
 

Det autonome 
kompas 
 

 

Det limbiske 
kompas 

Det præfrontale 
kompas 
 





Ubehag 
 

 

Aksen for 
hedonisk tone 

Arousalregulerings-akse 
 

Behag 

Aktivitet 

Passivitet 



Ubehag 
 

 

Aksen for 
hedonisk tone 

Arousalregulerings-akse 
 

Behag 

Aktivitet 
Sympatisk 

Passivitet 
Parasympatisk 
 

         Forbigående 
       alarmrefleks  
 og hyperaktivitet 
Afværgeimpuls 
Tilbagetrækning 
Afvæbnende smil 

Nysgerrighed 
Vitalitet (livlighed) 
Engagement 
Henrykkelse 
Imitation 

Energiløshed 
Passivitet 
Kortvarig stiv- 
nen eller følel- 
    sesløshed 

Afslapning 
Hvile 
Lyst til at 
putte sig 
 

Kompasset for 
energiforvaltning og 
kropssansnings- 
fornemmelse 



Ubehag 
 

Behag 

Aktivitet 
Sympatisk 

Passivitet 
Parasympatisk 
 

     Forbigående 
     alarmrefleks  
og hyperaktivitet 
Afværgeimpuls 
Tilbagetrækning 
Afvæbnende smil 
 

Nysgerrighed 
Vitalitet (livlighed) 
Engagement 
Henrykkelse 
Spejling 

Energiløshed 
Passivitet 
Kortvarig stiv- 
nen eller følel- 
    sesløshed 

Afslapning 
Hvile 
Lyst til at 
putte sig 
 

Kamp,  
Flugt 

Hyperår-
vågenhed, 
Tend-and-
befriend 

Afmagt, 
Underkastelse 

Kollaps, 
Længere-

varende freeze, 
Anaklitisk 

depression 

Behagelige rolige 
trancetilstande, 

Ekstrem 
dagdrømmeri, 

Narkolepsi 

Overeksal-
tering,  
Mani 



 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) 





Egocentrisk 
deltagelse 
 

 

Centrisme-aksen 

Aksen for emotionel valens 
 

Altercentrisk 
deltagelse 

Positiv valens 

Negativ valens 



Egocentrisk 
deltagelse 
 

 

Centrisme aksen 

Aksen for emotionel valens 
 

Altercentrisk 
deltagelse 

Positiv 
valens 

Negativ 
valens 

         Fokus på op- 
         fyldelse af      
 glædesforventning 
   Forventning om  
      behovstil- 
      fredsstillelse 

Forventning og  
behov for at den  
anden udtrykker  
glæde og positivitet 

   Fokus på egen 
  lidelse eller smerte 
   med forventning  
        om hjælp og 
              lindring 

Forventning og 
opmærksomhed 
på den andens 
negativitet i 
kontakt 

Kompasset for 
interaktions- 
forventninger 



Egocentrisk 
deltagelse 
 

Altercentrisk 
deltagelse 

Positiv 
valens 

Negativ 
valens 

         Fokus på op- 
         fyldelse af      
 glædesforventning 
   Forventning om  
      behovstil- 
      fredsstillelse 

Forventning og  
behov for at den  
anden udtrykker  
glæde og positivitet 

   Fokus på egen 
  lidelse eller smerte 
   med forventning  
        om hjælp og 
              lindring 

Forventning og 
opmærksomhed 
på den andens 
negativitet i 
kontakt 

Forventning om 
at alt handler om 

mig og min 
behovstilfreds-

stillelse. Opslugt 
af egne 

fortræffeligheder 
og rettigheder 

Opslugt af 
egen lidelse og 

oplevelse af 
dårlig 

behandling. 
Forventer ikke 
at nogen kan 
hjælpe eller 

lindre 

Forventer 
overføring af 
den andens 

negative 
tilstande. 
Opslugt af 

den andens 
negative 

væremåde 

Forventer at alt 
handler om den 

andens 
positivitet og 

glæde. Støtter 
og tjener 

kritikløst den 
anden 



Engagement –  
at have det sjovt sammen  

og  
opbygning af selvværd 



Glæde og vitalitet 
  
 Bekræftelsen på at være set og deling af 
glæde og vitalitet er helt essentiel for 
følelsesmæssig udvikling.  

 
 Gennem forældrenes attitude danner 
barnet sin selvoplevelse og følelse af eget 
værd  

 



Al menneskelig kultur 
opstår og udvikler sig 

igennem leg! 





Impulshæmning 
 

 

Behovsstyrings-aksen 

Mentaliserings-aksen 
 

Impulsaktivering 

Høj refleksiv 
funktion 

Lav refleksiv 
funktion 



Impulshæmning 
 

 

Behovsstyrings 
aksen 

Mentaliseringsaksen 
 

Impulsaktivering 

Høj refleksiv 
funktion 

Lav refleksiv 
funktion 

      Reflekteret 
behovsudsættelse 

Reflekteret  
viljeshandlinger 

Simplistiske  
indre forbud, 
”Det må du ikke” 

Simplistiske indre  
påbud, 
”Nu er det tid  
til at komme 
i gang!” 

Kompasset for 
viljesstyrede  
regulerings 
kompetencer 



Impulshæmning 
 

Impulsaktivering 

Høj refleksiv 
funktion 

Lav refleksiv 
funktion 

      Reflekteret 
behovsudsættelse 

Reflekteret  
viljeshandlinger 

Simplistiske  
indre forbud, 
”Det må du ikke” 

Simplistiske indre  
påbud, 
”Nu er det tid  
til at komme 
i gang!” 

Rationalisering 
og strukturering, 

med kausale 
forklaringer,  hvor 

følelser og 
sansninger er 

afspaltet  

Fastlåst i skam 
og skyld. 

Fordømmende,
straffende indre 

”dommer”. 
Fejlfinder 

Rationalise-
ring og 

strukturering 
med kausale 
forklaringer, 
hvor følelser 

og sansninger 
er afspaltet 

Slavepisker, der 
altid forlanger 

mere. 
Tvangstanker 

og tvangs-
handlinger 



Social reference 



Udvikling af skam og 
stolthed 



 
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 

mor 

L 
barn 

J 
mor 

J 
mor 

J 

barn 

L 
barn 

J 



Impulshæmning og 
samarbejde er svært!!! 



Udvikling af mentaliserings-
kompetencer 

 



-  Født med hjertefejl 
-  Hjerteopereret 3 uger gammel 
-  Hospitaliseret i 10 måneder; mange kriser 

lå i koma én måned 
-  Kom hjem 10 måneder gammel, som ”det 

sygeste barn udskrevet fra neonatal 
afdelingen”. Fik fortsat ilt og sondemad 

-  2 år gammel blev ilt og sonde seponeret 
-  Sensoriske-, motoriske- og 

bearbejdningsvanskeligheder 



 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. 


