
Børne og familiepsykologisk selskab afholder kursus i Århus: 

EDS-R – Emotional Development Scale Revised – en psykologisk metode til vurdering af 4-12-årige børns 

emotionelle kompetencer  

(kun for psykologer)  

Dato: 4. oktober kl. 10-17, 5. oktober kl 9-16 samt 1. december kl. 10-17 2022.  

Sted: DP Århus 

Pris: 4600,- 

På dette 3-dages oplæringskursus med psykologerne Susan Hart og Jesper Birck vil du blive oplært i at 

anvende EDS-R, som er en systematiseret vurderingsmetode/performance-test til at undersøge 4-12-årige 

børns emotionelle ressourcer og sårbarheder med henblik på at kortlægge barnets nærmeste 

følelsesmæssige udviklingszone og bruge den til at tilrettelægge rådgivningsforløb og/eller pædagogiske 

eller psykoterapeutiske interventioner. 

Der forventes at man inden kurset har indkøbt EDS-R (kan købes hos Hogrefe Psykologisk Forlag) og 

medbringer den på kursusdagene. 

 

Baggrund for oplæringskurset 

EDS-R består af to dele - en performance-test og en struktureret vurdering. De to dele i EDS-R er, som 

ovenfor nævnt, udviklet til at styrke den kliniske vurdering med henblik på at støtte barnets udvikling bedst 

muligt. Den er designet til at udrede børns emotionelle kompetencer ud fra et udviklingsperspektiv, som 

kan være en del af et afsæt for en interventionsplan rettet mod barnets nærmeste emotionelle 

udviklingszone. EDS-R er et vigtigt måleredskab som en del af den psykologiske vurdering eller udredning til 

at udarbejde en optimal interventionsplan til rådgivnings- eller psykoterapeutiske forløb eller til supervision 

af andre faggrupper, fx i forhold til pædagogiske tiltag. 

EDS-R/P, som er performance-testen, foregår gennem et struktureret set-up, hvor undersøgeren udfordrer 

barnet gennem aktiviteter, stimulusmateriale og spørgsmål. Den vurderer barnets funktion gennem 

udførelsen af aktiviteter, barnets samspil med undersøger samt kvaliteten af svar i den specifikke 

testsituation.  

EDS-R/A er den strukturerede vurdering, som er baseret på informationer om barnets emotionelle 

kompetencer og sårbarheder fra så mange forskellige kilder som muligt, så kompetencer i det aktuelle 

relationelle miljø vurderes og der ikke kan opnås informationer der ikke kan belyses gennem EDS-R/P.  

 

Oplæringskurset sætter særlig fokus på 

• Formålet med EDS-R 

• Hvad er EDS-R? 

• Hvilke kompetencer undersøges i EDS-R 

• Undervisning og træning i brugen af EDS-R 



• Analyse ud fra videoklip  

• Psykometri og forskning i EDS 

 


