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Hjælper til at genskabe eller skabe 
kontakt. 

Styrker barnets tilknytning, 
selvregulering & tillid.  

Skaber gensidig glæde og engagement 

 Theraplay 4 dimensioner 

� Struktur 
� Omsorg 
� Engagement 
� Udfordring  
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Arousalregulering 
Imitation og synkroni 

Mikrosamspil 
Berøring 

Mødeøjeblikke 
Tryg & tydelig guidning 

Her og nu 
Non specifikke faktorer 

Markeret spejling 
Sænke angstniveauet 

Følelsesmæssige udvikling 
 
 
 

 

Det	er	i	legen	og	kun	i	legen	at	det	enkelte	barn	eller	
den	voksne	er	i	stand	2l	at	være	krea2v	og	bruge	hele	

personligheden	og	det	er	kun	igennem	at	være	
krea2v	at	individet	opdager	selvet.	

D.W.	Winnico:	
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Legeudvikling	
�  Sanseleg: Hvem er jeg, hvad mærker jeg… 
�  Funktionsleg: Hvad kan denne ting? 
�  Som-om-leg: Skeen som flyvemaskine 
� Parallel-leg : ubevidst imitation 
� Regel–leg: Fællesmål  
� Rolle–leg: handling og roller 
�  Forhandlingsleg: Indgå kompromis, holde 

fast på egne ideer, lade sig inspirere – 
både rolle, handling og indhold er i spil. 

7 

 
Mestringsområde 
 

 
Nærmeste 
udviklingszone 

Uden for 
mestringsmuligheder 
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Udenfor	og	indenfor	mestring	

•  Hjernen er plastisk og foranderlig 
•  Den udvikles via samspil med andre. 
•  Udvikling går fra ydre regulering til indre regulering. 
•  Mulighedernes vindue 
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Eksekutive funktioner 
18 mdr. – 5 år 

Affektiv afstemning 
6-12 mdr. 

Mentalisering 
12 – 18 mdr. 

Affektregulering 
2-6 mdr. 

Arousalregulering 
0-2 mdr. 

Fokus på sammenhænge. F.eks. Hygge, spil, samtaler, 
drøftelser, diskussioner, reflektioner over livet. 

Fokus på engageret samspil. F.eks. rollelege, teater, 
klæde sig ud, din tur – min tur. 

Fokus på imitation og spejling: F.eks. gemmelege, 
sanglege, parallellege  

Fokus på samvær og regulering: F.eks.tumle, 
sanselege, kropslighed. 



Gi#e	Jørgensen	&	Charlo#e	Hagmund	Hansen	 7.	April	2022	

7	

 
 Flugt 
 Kamp 
 Freeze 

Handler om ren OVERLEVELSE 

	
�  Den	voksne	hjælper	det	lille	barn	med	at	

blive	fysisk	reguleret	
	 	Fokus	er	på	kroppen	
	 	LegeakMviteter	har	et	sekvenMelt	
	 	forløb	og	en	rytme	

�  Jeg	vil	sørge	for,	at	verden	er	tryg	og	
forudsigelig.	

� Du	behøver	ikke	at	fastholde	kontrollen	for	
at	føle	dig	sikker.	

� Der	er	én,	som	er	større	og	klogere	end	dig,	
og	som	kærligt	tager	vare	på	dig.	Du	kan	
slappe	af	og	tage	det	roligt.	
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”The caravan moves, the little dogs barks” 

Gitte Jørgensen 

	

•  Gynge 
•  Gemmelege 
•  Ride ranke 
•  Tryk og massage 
•  Puste sæbebobler 
•  Spille musik 
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� Hvordan kan du invitere til 
lege med arousalregulering? 

 

• Sig efter mig 
• Håndtårn 
• LaLa …  
• Simon siger.. 
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• Den voksne vælger aktiviteter, der er 
beroligende, dulmende og 
tryghedsskabende, fx at vugge, made, 
favne og holde om 
• Den voksne får verden til at virke 

tryg, forudsigelig, varm, sikker 
•  Barnet udvikler en forventning om, at 

”folk passer på mig” og ”der sker 
gode ting for mig” 

� Giver kropsfornemmelse. 
� Grundlag for selvfølelse 
� Vigtig medspiller i opbyg- 

 ningen af tilknytning.  
� Den kortvarige effekt er,  

 at barnet falder til ro.  
� Den langvarige effekt er, at nervesystemet 

bliver mere modstandsdygtigt overfor stress 
resten af livet ved tilpas arousalregulering.  
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� Hvordan inviterer du et barn 
til fysisk kontakt 

� Hvad er svært – hvad er 
nemt? 

 

 
� Check up 
� Tegn en blomst på hånden 
� Puste & varme fingre 
� Vat eller fjer? 
� Find vattet  
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•    

Foto 

	

� Den voksne er afstemt med barnets tilstand 
� Den vokse er lydhør over for barnet på en 

måde, der hjælper barnet med at regulere 
og integrere fysiske og følelsesmæssige 
tilstande 

� Omsorgspersonen har fokus på barnet på 
en måde, der danner grundlag for sensitivt, 
beroligende og glædesfyldte samspil 
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Luk	øjnene	og	vent..	

	

Når forsøgspersoner vises et 
billede af et smilende ansigt i 
ganske kort tid, mistes kontrollen 
over egne ansigtstræk et kort 
øjeblik og vedkommende smiler. 
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� Fortæl om en erfaring med et 
oplevet møde-øjeblik. 

� Zip zap magneter 
� Skab jeres eget håndtryk. 
� Spejling af bevægelse 
� Skøre ansigter / kan jeg få dig 

 til at smile 
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Den voksne vælger aktiviteter, der hjælper 
barnet med at strække sig en lille smule,  
på en måde og i en grad, der er passende i 
forhold til barnets udviklingsmæssige 
funktionsniveau. 
Lad barnet mestre oplevelser, der involverer 
øget spænding og mestringskapacitet. 

 

� Mestring 
� Tro på egne færdigheder 
� Gå på mod 
� Blive set 
� Ros 
� Opmuntring 
�  Stolthed  
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• Vathockey 
• Aviskarate 
• Tommelfingerkrig 
• Ballonleg 

Fortæl om en oplevelse hvor du opdagede 
at barnet blev frustreret og kom til 
ødelægge legen? 
 
Hvordan har du fremover tilpasset 
aktiviteten/legen til det pågældende barn? 
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Refleksion 
  
� Hvad vil du fremover være opmærksom 

på? 
� Er der noget du vil ændre? 
� Hvordan vil du bringe din nye viden i spil? 
� Betyder det noget for din egen ageren? 
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