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Program

• Den sociale arv

• Resiliens

• Reaktionsmønstre i dit møde med 
mentorbarnet

• Social kompetence

• Pause

• Mentalisering - byggebro

• Low arousal

• Nærmeste udviklingszone

• Spørgsmål



Den sociale arv
”Jeg brød med min 
belastede barndom, fik 
uddannelse og fast job. 
Min bror endte på 
bunden af samfundet. 
Det ville være et kæmpe 
fremskridt, hvis vi vil  
erkende, at mennesker 
ikke ender der, fordi de 
er dovne. Hvis vi ville 
indse, at ikke alle kan 
rejse sig, bare de ønsker 
det nok. Hverken min 
bror eller jeg blev spået 
nogen lys fremtid. Alle 
statistikkerne påviste –
det gør de desværre 
fortsat – at børn som os 
med stor sandsynlighed 
ville følge i vores 
forældres fodspor.”

- Allan Bech

• Tidligere troede vi, at den social arv var 1:1 mellem 
barnets miljø/forældrene og barnets skæbne. 

• Allan og hans bror voksede op i en dysfunktionel 
familie. En mor der konstant var på piller og en 
stedfar der slog.

• Broderen fulgte statistikkerne - han havde det svært 
i skolen. 

• Allan blev ”mønsterbryder” - han havde en 
ressourceperson.

• Nyere forskning viser, at kun 1/3 del af risikobørn 
følger i deres forældres fodspor. 2/3 gør ikke. 
Hvorfor ikke?

• I dag ved vi, at hvis et barn vokser op under socialt 
belastede forhold, bliver ressourcepersoner 
afgørende for, hvordan barnet klarer sig.



Den sociale arv

• Ydre faktorer der har betydning for at barnet klarer sig: 

• En særlig voksen der tager sig af barnet – som 
f.eks. mentorer i LFL

• Vi ved også at indre faktorer, som har stor betydning 
for, at andre kan holde af en:

• Sød, charmerende indtagende udseende 

• Intelligens 

• Indefra kommende styrker/genetik 



Resiliensforskning 

• At have haft en særlig kontakt til en voksen under 
opvæksten, gør et udsat barn mere resilient. 

• Resilient: modstandsdygtigt



SUMMEØVELSE

3-4 minutters summe tid med sidemanden 

• Hvem var din ressourceperson?

• Hvilken betydning har han/hun haft for dig?



Reaktionsmønstre og 
strategier i opstarten 

1. Det sunde reaktionsmønster – det uproblematiske møde

2. Tilpasningsstrategi (samarbejdende) – det overtilpassede 
barn

3. Afvisende strategi (usamarbejdende) – det utilpassede 
barn



Det uproblematiske 
møde  

• En god opstart

• Måske er barnet lidt genert

• Barnet møder dig med nysgerrig, og er interesseret i dig og at få en mentor. 

• Du oplever at barnet vil samarbejde

• Dalende motivation 
Barnet kan sagtens, i det sunde reaktionsmønster, have svingende 
motivation undervejs. Dette er helt normalt og gælder også for ”ikke 
anbragte børn”. 



Tilpasningsstrategi 

• Barnet samarbejder rigtigt meget

• Barnet vil gerne holdes af og ”pleaser” derfor den voksne. ”Honeymoon”. Samarbejdet kan virke 
påtaget/forceret.

• Senere vil barnet måske forsøge at teste den voksne: ”holder du også af mig/holder du mig også 
ud, når jeg er strid og viser mine ”grimme” sider frem? 

Årsag til tilpasningsstrategi 

• Barnet har brug for tryghed ift. at kunne stole på, at du ikke svigter, når det bliver svært. 

• Tester at du kan holde af barnet og vil det, selvom det også har nogle ”grimme” sider. 

• Teste at du ikke kun kan rumme det perfekte (barn). At barnet kan blive holdt af ”på trods”.



Afvisende strategi 

• Barnet samarbejder ikke f.eks.: 

• Ønsker ikke at mødes. 

• Laver ikke det aftalte hjemmearbejde 

• Meget svær at etablere kontakt med 

• Aflyser planlagte møder uden gyldig grund 

• Er deciderende afvisende kropsligt og sprogligt

Årsager til afvisende strategi 

• Barnet har ikke selv bedt om at få en mentor og kan derfor have svært ved 
at se formålet med det. 

• Ubehag – Desværre ofte velkendt for barnet

• Barnet kan have så mange dårlige oplevelser med voksne, der svigter, at 
det ikke tør lukke endnu en ind - Selvbeskyttelsesstrategi 



Tryghed
• Hvorfor tager barnet ikke bare i mod dig med åbne arme?

• Det velkendte = trygt 

• Det ukendte = utrygt 

• Barnet kan have forventning om at blive afvist og arbejder 
hårdt på, at det sker. 

• Deres adfærd er det, de har lært for at opnå tryghed.

• Al adfærd giver mening - Også den adfærd, der virker 
meningsløs.

• Man kan opleve nogle børn ”iscenesætte” situationer, hvor 
barnet nærmest fremkalder konflikter og afvisninger…

• Derfor kan afvisning og konflikt være trygt for barnet og at 
foretrække frem for harmoni og kærlighed.

• Sat på spidsen:  Hellere en forudsigelig lussing end et 
uforudsigeligt kys.



Mulige skader 

Tidlig omsorgssvigt kan medføre skader hos barnet

• Tilknytningsforstyrrelser 

• Følelsesmæssige forstyrrelser (f.eks. manglende empati, mulig psykopati) 

• Motoriske forstyrrelser 

• Sproglige forstyrrelser 

• Seksuelle forstyrrelser 

• Neurologiske forstyrrelser (ADHD, Asperger syndrom m.v.) 

• Traumatiseringsskader 

Hvad kan forårsage disse skader

• Manglende omsorg og stimuli under opvæksten. 

• Misbrug og/eller vold under opvæksten. Direkte og/eller indirekte. 

• Genetik & biologi.



ØVELSE - still face

• Find en ny sidemand og fortæl en historie, hvor sidemanden lytter og følger dig med 
øjnene.

• Fortæl en ny historie, hvor sidemanden kun må stirre ud i luften og ikke følge dig med 
øjnene.

• I bytter roller undervejs

• https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0


Barnets sociale kompetence

• Mennesker er generelt sociale individer.

• Når vi af forskellige årsager ikke agerer social kompetent, er det 
på baggrund af andre forudsætninger - og altså̊ ikke fordi vi ikke 
vil.

• Den sociale kompetence er den basis, hvorpå̊ mange andre 
kompetencer bliver funderet. 

• En del menneskers sociale kompetencer vil derfor skulle 
understøtte og hjælpes på vej.



SUMMEØVELSE

4-5 minutters summe tid med sidemanden 

• Hvad forstår du ved social kompetence?

• Hvad lægger du vægt på, når du vurderer andres 
sociale kompetence?



Barnets sociale kompetence

I vores forståelse er social kompetence det:

• Der sætter os mennesker i stand til at forstå̊ og regulere sociale samspil, 
udvikle og vedligeholde venskaber og opnå̊ social- emotionel gensidighed -
altså̊ dét at være i stand til at aflæse/afkode meningen med forskellige 
aspekter i en social kontekst.

• Dét at kunne tage andre menneskers mentale perspektiv og forstå̊, hvilken 
betydning en given handling vil få for andre menneskers opfattelse af én. 
Og i forlængelse af dette: At kunne handle.

• Der hører en vis kognitiv forståelse til social kompetence; vore handlinger 
præges af den måde, vi tænker på og ligeledes af den måde, vi italesætter 
handlingerne på.



Barnets sociale kompetence

Viden
De kundskaber eller den viden, der kræves for at magte en 
social kontekst på en kompetent måde.

Personligdrivkraft
Drivkraften som får en til at deltage og fortsætte; at være motiveret for 
at indgå̊ i sociale sammenhænge.

Handling
Selve handle-aspektet: Det som aktuelt gøres, altså det 
vi umiddelbart kan observere. 



Pause 15 minutter
Kaffe og kage



Mentalisering

En mentaliserende tilgang er: 

• At have sind på sinde 

• At se sig selv udefra og den anden indefra 

• At forstå misforståelser 

• At se bag om adfærd

• At bygge bro fra sin egen “ø” til den andens ”ø”





SUMMEØVELSE 

1 minuts tænketid - 3 minutters summetid

• Hvornår og hvordan møder du andre åbent og 
nysgerrigt?

• Hvor har du oplevet at din tålmodighed komme på 
prøve, hvad gjorde du for at bevare balancen?



Low arousal

• ”Low Arousal” en konfliktnedtrappende tilgang til problemskabende adfærd.

• Det kan bruges til at gå på opdagelse i egne handle- og reaktionsmønstre i de 
konflikter, der opstår i det intense, komplekse og udviklende arbejde med 
børn og unge

• Hvis vi er en del af problemet, efterlader det masser af handlerum til også at 
være en del af løsningen.

• Konflikthåndteringsstrategier, som undgår straffende konsekvenser og 
restriktioner, og i stedet søger løsninger, der nedbringer et højt 
arousalniveau hos barnet. 



SUMMEØVELSE 

1 minuts tænketid - 3 minutters summetid

• Høj og lav følelsesintensitet

• Hvad kan bringe dig ud af balance og får din 
følelsesintensitet til at stige? 

• Hvilke strategier virker for dig, for at komme ned i 
følelsesintensitet?



Nærmeste 
udviklingszone

• Barnet er ofte ikke sin kronologiske alder pga. omsorgssvigt eller 
fejludvikling. 

• Vigtigt af møde barnet i dennes udviklingsalder.

• Hvordan møder vi barnet?

• Gå med barnets interesser 

• Følg barnets nysgerrighed 

• Tålmodighed 

• Stil krav men i zonen for nærmeste udvikling





SUMMEØVELSE

2 minutters summe tid med sidemanden 

• Hvad tager du særligt med dig, fra det du lige har 
hørt? 

• Hvad bliver du nysgerrig på?



Spørgsmål?


