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Resume 
I denne pjece kan du læse, hvorfor vi afholder opstartssamtaler med alle forældre, hvordan dialog-

guiden der skal benyttes ved samtalerne er udformet, og hvorfor den er udformet som den er.  

Du kan læse, hvordan du skal afholde opstartssamtalerne, og hvad du evt. skal gøre efterfølgende, 

hvis du bliver bekymret for et barns trivsel og udvikling.  

Der er et kort afsnit om tilknytningsteoriens grundforståelse, som ligger til grund for de spørgsmål vi 

stiller i dialogguiden og hele forståelsen af barnets opvækstbetingelser. Der er også et afsnit om, 

hvor vigtig du er som den sekundære tilknytning for barnet, og nogle indikatorer på mistrivsel.  

Afslutningsvis er der henvisninger til, hvor du kan læse mere. 
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Hvorfor afholde opstartssamtaler 
 

Jo tidligere vi opdager et barns udfordringer, jo bedre kan vi hjælpe barnet. 

 

Derfor afholder vi opstartssamtaler med forældrene, når barnet starter i dagtilbud i forlængelse af 

tidlig visitering/opstart. På den måde kan vi lære alle familier og børn rigtig godt at kende, helt fra 

start. 

 

Der er ca 350 fødsler om året i Ringsted Kommune. 40-60 familier er allerede fra graviditeten i en 

udsat position. Vi opsporer familierne i tæt samarbejde med sundhedsplejen, men også ved syste-

matisk at afholde opstartssamtaler med alle familier. Idet vi ikke på forhånd kan vide, hvilke familier 

eller børn, der er i en udsat position. Familien eller dagtilbuddets sundhedspleje kan gennem aftale 

med forældrene deltage i opstartssamtalen, hvis der allerede ved tidlig visitering opstår bekymring.  

 

Sundhedsplejerskerne i Ringsted Kommune tilbyder alle familier et besøg allerede i graviditeten. Ved 

dette første besøg fortæller familien deres livshistorie ud fra en skabelon sundhedsplejen har udvik-

let. Vi har udviklet opstartssamtalen i dagtilbud i forlængelse af sundhedsplejerskernes skabelon til 

livshistorien. Vi bygger således videre på sundhedsplejerskernes opsporingsarbejde og forhåbentlig 

kan familierne se den røde tråd. 

 

 
Dialogguidens udformning  
 

For at lave systematisk opsporing, er det vigtigt, at vi spørger alle familier om de samme spørgsmål. 

Det er også vigtigt, at vi kan fortælle forældrene, at vi spørger alle forældre i Ringsted Kommune om 

det samme.  
 

Vi har nøje udvalgt de spørgsmål der indgår i opstartssamtalens dialogguide. Spørgsmålene er ud-

valgt ud fra, hvad I som pædagoger har brug for at vide, for at kunne vurdere, om familien og barnet 

er i en udsat position. Og i forhold til, at I kan handle på jeres viden efterfølgende.  

ICS trekanten (Integrated Children’s System) er en socialfaglig metode, der benyttes af sagsbehand-

lere og rådgivere i børnefaglige undersøgelser.  

Vi benytter trekantens tre sider i dialogguiden til opstartssamtalen:  

 

 
1) Barnets udviklingsmæssige behov (Barnet)  

2) forældrekompetencer (Familien)  

3) forhold og ressourcer i familien og netværket (Netværk) 

 

 

Der vil være familier, hvor der er behov for, at vi skriver en underretning, for at hjælpe barnet og fa-

milien bedst muligt. Der vil det være en hjælp i udformningen af underretningen, at vi allerede har 

spurgt ind til ICS trekantens tre sider, og dermed kan videregive den viden, som Børne- og familie 

rådgivningen har behov for.  
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Baggrund for de enkelte spørgsmål 

Barnet 
Spørgsmålene i denne del af trekanten handler om barnets udvikling og trivsel og om forældrenes 

opfattelse af deres barn. Her kan vi få indikatorer på, om barnets udvikling er forløbet normalt og om 

der pt er noget ift trivslen som vi skal være opmærksomme på. 

Familien 

Spørgsmålene i denne del, vil give en indikation på, hvordan familien fungerer i hverdagen og et 

indblik i den tidlige tilknytning mellem barnet og forældrene.  
 Er der noget særlig vi skal vide om jeres familie? Fx sygdom, diagnoser, alkoholvaner eller lign? 

Dette spørgsmål kan for nogen være grænseoverskridende at spørge om, men det er et utrolig vig-

tigt spørgsmål, for at få klarlagt om forældrene selv har været udsat for fx omsorgssvigt, en langvarig 

og svær fødselsdepression, om der er kronisk sygdom, om der er psykisk sygdom, depression mv. 

Hvis noget af dette er til stede i familien er der stor risiko for, at det påvirker forældrenes mulighed 

for at være ”gode nok” forældre for barnet og dermed også har påvirket den tidlige tilknytning. 

Netværket 

Denne del af spørgsmålene kan fortælle os, om forældrene kan vedligeholde nære relationer, og om 

de har den støtte i deres bagland, som forældre har brug for. Svarene på spørgsmålene kan ligeledes 

give indikationer på, hvordan den tidlige tilknytning er forløbet. 

 
 
Anvendelse af opstartssamtalen 
 

Følgende redskaber indgår i opstartssamtalen: 

 Invitation til forældresamtalen 

 Dialogguiden  

 Referatskabelon 

 

Der er blevet udformet en invitation til forældrene, som skal anvendes, når forældrene inviteres til 

opstartssamtalen. Dialogguiden udleveres til forældrene sammen med invitationen. 
 

Til selve opstartssamtalen skal dialogguiden ligge i en laimineret udgave på bordet under samtalen. 

Dette giver en fælles opmærksomhed på det samtalen handler om.  

 

Start med at spørge ind til spørgsmålene omkring barnet, gå videre til Familien og afslut med net-

værket. Der skrives referat af samtalen i referatskabelonen. 

 

Efter opstartssamtalen 

Hvis du bliver bekymret for et barns udvikling og trivsel ud fra samtalen med forældrene, skal du al-

tid tale med din leder om bekymringerne. Derefter skal I sørge for at indkalde forældrene til et op-

følgningsmøde, som nu bliver et udvidet samarbejdsmøde (Fra udviklingsmodellens mødestruktur). 

 

I skal overveje om I allerede til samarbejdsmødet skal invitere en sundhedsplejerske, en medarbej-

der fra KE eller en rådgiver med til mødet. Og I skal naturligvis overveje, om det allerede er et tvær-

fagligt møde, I skal indkalde til. Det er også vigtigt at oveveje, om bekymringen er så stor, så en un-

derretning vil være den bedste hjælp for barnet og familien.  
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Overvej allerede efter opstartssamtalen, hvordan du og dine kolleger kan skabe en udviklende hver-

dag for barnet, med de pædagogiske redskaber I allerede benytte. Og hvordan I kan skabe et udvik-

lende forældresamarbejde. Det vil fx være en god ide, at lave en pæd. plan for barnets opstart, ud fra 

den viden I allerede har fået.  

 

Ud over at trække på vores samarbejdspartnere i KE, Sundhedsplejen og Børne- og ungerådgivnin-

gen, har Familiehuset gratis anonym rådgivning – se mere på ringsted.dk 

 

 

 
Teorien bag opstartssamtalen 
 

Tilknytning 

Den tidlige tilknytning har stor betydning for, hvordan vi klarer os senere i livet. Barnets tilknytnings-

mønster spiller en rolle for, hvordan barnet sidenhen formår at danne venskaber, hvordan det lærer 

og for barnets tillid til sig selv og andre. Tilknytningsmønsteret har også betydning for, hvordan bar-

net som voksen kommer til at fungere som mor eller far. Det er derfor meget betydningsfuld at få 

indsigt i den tidlige tilknytning, fordi vi på denne måde kan sikre tidlig opsporing af børn i udsatte 

positioner, og dermed også kan igangsætte tidlige indsatser.  
 

I opstartssamtalen spørger vi ind til barnets start på livet, til forældrenes håndtering af barnet, fami-

lielivet og familiens netværk, fordi vi forskningsmæssigt ved, at dette kan give os indikatorer på den 

tidlige tilknytning, og på om vi skal være bekymret for barnet og familien. 
 

Teorien om barnets tilknytning blev grundlagt af John Bowlbys (1907-1990) og Mary Ainsworth 

(1913-1999), og den er efterhånden blevet udviklet og præciseret af en omfattende empirisk forsk-

ning af forskellen mellem tryg og utryg tilknytning. Forskningen er foretaget ved hjælp af forskellige 

forskningsmetoder, specielt fremmedsituationstesten, der bedst kan bruges til børn mellem 11 og 18 

måneder (ca det tidsrum, hvor børnene starter i vuggestue). Med fremmedsituationstesten har man 

fundet frem til, at de fleste børn på 12 måneder har en tryg tilknytning til deres mor/far, men ca 30-

40% har en utryg tilknytning.  

 

Fremmedsituationstesten foregår ved, at tilknytningspersonen (ofte mor) og barnet er sammen i et 

forsøgsrum, hvor der også er en fremmed til stede. Tilknytningspersonen er inden forsøge blevet 

instrueret i at forlade rummet to gange á 3 minutter. Det typiske forløb er, at nogle af børnene bliver 

ulykkelige, når tilknytningspersonen går første gang, og næsten alle bliver det, når hun går anden 

gang.  

 

Tryg tilknytning: De trygt tilknyttede børn undersøger rummet og legetøjet og kan finde på at kon-

takte den fremmede mens tilknytningspersonen er der. De viser deres følelser over for deres mor, 

positive og negative. Når de opdager, at mor er gået, bliver de kede af det, og de bliver glade, når 

hun kommer tilbage efter at have været væk, tager åbent imod hende, lader sig trøste af hende og 

kan derefter igen blive optaget af legetøjet. De trygt tilknyttede børn er kort sagt i stand til at bruge 

tilknytningspersonen som en sikker base. 

 

I trygge tilknytningsforhold er forældrene autonome (selvreflekterende/selvafgrænsende) og er til-

gængelige for barnet, når behovet opstår. Barnet har både mulighed for frit at udforske på egen 

hånd og at bruge forældrene som tryg base. 
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Utryg tilknytning 

Der er tre utrygge tilknytningsmønstre. 

Modstræbende/ængstelig tilknytning 

Disse børn holde sig tæt til tilknytningspersonen og undersøger ikke rummet og legetøjet. De vil op 

at sidde på tilknytningspersonens skød, og straks vil de ned igen. Når tilknytningspersonen går, bli-

ver de meget oprevet, men når hun kommer tilbage tager de imod hende på en meget ambivalent 

måde. De søger nærhed, men sætter sig imod fysisk kontakt og er nærmest lidt aggressive over for 

hende, som om de vil straffe hende, fordi hun har været væk.  

 

I modstræbende tilknytning er forældrene på den ene side fjerne og på den anden side overinvolve-

rede og invaderende. Barnet prøver at få opmærksomhed ved at holde sig i nærheden af forældrene 

og tiltvinge sig deres opmærksomhed ved at være krævende og infantil (barnlig). Forældrene er op-

taget af egne uløste problemer, og i stedet for at tage sig af barnet, har de selv behov for barnets 

omsorg og trøst. Barnet kan skubbe forældrene væk, og forældrene kan true med at forlade barnet.  

Undgående/undvigende tilknytning 

Disse børn ser ikke ud til at reagere så stærkt, når deres mor går. Når tilknytningspersonen kommer 

tilbage, kravler de ikke hen mod hende, og de søger ikke øjenkontakt med hende. Det kan se ud som 

om, at disse børn er ligeglade med tilknytningspersonen eller uberørt af adskillelsen, men det er 

langt fra tilfældet. Deres puls stiger nemlig, når tilknytningspersonen kommer tilbage, og de fumler 

mere med legetøjet, end de ellers ville have gjort.  

 

I undgående tilknytning er forældrene karakteriseret som afvisende. Det kan virke som om, både 

mor og barn frygter at forholdet skal blive for nært (fare for sammensmeltning, manglende afgræns-

ning), med mindre de holder en vis afstand. Barnet er ængsteligt og utrygt, men formidler det ikke til 

forældrene. Den benyttede strategi er at opretholde distance for at undgå muligheder for emotio-

nelle udspil der fører til afvisning og smerte.  

Desorganiseret tilknytning 

Det er disse børn, der er dårligst stillede. Når de er sammen med deres mor i fremmedsituationen, 

opfører de sig som de modstræbende tilknyttede, men når de genforenes med hende efter adskillel-

sen, opfører de sig som de undgående tilknyttede.  

 

I desorganiseret tilknytning mødes barnet ofte et helt udtryksløst ansigt (Still face). Forældrene tager 

ikke barnets perspektiv og bliver uforudsigelige, og situationen er ekstrem truende for barnet. 

 

Kilde: Gads Psykologileksikon 2004 

 

 
Kilde: Dansk Marte Meo Center v/ Jytte Birk Sørensen 
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Pædagogen som den sekundære men vigtige tilknytning 
 

Det pædagogiske personales rolle er vigtigere, end vi tidligere har troet, især i forhold til de udsatte 

børn, der ofte har utrygge tilknytningsmønstre til deres forældre. Forskningen viser, at de børn, der 

er utrygge hjemmefra, har større risiko for at reproducere mønsteret i dagtilbuddet. Men også børn, 

der har trygge relationer hjemme, kan blive utrygge, hvis de møder usensitive voksne i dagtilbuddet. 
 

Omvendt, så kan et barn, der har utrygge tilknytningsmønstre med i bagagen hjemmefra, godt ud-

vikle et trygt tilknytningsmønster til en voksen i dagtilbuddet, hvis den voksne vel at mærke er sensi-

tiv og opmærksom på barnets følelsesmæssige behov.  

 

Det utrygt tilknyttede barn vil typisk reagere ved enten at afvise omsorg og foregive, at det kan klare 

sig selv, eller klynge sig til sin primære omsorgsperson og have vanskeligt ved at udforske, lære og 

lege selvstændigt. De foregiver fx, at de selv kan håndtere deres følelser. Eller er mere dramatiske og 

udadreagerende. Voksne skal være i stand til at se igennem fejlsignalerne. 

 

Organisering i mindre grupper og stabile voksne kan være med til at understøtte tryg tilknytning. Og 

særligt rutinesituationer som måltidet, garderobeskiftet og puslesituationen kan bidrage til at styrke 

nærværet og fordybelsen, fordi rammerne er genkendelige og trygge. 

 

Hvad der også spiller en vigtig rolle for børnenes mulighed for at udvikle trygge relationer i dagtil-

buddet, er den enkelte voksnes interaktion med børnefællesskabet. Forskning viser, at en medarbej-

ders samspil med børnegruppen som helhed har større betydning for børnenes oplevelse af tryghed 

end samspillet mellem et enkelt barn og en enkelt voksen. Det påvirker hele gruppen, når nogen 

børn ikke bliver mødt. 

Fra artikel på Eva.dk – ”Forskere: Sådan får I trygge børn” 20.8.2020 

 

 
Indikatorer på mistrivsel 
 

4 konkrete indikatorer for at spotte mistrivsel ifølge Psykolog Jytte Birk Sørensen. 

 

Den første indikator, som er den vigtigste, kan bruges på børn uanset alder. Det handler om, hvor-

vidt barnet søger kontakt og kan lide kontakt. 

 

Det er stærkt bekymrende, hvis et barn ikke søger kontakt eller ikke kan lide kontakt, fordi det er et 

tegn på, at deres opvækstbetingelser i massiv grad ikke har været udviklingsstøttende for dem. 

 

Den anden indikator handler om selvværd og øjenkontakt. 

 

Langt de fleste børn, som ikke er i trivsel, har et skrøbeligt eller sårbart selvværd, og det kan ses i 

øjenkontakten. Selvværd, skam og øjenkontakt er stærkt forbundet med hinanden. Hvis man bliver 

udsat for meget skamfuldhed i form af skældud og kritik i dominerende grad, vender man sit blik 

væk fra verden, fordi det er for hårdt at kigge op mod nogen, som ikke vil én det godt. 

 

Den tredje indikator handler om, hvorvidt barnet er mest optaget af mennesker eller ting. 

 

Et barn i trivsel kan godt lide mennesker og at dele oplevelser med andre mennesker, men nogle 

børn er alt for optaget af deres legetøj. De inviterer ikke andre ind i deres verden, de deler ikke deres 

oplevelser eller følelser, men er generelt mest optaget af ting. Det er børn, som er lette at passe, 
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fordi de kræver så lidt af andre. Der er tale om en voksende gruppe, og der er en stor risiko for, at de 

går under radaren, når de fagprofessionelle skal spotte mistrivsel. 

 

Den fjerde indikator er sproget, hvilket især kan være relevant for førskolebørnene. Man kan for 

eksempel se på, om barnet forstår og aktivt anvender navneord, eller om barnet siger “den” og “det” 

om alting. Man kan også vurdere på, om barnet er begyndt at sætte ord sammen. 

 

Det er vigtigt, at man måler barnets sproglige niveau på konkrete parametre, for ellers risikerer man, 

at barnet trods diverse sprogscreeninger møder op i skolen med eksempelvis meget få navneord i 

sit ordforråd og derfor får det rigtig svært. 

 Fra artikel på Seminarer.dk – ”Indikatorer på mistrivsel: Vi skal se efter det konkrete” 
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