
Neuroaffektiv udvikling

Modul 2
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Læringsmål for dagen

Neuroaffektiv udvikling

Formiddag:

• Faktorer med betydning for den følelsesmæssige 

udvikling

Eftermiddag:

• Konkrete pædagogiske redskaber tilpasset det 

neuroaffektive udviklingsniveau



33

Definition

Neuroaffektiv udvikling

Menneskets udvikling af neurale følelsesmæssige 

reguleringsmekanismer

• Særligt fokus på sociale relationers betydning
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Faktorer med betydning

Neuroaffektiv udvikling

• Fysiologiske markører

• Neurobiologiske forhold

• Genetiske forhold

• Neuroudviklingsmæssige forhold

• Tilknytningsteori

• Udviklingspsykologi
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Fysiologiske markører

Neuroaffektiv udvikling

• Oxytocin og opiatsystemet 

• Hjerterytmevariabilitet (HRV)
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Berøring

Neuroaffektiv udvikling

• Aktiverer dopamin- og oxytocinsystemet

• Sikrer tilknytning og fysiologisk stressrespons

• Affektiv versus ikke-affektiv berøring
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Neurobiologiske forhold

Neuroaffektiv udvikling

• Genetiske forhold 

• Amygdala og det mediale præfrontale cortex
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HRV

Kortikal

Limbisk

Midthjerne

Hjernestamme

A

R

O

U

S

A

L

Reguler

Relater

Reflekter
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Neuroudviklingsmæssige principper

Neuroaffektiv udvikling

• Hjernen er hierarkisk organiseret

• Neuroner og neurale systemer skulptureres på en 

brugerafhængig måde

• Hjernen udvikler sig sekventielt

• Hjernen udvikler sig hurtigst tidligt i livet

• Neurale systemer kan ændres - nogle hurtigere end 

andre

• Hjernen er evolutionært set skabt til at være social
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Tilknytning

Neuroaffektiv udvikling

• Biologisk instinkt og medfødt behov

• Prototypiske tilknytningserfaringer: fremtidig tilgang

• Tilknytningsstile:

Tryg

Ængstelig/afvisende

Ængstelig/ambivalent

(Ængstelig/desorganiseret)

• Tilknytning og hjerneprocesser

https://www.youtube.com/watch?v=DRejV6f-Y3c


1111

Tilknytning – et tema for livet

Neuroaffektiv udvikling

• Under opvæksten

• I voksenlivet

• Blandt ældre 
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Tilknytning og forsvar
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Forsvar eller overlevelsesstrategi
Kontakt som forsvar eller 

overlevelsesstrategi

Afstemning som 

forsvar eller 

overlevelsesstrategi

Tillid som forsvar eller 

overlevelsesstrategi

Autonomi som forsvar 

eller 

overlevelsesstrategi

Kærlighed /seksualitet 

som forsvar eller 

overlevelsesstrategi

Udviklings-alder Før fødsel-6 mdr. 6 mdr.-1½ år 2-4 år 2-4 år 4-6  år

Hovedbudskab i den 

pædagogiske tilgang

Jeg er her Jeg ser dig Jeg passer på dig Jeg står fast – uden at 

overskride dine grænser

Jeg anerkender dig – du 

har værdi og tilbydes 

nærhed og belønning 

alene for din væren

Parasympatisk

dominerede 

symptomer

Dissociering

Social isolation

Fysiske symptomer

Kollaps

Indadvendt aggression

Resignation

Depression

Forsvaret kan ikke 

opretholdes

Kollaps

Lammet af indre 

modsætninger

Aseksuel

Lidenskabsløs

Sympatisk 

dominerede 

symptomer

Udadvendt aggression

Splitting/projektion

Frygt for tilknytningstab

Vrede/raseri

Protest

Trussel mod overlevelse

Manglende behovskontakt

Frygt for tilknytningstab

Protest

Svigtende tilknytning og 

omsorgssvigt

Udadvendt aggression

Belønnet for at sælge ud 

af sig selv

Frygt for tilknytningstab

Føler sig brugt og svigtet

Siger ja, men mener nej

Splitting

Frygt for at blive forladt 

eller angrebet

Protest/vrede

Selvhævdelsen er truet 

eller blokeret

Romantisk eller seksuelt 

orienteret

Selvværd baseret på 

udseende eller 

performance

Splittelse mellem 

kærlighed og sex

Frygt for tilknytningstab

Føler sig afvist og 

hjerteknust

Afbalanceret HRV Sund Aggression

Selvhævdelse

Åben nysgerrighed

Sund Aggression

Selvhævdelse

Åben nysgerrighed

Sund Aggression

Selvhævdelse

Åben nysgerrighed

Selvstændighed Kærlighed

Lidenskab

Seksualitet
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Samspilsprocesser

Neuroaffektiv udvikling

HRV Synkronisering, tilknytning og regulering

• Samstemning

• Kontingens

• Koordination

• Matchning

• Spejling

• Reparation

• Synkroni



1515

Praksisøvelse

Neuroaffektiv udvikling

Fortæl på skift en historie - en lytter og en taler

Observer egne og den andens reaktioner

• Første 30 sek. brug affektiv afstemning

• Næste 30 sek. kig væk

• Sidste 30 sek. anvend still face

Byt roller

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
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Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Neuroaffektiv udvikling

Understøtter samspilsprocesser og integrerer 

hjerneforskning

• Donald Winnicott: Potentielle rum, spejling og holding

• Daniel Stern: Samspilsprocesser, selvfornemmelser og 

nuværende øjeblikke  

• Allan Schore: Matchning og synkroni

• Peter Fonagy: Mentalisering, markering og kontingens
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Udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogik

Tilpasning af pædagogisk indsats til udviklingsalder 

• Etablering af en tryg relation

• Tilstandsregulering

• Somatosensorisk integration

• Socioemotionelle færdigheder

• Refleksive færdigheder
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Tilpasset pædagogisk indsats

Neuroaffektiv udvikling

• Etablering af en tryg relation

• Tilstandsregulering

• Somatosensorisk integration

• Socioemotionelle færdigheder

• Refleksive færdigheder
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Etablering af en tryg relation

Neuroaffektiv udvikling

• Viden om borger: Livshistorie, neuropædagogisk

og/eller neuropsykologisk udredning mv.

• Anerkendelse og validering

• Overførings- og modoverføringsprocesser

• Selvregulering 



2020

Fagpersonlig egenomsorg
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Tilstandsregulering

Neuroaffektiv udvikling

• Reorganisering og stabilisering af HRV

• Regulering af vejrtrækningsrytme

• Rytmisk gentagende og sensorisk stimuli

• Samspilsprocesser

Udviklingsalder 0-1 år Rytmisk og mønstret input (auditivt, taktilt og motorisk), afstemte 

samspilsprocesser og lydhør omsorg, f.eks.: Massage, rytmisk berøring, 

taktilleg, titte-bøh-leg, musikalske rytmer, vuggende bevægelser (f.eks. i 

kram, dans eller hængekøje), vejrtrækningsregulering
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Somatosensorisk integration

Neuroaffektiv udvikling

• Sansestimulerende aktiviteter

• Hæve eller dæmpe arousal

• Kontakt med dyr

Udviklingsalder 1-3 år Mere kompleks rytmisk bevægelse, simple narrativer og sociale erfaringer, 

f.eks.: Musik og bevægelse, smagsleg, massage/taktil stimulering, interaktion 

med dyr, grov- og finmotorisk aktiviteter, tilpasset sansediæt
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Socioemotionelle færdigheder

Neuroaffektiv udvikling

• Mærke, rumme og udtrykke følelser

• Genkende følelser i andre

• Regulering og impulshæmning af følelser

Udviklingsalder 3-8 år Kompleks bevægelse, narrativer og sociale erfaringer, f.eks.: Leg og 

legeterapi, vinde/tabeleg, kreative udtryksformer og parallellege, teams og 

tur-tagning
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Refleksive færdigheder

Neuroaffektiv udvikling

• Mentaliseringsfærdigheder

• Selvrefleksion

• Identitetsudvikling

Udviklingsalder 8-15 år Kompleks samtale, social interaktion, udforskende leg, alenetid, mætning og 

tryghed, f.eks.: Samtale, storytelling, drama, kunst, humor, formel 

uddannelse, mentalisteringsøvelser/socialhistorier og følelsesmæssig 

interaktion, der understøtter selvrefleksion og identitetsudvikling

Udviklingsalder 15-30 år Mere kompleks samtale, strategi, planlægning, socialinteraktion, udfordrende spil, alenetid, 

mætning og tryghed, f.eks.: Samtale på et højere abstraktionsniveau, konkrete 

handlestrategier, storytellling, drama, kunst, humor, formel uddannelse, 

mentaliseringsøvelser/socialhistorier og følelsesmæssig interaktion, der understøtter 

fortsat selvreflektion og identitetsudvikling
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Tilpasningsreaktioner

Neuroaffektiv udvikling

Tilpasningsreaktion

Hvile Årvågenhed Stivne Flugt Kamp

Tilstand Rolig Agtpågivende 

opmærksomhed

Alarmberedskab Angst Rædsel

Deeskalerende 

pædagogisk 

adfærd på 

forskellige 

stadier af 

arousal

Nærvær, stille, 

rokkende eller 

rytmisk 

bevægelse

Stille stemme, 

øjenkontakt, 

tillidsfuld, tydelige 

og enkle 

anvisninger

Rolig, rytmisk og 

fast berøring, stille 

melodiske ord, 

synge og 

nynnende musik 

Tilstedeværende, 

stille, tillidsfuld, giv 

fri

Træk væk - eller 

om nødvendigt 

relevant 

magtanvendelse/

tilbageholdelse 

Eskalerende 

pædagogisk 

adfærd på 

forskellige 

stadier af 

arousal

Støje, puffe 

eller tale 

Frustration, angst, 

kommunikation på 

afstand uden 

øjenkontakt, 

komplekse 

sammensatte 

direktiver, stille 

ultimatum

Hævet stemme, 

løftet hånd, 

rystende fingre, 

tonefald, råbe 

trusler, kaos

Øget eller fortsat 

frustration, mere 

råben, kaos, 

fornemmelse af 

angst

Upassende 

magtanvendelse/

Tilbageholdelse, 

tage fat i, ryste, 

skrige
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Opsummering af læringsmål

Neuroaffektiv udvikling

Faktorer med betydning for udvikling af emotionsreguleringsfærdigheder

• Fysiologiske markører

• Neurobiologiske forhold

• Genetiske forhold

• Neuroudviklingsmæssige forhold

• Tilknytningsteori

• Udviklingspsykologi

Pædagogisk indsats tilpasset det neuroaffektive udviklingsniveau

• Tilpasning af pædagogisk indsats til tilpasningsreaktioner

• Etablering af tryg relation

• Tilstandsregulering

• Somatosensorisk integration

• Socioemotionelle færdigheder

• Refleksive færdigheder
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