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Selvregulering ud fra en neuroaffektiv forståelsesramme. 

Knud Hellborn, cand-psych.,aut. 

 

Dagen vil indeholde en introduktion til selvregulering ud fra Neuroaffektiv Udviklingspsykologi.  

Oplægget skal være med til at give en forståelsesramme i forhold til børn og unges 

følelsesmæssige udvikling, deres evne til tilknytning, og forståelse af psykiske vanskeligheder, og 

hvordan man kan intervenere for at støtte børns selvreguleringskapacitet og sociale udvikling.  

Vi ser ofte børn, som begavelsesmæssigt ligger inden for normalområdet, og som har en 

almindelig sproglig og motorisk udvikling, men som har store selvreguleringsvanskeligheder. Disse 

børn frustreres nemt, er ofte impulsstyrede, kan være indesluttede og være svære at fornemme i 

kontakten. De kan have svært ved at aflæse andre, mangler empati, har svært ved at overholde 

sociale spilleregler og normer samt have svært ved at mentalisere.  

Dagen vil indeholde: 

 Beskrivelse af, hvordan selvreguleringskapacitet og personlighedsmæssig udvikling foregår 
på tre hierarkisk forbundne niveauer i hjernen, nemlig det sansende, det følende og det 
mentaliserende niveau. 

 

 Indføring i hvordan man ud fra den neuroaffektive forståelse kan forstå børn/unge på de 
forskellige udviklingsniveauer og derigennem støtte deres evne til selvregulering gennem 
den nærmeste udvikingszone.  

 

Dagen vil indeholde en vekselvirkning mellem oplæg, filmklip, eksempler og refleksioner.  

Der vil være plads til spørgsmål og dialog. 

Psykolog Knud Hellborn er i gang med et projekt på en folkeskole, hvor de igennem 

behandlingsarbejde med børnene på skolen støtter deres følelsesmæssige og sociale 

udviklingsproces, primært gennem Theraplay og Sunshine Circles. I deres behandlingsarbejde 

benyttes NeuroAffektiv Udviklingspsykologi ( NAU) som forståelsesramme. Knud vil på denne 

kursusdag fortælle om dette projekt og hvordan denne model er anvendelig i andre skoletilbud. 

 

Derudover er Knuds i gang med at opstarte et omfattende projekt i en stor børnehave, hvor 

personalegruppen skal indføres i og gøre brug af den neuroaffektive tilgang, theraplay og 

elementer af Emotional Development Scale (EDS) som forståelsesramme for børns udvikling.  

 

Knud vil således benytte dagen til at vise, hvordan det er muligt at koble NAU med praksis, på 

både daginstitutionsområdet og i indskolingen. Det vil blive illustreret, hvordan man gennem leg 

kan imødekomme børn med følelsesmæssige og relationelle vanskeligheder, og hvordan man ud 

fra praksis kan få en forståelse af, hvorfor barnet gør, som det gør. Derudover vil der gives 

eksempler på, hvordan man som PPR psykolog kan bidrage til implementering af teori og praksis.  


