
GYLDNE ØJEBLIKKE I BØRNEHAVEN - OM ICDP I PRAKSIS

Gyldne øjeblikke er de øjeblikke, hvor barnet føler sig anerkendt og mærker, at det
er værd at holde af. Det, som børn har brug for, er i sin essens en god kvalitet i
samspillet med en voksen. Forskning viser, at pædagoger ikke er så anerkendende
i samspillet med børn, som de selv tror. ICDP (International Child Development
Programe) er enestående, fordi man her får otte konkrete temaer på understøt-
tende samspil. Gennem videofeedback trænes de otte samspilstemaer og pæda-
gogen bliver mere bevidst om, hvad der virker. Videofeedback er fantastisk vigtig,
for på film kan man se egne kvaliteter i samspillet i de gyldne øjeblikke.

ICDP handler kort fortalt om relationer og om den store effekt det har, når de
voksne ændrer tilgang til barnet. Om at se barnets positive intention frem for at
fokusere på barnets handling. Om at det er vigtigt, at den voksne påtager sig
lederskabet på en anerkendende måde.

Filmen er en introduktion til ICDP og indeholder gode svar på centrale spørgsmål
og udfordringer for pædagoger i dag. Den vil forhåbentlig inspirere til at arbejde
videre med ICDP programmet.

Filmen er i to dele og varer 35 minutter og 23 minutter. I anden del er der flere
eksempler og analyser af de otte samspilstemaer.

Filmen er produceret i samarbejde med:
Jørgen Rønsholdt, Annette Groot og Finn Godrim, GR-Psykologerne ApS
GR-Psykologerne har gennem 10 år arbejdet med implementering af ICDP i den
pædagogiske verden. Se www.g-r.dk/icdp hvis du vil arbejde videre med ICDP.

Tak til Randers Kommune for økonomisk støtte til produktion af filmen.
Tak til Børnehaven Ålykke og Børnehuset Jennumparken i Randers og til Jebjerg
Børnehus i Skive.

Produktion og tilrettelæggelse:
Mette Bahnsen og Marianne Rasmussen, copyright Filmkompagniet 2009
Filmkompagniet har produceret en række pædagogiske film, der formidler god
praksis. Se www.filmkompagniet.dk.

SE MERE OG BESTIL FILMEN PÅ
www.g-r.dk/icdp ELLER
www.filmkompagniet.dk
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ICDP er et pædagogisk program og står for International Child Development Pro-
gramme. Det er udviklet i Norge af to forskere i psykologi fra Oslo Universitet,
Henning Rye og Karsten Hundeide og bygger på nyeste forskning inden forudvik-
lingspsykologi. ICDP er bl.a. inspireret af Marte Meo. De otte samspilstemaer kan
inddeles i tre dialogtyper:

DEN FØLELSESMÆSSIGE DIALOG - samspilstema 1-4
De første 4 samspilstemaer handler om at skabe en god følelsesmæssig kontakt –
om at vise børnene, at man holder af dem. Målet er at få skabt en tryg og tillidsfuld
atmosfære. Det er helt fundamentalt for en god relation. Den voksne skal være følel-
sesmæssig tilgængelig – være der for barnet, så barnet kan mærke sig selv og føle
sig anerkendt.

1: Vis at du holder af barnet
2: Justér dig til barnets behov og initiativ
3: Tal med barnet om de ting det er optaget af
4: Giv ros og vis anerkendelse

DEN LÆRENDE DIALOG - samspilstema 5-7
Samspilstema 5 til 7 har fokus på læring. Børn har brug for at lære hvordan verden
hænger sammen. Det udvikler deres nysgerrighed og selvstændighed og skaber
motivation til at lære.

5: Hjælp barnet med at samle opmærksomheden
6: Giv mening til barnets oplevelser med følelse og entusiasme
7: Uddyb og forklar

DEN VEJLEDENDE DIALOG - samspilstema 8
Dialogtyperne hænger sammen og supplerer hinanden, og der er altid mere end et
tema på spil. Den voksne skal tage lederskab. Barnet får hjælp til at kontrollere sig
selv, ved at den voksne sætter grænser på en positiv måde og planlægger sammen
med barnet.

8: Vejled barnet
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