
For tidligt født 
- et godt liv som barn, ung og voksen 

 
 
 

Modelfotos af for tidligt fødte børn, unge og voksne søges: 
 
 

Spædbørn 
 
Fotos, der illustrerer: Fx: 
Stress og ubehag Kuvøsebarn med ansigtsudtryk der matcher 
 
Tryghed og nærvær Forælder og barn i kænguru-situation 
 
Umodenhed i sanseapparatet Kuvøsebarn med arme og ben ud til siden 
 
Dysmaturitet Spædbarn på neo 
 
Ernæring En ammestund 
 

 

Børn/unge 2-18 år  
Alle eksemplerne nedenfor er vejledende. Har du andre idéer til fotos, der illustrerer de pågældende emner fint, er de 

meget velkomne        

 
Fotos, der illustrerer: Fx: 
Tryghed Kram, smil, nærkontakt 
 
At falde til ro; Massage 
 
Sensitivitet; Rolig væren i naturen, yogaøvelse eller lignende 
 
Styrkelse af immunforsvaret;   Et barn/en ung, der tager vitaminer, drikker en 
 grøn smoothie eller spiser grønt 
 
Afhjælpning af inkontinens;  Massage langs rygsøjlen eller fysisk udfoldelse 
 
Afhjælpning af koncentrationsbesvær;  Et barn i tæt fysisk kontakt og nærvær med en  
 forælder eller et barn/en ung, der laver 
 balanceøvelse, klatrer, danser eller lignende  
 
Højt selvværd/god selvtillid;  Et barn/en ung, der smiler og/eller er tilfreds 
 
Afhjælpning af mave-tarmproblemer;  Et barn, der spiser grød/drikker sveskejuice 
 
Afhjælpning af passivitet/lav energi; Et barn/en ung, der rider i naturen 
 



Afhjælpning af samspilsproblemer; Et barn/en ung, der foretager sig noget sammen  
 med forældrene i tæt og positivt samspil 
 
Afhjælpning af sansemotoriske vanskeligheder;  Et barn der gynger eller slår kolbøtter 
 
Afhjælpning af separationsangst; Et barn, der glad vinker, eller en far, der afleverer  
 i institution 
 
Afhjælpning af spiseproblemer;  Et barn/en ung, der spiser med vellyst eller et  
 barn, der spiser af en rumopdelt tallerken 
 
Afhjælpning af sprogproblemer;  Et barn, der hopper trampolin eller bliver læst for 
 
Stresshåndtering;  Et barn/en ung, der roligt lytter til musik i  
 hovedtelefoner eller er i skoven/ved vandet 
 
Afhjælpning af søvnproblemer Et barn/en ung, der sover roligt 
 
Kost og spisning; Et barn/en ung, der spiser sundt 
 
Naturens påvirkning;  Et barn/en ung, der spiser bær i naturen, bader  
 på stranden, sidder ved et bål, er sammen med  
 dyr, sår frø i jorden 
 
Pasning;  Barn i dagpleje eller institution 
 
Pædagogisk tilgang;  Samvær, hvor en voksen viser vejen for  
 barnet/viser billeder/lytter til barnet, eller fælles  
 aktivitet som at rydde af bordet, være på 
 havearbejde eller andet 
 
Skolegang;  Et barn/en ung i skolen, inde eller ude 
 
Søskende og familieliv;  Søskende i leg eller familie i fælles aktivitet 
 

 

Voksne for tidligt fødte 
 
Fotos, der illustrerer: Fx: 
Drive, aktivitet, dedikation; Hvad som helst 
 
Selvværd/selvtillid; Fremtoning/situation, der passer 
 
At få energiniveauet op; Ved ridning eller svømning 
 
Samspil; Positiv aktivitet/interaktion med andre 
 
Ro;  At lytte til musik, være i naturen, dyrke yoga 
 
Uddannelsessituation;  På uddannelsesstedet eller ved hjemmearbejde 



 

Præmaturforældre 
 

Fotos, der illustrerer: Fx: 
Forældreskab God og intens dialog med hinanden, på gåtur  
 hånd-i-hånd eller anden fælles aktivitet/  
 hyggestund 
 
Samarbejde Forælder i positiv/konstruktiv dialog med fx  
 pædagog eller lærer 
 
 
 

 

 

 
 


