verden. Resiliente eller livsduelige 

børn formår, ligesom tumlingen, at rejse sig op og møde verden igen – selvom de bliver 

løbet over ende af modgang, nederlag og tab. Livsduelighed er ikke statisk, men kan 

forandres og påvirkes gennem hele livet. For at udvikle en sådan duelighed og mestring 

af livet har børn først og fremmest brug for relationel støtte fra de voksne, der omgiver 

dem til daglig. 

I denne bog kredser en række engagerede fagpersoner omkring livsduelighedens 

pædagogik. Der gives ingen entydige svar på, hvad det vil sige ”at du i livet”, men gennem 

bogens kapitler kommer læseren et spadestik dybere i forhold til at forstå, hvordan vi 

kan bruge det relationelle forhold som platform for børns læring, trivsel og udvikling – og 

dermed deres livsduelighed. Mange af kapitlerne inddrager ICDP som en metode til at nå 

dette mål.

Bogen er egnet for fagpersoner og studerende i den pædagogiske verden, som ønsker en 

bred introduktion til livsduelighedens pædagogik, og som samtidig er interesseret i nye, 

faglige beskrivelser af begrebet ”pædagogisk relationsprofessionalisme”.
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Bogen er redigeret af cand.pæd.psyk. Anne Linder. 

Anne har gennem en årrække arbejdet med og 

publiceret artikler og bøger inden for pædagogisk 

relationsarbejde og styrkebaseret pædagogik. 

”Livsduelighed handler om at holde 
balancen i livet og have evnen til at 
gå imod odds og få succes på trods 
af modgang. Livsduelighed drager 
vores opmærksomhed mod vækst i 
svære stunder og hjælper os med at 
genvinde fodfæstet, når vi har mistet 
balancen. Derfor er tumlingen en god 
metafor. Tumlingen kan et øjeblik 
blive slået ud af kurs eller miste sit 
fodfæste – men formår at rejse sig 
igen. ’Shaken, not stirred’. Rystet, 
men ikke blæst omkuld.” 
Anne Linder, citat fra bogen.  
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af det relationelle arbejde. 

Relationskompetente lærere og pædagoger har afgørende betydning for 
børns læring og livsforløb. Den pædagogiske relationsprofessionalisme er 
drivkraften i børnenes udvikling og læring, fordi en afbalanceret og følelses-
mæssig kontakt skaber den nødvendige tryghed, så barnet tør takke ja til at 
deltage i det store sociale, kulturelle og inkluderende læringsfællesskab. 

Seriens udgivelser henvender sig primært til relationsprofessionelle i den pæda-
gogiske verden – børnehave, vuggestue og folkeskole – men også professionelle, 
der arbejder inden for ungdomsuddannelser, familievejledning, ældrecenter, fysio- 
og ergoterapi, sundhedspleje og det sociale område kan have glæde af at læse med.
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Hvorfor har vi brug for at mentalisere i dagtilbud og skole? Og hvordan kan 
mentalisering helt konkret inddrages i pædagogens og lærerens praksis? Det giver 
psykolog Maja Nørgård Jacobsen et kvalificeret bud på med denne bog. Bogen 
beskriver – med en solid, teoretisk forankring – den afgørende rolle, mentalisering 
spiller i barnets udvikling, læring og trivsel, og tilbyder en bred vifte af håndgribelige 
værktøjer, der kan anvendes i det mentaliserende arbejde med børn og unge.

Når man mentaliserer, reflekterer man over og sætter ord på de indre mentale 
tilstande, der ligger bag en given adfærd. Det handler populært sagt om at se den anden 
indefra og sig selv både udefra og indefra. Dermed er grobunden hos den professionelle 
også lagt for bedre at kunne regulere sig selv følelsesmæssigt i samspillet med børn og 
unge. Bogen behandler, hvordan mentalisering er nært forbundet med begreber som 
empati og anerkendelse, ligesom den beskriver, hvordan mentalisering er beslægtet 
med ICDP.

Bogens kapitler er inddelt efter barnets alder, fra vuggestue til udskoling, hvilket gør det 
let for fagpersoner og studerende inden for den pædagogiske verden at orientere sig 
ud fra deres specifikke fagområde. Bogens afsluttende del giver redskaber til, hvordan 
mentalisering kan inddrages i den professionelles selvrefleksion og i den kollegiale 
sparring.

På bogens hjemmeside, www.dafolo.dk/mentalisering, kan du finde 
figurer og redskaber fra bogen.
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drivkraften i børnenes udvikling og læring, fordi en afbalanceret og følelses-
mæssig kontakt skaber den nødvendige tryghed, så barnet tør takke ja til at 
deltage i det store sociale, kulturelle og inkluderende læringsfællesskab. 

Seriens udgivelser henvender sig primært til relationsprofessionelle i den pæda-
gogiske verden – børnehave, vuggestue og folkeskole – men også professionelle, 
der arbejder inden for ungdomsuddannelser, familievejledning, ældrecenter, fysio- 
og ergoterapi, sundhedspleje og det sociale område kan have glæde af at læse med.
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Hvorfor har vi brug for at mentalisere i dagtilbud og skole? Og hvordan kan 
mentalisering helt konkret inddrages i pædagogens og lærerens praksis? Det giver 
psykolog Maja Nørgård Jacobsen et kvalificeret bud på med denne bog. Bogen 
beskriver – med en solid, teoretisk forankring – den afgørende rolle, mentalisering 
spiller i barnets udvikling, læring og trivsel, og tilbyder en bred vifte af håndgribelige 
værktøjer, der kan anvendes i det mentaliserende arbejde med børn og unge.

Når man mentaliserer, reflekterer man over og sætter ord på de indre mentale 
tilstande, der ligger bag en given adfærd. Det handler populært sagt om at se den anden 
indefra og sig selv både udefra og indefra. Dermed er grobunden hos den professionelle 
også lagt for bedre at kunne regulere sig selv følelsesmæssigt i samspillet med børn og 
unge. Bogen behandler, hvordan mentalisering er nært forbundet med begreber som 
empati og anerkendelse, ligesom den beskriver, hvordan mentalisering er beslægtet 
med ICDP.

Bogens kapitler er inddelt efter barnets alder, fra vuggestue til udskoling, hvilket gør det 
let for fagpersoner og studerende inden for den pædagogiske verden at orientere sig 
ud fra deres specifikke fagområde. Bogens afsluttende del giver redskaber til, hvordan 
mentalisering kan inddrages i den professionelles selvrefleksion og i den kollegiale 
sparring.

På bogens hjemmeside, www.dafolo.dk/mentalisering, kan du finde 
figurer og redskaber fra bogen.
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af det relationelle arbejde. 

Relationskompetente lærere og pædagoger har afgørende betydning for 
børns læring og livsforløb. Den pædagogiske relationsprofessionalisme er 
drivkraften i børnenes udvikling og læring, fordi en afbalanceret og følelses-
mæssig kontakt skaber den nødvendige tryghed, så barnet tør takke ja til at 
deltage i det store sociale, kulturelle og inkluderende læringsfællesskab. 

Seriens udgivelser henvender sig primært til relationsprofessionelle i den pæda-
gogiske verden – børnehave, vuggestue og folkeskole – men også professionelle, 
der arbejder inden for ungdomsuddannelser, familievejledning, ældrecenter, fysio- 
og ergoterapi, sundhedspleje og det sociale område, kan have glæde af at læse med.
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Myndighedsmødet  
og livsvilkår  
for forældre  

til anbragte børn
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De fordømte forældre giver et sjældent indblik i hverdagsliv, vilkår og livssituation for 
forældre med anbragte børn. Gennem bogen gives disse forældre en stemme, og læse-
ren får en dybere forståelse af, hvordan forældrene kan opleve sig ”fordømt” på forhånd 
i mødet med myndighederne.

Bogens omfattende case-materiale bygger på en trivselsundersøgelse blandt 20 fami-
lier med anbragte børn, og her er mødet med myndighederne et centralt tema. Spørgs-
målet er, om forældrene  oplever dette møde, sådan som det var tænkt, nemlig som 
en indsats for at sikre, at deres børn trives og udvikler sig. Det får vi nogle svar på fra 
forældrene selv, og svarene rummer en del konfliktstof og afslører en række problem-
områder. Bogen tilbyder samtidig konkrete anbefalinger til at gøre dette møde bedre og 
mere effektivt i forhold til den ønskede effekt.

Bogen henvender sig til undervisere og studerende på for eksempel professionsud-
dannelserne som socialrådgiver, socialpædagog, sygeplejerske m.m. og på efter- og 
videreuddannelse til dem, som allerede arbejder fagprofessionelt med udsatte familier. 
Samtidig henvender den sig til praktikere, politikere og beslutningstagere i feltet, som 
ønsker en udvidet forståelse af de komplekse forhold, der udgør disse forældres livs-
situation. 

Lisbeth Zornig Andersen og Karen Gjesing mødte 
hinanden i 1982, da Karen var ansat på den behand-
lingsinstitution, hvor Lisbeth blev anbragt. De udvik-
lede en livgivende relation, som har varet i mere end 
33 år, og som har udviklet sig fra ”socialpædagogen 
og børnehjemsungen” til et partnerskab for livet.

Besøg bogens hjemmeside på www.dafolo.dk/defordømteforældre
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Anne er blandt andet forfatter til Glædens 
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Hjernen lærer hele tiden. Men særligt i vores barndom er hjernen formbar og plastisk, og netop det 
faktum stiller en række krav til de professionelle voksne i landets dagtilbud. Denne bog undersøger det, 
vi kan kalde de optimale samspil for barnets hjerneudvikling. Udgangspunktet er, at den udvikling, der 
finder sted i den tidlige barndom, er af afgørende betydning for vores samlede livsforløb. Ved at styrke 
kendskabet til børns hjerneudvikling vil den professionelle voksne være i stand til at yde en passende 
og tilgængelig omsorg – med blik for tilknytning, kontaktskabelse, voksen-barn-relationen, fælles 
opmærksomhed og samspil. Ikke mindst vil et kendskab til børns tidlige hjerneudvikling kunne bidrage 
til at skabe lige vilkår for udvikling på tværs af udsathed og baggrund. 

Bogen er skrevet af Charlotte Ringsmose, autoriseret psykolog og professor ved Aalborg Universitets 
Institut for Kultur og Læring samt Jonas Dissing El Kabier, cand.pæd. i pædagogisk psykologi og med 
baggrund som familiekonsulent for flygtningefamilier. 

 Besøg seriens hjemmeside på www.dafolo.dk/detvedviom

Seriens redaktører er:

Thomas Nordahl
Professor i pædagogik ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning  
(SePU) på Høgskolen i Innlandet.

Ole Hansen
Seniorrådgiver ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet.
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Charlotte Ringsmose og 
Jonas Dissing El Kabier

"Omsorgsarbejde med  
børn ned til et halvt år er et  

følelsesmæssigt krævende arbejde,  
som kræver gode betingelser, samt at  

der drages omsorg for den voksne, der skal 
have et overskud at give af til børnene."

Har du det godt? Om at have det godt i  
daginstitutionens hverdag
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