


• Min ”rejse” med Spædbarnsterapien fra 
1998-2022.

• Udvikling af ”Livshistorie-hæftet”.





Caroline Eliacheff:
Caroline Eliacheff er børnepsykiater, psykoanalytiker og læge, Hun 
blev elev hos Dolto. I en årrække arbejdede hun på 
spædbørnehjemmet Paul Manchon i Antony nær Paris. Eliacheff har 
skrevet bogen "Krop og skrig". Bogens mange cases stammer fra 
dette arbejde.
Den 14. september 1998 besøg på døgninstitutionen ”Paul Manchon” 
stiftet/grundlagt af Francoise Dolto.



Den 15. september 1998 - Samtale med Caroline Eliacheff

Forinden havde vi læst bogen ”Krop og 
Skrig”, og vi havde forbedret nogle 
spørgsmål til Caroline med afsæt i hendes 
bog og fra vores hverdag på 
Spædbørnsafdelingen.

Billedet er fra min studietur til Paris 15/9 1998.
Studiegruppen er på besøg hos Caroline Eliacheff, som står yderst til 
venstre på fotoet.



Etablering af tilknytning - relation

Spørgsmål til Caroline:
• I Danmark arbejder vi meget med at etablere en tæt relation til barnet- Vi mener det er vigtigt i 

arbejdet med spæd- og småbørn, er det det samme hos dig?

Carolines svar:

• Dette er jeg enig i, og hvis det er normale børn, som lever i deres familier, har de måske heller 
ikke behov for mere.

• Problemet kommer, når det er børn som ”lider”. Den østrigsk-fødte psykolog Bruno Bettelheim
afholdt engang foredrag for mødre i Chicago og her blev han spurgt om ”hvad med kærlighed” –
hvortil han svarede ”kærlighed er ikke nok”. Lidelsen skal vi tale om, ellers er der ingen omsorg, 
der er stor nok. 

• Efter jeg (Caroline) har været i Skandinavien, er det man tænker mest på, at barnet må 
beskyttes. Jeg mener, at man ikke må beskytte barnet mod at få at vide, hvad der sker, er sket 
eller skal ske, man må ikke tilbageholde nogen oplysninger for barnet. Alt usagt binder energi.



Spørgsmål til Caroline:

• Når vi modtager et barn på intuitionen, som er blevet mishandlet, giver vi barnet meget omsorg. 
Er det i virkeligheden vigtigere at tale om det, der er sket?

Carolines svar:

• Hvis I mener, at børnenes biologiske forældre er forfærdelige, vil barnet tro, at det selv er et 
forfærdeligt menneske, fordi det kommer fra disse forældre. Det er vigtigt, at I jeres omtale af 
forældrene skelner imellem ”det de gør og det de er ”. I må selvfølgelig ikke syntes at det er i 
orden at f.eks. slå. Man må fortælle barnet, at det bor i et land, hvor det er forbudt at slå. Men 
forældrene har gjort noget godt ved at sætte barnet til verden. Man kan evt. fortælle barnet, at 
forældrene har gjort det de har fordi, de selv ”lider”. De forældre, der mishandler deres børn, 
ønsker ikke dette, men de ønsker, at den mishandling, de selv har været udsat for, skal blive 
tydelig – skal erkendes. Vold skal erkendes, før det kan stoppe.

Forældre



Spørgsmål til Caroline:

Vi oplever, at der er børn der ikke magter samværet med forældrene?

Carolines svar: 

• Man er nødt til at beskytte børnene mod forældrene, men det er alligevel vold imod dem, for de elsker 
deres forældre. Hvis vi nøjes med at give børnene, god behandling betyder det for barnet, at vi er gode 
”forældre”, og at barnets forældre er ”dårlige”. Vi må altid huske, at barnet forbliver forældrenes og 
ikke vores. 

• Vi har altid en idé om, at når børn og forældre er sammen, må det foregå på en ordentlig måde – være 
godt. Men det er ikke altid godt, og det gør ikke noget, for det vigtigste er, at de mødes. Vores vigtigste 
opgave er at sætte ord på de reaktioner, vi ser barnet har. Vi skal tænke langt frem i tiden, for når 
barnet bliver voksent, er det stadig forældrenes barn. Vi kan ikke fjerne barnet fra dens historie. 
Selvom samværet er belastende, er det virkeligheden og hjælper barnet til at konstruere virkeligheden.

Samvær



Familieplejekonsulent i Slagelse Kommune
Temadag for plejeforældre – Livshistoriebøger til Anbragte børn.

Hvilke betydninger har de livshistoriske fortællinger for anbragte børn? 
• Identitet.

• Selvopfattelse.

• Selvværd.

Uanset Livshistoriebogens indhold og form, er det en ”livsgave” til barnet, som det kan tage med ud 
i livet.

Litteratur:
Inger Thormann – ”Hånden på Hjertet” og Ingred Strøm – ”Livshistoriebøger” –en hjælp til identitets-og selvværdsudvikling

Herefter RUGO-kursus uddannelser for plejefamilier, hvor vi implementerede livshistoriebogen.



Familiebehandler i Odense Kommune
Udviklingen af ”Spædbarnsterapihæftet”

• Familiehuset Øst.

• Projekt: ”Familieliv uden vold”.

• Ansat i Alternativ til Anbringelse 2010.
• Udvikling af Spædbarnsterapihæftet:

• Trinvis udvikling/løbende tilpasninger.
• Folder.
• Beskrivelse af Spædbarnsterapi-metoden.



Min første Folder vedr. Spædbarnsterapi 



Spædbarnsterapihæftet



Spædbarnsterapihæftet side 1 + 2 og terapien



Billede som en plejeforældre har tegnet



Tegninger tegnet af plejeforældre, forældre og barn



Familiebehandler i Sorø kommune

Iden om at ”bygge bro” og implementer Spædbarnsterapiens metoden med 
”Anbringelseshistorien”  sammen med kursusforløbet ”Tæt Støttede 
Opstartsforløb for Plejefamilier”. 



Selvstændig Familiebehandler 
Spædbarns/Sandplayterapeut

• I dag har jeg et samarbejde med børne cancer fonden FAVN, hvor jeg får henvist børn til terapi.  
Jeg har i foråret skrevet ”Søskendehistorie” til en søster eller bror. Disse fortællinger/breve har 
haft overskriften ”Da min bror/søster blev syg”.

• Jeg har et samarbejde med flere socialrådgivere, som har ønsket at kunne benytte elementer i 
f.eks. anbringelse af et barn i plejefamilie.

• Rikke Yde Tordrup har udgivet bogen ”Barnets Perspektiv”, som er fyldt med eksempler på 
”børnebreve”.



3 vigtige budskaber:

• Alt usagt binder energi.
• Lad aldrig barnets smerte bliver glemt.
• Lad aldrig barnet være alene med sin smerte.

Afslutning på ”rejsen”.
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