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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 



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



Den neomammale 
hjerne

Den paleomammale 
hjerne

Reptilhjernen



Den neomammale hjerne:
Bearbejder mentale og kognitive rationaler. 
Indeholder centre der sammenholder og 
skaber mening i perceptionerne og giver 
mulighed for et komplekst følelsesliv

Den paleomammale hjerne:
Gør de basale affekter, som fx angst og 
vrede mere sofistikerede og muliggør 
udviklingen af sociale emotioner og 
udvidede hukommelsesfunktioner  

Reptilhjernen:
Regulerer basale kropsfunktioner, arbejder 
instinktivt og udarbejder de basale 
motoriske planlægninger og basale 
affekter, som fx søgning, visse aspekter af 
angstadfærd og aggression



Præfrontal cortex
- tænkende

Limbisk
-følende

Autonom
- sansende



Arousal

Tid

Optimalt arousal niveau



Barnets mestringsområde
Barnets nærmeste 
udviklingszone

Uden for barnets 
mestringsmuligheder



Neocortex

Limbisk system

Mellemhjerne

HjernestammeKompleksitet Plasticitet



Top-down

Bottom-up



• 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)



• Spejlneuroner skaber en implicit intuition, 
som gør det muligt at forudsige handlinger

• Programmering af handle- og 
følesekvenser danner et fælles 
intersubjektivt handlings- og 
betydningsrum



• Beredskabet til at spejle et andet 
menneskes følelsesmæssige udtryk 
registreres ikke eksplicit (bevidst) og er 
ikke underlagt viljens kontrol.



• Angst, anspændelse og stress reducerer 
spejlneuronernes signalrate massivt



Hvis ikke barnet får mulighed for at skabe 
relationer i løbet af dets første par leveår, 
hæmmes spejlsystemets funktionsdygtighed



Ægformet struktur, som udgår fra toppen af hjernestammen 
og muliggør samtidig brug af sanserne

Relæstation for alle fiberforbindelser fra kroppen og 
sanseorganerne til cortex og det limbiske system

Modtager sensoriske impulser fra hele kroppen, undtagen fra 
lugtbanerne, og fordeler dem til neocortex og det limbiske 
system.

I den præcorticale hjerne var den ansvarlig for at modtage og 
behandle information fra den ydre verden, mens 
basalganglierne tog sig af motorisk adfærd og handling



Indeholder et neurobiologisk kropskort. Området 
registrerer kropsfornemmelser

Videresender informationer om kropslige tilstande (fx 
klump i halsen, sommerfugle i maven, skær i hjertet 
osv.) til dele af præfrontal cotex, bl.a. gyrus cinguli



Insula er med til at skabe oplevelsen af et 
somatisk selv

Spædbarnet evne til at skelne mellem egen 
berøring og andres berøring skyldes, at dele at 
insula er aktiv fra fødslen

Insula spiller en vigtig rolle for både at 
fornemme sig selv og evnen til at skelne 
mellem sig selv og andre



Arousal:
En energi som har sit udgangspunkt I CNS 

Hedonisk tone:
Et arousal kan opleves eller opfattes enten positivt eller 
negativt. Den subjektive oplevelse af arousal. 

Vitalitetsaffekter:
Forbigående affektive kvaliteter, som er forbundet med 
dynamiske, kinæstetiske udtryk, som fx eksplosiv, brusende, 
aftagende osv.



Et arousal niveau kan enten erfares negativt 
eller positivt. Det har at gøre med det oplevede 
niveau af at noget er behageligt eller 
ubehageligt. Ved erfaringen af arousal er man 
optaget af de subjektive træk mere end de 
adfærdsmæssige processer. 



• Består af det sympatiske og parasympatiske 
nervesystem

• Bevarer kroppens homeostase

• Fungerer i balance og reciprokt

• Begge systemer er altid aktive



• Aktiveres ved interesse og stress tilstande

• Forøger hjerterytmen, åndedrætsrytmen, 
pupiller udvides, blodtrykket stiger, blodet 
ledes til musklerne og nedsætter 
fordøjelsen og spytsekretionen nedsættes



• Aktiveres ved hvile og afslapning

• Kan aktiveres ved følelser som sorg, skam og flovhed

• Nedsætter hjerterytmen, åndedrættet bliver 
langsommere og dybere, pupillerne sammentrækkes og 
huden bliver varm og får farve

• Fordøjelses processen igangsættes og spytsekretionen 
stiger

• Gråd og tårer er forbundet med parasympatisk 
aktivering



Ved ekstremt livstruende situationer, kan begge systemer aktiveres til 
et ekstremt niveau

Som at træde på bremsen og speederen på en gang

Kan forårsage immobilisering ”freeze”

Tegn på gensidig aktivering: 
• Bleghed (SNS), spredt rødmen (PNS)
• Langsom hjerterytme (PNS), hurtig hjerterytme (SNS)
• Vidt åbne pupiller (SNS)
• Langsom åndedræt (PNS), hurtig åndedræt (SNS)



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)



• Registrering af 
kropsfølelser/vitalitetsaffekter/hedonisk 
tone

• Sanseintegration
• Opsporing af oplevelser og følelser, der 

er lagret i kroppen
• Zoner med større følsomhed, svaghed, 

spændinger eller stivhed
• Skabe fokus på autonome områder



• Amygdala regulerer frygt og aggression. 

• Amygdala har en overvågningsfunktion, den scanner 
konstant efter sensoriske stimuli over hele hjernen 
og gør klar til handling på baggrund af det mindste 
tegn på potentiel fare. 

• Frygtaktivering, som er betinget af fx lyde og lys, kan 
være svær at slukke. 

• Amygdalas hukommelsesfunktion er implicit 
(ubevidst) og dermed ikke normalt tilgængelig for 
bevidst bearbejdning.



• Hippocampus er vital for korttidshukommelsen og 
forbinder erindringer med tid og sted. 

• Hippocampus er vigtig for at kunne huske sin 
livshistorie i tidsmæssig sammenhæng.

• Hippocampus har en regulerende funktion og 
hindrer en overaktivering af arousal tilstande, bl.a. 
fordi den har mange receptorer for stresshormoner, 
hvilket gør den til en skrøbelig struktur i forbindelse 
med kronisk stress og traumer.



• Overdreven og kronisk udsættelse for 
stresshormoner ændrer strukturer i hippocampus og 
kan i sidste ende medføre svind. 

• Højaktivering af amygdala og det sympatiske 
nervesystem kan hæmme hippocampus’ funktion, og 
ved nedsat hippocampusfunktion kan nervesystemet 
ikke skabe relevant sammenhæng, hvilket stresser 
det yderligere. 

• Skader i hippocampus medfører hyperfølsomhed 
overfor ydre stimulering og nervesystemet vil 
hurtigere kunne indgå i voldsomme følelsesmæssige 
reaktioner. Ligeledes forstyrres 
hukommelsesfunktionerne og tid- og 
stedfornemmelsen.



• Når amygdala aktiveres, udløses 
neurotransmitterestoffet noradrenalin. Det aktiverer 
stresshormoner i hypothalamus, som sender besked 
til binyrerne om at producere cortisol.  

• Tidlig omsorg synes at have en stærk indflydelse på
etablering af cortisolreceptor tætheden i 
hippocampus, og derved også en modulerende 
funktion i dette område. 

• En mangelfuld hippocampusfunktion betyder, at 
cortisolniveauet ikke kan nedreguleres. Hvis ikke 
hippocampus fungerer optimalt, er der ingenting til 
at afbalancere påvirkningen fra amygdala. 



• Limbisk resonans
• Dopaminerg aktivering/glæde og 

stolthed
• Følelsesmæssig afstemning
• Jeg ved, at du ved, at jeg ved
• Arbejdsalliance



(latinsk: bæltesnoning)

Udvikling af objektkonstans

Registrerer den emotionelle side af smerte sammen 
med vores basale følelsesmæssige tilstand og 
motivation

Har tætte forbindelser til den inferiore parietale 
cortex

Systemet for medfølelse og empati



Den forreste del af gyrus cinguli 
aktiveres ved andres glæde og smerte. 
Området er vigtigt for indlevelse og 
empati.



• Orbitofrontal cortex repræsenterer den hierarkiske 
top både af det limbiske system og det autonome 
nervesystem. Det har en ultimativ funktion i 
forbindelse med affektregulering. 

• Orbitofrontal cortex er i stand til at hæmme 
aktivering af alle uhensigtsmæssige handlinger. 

• Orbitofrontal cortex sikrer behovsudsættelse, og 
det at gå fra lyst til realitetsprincip. 

• Når orbitofrontal cortex ikke er i stand til at hæmme 
de subcortikale strukturer, opstår der ukontrollable 
impulsgennembrud, som personen ikke altid selv 
forstår.



15-16 måneder gamle børns narcissisme er særlig sårbar 
overfor deflation. Når det glædesfyldte ophidsede barn 
uventet møder et ansigt af misafstemning, udløses en 
narcissistisk deflationsaffekt.

Narcissistisk deflation transformerer det narcissistiske 
raseri til mere modne former for aggression.

Barnet lærer affektmodulering og reparation af 
misafstemning.

Ved fastholdelse kan barnet dissociere.



Transformation fra lyst 
til realitetsprincip

Skam

Misafstemning

Lav arousal

Regulering af skam
Genopretning af sikker tilknytning

barn

☺

barn

barn

☺

mor

mor

☺
mor

☺



Skam: En sansning af ubehag eller flovhed

Skyld: En følelse af have gjort noget forkert

Moral: Tanker om hvad der er rigtig og forkert



Mentalisering kan kun udvikle sig, hvis de 
mellemmenneskelige relationer tilbyder 
tilstrækkelige interaktionserfaringer.



Evnen til at aflæse og tolke mentale tilstande hos 
sig selv og  andre og forbinde det med følelser og 
adfærd.

Måder at tilnærme sig relationer som reflekter en 
forventning om, at ens egne tanker og følelser kan 
blive udvidet, beriget og forandret ved at lære om 
andre menneskers mentale tilstande.

Eia Asen



- Mangelfuld genkendelse af emotioner
- Sammenblanding af følelser og tanker
- Andres adfærd forstås konkret uden opfattelse af den 

bagvedliggende hensigt
- Vanskeligheder ved at observere egne tanker og følelser
- Mangelfuld genkendelse af hvordan egne handlinger påvirker andre
- Vanskeligheder ved at se hvordan en handling medfører den næste
- Overgeneralisering afr mentale tilstande
- Manglende evne til fleksibilitet vedrørende tanker og siutationer
- Oplevelse af at andres tanker er farlige
- Vanskeligheder med at relatere tanker til realitet
- Handlinger foretages uden omtanke eller gennem undgåelse af 

omtanke

Eia Asen



• Sprogliggørelse gennem dialog
• Udvikling af mentalisering
• Tolkning og analyse
• Ændring af ufrivillige tanker
• Arbejde med konfliktende indre 

repræsentationer
• Mental bearbejdning af selvfølelse





Imitation – 0-2 måneder

Protokonversation – 2-6 måneder

Affektiv afstemning – 6-12 måneder

Empatisk sansning – 9-24 måneder

Forståelse af andres intentioner – 2-4 år

Viden om andres og egne mentale tilstande – 4-7 år

Selvrefleksion – 7-13 år



Strukturerer, organiserer og foretager 
langtidsplanlægning: Udvider en følelse med tanker. 
Fastholder mentale billeder og manipulerer med dem. 
Kan behovsudsætte. Udvælge strategier. Kan hæmme 
eller styre følelser og handle anderledes. Har kontrol 
over primitiv adfærd og basale emotioner.

Forfinelse af sociale samspil gennem 
emotioner: Legelyst, henrykkelse og tristhed. 
Finindstilling af responser. Viderebearbejder og 
nuancerer affekter. Forbinder perceptuelle og 
kognitive processer. Filtrerer og værdisætter 
hvad der sker internt og eksternt.

Kropssansning og væren: Motoriske planer 
Styrer primitive emotioner. Regulerer 
vejrtrækning, hjerterytme, forskellige organers 
stofskifte. Produktion af neurokemiske stoffer. 
Sanser værenstilstanden gennem 
vitalitetsaffekter.



Afstemning på præfrontalt niveau:
Oplevelser sprogliggøres, bl.a. om hvordan
noget sanses og føles i kroppen. Bekræftigelse
og støtte gennem sproglig dialog.

Afstemning på limbisk niveau:
Arbejdsalliance. Der opnås følelsesmæssig 
kontakt gennem limbisk afstemning.

Afstemning på autonomt niveau:
Synkronisering gennem fysisk spejling. 
Nervesystemet støttes i ”grounding”, 
åndedrætsfunktioner og balancering af 
sympatiske og parasympatiske funktioner



Symptomreduktion
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprosessing)
Hypnoterapi
Kognitiv terapi
EFT (Emotionel Freedom Techniques)

Traumebehandling
Òpløsning af PTSD
Få helet traumatiske begivenheder ved at integrere dem i personligheden
Udvikling af arousalregulerings færdigheder

Personlighedsudvikling
Modning af personlighedsstrukturer
Udvikling af selvreguleringsfærdigheder
Gøre nervesystemet mere resilient og undgå hyppige og dybe regressioner





Mennesker udvikler sig af, at mærke kontakt 
gennem fornemmelsen af "jeg vil dig", hvilket 
aktiverer spejlneuronerne, af at følelserne kan 
rummes gennem "jeg kan mærke, hvordan du 
har det", hvilket aktiverer det limbiske 
system og gennem en deling af forståelsen af det 
der sker gennem "jeg kan hjælpe dig med at 
skabe en meningsfyldt narrativ historie af, 
hvad der foregår", hvilket aktiver hjernens 
præfrontale områder. 



Når disse tre niveauer har mulighed 
for at aktiveres samtidig, sker der en 
neural stimulering, som støtter 
personlighedsudvikling. 

Ved at integrere de 3 områder 
skabes neural integration og dermed 
psykisk udvikling.





Bevægelsesprocessen bliver til velkendte 
fortegnelser over, hvordan livsøjeblikke 
med en specifik anden person kan 
forventes at være, når man bevæger sig 
sammen. Dette er en væsentlig del af 
procedural hukommelsen. 



• Følelsen af at være forbundet eller på
samme bølgelængde, opstår igennem den 
fælles indflydelse, omsorgsperson og barn 
har på hinanden og etableres gennem en 
gensidig tidsmæssig synkroniseret 
regulering, hvor omsorgspersonens og 
barnets nervesystem indgår i et 
resonansfelt med hinanden. 



Mødeøjeblikkene øger nervesystemets 
evne til at forstærke og samregulere sig 
med en andens aktivitet, forskellige 
bevidsthedstilstande bliver forbundet, og 
der opstår en gensidig genkendelse, hvor 
begge deler en fornemmelse af, hvad den 
anden oplever. 



• I omsorgsperson-barn-interaktionen 
betyder gentagelsen af aktiviteter en 
bevægelsesproces, der skaber et 
repertoire af nu-øjeblikke, som kun varer 
få sekunder, men løfter stemningen op på
et nyt niveau. 



I forbindelse med reparation af 
fejlafstemninger, og ukoordinerede 
tilstande, er der en kraftfuld tendens til at 
genoprette interaktionen til mere 
koordinerede tilstande indenfor to 
sekunder
Evnen til at indgå i gradvise 
fejlafstemninger udvikler barnets kapacitet 
til at adskille og differentiere sig selv fra 
moderen



Udviklingen af psykisk smidighed og 
styrke opstår gennem interaktioner fra 
positiv til negativ og tilbage til positiv 
affekt. Barnet lærer at håndtere 
stressfyldte situationer gennem 
fejlafstemninger, hvor det langsomt bliver i 
stand til at selvregulere sig ud af disse 
tilstande gennem omsorgspersonens 
støtte 



Gennem fejlafstemninger lærer barnet at 
komme sig over negative affektive 
tilstande og udvikle en forventning om, at 
blive lettet for sin smerte af en forudsigelig 
omsorgsperson. 
Dette udvikler barnets sansning af, at 
kunne mestre negative følelser tilbage til 
positive, det udvikler selvregulerings-
kapacitet og dannelsen af venskabsbånd 



• Etablerer pålidelige kontakter og rytmer 
gennem kropssansning

• Åndedræt og 
arousalreguleringskompetancer

• Fokus på autonom og affektiv afstemning
• Fokus på relationsdannelse



• Præfrontal organisering
• Narrative afstemningsprocesser og 

spejlneuroner
• Analyse og tolkning/mentalisering
• Kognitive strategier
• Den indre projektør



• Barnet har behov for at udvikle nye 
tilknytningserfaringer.

• Tilknytningserfaringer dannes gennem den 
daglige omsorg fra få tilknytningspersoner.

• I starten skabes tilknytningserfaringer 
gennem fysisk regulering, fysisk tæthed, 
berøring og ved at give barnet mad.



Tilknytning dannes ved at besvare 
barnets signaler:

• Barnets tilnærmelsessignaler styrkes 
gennem forøgelse af glædesaktivitet

• Barnets ubehagssignaler besvares 
øjeblikkelig ved at registrere dets panik og 
angst



Tilknytningsadfærd:
• Sikre sig tæthed og omsorg.
• Sikre sig udforskning og mestring gennem 

fælles regulering af spændingsfyldte 
tilstande.



Tryg tilknytning:
• Omsorgspersonen yder sensitiv 

forventningsbaseret omsorg
• Gensidig regulering medfører, at barnet 

udvikler indre kapacitet til følelsesmæssig 
regulering

• Igennem fælles regulering af stress og 
arousal skabes en ny mening af selv, 
andre og verden.



Følelsesmæssig afstemning:
• Fokusere på barnet ved at sætte sig ind i 

barnets tilstand, gennem at lytte, kikke og 
røre.

• Kommunikere ens egne mere 
organiserede tilstande igennem tæthed, 
berøring og stemmemelodi (prosodi).



En aktiv, intensiv, engagerende og legefyldt metode 
til at bringe korrigerende erfaringer ind i voksen-barn 
relationen:

• Den voksne tager ansvaret på en sensitiv måde – ”er 
karavanens leder”

• Giver specifikke meddelelser tilsigtet og insisterende.
• Gennem planlagte aktiviteter gives korrigerende 

tilknytningserfaringer gennem: 
– Præverbal eksperimenterende læring
– Følelsesmæssig resonans
– Stressreducerende fysisk kontakt
– Intensivt engagement



• Engagement: Jeg vil række ud efter dig 
og finde dig. Du vil ikke blive ladt alene 
med din frygt og smerte.

• Struktur: Jeg vil sørge for, at din verden 
er tryg og forudsigelig. Du behøver ikke at 
bevare kontrollen, for at føle dig sikker.

• Udfordring: Jeg vil hjælpe dig med at 
finde gode og betydningsfulde ting du kan 
gøre. Du er i stand til at få gode ting til at 
ske.



• Næring: Jeg vil sørge for, at du finder 
kropsligt behag. Du behøver ikke at passe 
på dig selv, når du er i nød.

• Leg: Glædesfyldt spænding er mulig 
gennem op- og ned regulering. 
Du er sjov at være sammen med og livet 
er sjovt!


