
MIM-P 
 

Baggrund for kurset 

På dette kursus bliver du oplært i MIM-P og får adgang til det webbaserede program. 

MIM-P er særdeles anvendelig til at blive klogere på, hvordan omsorgsperson-barn relationen påvirker 

barnets udvikling, og hvilken indsats der evt. kan støtte barnets udvikling. Metoden kan altså anvendes 

både i forhold til planlægning af intervention, og den kan indgå som led i en psykologisk undersøgelse af 

børn. 

 

Om MIM-P 

MIM-P er en struktureret legebaseret samspilsobservationsmetode, som undersøger samspillet mellem 

omsorgsperson og barn. 

 

Metoden består af 10 enkle samspilsaktiviteter, som optages på video og scores ud fra en 1-9 punkts skala. 

 

MIM blev oprindeligt udviklet på Theraplay instituttet i Chicago som en støtte til planlægning af Theraplay-

forløb. I forbindelse med Susan Harts PhD udvikledes MIM-P som en videreudvikling af MIM. MIM-P er 

således udviklet ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk forståelsesramme, og der er udviklet et 

scoringssystem, som gør det muligt at foretage mere dybtgående undersøgelser. 

 

Opgaverne i MIM-P er designet til at tydeliggøre adfærd inden for fem dimensioner 

• Struktur 

• Samregulering 

• Engagement 

• Omsorg 

• Udfordring 

 

Med udgangspunkt i disse undersøges omsorgspersonens evne til at tilbyde barnet udviklingsstøtte, og 

barnets evne til at tage imod omsorgspersonens indsats. Omsorgspersonen kan fx være biologisk-, adoptiv-, 

sted- eller plejeforælder, eller primær pædagog. Metoden er tilpasset børn fra 0 til 17 år. 

 

Om kurset 

Dette 3-dages oplæringskursus giver en indføring i brugen af MIM-P. 

 

Kurset er opdelt i to moduler og en certificeringsperiode 

Modul 1 består af to sammenhængende dage. Her gennemgår vi aktiviteter, setting osv., og du 

introduceres til scoringssystemet og trænes i anvendelsen af MIM-P’s dimensioner og scoringer gennem 

videooptagelser. 

 

Du får adgang til en hjemmeside, hvor du imellem modul 1 og 2 kan træne i at score ved at streame en 

række MIM-P træningsfilm. 

 

Det er i forbindelse med tilmelding til oplæringskurset muligt at tilkøbe en MIM-P kuffert med materialer 

og MIM-P aktivitetskort. 

 



Der må påregnes en smule hjemmearbejde mellem modulets dag 1 og dag 2 til at orientere sig i MIM-P 

manualen. 

 

Modul 2 består af én dags undervisning og ligger ca. en måned efter modul 1. 

 

På dette modul gennemgår vi de spørgsmål, der er opstået i løbet af træningsperioden. Derudover 

forberedes du til certificeringsprocessen. 

 

Det forventes, at du i den mellemliggende periode har foretaget en MIM-P optagelse og scoret de 

webbaserede træningsfilm. På kursusdagen arbejdes der med spørgsmål om egne cases og træningsfilm. 

 

Herefter har du tre måneder til at score certificeringsfilmene. Når alle film i løbet af denne periode samlet er 

scoret min. 70 % korrekt og inden for et defineret interval, modtager du et certifikat. 

 

HUSK at bestille MIM-P kufferten med de rekvisitter samt bestille de opgavekort, der skal bruges i 

forbindelse med din scoring og analyse af barnet efter kurset. Kufferten og opgavekort er ikke en del af 

kurset og skal bestilles samtidig med, at du bestiller kurset. 

 

Kurset sætter særlig fokus på 

• Administration af MIM-P 

• De fem dimensioner 

• Træning i at analysere samspil med udgangspunkt i de fem dimensioner 

• Scoringssystem 

• Træning i anvendelsen af scoringssystem 

• Analyse af scoringsresultater 

• Kursusformen vil veksle mellem oplæg, videoklip, øvelser, refleksion og diskussion. 

 

Undervisningsform 

Undervisningen veksler mellem teoretiske oplæg, videoklip, fælles scoring, refleksion og diskussion. 


