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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  



c 

Kognition 
Sansning 
Motorik 
Krop 

Emotion 







(Richard Davidson) 







Daniel Stern 





Noget som var delt mellem to personer 
som en interpersonel begivenhed, bliver 
en indre intrapersonel psykisk kapacitet. 

Lev Vygotski 











 Når man i voksenlivet udsættes for manglende 
reaktion fra andre, og der ikke længere finder en 
spejling sted, påvirkes man psykisk og 
immunforsvaret svækkes.  

 Hvis omsorgspersonen ikke kan indgå i et 
resonansfelt med barnet, mister nervesystemet 
muligheden for affektiv udvikling. 



    

Næsten fra fødslen er det tydeligt for spædbarnet, når 
de er og når de ikke er afstemte med en voksen, og 
de viser, at de ikke bryder sig om, ikke at være 
afstemte 



Når erfaringer er behagelige eller mildt fru- 
strerende og ikke overvældende, bliver de 

 integreret i nervesystemet.  
 

Når erfaringer er overvældende skaber de  
psykiske ubalancer og traumatisering 

  
 

                                                                    (Pierre Janet 1889) 



 

Mestringsområde 
 

 

Nærmeste 
udviklingszone 

Uden for 
mestrings- 
muligheder 
 



Sensitive perioder med stort udviklingspotentiale 







  
 
 

 Mentalisering er at holde hjerte og tænkning 
sammen. Det handler ikke blot om at tænke 
klart, men også om at føle klart. 

 
 Mentalisering er at kunne se sig selv udefra og 
andre indefra 

     
     



c 

Metode/
redskaber Selvagens 

Teoretisk forståelse 



c 

Hvilken vej skal 
jeg gå, og hvad 
skal jeg gøre 

Min indflydelse på at  
det går, som det går 

Forståelse af hvorfor  
personen gør, som han/hun gør 







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



Den neomammale 
hjerne 

Den paleomammale 
hjerne 
 

Reptilhjernen 



Præfrontal cortex 
- mentaliserende 

Limbisk 
-følende 
 

  Autonom 
- sansende 





Top-down 

Bottom-up 



Narrativer, mentalisering, fortid og 
fremtid, samarbejde 

Rytme, synkronisering, 
samregulering, turtagning 

Følelsesmæssig afstemning, 
humørmæssig intoning, empati 

Bottom-up 

Top-down 

Symbolisering, hensyntagen, rolleleg 

Behovsstyring, hæmme impulser, 
tage sig sammen 









Det kræver … 
 
      – en teori til at forstå        

 psykiske vanskeligheder  
 
     –  en metode til at vide, hvad 

 der skal gøres   
 
       – en fagpersons selvagens til 

 at skabe følelsesmæssig 
 afstemning 



Rytme, leg og ramasjang! 


