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Introduktion til Theraplay 
- en behandlingsmetode rettet mod forældre-barn samspillet 

 
Den 2. September 2016 i København  

 
Ved Psykolog Charlotte Hagmund Hansen 

 
Theraplay er en terapeutisk metode, der har sit teoretiske udgangspunkt i tilknytningsteorien. I 
Danmark suppleres det teoretiske grundlag med den neuroaffektive udviklingspsykologi, hvilket har 
beriget metoden med en bredere forståelse af indlevelse og sensitiv regulering. 
 
Theraplay er en energifyldt, legende og glædesfyldt metode, der søger at støtte barnet i at 
opleve den magiske verden som barndommen bør være. Det legende univers hjælper børn og 
forældre til fysisk og følelsesmæssig tæthed og støtter på længere sigt barnets mulighed for at 
skabe en sikker base, hvorfra det kan og tør udforske verden. 
  
Theraplay er terapi leg, der er med til at skabe den næring, der skal til for barnet indgår i 
kontaktøjeblikke, der er så vigtige for dets neurale, sociale, personlige og følelsesmæssige 
udvikling. Metoden har fokus på her-og-nu oplevelsen i interaktionen mellem barnet og den 
betydningsfulde voksne. Theraplay fokuserer ikke på barnets faktiske alder, men derimod på 
barnets følelsesmæssige udviklingsniveau. Metoden er sprogløs og har fokus på den 
kommunikation, der foregår nonverbalt og emotionelt. 
 
Theraplay har fokus på det intersubjektive rum, der udvikles i det sunde forældre – barn. Et rum, 
hvor synkroni, gensidig regulering og følelsesmæssig afstemning støtter barnet i sin oplevelse af, 
at blive mødt meningsfyldt og udviklende. Tilknytning udvikles gennem regulerende og 
engagerende samvær og samspil, der fremkalder glædesfyldte spændingstilstande. Målet er at 
skabe tilknytning, selvregulering, tillid og skabe glæde og engagement. 
Kvaliteten i det dyadiske samspil afdækkes gennem MIM (Marschack Interactive Method), der er 
en interaktionsanalyse med fokus på samspil i dyaden belyst gennem de 4 dimensioner struktur, 
omsorg, engagement og udfordring. MIM ligger til grund for det terapeutiske forløb 
Charlotte Hagmund Hansen er autoriseret psykolog, internationalt certificeret Theraplay terapeut 
og cerificeret supervisor og træner i Theraplay. Har sammen med Gitte Jørgensen skrevet bogen 
”Børn i gode hænder” omkring den neuroaffektive udviklingspsykologi og Theraplay. 
 
Tid: 
Fredag den 2. september 2016, kl. 8:30-15:30 
Morgenbrød ½ time før kursusstart. 
 
Sted: 
Dansk Psykolog Forenings lokaler 2 A og B, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. 
 
Deltagergebyr:  
Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe begge dage: Medlemmer af DPSP kr. 990 
kr., andre akademikere kr. 1,350 kr, EAN-fakturering desværre ikke mulig. 
 
Bindende tilmelding: Senest d. 1. August, 2016 via www.dpsp.dk. 
 

 
 

Arrangører: Psykolog Anne Vonger Kaas, DPSP 

http://www.dpsp.dk/

