
Den  
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psykologi  
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Kognition 
Sansning 
Motorik 
Krop 

Emotion 













Når erfaringer er behagelige eller mildt fru- 
strerende og ikke overvældende, bliver de 

 integreret i nervesystemet. 
  
 

                                                                    (Pierre Janet 1889) 



 

Mestringsområde 
 

 

Nærmeste 
udviklingszone 

Uden for 
mestrings- 
muligheder 
 



 

Barn 
 

 
 

Samspil Forældre 
 



 

Barn 
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Metode/
redskaber Selvagens 

Teoretisk forståelse 
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Hvilken vej skal 
jeg gå, og hvad 
skal jeg gøre 

Min indflydelse på at  
det går, som det går 

Forståelse af hvorfor  
barnet gør, som det gør 



(Richard Davidson) 







  
 
 

 Mentalisering er at holde hjerte og tænkning 
sammen. Det handler ikke blot om at tænke 
klart, men også om at føle klart. 

 
 Mentalisering er at kunne se sig selv udefra og 
andre indefra 

     
     



Daniel Stern 



Nervesystemets struktur bestemmer de interaktioner, 
det kan have med omgivelserne, og det svar det får 

tilbage er med til at ændre strukturen.  
 

I nervesystemet findes der således ikke et indenfor 
eller udenfor, men nervesystemet præges gennem 

den stimulering det får  





Ofte tænker vi på medfødt som det modsatte af 
tillært. 

 
En anden måde at se det på er, at tænke på medfødt 

som noget der er tillært igennem den langsomme 
proces af evolutionshistorie. 

 
                                                              Mariano Sigman 







1)  Manglende udvikling af neurale strukturer og kredsløb 

2)  Regressive processer på grund af belastning 

3)  Dissociation 



Et symptom er en respons som er blevet adskilt fra den 
situation, som var skyld i den. 

Psykiske forstyrrelser kan være relateret til forskellige 
familiemæssige erfaringer, som måske kan kobles til 
neurofysiologiske forandringer som er relateret til 
forstyrrelsen. 

(John Bowlby) 



Noget som var delt mellem to personer 
som en interpersonel begivenhed, bliver 
en indre intrapersonel psykisk kapacitet. 

Lev Vygotski 







Sensitive perioder med stort udviklingspotentiale 





 Når man i voksenlivet udsættes for manglende 
reaktion fra andre, og der ikke længere finder en 
spejling sted, påvirkes man psykisk og 
immunforsvaret svækkes.  

 Hvis omsorgspersonen ikke kan indgå i et 
resonansfelt med barnet, mister nervesystemet 
muligheden for affektiv udvikling. 



    

Næsten fra fødslen er det tydeligt for spædbarnet, når 
de er og når de ikke er afstemte med en voksen, og 
de viser, at de ikke bryder sig om, ikke at være 
afstemte 











Rytme, leg og ramasjang! 





Al menneskelig kultur 
opstår og udvikler sig 

igennem leg! 



   
Tilknytning & Leg 



Narra$ver,	historier,	for$d	og	frem$d,	
samarbejde,	skyld,	moral	

Rytme, synkronisering, 
samregulering, turtagning 

Følelsesmæssig afstemning, 
humørmæssig intoning, empati 

Bottom-up 

Top-down 

Symbolisering, indgå i forskellige roller 

Behovsstyring, hæmme impulser, 
tage sig sammen, skam/stolthed 



Narrativer, mentalisering, fortid og 
fremtid, samarbejde 

Rytme, synkronisering, 
samregulering, turtagning 

Følelsesmæssig afstemning, 
humørmæssig intoning, empati 

Bottom-up 

Top-down 

Symbolisering, hensyntagen, rolleleg 

Behovsstyring, hæmme impulser, 
tage sig sammen 



    Igennem millioner af år har vores hjerne 
udviklet sig nedefra-og-op og indefra-og-ud, 
således at højere centre har udviklet sig 
som overbygninger af lavere og ældre dele. 
Herved spiller følelseslivet og sansninger 
en væsentlig rolle i alle oplevelser, 
overvejelser og handlinger.  



Den neomammale 
hjerne 

Den paleomammale 
hjerne 
 

Reptilhjernen 



Præfrontal cortex 
- mentaliserende 

Limbisk 
-følende 
 

  Autonom 
- sansende 



Top-down 

Bottom-up 





 

Det autonome 
kompas 
 

 

Det limbiske 
kompas 

Det præfrontale 
kompas 
 





Ubehag 
 

 

Aksen for 
hedonisk tone 

Arousalregulerings-akse 
 

Behag 

Aktivitet 

Passivitet 



Ubehag 
 

 

Aksen for 
hedonisk tone 

Arousalregulerings-akse 
 

Behag 

Aktivitet 
Sympatisk 

Passivitet 
Parasympatisk 
 

         Forbigående 
       alarmrefleks  
 og hyperaktivitet 
Afværgeimpuls 
Tilbagetrækning 
Afvæbnende smil 

Nysgerrighed 
Vitalitet (livlighed) 
Engagement 
Henrykkelse 
Imitation 

Energiløshed 
Passivitet 
Kortvarig stiv- 
nen eller følel- 
    sesløshed 

Afslapning 
Hvile 
Lyst til at 
putte sig 
 

Kompasset for 
energiforvaltning og 
kropssansnings- 
fornemmelse 



Ubehag 
 

Behag 

Aktivitet 
Sympatisk 

Passivitet 
Parasympatisk 
 

     Forbigående 
     alarmrefleks  
og hyperaktivitet 
Afværgeimpuls 
Tilbagetrækning 
Afvæbnende smil 
 

Nysgerrighed 
Vitalitet (livlighed) 
Engagement 
Henrykkelse 
Spejling 

Energiløshed 
Passivitet 
Kortvarig stiv- 
nen eller følel- 
    sesløshed 

Afslapning 
Hvile 
Lyst til at 
putte sig 
 

Kamp,  
Flugt 

Hyperår-
vågenhed, 
Tend-and-
befriend 

Afmagt, 
Underkastelse 

Kollaps, 
Længere-

varende freeze, 
Anaklitisk 

depression 

Behagelige rolige 
trancetilstande, 

Ekstrem 
dagdrømmeri, 

Narkolepsi 

Overeksal-
tering,  
Mani 



 Spejlneuroner blev opdaget af forskerne 
Rizzolatti, Fadiga, Fogassi og Gallese i 
1990’erne 

 De blev først fundet i præmotorisk cortex, 
men er nu også opdaget i områderne: 
insula, den forreste del af gyrus cinguli og 
STS (sulcus temporalis superior) 



    Kranienerverne styrede tidligt i evolutionen kropslige 
og selvregulerende funktioner. Hos sociale pattedyr 
har kranienerverne udviklet stadig flere komponenter, 
som regulerer kommunikation og følelsesmæssig 
afstemning 



Det vegetative umyeliniserede vagussystem: 
Freeze (gå-død) adfærd 
(Aktivt fra fødslen) 

Sympatisk nervesystem: 
Kamp/flugt adfærd 
Hæmmer det vegetative vagale system 
(Aktivt fra fødslen) 

Det mammale myeliniserede vagussystem: 
Justerer engagement og disengagement, bl.a. gennem 
ansigtsudtryk, vokalisering og gestik 
Hæmmer sympatisk aktivitet 
(Modnes gennem de første 6-8 uger) 

(Stephen Porges) 



Daniel Siegel, 1999 

TRAUMA	–	panic	of	not	going	on	being	

CHAOTIC	TURBLENCE		

CO-REGULATION	

REGULATORY	COMPETENCE	

TOO	LOW	AROUSAL 	 	 	 	UPWARD	CO-REGULATION	

STRESS	THRESHOLD	

STIMULI	

FLOW	OF	INFORMATION	

THRESHOLD	OF	UNTOLERABLE	EXCITEMENT	

OPTIMAL	
AROUSAL	





Egocentrisk 
deltagelse 
 

 

Centrisme-aksen 

Aksen for emotionel valens 
 

Altercentrisk 
deltagelse 

Positiv valens 

Negativ valens 



Egocentrisk 
deltagelse 
 

 

Centrisme aksen 

Aksen for emotionel valens 
 

Altercentrisk 
deltagelse 

Positiv 
valens 

Negativ 
valens 

         Fokus på op- 
         fyldelse af      
 glædesforventning 
   Forventning om  
      behovstil- 
      fredsstillelse 

Forventning og  
behov for at den  
anden udtrykker  
glæde og positivitet 

   Fokus på egen 
  lidelse eller smerte 
   med forventning  
        om hjælp og 
              lindring 

Forventning og 
opmærksomhed 
på den andens 
negativitet i 
kontakt 

Kompasset for 
interaktions- 
forventninger 



Egocentrisk 
deltagelse 
 

Altercentrisk 
deltagelse 

Positiv 
valens 

Negativ 
valens 

         Fokus på op- 
         fyldelse af      
 glædesforventning 
   Forventning om  
      behovstil- 
      fredsstillelse 

Forventning og  
behov for at den  
anden udtrykker  
glæde og positivitet 

   Fokus på egen 
  lidelse eller smerte 
   med forventning  
        om hjælp og 
              lindring 

Forventning og 
opmærksomhed 
på den andens 
negativitet i 
kontakt 

Forventning om 
at alt handler om 

mig og min 
behovstilfreds-

stillelse. Opslugt 
af egne 

fortræffeligheder 
og rettigheder 

Opslugt af 
egen lidelse og 

oplevelse af 
dårlig 

behandling. 
Forventer ikke 
at nogen kan 
hjælpe eller 

lindre 

Forventer 
overføring af 
den andens 

negative 
tilstande. 
Opslugt af 

den andens 
negative 

væremåde 

Forventer at alt 
handler om den 

andens 
positivitet og 

glæde. Støtter 
og tjener 

kritikløst den 
anden 





Impulshæmning 
 

 

Behovsstyrings-aksen 

Mentaliserings-aksen 
 

Impulsaktivering 

Høj mentalisering 

Lav mdntalisering 



Impulshæmning 
 

 

Behovsstyrings 
aksen 

Mentaliseringsaksen 
 

Impulsaktivering 

       Høj 
mentalisering 
 

       Lav  
mentalisering 

      Reflekteret 
behovsudsættelse 

Reflekteret  
viljeshandlinger 

Simplistiske  
indre forbud, 
”Det må du ikke” 

Simplistiske indre  
påbud, 
”Nu er det tid  
til at komme 
i gang!” 

Kompasset for 
viljesstyrede  
regulerings 
kompetencer 



Impulshæmning 
 

Impulsaktivering 

Høj mentalisering 

Lav mentalisering 

      Reflekteret 
behovsudsættelse 

Reflekteret  
viljeshandlinger 

Simplistiske  
indre forbud, 
”Det må du ikke” 

Simplistiske indre  
påbud, 
”Nu er det tid  
til at komme 
i gang!” 

Rationalisering 
og strukturering, 

med kausale 
forklaringer,  hvor 

følelser og 
sansninger er 

afspaltet  

Fastlåst i skam 
og skyld. 

Fordømmende,
straffende indre 

”dommer”. 
Fejlfinder 

Rationalise-
ring og 

strukturering 
med kausale 
forklaringer, 
hvor følelser 

og sansninger 
er afspaltet 

Slavepisker, der 
altid forlanger 

mere. 
Tvangstanker 

og tvangs-
handlinger 



Udvikling af skam og 
stolthed 



Impulshæmningskapacitet 



Fælles regulering  
Indtil 2-års alderen træner barnet gensidig 
regulering i asymmetriske relationer, med sine 
omsorgspersoner.  
  
Når barnet begynder at lege med 
jævnaldrende, starter den lange proces med 
at lære at samregulere sig i symmetriske 
relationer med andre. 



I 2-4 års alderen begynder barnet at lære at 
regulere sig i samspil med jævnaldrende.  
Barnet træner at:  
 
² Skiftes til at tage tur 
² Deles om legetøj og andet godt 
² Holde fælles opmærksomhed i en leg 
²  Inddrage legekammeratens ideer i legen 
² Blive enige om spilleregler 
² Løse konflikter og blive gode venner igen 

Samarbejdsfærdigheder 



Barnets sociale forståelse udvikles igennem 
konfliktløsningssituationer. Det må lære at: 
 
² Lægge mærke til andres forskellige 

holdninger og perspektiver  
² Tage andres synspunkter med i 

forhandlingen 
² Argumentere og forhandle i en fælles ”som 

om”-verden 
 

Mentalisering øges gennem 
konflikthåndtering i leg 



Neuroaffektiv Mentalisering - 
Evnen til at tænke og føle klart 



  
Psykologisk “mindedness” daterer sig  
tilbage til Murray’s begreb fra 1930  om  
“intraception”, og  før det til Jung’s begreb 
fra1922 om “introversion” og William James  
begreb fra’ 1907 om “tenderminded” .  
     



 Social kognition handler om en interesse i 
at få forstå sig selv og andre, og skabe 
mening af de bagvedliggende årsager til 
handlinger. Social kognition kommer fra 
Mead’s  teori fra 1930’erne, hvor evnen til 
at tage et andet menneskes perspektiv er 
en grundlæggende  proces i socialisering 
og i Piaget’s (1965) teori om kognitiv 
udvikling, hvor det at kunne tage et socialt 
perspektiv kommer fra evnen til at at 
overveje flere perspektiver af en situation.  

 



 I 90'erne og 00'erne refererer Peter 
Fonagy og kolleger til mentalisering i 
tilknytningsteori og til evnen til at være 
opmærksom på mentale tilstande i sig selv 
og i andre, når man forsøger at forstå 
egne og andres handlinger. Teorien 
fokuserer på betydningen af tidlig 
tilknytning i udviklingen af evnen til at 
mentalisere. 



   Først skal man kunne mærke sig selv, det 
vil sige registrere egne sansninger, 
følelser og tanker.   

    
   Dernæst skal man kunne indleve sig i den 

andens tilstand, det vil sige både mærke, 
føle og forstå den andens situation 
(empathy).  

 
   Næste skridt er at forholde sig til den 

anden ud fra sig selv, dette sker gennem 
medfølelse (compassion).  



•  Mentaliseringsniveau er ikke stabilt, men 
forandres i forhold til humør og stressniveau og 
er afhængig af evnen til følelsesmæssig 
regulering.  

•  Peter Fonagy beskriver, at man for at have en 
stabil mentaliseringsevne skal ”smede mens 
jernet er lunkent”.  

•  Man kan miste en ellers god mentaliseringsevne, 
hvis man ikke kan mærke sig selv, som fx ved 
udbrændthed. Man kan også miste den, hvis 
følelserne får ovetaget over ens tanker, som fx i 
et skænderi. 

 



    Evnen til at mentalisere gennem sprog 
begynder så småt at udvikles mellem 4-12-
år, når kognition og sproglig forståelse får 
mere magt. Langsomt udvikles evnen til 
både at føle egen og/eller en andens 
oplevelse, og til at træde ud af den og se 
den udefra.  



c 

Kognition Sansemotorik 

Emotion 

Embodiment Mentalisering 
 
 

Symbolisering 



    
Kropsfunderingen er forbindelsen mellem 
sansemotorik og emotion, det er 
forbindelsen mellem indre sansninger, 
mimik, bevægelsesimpulser og 
følelsestilstande. Denne forbindelse vokser 
naturligt ud af synkroniserede, 
glædesfyldte, frustrerende og omsorgsfulde 
kontakter med forældre allerede i løbet af 
det første halve leveår  



    
Symbolisering er forbindelsen mellem 
sansemotorik og kognition, som udvikles fra 
halvandet-to års alderen. Symbolisering gør 
det muligt at bruge symboler og roller til at 
lege i en fantasiverden og dele den med 
andre, til at iscenesætte indre tilstande og 
udforske relationer og roller. Den udvikler 
evnen til at overføre indsigter og ideer fra 
fantasiverden til konkret virkelighed, og fra 
en sammenhæng til en anden.  



0 : Bizarre eller ekstremt primitivt projicerende eller fjendtlige 

1:Teleologisk forståelse – Alt vurderes ud fra ydre handlinger 

2: Psykisk ækvivalens og forestillingsmodus:  
     Forstår at der er en følelse eller tanke bag en handling 

3: Dagligdags mentaliseringer: Kan forstå, at der kan være  
    flere perspektiver 

4: Friskhed og multiperspektivering: Ny indsigt hvor følelser  
    og tanker forbinder sig på et nyt og sofistikeret niveau 
     
  
 



0: NEGATIV 
(Fjendtlig, bizar, 
paranoid eller 
manisk) 

Verbalt indhold Personen udviser fjendtlighed/mistillid eller kan tillægge 
undersøgeren urealistiske, bizarre motiver eller har 
psykotiske og paranoide forestillinger. 
Svaret er præget af fjendtlighed, trussel, angreb og kan 
være frygtindgydende.  

Kropsligt indtryk Fremstår uforudsigelig og/eller meget svær at aflæse. 
Kropssprog monotont eller upassende Upassende/ikke-
varieret/stirrende eller fjern/tom i blikket. Tonefaldet 
mangler afstemning af volumen, der eksempelsvis har 
påfaldende udsving eller upassende niveau. Evt. 
persevererende eller monoton stil.  

Interpersonelt Manglende, upassende øjenkontakt. 
Tolererer evt. ikke afbrydelser. 
Ignorerer personlige grænser. 
Manglende synkronisering i kontakten. 
Fremstår ekstrem underdanighed, frygtsom eller blokeret. 
Fremtræder måske nedladende eller udfordrende.  



1: 
FRAVÆRENDE 
(Teleologisk, 
urealistisk) 

Verbalt 
indhold 

Personen har begrænset fornemmelse af et indre mentalt liv i form 
af fx følelser og tanker. Et mentaliserende perspektiv er 
fraværende i svarene, som i stedet henviser til ydre/konkrete 
omstændigheder. Enten at være meget konkret eller klichefyldt. 
Ofte fremhæves fysiske og strukturelle forhold, som begrundelser 
for hvorfor andre handlede pa ̊ en given måde.  

Kropsligt 
indtryk 

Fremstår indifferent/mimikfattig og med meget lidt følelsesmæssig 
involvering/indlevelse i fortællingen. 
Mismatch mellem kropsudtryk og indhold i fortællingen. Ensformig 
positur trods varierende indhold i samtalen. Usædvanlig rolig, 
afslappet eller usædvanlig høj arousal, uden ledsagende relevante 
kategorial følelser. Typisk meget monoton tonefald evt. til tider med 
ubalanceret volumen.  

Interpersonelt Mangler til tider afstemning i forhold til interviewers smil/grin, 
rynken på ̊ panden, nysgerrighed eller pauser. Rigid og vil gerne 
tage styringen. Enten meget talende eller meget tavs uden 
passende turtagning i samtalen. Manglende mødeøjeblikke.  



2: 
UBALANCERET 
(Psykisk 
ækvivalens) 
Verbalt indhold Svaret er ofte præget af sort-hvid tænkning, skråsikkerhed, 

manglende nysgerrighed over for andres forestillinger og tanker. 
Mangler at kunne forstår sin omverden ud fra flere perspektiver. 
I svaret kan der indgår følelsesmæssige ytringer om mentale 
tilstande, men det er præget af selv-anden ubalance, det er 
unuanceret. Ofte manglende refleksioner over mentale tilstande 
hos sig selv og andre.  

Kropsligt 
indtryk 

Der ses ofte tydelige kategorialfølelser, men klienten fremtræder 
følelsesmæssigt overvældet ”opslugt” eller ”fanget” i følelsen. 
Der kan være megen appel, fx følelser der består af at være 
glad, lidende, indigneret, vredladen eller havende mange 
negative forventninger til sine omgivelser. Svaret ledsages ikke 
af relevant eller tilpas reguleret kropslig og mimisk udtryk. 
Tonefald: eks. ubalanceret dirren, grådlabilitet el lign. i stemmen.  

Interpersonelt Kan være meget opmærksom på eller kommenterer evt. på 
interviewers ansigtsudtryk eller kropslige signaler, positur. 
Tilpasser sin fortælling ind efter interviewers ansigtsudtryk eller 
kropslige signaler og positur. Svært ved at indgår i en tilpas 
afstemning.  
 



2: Ubalanceret 
(Pseudo-
mentaisering) 

Verbalt indhold Klientens svar er realistiske og reflekterede, men med 
begrænset følelsesmæssigt medsving, eller begrænset 
sammenhæng mellem indholdet i fortællingen og følelser. 
Svarende kan fx være intellektualiserende, abstrakte, 
generaliserende, men det kan være svært for klienten at 
eksemplificere eller eksemplerne matcher ikke det 
følelsesmæssige indhold.  

Kropsligt indtryk Mangler følelsesmæssigt udsving i forhold til indholdet i 
fortællingen, hvilket fx ses enten ved manglende medleven 
i fortællingen. Der er ofte kropslige reaktioner, men over-
under- drevne i forhold til indhold i samtalen. Det kropslige 
og mimiske udtryk passer ikke med indhold tonefald: 
monoton/”korrekt”, intonation er tydelig eller fremtræder 
vigtig, påfaldende ”intellektualiserende”  
 

Interpersonelt Er optaget af indholdet i, og refleksionerne over, det der 
tales om, så der kommer til at mangle afstemning og 
opmærksomhed på interviewers ansigtsudtryk eller 
kropslige signaler.  



3: BALANCERET 
(Almindelig 
mentalisering) 

Verbalt indhold Klienten kan i udstrakt grad mærke sine følelser og har en 
fornemmelse af, hvordan en situation opleves og føles for 
andre. Klienten har en model af både eget og andres sind, 
som kan være enkel, men relativt sammenhængende. 
klienten er generelt nysgerrig og vil gerne sætte sig ind i 
en situation fra flere sider og ændre sin oplevelse der ud 
fra. Svaret indeholder følelser og tanker som personen kan 
reflektere over.  
  

Kropsligt indtryk Der er i svarene i overvejende grad en sammenhæng 
mellem det fortalte og det følelsesmæssige kropslige og 
mimiske udtryk. Fremstår overordnet set følelsesmæssigt 
velreguleret i kropslige responser. Tonefald: Fleksibilitet og 
intonation, der afstemt følger indholdet i fortællingen.  
 

Interpersonelt Afstemmer ansigtsudtryk i forhold til interviewers smil/grin, 
rynken på panden, nysgerrighed eller pauser. 
Klienten er synkroniseret.  
 



4: HØJ (Stabil, 
robust men-
talisering) 
Verbalt 
indhold 

Personen kan rutineret og konsekvent forholde sig til 
sammenhængen mellem en følelse, et motiv og en handling og kan 
perspektivere sin forståelse herudfra både hos sig selv og andre og 
forholde sig åben og nysgerrig. klienten virker rutineret i sin måde at 
forbinde følelse, motiv og handling og kan komme med flere 
eksempler på og nuanceret fortælle om mentale tilstande og 
komme med fyldestgørende begrundelser for disse. Kan se 
hvordan mentale tilstande forandres over tid. Kan revurdere sin 
forståelse og erfaringer og se de gamle forståelser på en ny måde.  

Kropsligt 
indtryk 

Emotionelt medsving og vitalitet. Der er sammenhæng imellem 
indholdet i refleksionerne og følelsesudtryk. Fremstår 
følelsesmæssigt velreguleret. 
Tonefald: Fleksibilitet og intonation flyder afstemt - der ledsages af 
indholdet i fortællingen.  

Interpersonelt God øjenkontakt, reguleret turtagning i samtalen. Åben og nysgerrig 
overfor interviewerens spørgsmål. Afstemmer ansigtsudtryk i 
forhold til interviewers smil/grin, rynken på panden, nysgerrighed 
eller pauser.  



Fra vurdering til 
intervention  



Der 
findes 

ikke 
nogen 
“fits all 
sizes”!  





0 : 

1:                         Oplevelsesorienteret intervention 

                 _____________________________ 

3:                              Samtalebaseret intervention 

4: 

2
:  









Programmet henvender sig til  
forældre og andre omsorgspersoner,  
der ønsker at blive bedre til at leve  
sig ind i barnets signaler, reflektere  
over dem og indgå i udviklende  
og hensigtsmæssige samspil. 
 



• 12 filmklip, hvor teorien til 
hver streng introduceres med 
og uden speak 

• Manual til underviser 
• Øvebog til forældre/

omsorgspersoner 
 



Opbygning af 
forældretræningsprogrammet 

Filmklippene er et bærende element i 
undervisningsmaterialet. Hvert emne ses og  
diskuteres efterfølgende ud fra deltagernes eget 
perspektiv.  
 
 Programmet er opbygget således, at det både 
består af filmklip og legeaktiviteter, der taler til 
forældrenes følelser og såkaldte affektive og 
ubevidste mentalisering, og af refleksioner og 
hjemmeopgaver, der taler til forældrenes såkaldte 
kognitive og bevidste mentalisering. 
  



 
De 12 strenge 

 •  1. streng -  Introduktion - Når hjernen vokser og udvikler sig 
•  2. streng –  Livets rammer og rytmer 
•  3. streng –  Nysgerrighed, opmærksomhed og spejling 
•  4. streng –  Hverdagens afstemninger og fejlafstemninger 
•  5. streng –  Sprog før sproget – at tale sammen uden sprog 
•  6. streng –  Barnets unikke personlighed 
•  7. streng –  Ude af øje, men ikke ude af sind 
•  8. streng –  Træning af forbud og påbud 
•  9. streng –   Evnen til omsorg og rolleleg 
•  10. streng – Sprog, samarbejde og mentalisering 
•  11. streng – Forældrenes indre musik og ressourcer 
•  12. streng – Afslutning – Når forælder og barn danser til     

      samme musik 



1. Streng – Når hjernen vokser og 
udvikler sig 



Det autonome kompas 
1. streng - Introduktion - Når hjernen vokser og udvikler sig 

2. streng – Livets rammer og rytmer 
3. streng – Nysgerrighed, opmærksomhed og spejling 

4. streng – Hverdagens afstemninger og fejlafstemninger 



  Det limbiske kompas 
 

5. streng – Sprog før sproget – at tale sammen uden sprog 
6. streng – Barnets unikke personlighed 

7. streng – Ude af øje, men ikke ude af sind 

 



Det præfrontale kompas 
8. streng – Træning af forbud og påbud 
9. streng – Evnen til omsorg og rolleleg 

10. streng – Sprog, samarbejde og mentalisering 
 



    
•  Strukturel makroregulering:  At sætte grænser og 

sørge for et passende struktureret og sikkert miljø til 
barnet. 

•  Relationel makroregulering: At indgå i synkronisering, 
rytme og turtagning, så der opstår mødeøjeblikke 

•  Engagement: At engagere barnet i legende interaktion 
og samtidig være afstemt med barnets tilstand og 
reaktioner. 

•  Omsorg: At møde barnets behov for trøst, beroligelse 
og omsorg.  

•  Udfordring: At støtte og fremme barnets bestræbelser 
på at få succes på et udviklingsmæssigt passende 
niveau. 



    
•  Strukturel makroregulering:  At acceptere grænser, 

rækkefølge og måden at få anvist retning på. 
•  Relationel makroregulering: At kunne følge, afstemme 

sig med og tilbyde rytme og synkronisering og indgå i 
turtagning, så der opstår mødeøjeblikke 

•  Engagement: At respondere på og acceptere 
forældrenes afstemte forsøg på at engagere sig. 

•  Omsorg: At acceptere forældrenes bestræbelser på at 
drage omsorg, berolige og trøste.  

•  Udfordring: At kunne/ville deltage i aktiviteter som 
støtter og opmuntrer anstrengelser på at gøre 
udviklingsmæssige fremskridt 



-  Født med hjertefejl 
-  Hjerteopereret 3 uger gammel 
-  Hospitaliseret i 10 måneder; mange kriser 

lå i koma én måned 
-  Kom hjem 10 måneder gammel, som ”det 

sygeste barn udskrevet fra neonatal 
afdelingen”. Fik fortsat ilt og sondemad 

-  2 år gammel blev ilt og sonde seponeret 
-  Sensoriske-, motoriske- og 

bearbejdningsvanskeligheder 



NUSSA 



 
Hvad betyder  

NUSSA? 
 

  
 

Neuroaffektiv  Udviklingspsykologisk  
 

Struktureret  Social  Aktivitet 
 

 



 
 

HVAD ER  NUSSA? 
 

  

 
NUSSA er et udviklings- 

og legebaseret 
børnegruppeprogram for 

3-12 årige børn 
 
 

 



 
 

Hvad er  formålet 
NUSSA? 

 
  
 

At opbygge og styrke børns 
følelsesmæssige og 

personlighedsmæssige 
ressourcer gennem struktureret 
og voksenstyret leg og aktivitet. 
 

 



 
NUSSA – et legeprogram? 

   
 
NUSSA systematiserer og organiserer en 
legebaseret indsats, der gør det muligt for 
børn at udvikle sig følelsesmæssigt, 
personlighedsmæssigt og socialt i samspil 
med hinanden. Programmet er opbygget, 
sa ̊ det tager hensyn til deres 
følelsesmæssige udviklingsniveau.  
 

 



 
Hvad består NUSSA af? 

  
Programmet består af 4 niveauer, 
fordelt på ̊ 18 trin. Hvis man fx som 
NUSSA-træner skønner, at 
børnegruppen har behov for at gentage 
et trin én eller flere gange, er det en 
mulighed, der i programmet tages 
højde for.  

 



Niveau 1  

RYTME, 
SYNKRONISE
RING  
OG 
RAMASJANG  



Niveau 2 
                  MINE, DINE OG 
VORES FØLELSER 

 



Niveau 3 

STOPPE OP, MÆRKE EFTER,  
FØLE OG TÆNKE  



Niveau 4  

AT TÆNKE OG FØLE 
KLART I  FORHOLD 
TIL SIG SELV OG 
ANDRE  



 
 

Mere om NUSSA og  
Forældre på alle strenge 

 
 www.NUSSA.dk 

www.forældrestrenge.dk 
www.docenten.no 
 

 


