
A) REgulering GEnnem Leg (REGEL)

Hvordan kan vi med viden om det autonome nervesystem 
bruge leg og aktiviteter til at understøtte børns 
selvregulering?

Når børns nervesystem er ude af balance, giver det ofte 
meget indadvendte eller meget udadvendte børn. 
Gennem forståelse af nervesystemet og tilpassede lege og 
aktiviteter kan vi voksne hjælpe børnene til bedre 
balance, trivsel og læring.

I workshoppen vil vi helt konkret undersøge, hvad legen 
gør ved vores nervesystem, og hvordan man som deltager 
kan bruge den viden i sit daglige arbejde.



Bo har en alarmhjerne



Frys



Mennesker traumatiseres når

• Koblingen imellem angst og immobilitet
fastholder den traumatiserede I en fastlåst
tilstand. hvor nervesystemet er
højaktiveret, men angsten forhindrer en
afspænding

• Dette blokerer færdiggørelsen af
forsvarsresponsen som hos dyr medfører
tilbagevenden til en naturlig selvregulering
når truslen er forsvundet.



Stensikkert resultat!!!!!!!!!!!!!!!!!



Noget som irriterer…

Tegn noget som irriterede dig i løbet af den sidste 

uge





Det smidige nervesystem

Nem ladning Nem afladning

Sympatisk Parasympatisk

Hyperarousal zone

Hypoarousal zone
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Traumet i kroppen

”Traumatiske symptomer er ikke forårsaget 

af selve hændelsen. De opstår, når den 

tilbageblevne aktivering fra oplevelsen ikke 

forløses i kroppen. Denne aktivering 

forbliver i nervesystemet, hvor den kan 

ramme vores krop og psyke med 

ødelæggelse.” 

Peter Levine



Overaktiveret nervesystem

Depression

Afbrudt forbindelse

Udmattelse

Svært ved at sætte ord på følelser

Hyperaktivitet

Panik

Raseri

hyperårvågenhed

Sympatisk ladning 

Parasympatisk ladning



Polyvagal Theory

Stephen Porges 1945-

Psykofysiologisk forsker og udvikleren af Polyvagal teori

Han har videreudviklet forståelsen af det 

neurofysiologiske grundlag for hhv. kamp/flugt systemet, 

Fryssystemet samt det han kalder Social Engagement 

systemet. 

Han har også kortlagt sammenhængen mellem disse tre 

systemer, hvilket har stor betydning for forståelsen af og 

interventionen i forhold til traumer



Neuroception

Tryg: ”Jeg er”

Farligt: ”Jeg kan”

Livsfarligt: ”Jeg kan ikke”

Stephen Porges





Overaktiv neuroception

At blive udsat for et traume kan 

medføre at det neuroceptiske

system bliver overaktivt og 

fejlopfattende. 

Man kan fx have været med i en 

bilulykke og er nu kronisk angst 

hver gang man bare nærmer sig en 

bil for at køre i den. 

Eller man er blevet misbrugt 

seksuelt og oplever nu berøring 

som et overgreb. 

Hjernerystelse og følger af denne



Underaktiv neuroception

I freeze mode sættes det neuroceptive system ud af funktion. 

Fastlåsningen gør at man underperciperer reelle farer og måske 

ligefrem opsøger dem for at genskabe fornemmelsen af at mærke 

noget. 



Andre øjne

Den polyvagale teori giver et nyt perspektiv på 

børn med diagnoser. 

Social engagement er den centrale faktor i 

normaltilstanden og det er den, som kan 

regulere kamp/flugt og frys tilstanden. 

Det handler om etablering af tryghed og 

reparation/støtte af social kontakt. 



Traume eller ej?

• Selve begivenheden

• Livsomstændigheder i det øjeblik 

begivenheden indtræffer

• Fysiske og personlighedsmæssige 

forudsætninger bl.a. alder

• Måden at møde overvældende 

erfaringer/ personlig kapacitet til at 

imødegå fare 

• Tillærte færdigheder

• Forhistorie af succesfulde og 

traumatiske erfaringer

• Omgivelsernes reaktion –

hvordan reagerer den voksne





Komfort zone

Læringszone 
(selvregulering)

Fare/panik   

kan ikke selvregulere

”Børn skal ristes over en sagte ild”



Jeg vil ha’ en … ballon





Dinosaurleg

• Identifikation - spænding

• Sikkerhed 

• Opøve færdigheder

• Nedtælling fra 3

• Mærk indre spænding

• Dyrlæge – man kan redddes

• Rammer – T-rex kommer tre gange

• Pauser undervejs

• Fællesskab giver kraft

• Efterfølgende pause



Elementer i legen
• Identifikation –

• Spænding, der skal være noget på spil (nervesystemet aktiveres)

• Sikkerhed (huler, heller) Indre og ydre verden

• Opøve færdigheder, lægge strategi (mestring)

• Nedtælling fra 3 (forberedelse)

• Mærk indre spænding (kropslig sansning)

• Dyrlæge – man kan redddes (der er altid håb)

• Rammer – T-rex kommer tre gange (rammerne er kendte)

• Tag altid børnene seriøst

• Pauser undervejs

• Fællesskab giver kraft

• Efterfølgende pause (integration) mindfulness, tegning etc. 

• Gerne kropskontakt

• Inddrag børnenes forslag, hvis muligt

• Bøj reglerne så de passer til barnet/børnegruppen

• Nyd det – det skal helst være sjovt både for voksne og børn

• Se på børnene og tænk i den fem-fasede model – hvad har de brug for?



Dinosaurleg 



Det Røde hav



Hvem vil over Det Røde Hav 

• A og B

• B spørger til kroppens status (tracker)

(A viser med hænderne)

Gå frem og tilbage – mærk energien

Differentierede fangeregler – mærk hvad 

barnet har brug for

Jo større autonomi jo større kraft til at 

forlade det sikre sted.

Bevidning – vigtigt.  



Refleksion 

Hvordan var min arousal undervejs?

Hvordan kan jeg bruge modellen i mit 

arbejde?

Hvordan kan jeg bruge legen i mit arbejde? 

Skal den laves om ift. den gruppe jeg 

arbejder med?





Gratis oplæg – og kursus (betaling)

7. oktober kl. 10-11 REgulering GEnnem
Leg: https://faceitaps.simplero.com/page/222216

11. oktober kl. 19-21 FACE:IT og 
vrede: https://faceitaps.simplero.com/page/219246

13. oktober kl. 14-15 REgulering GEnnem
Leg: https://faceitaps.simplero.com/page/222218

8. november kl. 19-21 FACE:IT og Afsky herunder også 
skam: https://faceitaps.simplero.com/page/222007

Forår 2022 – 2 dage Robuste voksne skaber robuste børn

https://book2learn.dk/katalog/kursus/419

https://faceitaps.simplero.com/page/222216
https://faceitaps.simplero.com/page/219246
https://faceitaps.simplero.com/page/222218
https://faceitaps.simplero.com/page/222007
https://book2learn.dk/katalog/kursus/419


Efteruddannelsesmuligheder

REGEL kursus KBH 22. og 23. november:

https://mererobust.dk/vare/regel-regulering-gennem-leg-i-
koebenhavn/

FACE:IT kursus 24. november:
https://mererobust.dk/vare/faceit-kursus-i-koebenhavn-24-
november-2021-inkl-et-faceit/

Fagligt Fyrtårn i følelser med FACE:IT forår 2022

https://mererobust.dk/vare/laeringsforloeb-fagligt-fyrtaarn-i-
foelelser-med-faceit-torsdag-aften-foraar-2022/

https://mererobust.dk/vare/regel-regulering-gennem-leg-i-koebenhavn/
https://mererobust.dk/vare/faceit-kursus-i-koebenhavn-24-november-2021-inkl-et-faceit/
https://mererobust.dk/vare/laeringsforloeb-fagligt-fyrtaarn-i-foelelser-med-faceit-torsdag-aften-foraar-2022/


Tjek ud 

1 ting jeg tager med fra kurset…



Kontakt og links

Carsten Møller

carsten@mererobust.dk

Mobil 22 41 88 14

Links:

www.mererobust.dk

mailto:carsten@mererobust.dk
http://www.mererobust.dk/

