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Denne workshop vil sætte fokus på adoptivbørns evne til selvregulering og de vanskeligheder, der 

kan opstår i reguleringsudviklingen, som følge af måneder og i mange tilfælde år uden 

tilgængelige, forudsigelige omsorgspersoner. 

 

Adopterede børn repræsenter i mange tilfælde en særlig udfordring for professionelle. I langt 

større udstrækning end deres jævnaldrende er de udsat for at blive diagnosticeret med 

opmærksomhedsforstyrrelser. I mange tilfælde uden at deres første leveår og dermed 

grundlæggende manglende selvregulering sættes i forbindelse dermed. 

 

Opvækst på børnehjem, i plejefamilier eller i familier præget af stor fattigdom og enorme 

socioøkonomiske udfordringer levner ofte ikke mulighed for at gennemgående, forudsigelige 

voksne regulerer barnets affekter. Derfor er disse børn overladt til selv at handskes med deres 

angst- og fareregulering. Ofte med en overeksponering af den simultane opmærksomhed til følge. 

Deres primære opmærksomhed vil ofte være rettet mod følelsen af at være tryg/utryg, hvilket 

specielt i skoleregi kan give store udfordringer.  

 

Workshoppen vil, udover at præsentere viden om adoptivbørn, tilknytning, kontrolstrategier og 

nervesystemet komme med eksempler på hvorledes arbejdet med barnets tidligste historie kan 

åbne op for en reaktivering af tidlige traumer og for en regulering af disse gennem 

omsorgspersonernes aktive deltagelse deri. 

Der vil ligeledes præsenteres en nyere metode, der med udgangspunkt i Reuven Feuersteins teori 

om medieret læring udsætter børn for taktil læring. Forskning har vist at børn med 

opmærksomhedsforstyrrelser med fordel kan arbejde med materiale udarbejdet til blinde for 

gennem en taktil opmærksomhed (og med bind for øjnene) at udvikle en fokuseret sekventiel 

opmærksomhed. 

 

Form: Oplæg, film og øvelser 

 

CV 

Jeg har en akademisk baggrund fra Københavns Universitet, hvorfra jeg er Cand.mag. Jeg har i 

årrække fungeret som seminarielektor i Psykologi & Pædagogik.  

Jeg har en terapeutisk baggrund som IMAGO Par-terapeut  

Jeg har en systemisk baggrund som konsulent og supervisor fra DISPUK 

Jeg har et 3-årigt fordybelses og uddannelsesforløb i Mindfulness hos MD Richard Moss, CA, USA 



Jeg har i en årrække fordybet mig i Reuven Feuersteins metoder i Dynamisk Testning og træning af 

kognitiv funktioner 

Jeg har beskæftiget mig med selvudvikling og meditation 

I mit arbejde er jeg guidet af følgende ideal: 

 

 Det største du kan give et andet mennesker er kvaliteten af din opmærksomhed 

 


