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Spørgsmål	  til	  selvevaluering	  
	  

1. Hvis	  børn	  adskilles	  fra	  deres	  forældre	  på	  en	  pludselig	  og	  traumatisk	  måde,	  vil	  de	  ofte	  udvise:	  
a. Distance	  og	  ligegyldighed	  overfor	  omsorgsgivere,	  fordi	  de	  ikke	  har	  tillid	  til	  andre	  
b. En	  balanceret	   tilknytningsadfærd	  mod	  omsorgsgiver,	  bare	   fordi	  de	  sætter	  pris	  på	  at	  have	  

en	  omsorgsgiver	  i	  nærheden	  
c. En	  angstfyldt	  tilknytningsadfærd,	  med	  en	  overdreven	  angst	  for	  adskillelse	  
d. Ingen	  af	  disse	  

	  
2. Børn	  har	  en	  tendens	  til	  at	  skifte	  tilknytningsmønster,	  hvis	  de	  anbringes:	  

a. Yngre	  end	  tre	  år	  
b. Ældre	  end	  tre	  år	  
c. Ældre	  end	  21	  måneder	  
d. Yngre	  end	  21	  måneder	  

	  
3. Hvis	  børn	  stopper	  med	  at	  græde	  og	  protestere,	  når	  de	  ikke	  får	  nogen	  omsorg:	  

a. Betyder	  det,	  at	  de	  er	  ved	  at	  hele	  og	  slappe	  af	  
b. Betyder	   det,	   at	   de	   har	   opgivet	   at	   knytte	   sig	   til	   omsorgsgiver	   og	   har	   overgivet	   sig	   til	   en	  

tilstand	  af	  depression	  og	  tilbagetrækning	  
c. Det	  er	  svært	  at	  forklare,	  hvad	  det	  betyder.	  Det	  er	  forskelligt	  fra	  barn	  til	  barn	  
d. Betyder	  det,	   at	  de	   ikke	  bryder	   sig	  om	  deres	  omsorgsgiver	  og	  er	   tilfredse	  med,	   at	  de	   ikke	  

modtager	  nogen	  opmærksomhed	  fra	  vedkommende	  
	  

4. Aktiviteter,	  der	  kan	  hjælpe	  barnet	  med	  at	  komme	  sig	  over	  tab,	  er:	  
a. Opfordring	  til	  fysisk	  kontakt	  
b. At	  være	  udtryksfuld	  og	  følsom	  
c. At	  sikre,	  at	  det	  er	  den	  samme	  omsorgsgiver,	  der	  –	  så	  meget	  som	  muligt	  –	  tager	  sig	  af	  barnet	  
d. Alle	  de	  ovenstående	  

	  
5. At	  hjælpe	  børn	  med	  at	  overkomme	  tab	  betyder:	  

a. At	  hjælpe	  dem	  til	  ikke	  at	  have	  nogen	  reaktion,	  når	  omsorgsgiveren	  går	  
b. At	  hjælpe	  dem	  til	  at	  blive	  glade,	  når	  omsorgsgiveren	  går	  	  
c. At	  sikre,	  at	  de	  går	  i	  panik	  og	  græder,	  når	  omsorgsgiveren	  går	  
d. At	  hjælpe	  dem	  til	  at	  undgå	  overdrevne	  reaktioner,	  når	  omsorgsgiveren	  går	  
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