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Indhold: 

 

Kursets formål  

Formålet med dagen er at give deltagerne en grundlæggende forståelse af neuroaffektiv 

udviklingspsykologi i den terapeutiske proces, og begynde at integrere neuroaffektiv 

evaluering og metode i det psykologiske arbejde. Vi vil fokusere på hjernens og 

personlighedsudviklingens tre hierarkisk forbundne niveauer i nervesystemet, nemlig arousal-

regulering, affektafstemning og mentalisering og i denne forbindelse se på 

interventionsmetoder i forhold til "what works for whom". 

 

Temaer; Neuroaffektiv psykoterapi - interventioner til den nærmeste udviklingszone 

I dag ved man meget mere om de neuroaffektive processer, der er centrale for følelseslivet og 

personlighedsdannelsen, og hvordan hjernen har behov for hensigtsmæssig følelsesmæssig 

stimulation, for en personlighedsudvikling, der kan sikre selvregulering.  

 

Den nyeste hjerneforskning viser, at barnets tidlige livserfaringer har en stor betydning for 

nervesystemets organisering på det følelsesmæssige område. Det begynder nu at blive muligt 

at ”brobygge” teorier om hjernens udvikling med udviklingspsykologiske teoridannelser, som 

betyder at vi begynder at kunne forstå børns udvikling og eventuelle fejludvikling på en langt 

mere avanceret måde, og derved også sikre mere målrettede behandlingstiltag. 

 

Oplægget tager udgangspunkt i, hvordan barnets psykiske struktur opbygges i et tæt samspil 

mellem nervesystemets medfødte forudsætninger og barnets nære omsorgsmiljø. Du får 

indsigt i, hvilke typer stimuli nervesystemet har behov for, til at kunne sikre sund 

personlighedsudvikling. Udgangspunktet er her, hvordan arousalregulering, følelsesmæssig 

udveksling og affektiv afstemning er en forudsætning for at udvikle barnets følelsesmæssige 

kompetencer, som kan støtte barnets mulighed for at overvinde tidlige traumer og udvikle 

mentaliseringskompetancer.  

 

Personlighedsudvikling foregår igennem at føle sig “mødt” og “rummet” først igennem 

arousalregulerings- og sanseoplevelser, derefter igennem følelseafstemning og til sidst 

igennem udviklingen af fælles, meningsdannende, sproglige narrativer. Disse afstemninger 

skabes gennem synkroniseringsoplevelser, som opstår af en række nuværende øjeblikke; 

oplevelser af tydelige mødeøjeblikke på det relevante niveau i barnets hverdag.  

 

Udgangspunktet for neuroaffektive behandlingsinterventioner er derfor også en vurdering af, 

hvor ressourcen findes til at etablere disse mødeøjeblikke i det neurale hierarki, og at udvikle 

de specifikke neurale forbindelser, der i sidste ende kan udfolde denne evne. Når man er i 

stand til at synkronisere sig på alle de integrerede hierarkiske niveauer i nervesystemet opstår 

psykisk resiliens. 

 

Der vil ligeledes blive gennemgået forskellige interventionsmetoder og nuancering af 

behandlingstiltag ud fra barnets specifikke vanskeligheder. 

 


