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Psykologer som foretager forældrekompetenceundersøgelser, samt vurderer på samspil 

mellem barn og forældre har brug for metoder til præcis vurdering af kvaliteten af 

samspillet. Yderligere kan familiebehandlere og psykologer have gavn af et 

vurderingsredskab til, hvad som deles mellem barn og forældre, for at optimere 

behandlingsindsatsen. 

 

PC-ERA Parent Child Early Relational Assessment er et kvalitativt instrument udviklet 

til vurdering af kvaliteten af det affektive samspil og adfærd, som det er delt i 

forældre/barn relationen. Der vurderes på op til fire planlagte situationer mellem forælder 

og barn, herunder en spisesituation, fri leg, struktureret leg og endelig en situation, hvor 

forælderen forlader barnet kortvarigt. Hver af disse situationer vurderes særskilt ud fra tre 

variabler: forælderen, barnet og samspillet.  

 

Hvad du lærer 

 du vil lære at anvende PC-ERA til vurdering af samspillet mellem barn og 

forælder 

 du lærer rationalet bag vurderingsredskabet knyttet til tilknytningsteorierne 

 du kender metoden i detaljer 

 du ved, hvad du skal se efter, og hvordan du skal forstå, det du ser 

 du behersker scoringskategorierne, så du kvalitativt kan vurdere samspillet på 

fagligt underbygget grundlag. 

 du er blevet inspireret til, hvordan du kan bruge vurderingsredskabet til dialog 

med forældre om det som ses 

 

Kursusindhold – se nedenfor 

 

Undervisningsform: Kurset vil veksle mellem oplæg, case eksempler, filmoptagelser og 

dialogarbejde. Kurset kan følges op med supervision på egne sager. Du vil få udleveret et 

dansk vurderingsskema. 

 

Anbefalet litteratur: bliver tilsendt i forbindelse med tilmelding 

 

  



Underviseren: Lisbeth Liebmann, cand. psych., specialist og supervisor i børnepsykologi 

og psykoterapi. Lisbeth har siden 1989 arbejdet som psykolog inden for børne- og 

familieområdet. Har siden 2012 haft egen praksis, Psykologerne i Nordsjælland. Hun er 

børnesagkyndig psykolog i Børn- og Ungeudvalg og i retten. Hun har sammen med 

psykolog Gitte Haag skrevet bogen ”Når to bliver tre- at skabe en familie sammen”. 

Lisbeth er certificeret Marte Meo terapeut, PREP-underviser, Uddannelse i Circle of 

Security (COS), SSAP certificeret, samt adskillige andre efteruddannelser. Hun 

underviser bl.a. i forældrekompetenceundersøgelser, barnets udvikling og om udvikling 

af forældreskab. Udviklingspotentialet indgår som led i enhver forståelse af en 

problemstilling og undersøgelsessituation. 

 

Kurset er godkendt i Dansk Psykologforening under 12.4.4.2.1. Klinisk psykologisk 

undersøgelsesmetodik (30 timer) retning Børn- og unge, 6.4.4.2.2. Psykologiske 

undersøgelsesmetoder (36 timer) tid. psykologisk undersøgelsesmetodik samt 11.4.4.2.3. 

Udredning (30 timer) retning Børn- og unge med i alt 6 timer under hver af 

godkendelserne. 

 

Sted: København/Hellerup 

Tid: 28. marts 2023 kl. 9-16. Vi begynder til tiden. 

 

Pris: early bird pris ved bindende tilmelding og når din betaling er os i hænde senest den 

13. januar 2023 kr. 2490, ordinær pris kr. 2890, som betales senest 23. februar 2023. 

Efter denne dato stiger prisen med kr 300 (inkl. nytilmeldinger). Prisen er inkl. materialer 

og forplejning (en croissant til morgen, frokost og eftermiddagssødt). 

 

Tilmelding: er bindende fra den 24. februar 2023 og skal ske via samtidig betaling og 

tilmelding på webben www.LSRT.dk/kursus. Ved tilmelding på webben bedes du med 

det samme betale enten early bird prisen eller depositum på kr 500 til vores bankkonto 

reg: 2310 kto: 0759647998.  Mærket: ’navn+PCERA’. Først ved betaling er din plads 

reserveret og din tilmelding vil herefter blive færdigregistreret. 

 

Når du tilmelder dig via vores webformular, er du tilmeldt og har givet tilsagn til at betale 

for kurset. Framelding af pladser til ordinær pris kan ske frem til deadline for bindende 

tilmelding, mod depositum/gebyr på kr. 500. Efter denne dato kan returnering af 

kursusafgift fratrukket gebyret alene forekomme, hvis vi eller du kan finde en til at 

overtage pladsen. Kursusgebyr vil blive opkrævet v. for sent afbud/ udeblivelse, såfremt 

pladsen ikke kan afsættes til anden side. Framelding skal altid ske via mail til 

kursus@LSRT.dk. 

 

Tilmelding er bindende fra: den 24. februar 2022 og skal ske via webben 

www.lsrt.dk/kursus  

 

Der modtages kun individuelle tilmeldinger. Har du spørgsmål kan du kontakte os på 

kursus@lsrt.dk eller tlf. 2624 4064. 
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Kursusindhold 

Ved foretagelse af forældrekompetenceundersøgelser kan PC-ERA være et værdifuldt 

redskab ved vurdering af samspillet mellem barn og forældre. 

 

Via metoden kan undersøger få et tydeligt billede af, hvad forælderen bidrager med i 

samspillet, hvad barnet bidrager med og hvad som sker i dyaden mellem barn og 

forælder. Resultaterne kan dels bruges til at beskrive forholdet mellem barn og forælder, 

dels til dialog med forældrene om, hvad som behøves udviklet i samspillet for at give 

barnet den rette udviklingsstøtte.  

 

Alle samspil filmoptages, således at undersøger har mulighed for at se disse igennem 

flere gange og foretage grundig og detaljeret vurdering af det som foregår. 

De teoretiske begreber og rationalet bag metoden relateret til tilknytningsteorien 

Overordnet gennemgang af metoden. 

Gennemgang af de fire grundelementer i metoden; en spisesituation, en struktureret 

opgave, fri leg og adskillelse genforening (Strange situation)  

 

Variable ved vurdering af samspillet herunder; forældrevariable, børne variable og 

variable i dyaden  

 

Der vil være opmærksomhed på udfordringer omkring at forstå og tolke det undersøger 

ser? Hvordan skal undersøger/ behandler bruge det som ses i vurderingen?  

 

Brug af metoden på forskellige aldre fra 4 måneder til 4 år. Der vil være forlag til 

aktiviteter til brug ved vurderingen. Du introduceres i brugen af video og introduktion 

vedrørende metoden til forældre  

 

 


