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1.  Indledning 
I de seneste årtier er der sket en massiv institutionalisering af barndommen. I dag er det omkring 

96 procent af alle småbørn, der går i institution i Danmark. Og de fleste børn er der i halvdelen 

eller mere af deres vågne timer fem dage om ugen. Daginstitutionerne spiller dermed en meget 

stor rolle i børnenes liv – så stor, at man taler om fænomenet som dobbeltsocialisering. Det vil 

sige, at institutionerne har lige så stor betydning for børnenes dannelsesproces, som familien har1. 

Derfor er formålet med dagtilbuddet vigtigt! Dagtilbudsloven fremsætter følgende formål af 

kriterierne for en institutionsdag der kvalitetssikre denne dannelsesproces2. 

§ 7. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, 
sundhed, udvikling og læring. 

Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte 
barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. 

Stk. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og 
pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og 
erfaring.  
 
At skulle starte i daginstitution er en omvæltning for rigtig mange småbørn. Overgangen kan være 

svær. For at ovenstående formål kan kvalitetssikre barnets udvikling, er det netop overgangen fra 

hjem til institution, min opgave har sit fokus på. 

 Når barnet begynder i vuggestue, så er det vigtigt at gøre denne overgang fra hjem til pasning, så 

smidig som mulig og det handler blandt andet om at hjælpe barnet med at finde nye 

omsorgspersoner i et andet miljø.  

Det er afgørende for barnets udvikling, at det har tilknytning til vigtige voksne. Barnet er særlig 

tilknyttet mor og far som de to primære omsorgsgivere og de fungerer dermed som barnets sikre 

base.  Den base som barnet altid vil søge, og som barnet stoler på som en tryg hjælper, hvis der 

opstår situationer, der for barnet føles usikre. 

I institutionen har barnet brug for sekundære omsorgspersoner, som det kan gå til, når de 

primære ikke er til stede. Den sekundære person er pædagogen i vuggestuen. Det er altså den 

person, barnet søger, når de primære omsorgspersoner ikke er der. Barnet vil føle sig knyttet til 

denne person og vil kunne lade sig trøste, hjælpe og berolige af denne person. Denne etablering af 
                                                 
1 Børnerådet.dk  
2 Børnerådet.dk 
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tillid skal skabes og barnet skal hjælpes til at forberedes på og forstå overgangen fra hjem til 

institution. 

 
Jeg ved, grundet min uddannelse som spædbarnsterapeut, at det er vigtigt for børns trivsel og 

udvikling, at de får mulighed for at samtale om det liv, der er deres. Jeg ved også, at selv meget 

små børn kan og vil tale om deres livserfaringer, og dermed har brug for at blive mødt i deres 

smerte, følelsesmæssige frustration og få fortalt den historie de er en del af.  

”Sandheden er strukturerende og lægende for psyken, og sandheden kan opløse symptomet”3.  

For at i mødekomme samfundets norm-struktur, hvor børn skal i vuggestue og hjælpe barnet i 

dets dannelsesproces for til sidst at forene det med barnets behov, finder jeg det vigtigt, at 

italesætte, gennem spædbarnsterapies metode, den virkelighed barnet omgives af. 

Det leder mig til følgende problemformulering: 

2. Problemformulering 
Hvordan kan jeg som pædagog i en daginstitution igennem spædbarnsterapiens metode skabe et 
miljø, der understøtter det enkelte barns udviklingspotentiale? 
 

3. Emneafgrænsning 
Min opgave vil tage udgangspunkt i mit daglige virke som almen pædagog i en vuggestue. Jeg vil 

med udfærdigelse af et hæfte bruge dette som redskab, til både forældre og pædagoger at 

fortælle barnet, at der snart vil ske en forandring i dets hverdag ,da barnet snarligt skal starte i 

vuggestue. Hæftet uddeles ved opstartssamtale til forældrene og bruges som materiale til at lindre 

overgang fra de trygge rammer i hjemmet til den store nye verden, som en vuggestue er.  

Hæftet tænkes brugt som et pædagogisk redskab, og vil derfor her i opgaven være beskrevet ud 

fra teori, der understreger den tidlige udvikling hos det lille barn. Hæftet vil i afsnit 6 og afsnit 7 

blive teoretisk analyseret, som et vigtig redskab at gøre brug af, af omsorgspersonerne ved opstart 

for det lille barn i institution. 

 

                                                 
3 Thormann I. og Poulsen I. Spædbarnsterapi 2013 s.17 
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4. Præsentation af spædbarnsterapi  
Spædbarnsterapi er en behandlingsmetode, hvor formålet er, at fortælle barnet, det større barn, 

den voksne eller den udviklingshæmmede dets historie, med oplevelser af fysiske og psykiske 

belastninger, primært fra den før-sproglige periode af livet. Spædbarnsterapien fortæller om 

årsager, sætter ord på det barnet har gennemlevet idet alt usagt medfører en spaltning i 

symboliseringsprocessen, og viser sig som et symptom på mistrivsel. 

Barnet kan reagere med besvær i regulering af søvn, fordøjelse, udtryk, sanseindtryk og generel 

uro, men også væsentlige andre tegn på mistrivsel.  

 
Som udgangspunkt tænker man i spædbarnsterapien, at barnet har sproget i sig. Man taler om det 

organiske4 sprog, fordi barnet endnu mangler det verbale sprog. Spædbarnsterapi trøster ikke, 

men symboliserer det, der var /er svært for barnet.  Med ord- altså terapeutisk verbalisering, 

skabes der sammenhæng i barnets historie og ordene genopliver historien for at styrke barnets 

identitet, og dermed integreres oplevelsen i barnet – der bringes orden i det indre kaos der fylder i 

barnet5. 

 
Spædbarnsterapi i Danmark er udviklet af psykolog Inger Thormann og psykoterapeut MPF Inger 

Poulsen. 

De har hentet inspiration til denne metode fra børnelæge og psykoanalytiker Francoise Dolto 

bl.a. med bogen Samtaler om børn og psykoanalyse og hendes elev psykoanalytiker, 

børnepsykiater og læge Caroline Eliacheff med bogen Krop og skrig. Eliacheff siger, at alt usagt 

binder energi, og medfører en spaltning i barnets udvikling. Hun sammenholder oplevelse og 

symptom, som en del af en oplevet krise, der skal bearbejdes. Ved at sætte ord på krisen, barnet 

har været i gennem, forløser ordene barnets oplevelse, og giver det mulighed for, at gennemleve 

hændelsen og bearbejde sorgen. Det lille barn fødes med sproget i sig, og dermed også med evnen 

til at optage og forstå ordene, der bliver fortalt barnet6. 

 

Dolto har som børnelæge i sit kliniske arbejde gjort sig erfaring med at dødssyge børn samt børn, 

der på den ene eller anden måde viser tegn på tristhed og modløshed. 

                                                 
4 Eliacheff C. Krop og  skrig  2002 s.20-21  
5 Thormann I og Poulsen. I Spædbarnsterapi 2013 s.25-26 
6 Thormann I. & Poulsen  I. 2013 s.25 
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Ved at skabe kontakt, nærvær og tale med dem gør Dolto sig erfaringen, at børn med fysiske 

symptomer i mange tilfælde kan være udtryk for psykiske belastninger. 

Hos Dolto får psykens rolle en meget stor indflydelse i hendes forståelse af børnenes udtryk og 

fysiske reaktioner. Hun antager, at børn reagerer på det de ikke forstår. 

De forsøger selv at skabe mening.  Det gør dem ulykkelige, fordi børn ofte antager de selv er skyld i 

det som sker, og de kan blive i tvivl om deres betydning i verden, og om de er elsket. 

Dette leder mig videre til i næste afsnit, at beskæftige mig mere dybdegående med Bowlbys teori 

om tilknytningens betydning for det lille barn. 

  

5. Bowlby og en sikker base 
John Bowlby7 anses for, at være den primære ophavsmand af tilknytningsteoriens udvikling. Hans 

oprindelige ide var, at forstå, hvordan barndomsoplevelser og tidlige relationer kan få betydning 

for individets senere psykosociale udvikling. Forældrenes tidlige omsorgsadfærd får i vid 

udstrækning en stor og meget afgørende betydning for barnets udvikling og identitetsdannelse.  

 
Definitionen af tilknytningsadfærd kan lyde: Tilknytning betegner en tilbøjelighed til at knytte nære 

følelsesmæssige bånd til særlige individer, der kan give beskyttelse, trøst, ro; denne tilbøjelighed er 

til stede som noget medfødt hos spædbarnet8. 

Ifølge Bowlby, ser han det, at være forældre, som en fordrende rollemodel for kærlighed og 

selvværd, som er nødvendige for at eksistere i menneskelige relationer. Bowlby kalder dette for et 

forældreskab9. Forældreskabet er den sikre base hvorfra barnet bevæger sig ud i verden, og hvortil 

den kan vende tilbage med sikker forvisning om, at det vil blive budt velkomment, når det 

kommer, få fysisk og emotionel støtte og blive trøstet eller få opmuntring. Mor, far og søskende er 

typisk de vigtigste forbilleder. En familie er et vidtrækkende system, og adfærdsmønstre nedarves 

gennem generationer, så det forældrene viser og giver videre til deres børn, er de grundsten 

børnene bygger videre på – altså den sikre base, som det et solidt fundament10.  

                                                 
7 Bowlby, John 1907-1990, uddannet børnepsykiater og psykoterapeut i England. 
8 Hart & Schwartz, 2008 -citat fra Thomann og Poulsen Spædbarnsterapi 2013 s.77 
9 Bowlby J. En sikker base 2013 s. 19-21 
10 Bowlby J. En sikker base  2013 s. 19-20 
 



6 
 

Tilknytningen blev ved Mary Ainsworths ansættelse hos Bowlby defineret således: 

o Tilknytning: En varig indre repræsentation af relationen til omsorgspersonen, herunder en 

stærk tendens til at søge denne nærhed ved stress. 

o Tilknytningsadfærd: Adfærdsnormer der hjælper barnet med at skabe og opretholde fysisk 

kontakt med den voksne med smil, gråd eller at kravle hen til den voksne. 

o Tilknytningssystem: Beskrivelse af hvordan forskellige enkeltstående adfærdsnormer 

koordineres for at hjælpe barnet med at oprette eller opretholde fysisk kontakt med den 

voksne og udforske verdenen under sikre betingelser. 

Tilknytningsadfærden og systemerne er underlagt omsorgsgiverens reaktioner på, og egen evne til 

tilknytning og dermed omsorgsadfærd og omsorgssystem11  

       

5.1 Udviklingen af tilknytningsadfærd til et organiseret system 
Bowlbys teori tager afsæt i den helt tidlige tilknytning mellem mor og barn lige efter barnets 

fødsel. Det sociale sammenspil samt moderens almindeligvis følsomme evne til at indgå i dette 

sammenspil er kernen til en livslang samspilsfase, hvori rollerne mellem mor og barn styrkes, 

reguleres og udvikles. Gennem denne tilpasningsproces vil barnet opleve, at moderen er 

opmærksom på dets behov, stiller det tilfreds og sikre, at der sker et samarbejde imellem dem. 

 
Bowlby arbejder ud fra tre tilknytningsmønstre, som første gang blev beskrevet i 1971 af Mary 
Ainsworth12. 
  

o Det sikre tilknytningsmønster 

o Den ængstelige, klæbende tilknytning 

o Den ængstelige, undvigende tilknytning  

Bowlby arbejder med begrebet en indre arbejdsmode13l . En indre arbejdsmodel er en integreret 

del af barnets personlighed, der fungerer som guide for fremtidige tætte relationer. En almindelig 

mor eller anden voksen, som har ansvar for barnet, vil skabe et stabilt indfølende miljø for sit 

spædbarn, og vil søge at få dets opmærksomhed. Derved lærer barnet, at have øjenkontakt og 

social kontakt, det lærer tryghed og følelsesmæssig binding til andre, og det lærer at koncentrere 
                                                 
11 Tilknytningsteori s.48-49 
12 Bowlby J. En sikker base 2013 s.137-141 
13 Bowlby J. En sikker base 20113 s.143-144 

http://da.wikipedia.org/wiki/Personlighed
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sig om et andet menneske i længere tid ad gangen. Når barnet oplever en stabil voksen, kan det 

senere koncentrere sig om bestemte ting, og har indlært sig, hvordan man har kontakt med andre 

mennesker. Disse simple færdigheder er livsvigtige for barnets senere evne til at kunne omgås 

andre, overholde sociale regler og udvikle et normalt følelsesliv. Den tidlige kontakt er afgørende 

for, at barnet kan udvikle følelsesmæssig og erkendelsesmæssig proportionssans, fastholde sin 

opmærksomhed og følelsesmæssige kontakt i længere tid, skelne mellem fantasi og virkelighed, 

opfatte nuancer og blandede følelser14. 

Bowlby beskriver endvidere tilknytningen som følelsesmæssige bånd, som gennem opvæksten hos 

barnet vil blive opfattet som trygge eller utrygge. Hvis barnet får tryghed og beskyttelse, når det 

søger sin omsorgsgivers nærhed, kaldes tilknytningen tryg, mens den kaldes utryg, hvis 

kontaktadfærden ikke fører til fornemmelsen af tryghed og beskyttelse.  

Når et barn skal afleveres i institution vil barnet blive svigtet  og for en periode være forladt af sin 

primære omsorgsgiver. Derfor er udviklingen af en sikker tilknytningsadfærd, hvor barnet kognitivt 

kan organisere sit system således, at det skaber en repræsentation af sin mor, og derved danner 

en arbejdsmodel af moderen, som kan bruges til sammenligning, når hun ikke er til stede.  

 I det næste afsnit vil jeg beskrive kort baggrunden for objekt-teorien, og belyse vigtigheden af, at 

et barn, der skal starte i institution, har tilvalgt sig en form for erstatning for sin primære 

omsorgsgiver.  

5.2 Winnicott og betydningen af overgangsobjekter          
Teorien om overgangsobjekter og overgangsfænomener er skabt i begyndelsen af 1950 af den 

engelske børnelæge og psykoanalytiker Donald W. Winnicott. Teorien tager udgangspunkt i hans 

egne undersøgelser af små og større børn og deres måde at anvende et objekt på. Winnicott 

bemærker, at den første ejendel, som et barn tager i besiddelse har og får en helt speciel 

betydning. Han kalder det for en ikke-mig-ejendel15. Denne ejendel er et objekt eller et 

overgangsobjekt, der hjælper barnet til at bistå sorgen over, at den primære omsorgsperson er 

væk, og den angst for verden barnet har, afhjælpes ved overgangsobjektet og endvidere også 

overgangsfænomener som barnet også bruger som selvbeskyttelse i sorgen. Almindeligvis bliver 

dette objekt ved med at være vigtigt for barnet, og de omsorgspersoner der er omkring barnet, er 
                                                 
14 Bowlby J. En sikker base 2013  s. 133-134 
15 Thormann og Poulsen 2013 Spædbarnsterapi s.108 
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klar over værdien af dette objekt. Barnet bruger objektet i overgange, som beskyttelse ved et 

brud16. Den beskyttende faktor et overgangsobjekt har af betydning for et barns opstart i 

institutionen, er vigtig at have stor respekt for som både primær- og sekundær omsorgsgiver. 

Objektet er ladet med følelser og minder af oplevelser, som for barnet er vigtige. Derfor 

fremkalder objektet erindringer, der hos barnet er positivt ladet.  

I det næste afsnit vil jeg kort præsentere Bowlbys teori om separation for at give forståelse for 

sammenhængen mellem brud og overgangsobjekters vigtige betydning. 

 

5.3 Tilknytning og separation 
Bowlbys arbejde med tilknytning viderefører til undersøgelser af separation mellem forældre og 

barn. Resultatet af disse undersøgelser viser, at når børn er blevet seks måneder eller mere, 

reagerer de på en karakteristisk måde, når de udsættes for separation fra deres primære 

omsorgsgiver. Barnet forsøger ved sin adfærd, at få sin omsorgsperson tilbage og har en 

forventning om dette, da barnet vil afvise andre omsorgspersoners forsøg på at trøste barnet. 

Dette kaldes forladthedsyndromet17. 

 
Forladthedssyndromet opdeles af Bowlby i tre stadier: 

o Protest  

o Fortvivlelse 

o Midlertidig frakobling –>  permanent frakobling 

Dernæst leder det opgaven videre til spædbarnsteoriens metode anvendt i min rolle som 

pædagog, hvor jeg vil analysere min almene praksis med teori, og uddybe den ovenstående 

tredeling mere.                                 

6.Spædbarnsterapiens metode anvendt i min rolle som pædagog 
Når barnets sikre base er ustabil  stiller det krav til mig som pædagog om, at jeg bidrager til, at 

barnets  oplevelse af at være i daginstitutionen med tiden bliver en sekundær men stadig en sikker 

base. Mit bidrag til at skabe denne sikre base med mulighed for tryghed og udvikling hos barnet 

kræver, at jeg fremstår troværdig, ærlig, bevidst og nærværende i min relation til barnet.  Det gør 

                                                 
16 Thormann og Poulsen 2013 Spædbarnsterapi s. 109 
17 Thormann og Poulsen 2013 Spædbarnsterapi s. 90-91 
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jeg med ligeledes med tanken om aldrig at lade barnets smerte blive glemt18, hvilket er kernen i 

Doltos holdning. Min fornemmeste opgave er som udgangspunkt, at hjælpe barnet med at sætte 

ord på det traume, det for barnet kan være at starte i daginstitution.  Derpå kan jeg hjælpe barnet 

at lindre dets smerte, og igen støtte barnet i sin trivsel og deslige at støtte til udviklingen af sit 

potentiale som menneske. 

Bowlbys tilknytningsteori er bevis for, på hvilket fagligt grundlag betydningen af 

tilknytningsadfærden vurderes, og hvordan barnet modtager omsorg af en sekundær 

omsorgsgiver grundet separationen fra sin primære omsorgsgiver. Sammenholder jeg Bowlbys 

tredeling af forladthedssyndromet med min erfaring med at modtage et nyt barn i institutionen, 

oplever jeg protest- fasen hos mange børn meget tydeligt. Barnet, der forlades af sin primære 

omsorgsgiver, er foruroliget gennem gråd eller indadvendthed over, at have mistet sin mor eller 

far. Hernæst opstår fortvivlelsen, hvor barnet er i sorg over, at forælderen ikke er til stede og 

barnet mister håbet om, at mor eller far kommer tilbage. Barnet agerer passivt overfor den 

sekundære omsorgsgiver, og viser utilpasheden ved skift, i spisesituationer eller ved putte-

situationer, hvor barnet er meget ked af det og har svært ved at falde til ro. Den midlertidige 

frakobling kan nu forekomme og opleves som en bedring i trivslen hos barnet, men det kan være 

en mistolkning af barnets signaler. I stedet kan virkeligheden være den, at barnet er socialt aktivt 

udadtil og ikke længere er afvisende overfor de sekundære omsorgspersoner, der er omkring det, 

men når den primære omsorgsperson kommer igen bliver personen mødt med ligegyldighed eller 

afvisning. Denne tilstand skal forældrene hjælpes til at se og hjælpe barnet ud af igen.  

Dette tilknytningssystem kan i svære tilfælde udvikle sig til en permanent frakobling af reel 

tilstedeværelse i en social kontekst for barnet. Denne tilstand er vigtig som fagperson at være 

opmærksom på at iagttage hos barnet. Et er en vigtig opgave at iagttage om følelsen heraf opstår i 

barnet, og at dette ikke bliver en tilknytningsadfærd, der gør sig gældende for barnet, som en 

fremtidig arbejdsmodel!  

Det henleder mig videre til Winnicott og min beskrivelse af overgangsobjekter, som jeg finder 

yderst relevant at være opmærksom på i mit virke. Overgangsobjekter samt overgangsfænomener 

                                                 
18 Thormann og Poulsen 2013 Spædbarnsterapi s. 16 
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er så vigtige tegn at være sit virke bevidst om at spotte, og ligeledes spørge og gøre sig klar 

omkring ved en samtale med forældrene. Hvad er det, der er vigtigt for dette barn i en situation, 

hvor barnet skal adskilles fra sine forældre!?  

Barnets identitetsdannelse, personlighedsudvikling og relationskompetencer er at måle heraf, så 

derfor er opgaven at tage imod et nyt barn, og som pædagog at mestre en tilknytning hos barnet 

en meget vigtig opgave, at forberede både sig selv men også barnets forældre på. Bowlby belyser, 

hvordan kvaliteten af den tidlige tilknytning til en voksen videre bliver til en del af barnets 

personlighed, og internaliseres i barnet til indre arbejdsmodeller og tilknytningsmønstre. De tidligt 

tilegnede indre arbejdsmodeller er vejvisere og erfaringsdannende for nye relationer, som barnet 

hele tiden skal indgå i i det miljø, som en institution tilbyder. Dagtilbudsloven kontra yderst vel 

dokumenteret teori sammenholdt med hinanden, skal matche den bedst mulige overgang fra 

hjem til institution. 

For at sikre dette, tiltænker jeg mit hæfte, som et overgangsobjekt, og som en vigtig del af, 

skabelsen af at skabe sammenhæng i barnets arenaer, og dermed arbejde for at mønstre den sikre 

base i institutionen. 

7. Indføring i spædbarnsterapiens metode ved hjælp af mit hæfte som 
praksisredskab til brug i daginstitutionen 
Med den foregående præsentation af spædbarnsterapien i min rolle som pædagog, vil jeg i dette 

afsnit sammenholde teori med min daglige praksis. Som almen pædagog på 

daginstitutionsområdet er det, som tidligere nævnt, i høj grad en pædagogisk opgave at være 

nærværende og skabe tryghed om de børn, som her modtages. Selvom valget i at sende sit barn i 

daginstitution er en del af samfundsnormen, skal den opgave, det er at modtage et barn, her være 

en opgave der vægtes højt og som der bruges ressourcer på – ressourcerne skal hvile både på 

forældre og på den primær pædagog, der tager imod barnet.  

Derfor er det af stor vigtighed at begge arenaer, i hvilke barnet begår sig, er sig bevidste om, at 

den opgave det er at hjælpe barnet solidt på vej til at starte i institution. Derfor finder jeg det 

nærværende at sammensætte et hæfte som praksisredskab i samarbejdet mellem hjem og 

institution – altså som et overgangsobjekt. Gennem spædbarnsterapiens metode skaber jeg 
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sammenhæng i barnets historie, ved at fortælle barnet det nye der skal ske, og skaber 

sammenhæng mellem indre verden og den ydre virkelighed jf. Winnicott19. Derpå klargøres barnet 

til at indtræde i en ny verden, som en institution kan være for en del børn. Altså en del af det, at 

køre et barn ind i institutionen, ligger i arbejdet med at bruge hæftet. Tanken er, at hæftet 

udleveres ved opstartssamtalen, hvor forældrene mødes med den primærpædagog ,der bliver den 

vigtigste person, når barnet skal starte. Pædagogen fortæller om hæftet, og vigtigheden i at læse 

og bruge det. Ydermere gør pædagogen opmærksom på, at det ligeledes er vigtigt, at forældrene 

tager sig tid til at indsætte billeder inden institutionsstart, som hæftet anviser.  

Når barnet starter i vuggestue medbringes hæftet. Som udgangspunkt er der en rum tid til 

indkøring, hvor forældre og barn sammen er i institutionen, men over tid skal forældrene forlade 

barnet for til sidst at barnet er den fulde tid i institutionen, som hverdagen nøder det. 

Primærpædagogen skal således bruge hæftet til at lindre den smerte det er for banet at starte i 

vuggestue, og vænne sig til savnet af sin mor og far. Med billederne kan barnet med tiden være 

medfortæller af sin egen historie og derpå skabes der for barnet den vigtige sammenhæng i 

tilknytningsforståelsen og meningsdanner virkeligheden for barnet, i den verden det befinder sig.  

Det teoretiske idegrundlag bygger på Bowlbys tilknytningsteori. Bowlby udtrykker det klart, at 

børn er kommunikative mennesker allerede fra de spæde måneder. Deslige i den tidligste 

barndom er emotionelle udtryk, og opfattelsen af disse, den eneste mulige kommunikation 

forældre eller andre omsorgsgivere har med deres børn. Af den grund, er denne 

kommunikationsvej den vigtigste, da disse er grundlaget for de indre arbejdsmodeller og dermed 

barnets personlighed og således fundamentet for barnets eksistensgrundlag20.  

8. Konklusion 
At være en medvirkende aktør, i dannelsen af barnets udviklingspotentiale, er for mig en vigtig 

opgave som pædagog. Den dynamiske udviklingsproces et barn gennem sit liv er en del af, tænker 

jeg, på alle måder skal støttes og hjælpes godt på vej, så barnets vej til at skabe sig selv med mig 

som karavanefører der med barnet i hånden viser vejen og barnet meste livet. 

                                                 
19 Thormann I og Poulsen I  2013 Spædbarnsterapi s. 108-110 
20 Bowlby J. 2013 En sikker base s .136-137 samt s.172-174 
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Citeret af Dolto, så handler det om kommunikation21 - Med det siger Dolto altså, at mennesket  fra 

fosterlivet er på jagt efter kommunikation. For det lille barn er det stemmen og lugten, som bærer 

barnet til sin mor. Moderen henvender sig til sit lille barn og oversætter barnets følelser, lidelser 

og historie. Denne synkronisering og derved en relation er vigtig for følelsen af en tæt 

samhørighed ,og dermed grundlaget for barnets eksistens.  

Når et barn starter i institution, er brugen af spædbarnsterapiens metode i den almene praksis, et 

rigtig godt redskab. Ud fra tankegangen om, at barnets fysiske symptomer har en symbolsk 

betydning, giver det for mig god mening, at gøre brug af spædbarnsterapiens metode i arbejdet 

med overgangen fra hjem til institution. Kontaktbrud, separation og savn er følelser et barn i 

denne sammenhæng med sikkerhed vil føle, og oplevelsen heraf er vigtig for barnets udvikling at 

få verbaliseret, da alt usagt binder energi! 

For at kunne hjælpe med verbalisering i overgangsfasen for det lille barn, er det vigtigt at forstå 

barnets kompetencer. Set med briller fra spædbarnsterapiens metode, ud fra Bowlbys teori, er det 

betydningsbærende at se barnet som et subjekt. Dette bibringer barnet en social eksistens, og 

dermed kan jeg som pædagog i en daginstitution igennem spædbarnsterapiens metode skabe et 

miljø, der understøtter det enkelte barns udviklingspotentiale. 

Som skrevet i indledningen, er det, at skulle starte i daginstitution er en omvæltning for rigtig 

mange småbørn. Overgangen kan være svær. For at kvalitetssikre barnets udvikling, er det netop 

overgangen fra hjem til institution og såmænd alle de overgange et barn i min varetægt skal 

opleve, der har mit fokus. Derfor er det afgørende for barnets udvikling, at det har tilknytning til 

de vigtige voksne, der ser livet fra barnets synsvinkel. Derfor er spædbarnsterapiens metode med 

ord, mødeøjeblikke og fortællingen til barnets om dets historie et solidt fundament for god 

udvikling. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
21 Thormann og Poulsen 2013 Spædbarnsterapi s.22 
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