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PC-ERA 

The Parent-Child Early Relational Assessment 

 

 
PC-ERA er et vurderingsredskabet udviklet af Dr. Roseanne Clark og hendes kollega 

Dr. Erica Andersson 
PC-ERA er et instrument udviklet til at vurdere kvaliteten af det affektive og adfærd i 

forældre/barn relationen. 
 
Underviser: Lisbeth Liebmann, cand.psych.aut, specialist i børnepsykologi og 

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

Hun har haft følgende ansættelser. Tre år på behandlingshjem for anbragte 
adfærdsvanskelige børn. Fire år i kandidatstilling på KUA inden for børne- 
familieområdet. 15 år i Frederiksberg Familie- og ungerådgivning. Aktuelt siden 2012 

egen praksis, Psykologerne i Nordsjælland. Lisbeth har foretaget utallige 
forældrekompetenceundersøgelser, herunder psykologiske undersøgelser af børn. Hun 

har sammen med psykolog Gitte Haag skrevet bogen ”Når to bliver tre- at skabe en 
familie sammen” Hun er certificeret Marte Meo terapeut, PREP-underviser, Uddannelse 
i Circle of Security (COS), SSAP certificeret, samt adskillige andre efteruddannelser, 

bl.a. inden for systemisk terapeutisk praksis, mindfulness, psykodynamisk psykoterapi 
og kognitiv terapi. Hun har gennem ti år modtaget supervision og undervisning af EA 

Asen omkring forældrekompetenceundersøgelser. Hun underviser bl.a. i 
forældrekompetenceundersøgelser, barnets udvikling, om udvikling af forældreskab. 
Udviklingspotentialet indgår som led i enhver forståelse af en problemstilling og 

undersøgelsessituation. 
 

Kursusindhold: 
De teoretiske begreber og rationalet bag metoden 
Overordnet gennemgang af metoden 

De fire grundelementer i metoden 
En spisesituation 

En struktureret opgave, 
Fri leg og 4 adskillelse  
Genforening(Strange situation) 

 
Variable ved vurdering af samspillet herunder  

Forældrevariable 
Børne variable 
Variable i dyaden 

 
Udfordringer omkring at forstå og tolke det undersøger ser? Hvordan skal undersøger 

bruge det som ses ved vurderingen? 
 

Brug af metoden på forskellige aldre fra 4 måneder til 4 år 
Opgaver til forældrene til brug ved vurderingen 
Brug af video og introduktion vedrørende metoden til forældre 

 



Brug af metoden ved forældrekompetenceundersøgelser 

PC-ERA i forhold til MIM 
Aspekter fra Marte Meo metoden til forståelse af mikro sekvenser i samspillet mellem 

barn og forælder. 

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. 

Kursets formål: På kurset vil du øge din kompetence mht. vurdering af barn, 

forælder og samspil. Du vil blive introduceret til, hvad du skal se efter og forstå det du 
ser. Du vil få ideer til, hvordan du kan bruge vurderingsredskabet til dialog med 

forældre om det som ses. 

Undervisningsform: Kurset vil veksle mellem oplæg, caseeksempler, filmoptagelser 

og gruppearbejde. 

Merit: Der søges om godkendelse til specialistuddannelse, undersøgelsesmetoder. 

Dato: 09.11.2015 kl. 9.00-16.00 

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Lokale 2A. 

Deltagerantal: Min. 20. 

Pris: 900,- for medlemmer af selskabet. 1.200,- for medlemmer af DP der ikke er 
medlemmer af selskabet. Det koster 100,- at blive medlem. 

Prisen inkluderer forplejning, såfremt der er deltagere nok til kurset kan løbe rundt. 
Hvis dette bliver tilfældet, vil der blive sendt en mail ud kort før kurset, og deltagere 

må selv medbringe frokost. 

Tilmelding: Tilmelding sker efter først til mølle princippet. 

Send en mail til maria.nannestad@gmail.com med oplysninger om DP 
medlemsnummer, navn, adresse og tlf. Overfør beløbet til konto: 0400 4012580946. 

Det er ligeledes muligt at betale med EAN nr. 
Tilmeldingen er først endelig, når pengene er overført. 
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