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LP og ICDP klær’ hinanden. 
 

Psykolog Annette Groot, GR Psykologerne.  

Psykolog Anne Linder. Authenticus.  

 

De fleste er sikkert bekendt med at de danske skole-, institutionsmiljøer og PPR kontorer er optaget 

af Lp – modellen. Enten fordi de overvejer at ”hoppe med på Lp-vognen” eller fordi de nu – som 

nogle institutioner/kommuner nu på fjerde år – fortsat arbejder med modellen. Som psykologer, og 

udbydere af ICDP udannelsen, er vi ind imellem blevet spurgt: ”Hvad der er bedst ICDP1 eller 

LP2?” ” eller ”Kan man godt arbejde med LP-modellen og ICDP samtidig”. Vores enkle svar er: 

”Ja, ICDP og LP klæder hinanden” Det er ikke et spørgsmål om enten eller men om både/og. I den-

ne artikel vil vi folde vores besvarelse ud. Indledningsvis vil vi ganske kort beskrive, hvordan mo-

dellerne supplerer hinanden ud fra et meget generelt og overordnet fokus.  

 

Den dygtige pædagog/lærer vil altid bekymre sig, når et barn ikke udvikler sig og trives tilfredsstil-

lende i læringsmiljøet. Årsagerne til barnets mistrivsel vil ofte være præget af forskellige faktorer, 

der hver for sig og sammen påvirker barnet og læringsmiljøet. LP-modellen  tilbyder en reflektorisk 

ramme og præsenterer en analysemodel, der gør det muligt for det pædagogiske personale at ind-

kredse den mangfoldighed af faktorer, der virker opretholdende på situationen. Thomas Nordahl 

(2004) peger på, at de fleste problemer udvikler sig i læringsmiljøet – derfor løses disse også bedst i 

læringsmiljøet. Gennem en Lp-analyse åbenbares det ofte, at en af de faktorer, der opretholder bar-

nets mistrivsel er relationelle vanskeligheder mellem den professionelle og barnet. 

Meget forenklet kan ICDP anvendes som en ”relationel - værktøjskasse”, når det viser sig, at der er 

”klumper” eller ”støj på senderen” i den relationelle kommunikation mellem barn og voksen.  
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Forskelle mellem LP og ICDP 
Når nye pædagogiske tendenser ruller ind over den danske folkeskole kan det være svært at bevare 

overblikket, derfor er det befriende, når de pædagogiske modeller supplerer hinanden. Et fælles 

kendetegn for LP og ICDP er, at de er modeller og ikke metoder – og at de er forskningsbaserede. 

LP klæder de professionelle på til at analysere læringsmiljøet – undersøge, hvilke opretholdende 

faktorer, der begrænser/besværliggør udviklingen. Og ICDP klæder de professionelle på til at blive 

ansvarlige for og bevidste om deres egen betydning for kvaliteten af det relationelle forhold. Der-

udover udstikker ICDP også handleanvisninger, så de professionelle kan handle konkret på det rela-

tionelle plan, ICDP giver de professionelle nye forståelser, ideer og ’værktøjer’ til at arbejde med de 

relationelle faktorer samtidig med den voksne bevarer ’lederskabet’. 

Meget kort er den væsentligste forskel på de to modeller, at LP-modellen har fokus på generelle 

faktorer, der påvirker læringsmiljøet og anvendes i det pædagogiske miljø af teamet som en fælles 

faglig analysemodel, mens ICDP- modellen har fokus på det specifikke relationelle forhold og 

anvendes som et fælles fagteknisk sprog for den professionelle relation og anvendes som et fælles 

fagteknisk sprog for den professionelle relation i læringsrummet.  

Det har været hævdet at en af de største forskelle på LP og ICDP er at LP er ”fejlfinderi” overfor 

ICDP der er ”ressourceorienteret”. Det er for stor en forenkling af begge modeller, det er vigtigt at 

finde de faktorer der påvirker læringsmiljøet negativt (opretholdende faktorer). I –  den overordnede 

analysesituation er det nødvendigt at klarlægge, hvor de opretholdende faktorer er.  Men, efterføl-

gende, når der skal arbejde med det relationelle forhold, er det vigtigt at være ressourceorienteret. 

Ressource betyder hjælpekilde, - så når vi arbejder ressourceorienteret med det relationelle forhold 

arbejder vi på at finde hjælpekilder, der kan give den nødvendige støtte til at OGSÅ at arbejde med 

det, der er tungt og svært. ICDP er ikke problemfornægtende, men heller ikke problemfokuserende. 

Fokus er inspireret af socialkonstruktivismen, at vi selv er med til at konstruere den virkelighed, vi 

lever i, gennem den måde vi tænker og taler på. Derfor er vores holdninger, værdier og forståelser 

af os selv og hinanden vigtige byggesten, når vi vil konstruere muligheder og potentialer.  

 

Det relationelle forhold - banalt, basalt og besværligt 
 

Vi er omgivet af relationelle forhold og kvaliteten af disse forhold har stor betydning for vores livs-

kvalitet. Barnets relation til de professionelle er afgørende for barnets oplevelse af at ”høre til” og 

være betydningsfuld for fællesskabet. Relationer opstår ikke af sig selv, men er den usynlige psyko-
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logiske kapital, der kan udvikles i den gode interaktion. God kontakt er kongevejen til personlig, 

faglige og sociale udvikling og derfor central i børneopdragelsen og moderne pædagogik.  

Det pædagogiske fag er præget af ubevidste emotionelle og relationelle aspekter ofte bundet i kultur 

og vaner og er aktuelt en af de største udfordringer for professionelle at have øje for. At rette fokus 

på relationen og udvikle et fælles fagteknisk sprog, der kan beskrive, fastholde, styrke, udvikle og 

dokumentere de sociale omsorg- og opdragelsesopgaver. Da opgaveløsningen foregår i det offentlig 

rum, skal det være tydeligt, at den professionelle ikke henter sine værdier fra private synsninger, 

men fra en fælles faglig og teoretisk forståelsesramme.  

 

De nære professionelle, der skal serviceres af PPR, står midt i nye udfordringer. Ganske kort formu-

leret skal pædagoger og lærer skabe læringsmiljøer, der bidrager til at styrke:  

         •Læringen/undervisningen 

         •Omsorgen  

         •Opdragelsen  

De forskellige kerneområder fletter sig ind i hinanden og kan være svære/umulige at adskille, men 

trods denne kompleksitet, bekræfter forskningen at børn og unges livschancer påvirkes direkte af de 

emotionelle faktorer i læringsmiljøet. ”Det har positive konsekvenser for børns udvikling, at de 

færdes i et miljø, der er præget af varme, omsorg og indlevelse” (Rutter, 1997). Et forskningsresul-

tat der næppe overrasker, men som alligevel i sin banale enkelthed er basalt i skabelsen af det gode 

læringsmiljø.  

 

Det er ikke ukendt for læseren, at udvikling af selvet er bestemt af kvaliteten af det relationelle for-

hold. Udviklingen sker gennem relateringsdomæner, som er aktive livet igennem, individet  

omdefinerer, omfortolker og reflekterer i en livslang proces over sig selv og andre. Stern (1998) 

beskriver, hvordan måder at være sammen med andre på synker ind som en tavs viden, en viden 

som mennesket ubevidst benytter sig af i fremtidige relationer. Disse ubevidste mønstre for samspil 

kan komme til at ’ leve deres helt eget liv’, forstået som ureflekterede samspilsprocesser. Derfor er 

der særlig grund til at være opmærksom på disse relationelle mønstre for samspil, specielt når der er 

ubalance i et relationelt magtforhold.  

Citatet fra Løgstrup er citeret så ofte at det grænser til det banale, men genialiteten ligger i at det 

rummer, alle tre Bér. Det relationelle forhold er banalt, men basalt – både på den korte og den lange 

bane – men samtidig er forholdet mellem mennesker også besværligt. 
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”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin 

egen hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed man får til at visne, 

eller som man vækker, en lede man uddyber eller hævder. Men det kan også være forfærdende me-

get, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej”. (Løgstrup 1995, p. 

259) 

 

Det relationelle forhold kan umiddelbart synes både banalt og basalt og besværligt men en undersø-

gelse fra DCUM (2009), dokumenterer, at en alt for stor gruppe børn oplever, at deres lærer både 

ydmyger, håner, forfølger, truer eller ignorerer dem. Ikke overraskende viser undersøgelsen også, at 

jo oftere eleverne har negative oplevelser, jo mindre glade er de for at gå i skole og jo mindre ople-

ver de, at lærerne hjælper dem, hvis de har problemer. Jo ældre eleverne er des flere oplever van-

skeligheder i relationen til de professionelle. Det kunne altså tyde på, at jo ældre børn bliver, jo van-

skeligere bliver det for de professionelle at håndtere udfordrede relationer. 

 

Systemiske kommunikationsteorier 

Både LP og ICDP bygger på den antagelse, at alle systemer er indbyrdes afhængige. Grundlæggen-

de for begge modeller er, at barnet udvikler sig i de systemer og relationer, barnet er indlejret i - 

både hjemme og i den professionelle kontekst. Ud fra et systemisk perspektiv tolkes mistrivsel og 

manglende udvikling/læring som tegn på misforhold i det sociale samspil/læringsmiljøet. Derfor vil 

den pædagogiske indsats rettes mod de kontekstuelle eller systemiske faktorer, der opretholder den 

negative læringssituation. Det relationelle forhold er i denne beskrivelsesramme et systemisk for-

hold, der kan forandres. Samspillet mellem børn og voksne skaber det nødvendige afsæt til børne-

nes trivsel og læring og når kvaliteten af det relationelle forhold ikke er optimalt påvirkes barnets 

trivsel og læring.  

I et ikke systemisk, men i et individorienteret perspektiv begynder vi at lede efter ÅRSAGEN til en 

evt. mistrivsel i barnet, måske formuleret som, at ”barnet er besværligt”. Derved kan de professio-

nelle komme til at fastholde sig selv og dermed  barnet i en ikke udviklingsstøttende kommunikati-

on. I en systemisk forståelsesramme vil et problematisk forhold tage sit udgangspunkt i at beskrive 

relationen ”som besværlig”. Når vi beskriver de pædagogiske udfordringer ud fra et systemisk per-

spektiv forstås det relationelle forhold i et lærings og udviklingsperspektiv.  
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ICDPs otte temaer danner rammen for 3 dialogformer - der tilsammen giver konkrete handleanvis-

ninger på, hvordan de professionelle – i en systemisk forståelsesramme, kan arbejde på at professi-

onalisere det relationelle samspil, læringen og vejledningen af barnet. I denne optik opfattes den 

besværlige eller problematiske relation ikke som udtryk for en manglende kompetence hos barnet 

eller den voksne, men som en fejl i kommunikationen. Det asymmetriske forhold mellem voksen/ 

barn betyder, at det er den voksne, der har ansvaret for relationens kvalitet og derfor også mulighe-

den for at ændre kommunikationen. En anerkendende kommunikation skaber tid, trivsel og glæde, 

hvorimod en underkendende kommunikation skaber udmattende kampe, hvor alle mister energien, 

selvværdet og troen på hinanden.  

 

Vores relationelle forhold er en naturlig del af vores hverdagsliv og kan synes banale og derved kan 

vi komme til at overse eller glemme det fakta, at vi selv er medskaber af de relationer og de forhold 

vi indgår i. Derfor kan vi komme til at overse det faktum, at det relationelle forhold imellem den 

professionelle og barnet kan beskrives som en opretholdende (mistrivsels)faktor. I Lp-

terminologien betegner en opretholdende faktorer, en faktor der skaber og opretholder problemer i 

den pædagogiske hverdag.  

 

Tro på at det er muligt at forandre og forbedre 

For at skabe forandringer har vi tidligere været fokuseret på at finde årsagsforklaringer. Men tradi-

tionelt årsagsforklaringer har været den type af forklaringer, der har haft til formål at placere skyld 

og ansvar. Bag denne traditionelle forklaringsmodel ligger den grundantagelse, at enhver handling 

kan forklares logiske og ud fra en årsags-virkningssammenhæng. I dette perspektiv tolkes mistrivsel 

og manglende læring ofte som tegn på individuelle vanskeligheder. Ny forskning advarer tydeligt 

mod dette perspektiv: ”De professionelles individperspektiv er en af hovedårsagerne til, at vi ikke 

kan få nedbrudt den negative sociale arv” (Jensen, 2006).  

 

LP metoden præsenterer det perspektiv, at barnets problemadfærd kan forstås som en beskyttelse af 

deres egen værdighed i en situation, hvor barnet ikke anerkendes for at være aktør i sit eget liv. Hvis 

den professionelle i for høj grad bruger samværet til at opretholde sin magtposition, kan det medfø-

re konflikter og dårlige læringsresultater. (Nordahl, 2004). Når afstanden mellem børnenes og de 

voksnes verden er for stor, etableres uhensigtsmæssige læringsbetingelser. ICDP er en model, der 

kan reducerer den relationelle afstand mellem parterne.  
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ICDP bygger på en humanistisk tradition, der har en empatisk, positiv fortolkende holdning til bar-

net, som med en enkel metode arbejder på at få de professionelle til se barnet indefra – sensitiverer 

de voksne til redefinering af barnet og empatisk identifikation, så den voksne træder ind i mulighe-

dernes land – ’zonen for intimitet’ – i stedet for at trække sig ud af relationen og overlade barnet til 

den umulige opgave at skulle skabe den relationelle nærhed alene. Når det lykkes at forbedre det 

relationelle forhold – vokser alle. Efterhånden har vi mange års erfaringer med ICDP og kan forlø-

bende bekræfte, at når de professionelle sensitiveres og giver sig selv i pant kan besværlige relatio-

ner udvikles til nærende og udviklende samspils relationer. Drømmescenariet opstår, når den pro-

fessionelle relationelle kompetence øges og barnet herigennem genopretter troen på sig selv og de 

voksne og  begynder at indgå i positivt samarbejde med de voksne både i forhold til adfærd og læ-

ring.  

 

Hensigten med både Lp og ICDP er at give de professionelle aktører en forståelse af, at hun eller 

han ikke er et kun er et hjælpeløst offer for forskellige ydre omstændigheder, men altid selv vil have 

indflydelse på nogle centrale pædagogiske faktorer. Den relationelle nærhed er en nødvendig forud-

sætning for såvel læring som trivsel.   

 

For at skabe den nødvendige forandring er det nødvendigt at aktørerne er engageret. For at opret-

holde og bevare engagementet skal der være to forudsætninger tilstede: 1. Det skal give mening for 

de involverede 2. der skal være positive emotioner tilstede. At arbejde med LP og ICDP kan øge 

den psykologiske ilt for aktørerne og derved bidrage til at forebygge udbrændthed og stress. Begge 

modeller giver mening og styrker de positive emotioner: De professionelle bevarer troen og håbet 

på deres egen betydningsfuldhed for samfundets børn. 

Systemisk erkendelsesteori 
Begge modeller tager udgangspunkt i aktørernes egne oplevede udfordringer, ud fra hypotesen om 

at ’det er den, der har skoen på, der ved hvor den trykker’. Begge modeller har fokus på det pæda-

gogiske livs hverdagspraksis, og støtter de professionelles muligheder for at forstå, analysere og 

arbejde medforskellige faktorers betydning for læringsmiljøet.  

Det er en stor udfordring at forandre professionelles daglige adfærd og vaner. Begge modeller støt-

ter de professionelles refleksioner og er respektfulde overfor den professionelles oplevelse af situa-

tionen. Denne tilgang forudsætter en lyttende og faciliterende holdning til den professionelle. Vej-
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lederen har ikke ekspertrollen, men en merviden, som hun kan stille til rådighed for forandringspro-

cessen. Psykologen som vejlederen skal kunne rumme den professionelles frustration og eventuelle 

afmagt uden at der ledes efter årsager og 1. ordens løsninger, men være overbevist om at ændringer 

skabes i den professionelles personlige arbejde med samspil. Vejlederen arbejdsdomæne bliver det 

personlige og reflekterende.  

At blive relationsprofessionel indebærer, at man tør se sig selv i øjnene for at forstå sig selv og sin 

rolle indenfor de rammer der er afsat, samt finde sin plads indenfor de forventninger, der stilles. Det 

er et krav til den professionelle, at hun afgrænse sine egne følelser, behov, ambitioner, ønsker og 

drømme fra barnets. Grænsen, mellem det personlige og private er overtrådt, i samme øjeblik barnet 

oplever sig forpligtet til at besvare spørgsmål eller blot forholde sig til områder, som angår den pro-

fessionelles private liv. (Men samtidig er det også af stor betydning at det relationelle forhold ikke 

får  karakter af at være for professionelt. Børn kan føle sig krænket, hvis de udelukkende bliver 

mødt som et upersonligt nummer på elev/gruppelisten.) Den professionelles manglende afgræns-

ning er en risikofaktor for børn og unge. Der stilles altså krav til den professionelles fagpersonlige 

kvaliteter hvori evnen til at formidle går hånd i hånd med evnen til at være autentisk nærværende, 

anerkendende med sin personlige autoritet og tydelighed. (Jensen 2009)  

 

Udvikling af et fælles relationelt fagsprog 
Viden og teorier omkring de professionelle relationsarbejdet i det offentlige rum er rodet, i værste 

fald mangelfuld. Området er stadigvæk primært indlejret i den enkelte medarbejders private, per-

sonlige erfaringer og værdier, og derfor kommer den privates sfære i alt for høj grad til at bestemme 

kvaliteten og rækkevidden af det pædagogiske relationsarbejde.  

En vellykket implementering af LP og ICDP kan styrke og udvikle professionsforståelse i hele or-

ganisationen. Det er vores erfaring, at når institutionen har et fælles fagsprog, reduceres risikoen for 

de professionelles pædagogiske afmagt projiceres over på barnet. Udviklingen af et fælles fagsprog 

stiller store krav til at lederen ’viser vejen’ i et ressourceorienteret optik og at kollegerne støtter hin-

anden, så det ikke bliver de negative/svære/tunge historier, der kommer til at dominere. For at skabe 

fælles sprog er det naturligvis en fordel at hele grupper uddannes sammen, men at vejledningsforlø-

bet også foregår i teamet. Gruppen skaber mulighed for at der sker en synenergieffekt omkring for-

andringsprocessen, enten det drejer som om LP eller ICDP. Gruppen vil dele og udveksle erfaringer 

som understøtter og konsolidere nye forståelser og ændringer i hverdagens praksis. I det velfunge-
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rende team vil arbejdet med modellerne skabe en tilpas forstyrrelse hos den enkelte, med udgangs-

punkt i den enkeltes praksis, som er nødvendigt for at udvikle og forandre rutiner og vaner.  

 

Undervisningsdiffentiering og omsorgsdifferentiering. 

 
Siden 1993 har undervisningsdifferentiering været et krav i folkeskolen og i år 2000 udgav under-

visningsministeriet et AKT hæfte, hvor et af hovedbudskaberne var, at løsningen på børn i AKT 

vanskeligheder skulle løses i et relativt perspektiv – ikke alene ved at udvikle barnets relationskom-

petence og mestring af sociale situationer, men gennem udvikling af den professionelles relations-

kompetence.  Ligesom undervisningsdiffentiering er et krav i alle fag, kunne det overvejes at gøre  

social omsorgsdiffentiering til et fagligt krav. Det ville betyde, at de professionelle må forholde sig 

til egen evne til samspil. Den enkelte professionelle måtte (re)vurdere sine relationelle kompetencer 

i forhold til hvert enkelt barn. Sandsynligvis ville det blive tydeligt, at en række børn, stiller store 

krav til de professionelles egen habitus, hvilket kunne gøre det nødvendigt at den professionelle 

øger sin sensitivitet, sin evne til relationel iagttagelse og beskrivelse, samt sin refleksion over egen 

praksis. Sandsynligvis vil det blive tydeligt, som forskningen dokumenterer, at en del børn befinder 

sig på kanten af det relationelle fællesskab. Måske netop de børn de allermest har brug for nærhed 

og et relationelt kvalitetstilbud jævnfør forskning på småbørnsområdet. (Palludan, 2008)   

At klæde hinanden  
Som nævnt bygger LP og ICDP på den antagelse, at alle systemer er indbyrdes afhængige. Grund-

læggende for begge modeller er antagelsen om, at barnet udvikler sig i de systemer og relationer de 

tilbydes. De pædagogiske institutioner har en egen praksis og funktion, hvor samværskulturen ofte 

tages for givet. Hvis vi skal skabe den nødvendige forandring for de børn, der ikke trives i vores 

institutioner, er det oplagt at anvende både LP og ICDP som fælles faglige pædagogiske arbejds-

modeller. Når de professionelle voksne tager LP jakken på er det for at skabe et overblik og kort-

lægge sammenhænge mellem børnenes adfærd og forskellige betingelser i læringsmiljøet, som ska-

ber og måske opretholder problematisk adfærd. Når disse mønstre er klarlagt, og det viser sig, at en 

af de opretholdende faktorer er en besværlig relation mellem barnet og den professionelles evne til 

at formidle faglighed eller tage ledelse, kan de professionelle gribe i lommerne på ICDP arbejds-

bukserne. Her findes de konkrete ’værktøjerne’ – til at tage ansvar og handle med udgangspunkt 

idet relationelle forhold.  
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LP og ICDP kan bidrage til at vi udvikler pædagogiske institutioner, hvor børn oplever sig selv som 

betydningsfulde og værdsatte, fordi de professionelle tager ansvaret for at udvikle et støttende og 

vedkommende læringsmiljø. Kvaliteten af læringsmiljøet afhænger i høj grad af den professionelles 

evne til samspil. En professionel, der er i stand til at bevare overblikket og samtidig lytte til børnene 

og afstemme både samværet og undervisningen til barnets evner og behov, vil bidrage positivt til 

børns faglige, sociale og personlige udvikling.  

LP og ICDP er ikke hinandens modsætninger men komplementerer hinanden i hverdagens pædago-
giske verden. 
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1 ICDP: International Child Development Program. ICDP er udviklet af Professorer i psykologi ved Oslo 
universitet, Henning Rye og Karsten Hundeide. ICDP er en metode til at bevidstgøre og reaktivere de positive omsorgs-
idealer og færdigheder, der allerede eksisterer i de omgivelser, barnet skal vokse op i og udvikle sig i. Målet er, at når et 
barn kommer i vanskeligheder, at de professionelle voksne med udgangspunkt i egen væremåde arbejder ind i en sub-
jekt /subjekt relation frem for tilbage til den traditionelle subjekt /objekt relation. De voksne støttes i at udvikle afstemt-
hed og synkronisering med barnet, samt få øje på og blive sensitiv over for at følge barnets initiativer. Det relationelle 
fokus er at skabe et sundt voksen/barn samspil – tryghed i relationen, samtidig med omsorgspersonen støttes i at skabe 
fælles opmærksomhed og mening for det ”fælles 3.” på en selvafgrænset måde, hvori den voksne tager lederskabet. 
Dette praktiseres gennem programmets 8 samspilstemaer – 3 dialoger delt i den emotionel ekspressiv, den meningsska-
bende og udvidende dialog samt den regulerende dialog. 
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2 LP: Læringsmiljø og pædagogisk analyse. LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, hvor resultaterne baserer sig 
på forskning i forståelse af læringsmiljøets betydning for elevernes sociale og faglige læring. Denne forskning er an-
vendt direkte i modeludviklingen. LP-modellen platform findes i systemteorierne, og er således et svar på de pædagogi-
ske konsekvenser, der kan uddrages af den senere tids forskning i læringsmiljøets betydning for elevernes udvikling, 
trivsel, motivation og læring. 
  
LP-modellen er en analysemodel, der har til formål at opnå en utvetydig forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker 
og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i skolen. Modellen indeholder således ikke metoder, der beskri-
ver, hvordan lærere skal takle de enkelte udfordringer i skolehverdagen. 
 
 


