
Den sekundære synsopfattelse

Hvad kigger vi på?

Vi kan se detaljer i de ting vi 
ser, men vi ved ikke hvad vi 

kigger på



Starter med konkret 
genkendelse

Den tertiære synsopfattelse
(Ofte er der her mennesker med autisme har deres forståelsesmuligheder)

Skridtet videre er at kunne afkode abstraktion

Ikon forståelse, er ikke ensbetydende med at man forstår alt hvad der sker. Det at forstå en kompliceret situation, hvor i der indgår en 
kop kaffe, kræver langt højere komplicerede neurologiske processer, end det at kunne genkende og forstå en kop kaffe i sig selv.

Dog kan denne ”forståelse i det små” hos en borger, give anledning til at tro, at borgeren oplever og handler ud fra de samme ting 
som os selv, i situationen. At have forståelse for, at et andet menneske ikke nødvendigvis har samme virkelighedsopfattelse som en 

selv, kan være noget af det sværeste. Det er specielt svært, når det andet menneskes  forudsætninger for at opfatte, er helt 
anderledes end vores egen. At have en hjerneskade, eller en hjerne der af den ene eller den anden grund er hæmmet i sin udvikling,   
giver helt andre forudsætninger for at kunne handle og opfatte verden. Og i det store hele, sker der rigtig mange overfortolkninger i 

arbejdet med mennesker med fysisk psykisk funktionsnedsættelse.  

Theo Peeters & Christopher Gillberg (2002): Autisme



En tegning af en kop

Et billede af en kop

KOP

Skriftsprogets kop

konkret kop

Talesproget

Vores hjerne er udviklet til at kunne omsætte virkeligheden til 
symboler, der repræsenterer den virkelige verden. Her har 

mennesker med autisme har problemer, samt mennesker hvis 
funktionsniveau ikke er nået længere end konkret forståelse.

Vores verden er omgivet af symbolik
(Når det tertiære område udvikles)

Theo Peeters & Christopher Gillberg (2002): Autisme



En tegning af en kop

Et billede af en kop

KOP

Skriftsprogets kop

konkret kop

Talesproget

Vores verden er omgivet af symbolik
(Når det tertiære område udvikles)

Theo Peeters & Christopher Gillberg (2002): Autisme

Vores hjerne er udviklet til at kunne omsætte virkeligheden til 
symboler, der repræsenterer den virkelige verden. Her Kommer der 

problemer hvis de forreste dele af hjernen ikke længere er til rådighed, 
som det sker med demens. De opfatter og forstår yderst konkret.



Forståelse af 
ting i virkelighed

Konkret

Køre

Opfattelsesevne der 
forstår, at billedet 
repræsenterer en 

konkret genstand fra 
virkeligheden

Opfattelsesevne der 
forstår at en abstrakt 

tegning repræsenterer 
virkeligheden  

Opfattelsesevne der 
forstår at lyde 
repræsenterer 
virkeligheden

At opfatte og forstå

Drikke

(Tegn til tale)

Theo Peeters & Christopher Gillberg (2002): Autisme



Kommunikation er meget mere end, at tale sammen

At kunne sanse 
er nødvendigt for 
at kunne opfatte

Synkronitet er først 
skridt til at kunne indgå i 
kommunikativ  
førsproglig”dialog” 

Imitation er en forudsætning 
for at udvikle evnen til 
kommunikation og senere 
sprogkompetence

Vi snakker sammen og sådan kommunikerer vi. Men det er meget mere end det. Vi afstemmer 
sensorisk og via følelserne mens vi stor overfor et andet menneske.

Har vi ikke styr på reglerne omkring en  nonverbal kommunikation, kan vi hurtigt 
virke grænseoverskridende og upassende.

”Helle Kjærgård, bente Støvring, Aase Tromborg (2012): Barnets lærende hjerne”



Ud over at kunne opfange symbolik, er det vores 
erfaringsgrundlag danner rammen for hvad vi opfatter

Vores evne til at opfatte verden 
omkring os, er grundlagt via de 

erfaringer vi gør os gennem 
livet. Derfor vil et barn der 

aldrig har stiftet bekendtskab 
med voksnes elskov, søge 
andre mønstre og i stedet 

fange de 9 delfiner, der også er 
repræsenteret i billedet. 

Dorte Lindegård (2012)



Lige meget hvor meget vi prøver, at overbevise vores sensoriske område i hjernen om 
at det vi ser, ikke bør opfattes sådan, lige lidt hjælper det på vores opfattelsesevner. Vi 
bliver ved med at se og forstå det, som vores perception opfatter. Med andre ord vores 

kognition har ingen magt over vores sansning, vi kan ikke tænke os ud af vores 
opfattelsesevne. Vi kan heller ikke med logik og verbal overbevisning, overtale andre til 

at se det vi ser.



Vores følelser det vi oplever bliver også opfattet fysisk i vores krop, vi kan mærke dem fysisk. Dette er kaldet for vores somatiske 
markører. Vi kan på den måde få fysiske reaktioner på følelsesmæssige reaktioner. Sug i maven, kuldegysninger, blodet forsvinder
fra hovedet, kvalme og mange flere reaktioner, der sker som en reaktion på vores følelsesoplevelser. Det er vores krop der oplever 
følelserne, hvilket gør følelsesoplevelsen fysisk nærværende og forståelig for os i en fysisk virkelighed. 

Der er ikke nogen der ved, hvordan andre oplever forskellige påvirkninger i livet. Vi oplever og håndterer de situationer vi står i 
forskelligt, alt efter hvad vi har indlært i gennem livet. Derfor kan vi ikke forvente at, vi kan forstå et andet menneskes oplevelser, og 
som fagpersoner der skal tage sig af andre mennesker er det vigtigt, at vi ikke gør os kloge på andres oplevelser. Det vi kan gøre er, 
at være åbne over for deres og deres reaktioner, også selv om vi med vores bagage, har en anden oplevelse af situationen. Samt at 
vi måske syndes de overreagerer eller må tage sig sammen mm. Det er ikke relevant for dem vi skal hjælpe, husk det er jeres 
oplevelse, ikke deres og det er dem vi skal hjælpe ikke os selv. 

Vi kan på ingen måde fratage et andet menneske deres oplevelser ved, at snakke dem til fornuft, eller sige de må tage sig sammen. 
Vi kan allerhøjest hjælpe med nogle strategier til, at håndterer deres reaktioner, ved at være anderkendende og udvise omsorg. Vi 
kan under ingen omstændigheder ændre dem, via formaninger og irettesættelse. Vær derfor opmærksomme på jeres reaktioner 
overfor andres oplevelser, vi skal hjælpe dem, ikke ”dunke dem i hovedet”. 

Vores og andres oplevelser, vores somatiske markører

Det er ikke jeres oplevelser der 
tæller her, det er deres.         

”Damasio” ” Dorthe Birkmose”



Hjernen indstiller omverden til en 
forståelig helhed

Jeg kunne godt fristes til at tro, at mennesker med 
autisme, bl.a. har problemer her så hjernen har svært 

ved netop denne afkodning af de sansestimuli. Det 
ville bevirker at alt opfattelse er klinisk gengivet og 

ikke indeholder den hjælp der skal til for at navigerer 
nemmere gennem omverden. 

Dag    Nat
Når aberne skal finde frugterne i toppen af træerne 
skal de have samme farve hver gang. Sådan er 
virkeligheden bare ikke, frugten skifter farve når 
dagslyset ændre sig. En mangofrugt skifter farve fra

dag til aften, fra orange til lilla. Her er hjernen 
så smart indrettet, at den ændre farverne så 
frugten opleves orange på alle tidspunkter.

”Peter Lund Madsen (2012): Dr. Zukaroffs testamente”



- Styrer de bevidste processer (at være 
bevidst er ikke det samme som at være ved 
bevidsthed)

- Planlægning

- Tanker, refleksion

- Styring af de limbiske impulser

- Styring af bevidst hukommelse  

- Social forståelse?

Frontal cortex

De forreste områder af hjernen, der styre vores evne til fungere som 
velovervejende, resonerende mennesker, der kan udsætte behov og 
kontrollerer de følelsesmæssige sansesignaler fra det limbiske område  

Rikke Stibolt, Neuropædagog, stibolt@live.dk

Håkan Eriksson, Peter Lund Madsen, Anders Gade, Kjeld Fredens,  Susanne Freltofte, 
Susan Hart, Marianne Betzen, Helle Kjærgård  m.fl.

”Helle Kjærgård, bente Støvring, Aase Tromborg (2012): Barnets lærende hjerne”



Affektiv styring

Mental kontrol

Neuroaffektive processer
(videreudviklingen af det limbiske system)   

Målretter følelsesmæssige og mentale indtryk og 
planlægger handlinger

Frontalområdernes varme og kolde kognitioner 

• Følelserne styre indholdet

• Følelserne nuanceres

• Emotionel styring og kontrol

• Fornemmelse for andre

• Somatisk markør 
(følelserne taler gennem kroppen)

• Evne til at føle skam

• Det tager tid at få tankerne frem 

• Planlægning/Struktur

• Arbejdshukommelse

• Theory of mind

• Sprogforståelse

• At kunne genkalde bevidst 
Hukommelse

• Abstraktion

Følelser og intuition

Refleksion

• At kunne drille

• Viljestyrke

• Tidsopfattelse

• kører rundt med 
personalet

• Beregnende

• Vælger bevidst 
at han ikke gider

Begreber vi 
tillægger

”Helle Kjærgård, bente Støvring, Aase Tromborg (2012): Barnets lærende hjerne”

”Dorthe Birkemose: Praksisfilosofi (2013 ) Når gode mennesker handler ondt”



Uden følelser ingen fornuft
Affektiv styring

Rikke Stibolt, Neuropædagog, stibolt@live.dk

Der skal styring og regulering til, at få hjernes følelsesimpulser 
til at arbejde konstruktivt og skabe fornuft. Uden denne styring 

arbejder hjernen impulsivt og behovsorienteret.

Neuroaffektiv 
udviklings psykologi

Uden følelser kan vi ikke være rationelle, omsorgsfulde mennesker, men 
følelser skal reguleres. Uden klar funktionel styring af vores følelser, er vi hverken 
omsorgsfulde eller rationelle, vi bliver egoistiske og humørsyge. Vores 
professionelle, omverden opfatter det i diagnoser, og prædikater som borderline, 
ADHD, ADD, mm. ser nu dagens lys. Sådanne diagnoser bliver opfattet som
apperatur-fejl i hjernen, kemiske ubalancer mm. Det henleder fokus til medicin og uforanderlige tilstande, 
diagnosen er givet sådan ligger landet. Alt nyere forskning omkring følelsesmæssig udvikling af hjernen, 
peger på, at sådanne psykiske diagnoser består, af et dårligt reguleret affektivt system, hvor vi ikke kan 
styre os selv. Reguleringen udvikles via den tidlige primære kontakt. Og er grundlaget til at fungere som 
menneske. Vi er skabt til at udvikle vores hjerne og krop i samspil med andre mennesker. Tæt 
sammenflættet med integreringen af vores sanser, udvikles selvregulering af vores emotioner og 
indlevelse i andre menneskers følelsesliv. Men hvordan regulering? Vi udvikler vores evne til, at have 
kontrol over vores følelser via det tætte samspil med vores forældre i de tidlige år af vores liv. Rammerne 
sættes af den voksne der også regulerer hastighed og intensiteten af samværet

Susan hart (2006): Hjerne, samhørighed og personlighed



Følelsernes vej i hjernen

Grundfølelserne opstår 
her. Der er 6 anerkendte

- Glæde
- Vrede
- Frygt
- Tristhed
- Afsky overraskelse
- Overraskelse

Frontal bearbejdning
Af følelsesimpulser, 
giver flere følelses-
nuancer

Eks:
- Genert
- Nysgerrig
- Jaloux
- Ulykkelig

Og 50 – 70 andre. 

Udover at nuancere følelserne, bruger hjernen også denne proces til at kunne træffe 
velovervejede beslutninger.

At lade følelserne blive hjemme, gør en person uansvarlig. 

Den opfattelse at det er klogt at holde hovedet koldt og ikke indblande følelser, når 
man træffer komplicerede beslutninger, er strengt taget nonsens. Den ”rene” fornuft, 
uden følelsesmæssig og social hensyntagen, udmærker personer med 
personlighedforstyrrelser, autister, og personer med omfattende skader i 
frontallappernes orbitale bark og føre til tilpasningsvanskeligehder eller rene 
katastrofer for patienten og hans omgivelser.                       

(Håkon Eriksson)

Peter storgaard: Psykolog/udvikler af krap konceptet 



Præfrontale Kompas

Høj refleksiv funktion

Lav refleksiv funktion

Impuls-
hæmning

Impuls-
aktivering

Vores evne til at mestre vores præfrontale kompas, kræver udvikling, 
god navigering og styring af hele hjernen. 

”Marianne Bentzen (2014): Den neuroaffektive billedbog” 

”Susan Hart: Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1, 2, 3”



Præfrontale Kompas Høj refleksiv funktion

Lav refleksiv funktion

Impuls-
hæmning

Impuls-
aktiveringFørste trin: Skamregulering

9 måneder

Andet trin: Sprog, tanker og fantasi
3-4 år

Tredje trin: Resonering og mentalisering
7-8 år

Det frontale kompas er en beskrivelse af, hvordan de affektive 
områder i den frontale del af hjernen arbejder. De to kompasakser 
drejer sig, på det frontale niveau, om impulsstyring og refleksion. På 
den ene akse handler det om at kunne hæmme eller modsat at kunne 
fremme impulsaktiveringen, mens det på den anden akse handler om 
ens evne til at være reflekterende eller modsat ens manglende evne 
til at reflektere over sin omverden. Disse to akser repræsenterer de 
grundlæggende frontale værktøjer til at styre selve ”hovedkontoret” 
den forreste del af hjernen. 
Udviklingen af det frontale kompas starter der, hvor de frontale dele af 
hjernen forbindes med de dybereliggende limbiske områder af 
hjernen. Dette starter ved omkring 9 måneders udvikling for den 
normalt udviklede hjerne. Her begynder øvelsen i at kunne stoppe sig 
selv i forhold til de impulser hjernen sender via vores lyst til, at gøre 
forskellige ting. Dette er med til at sikre en god balance på 
kompasaksen hvor vi derved lærer at hæmme og fremme vores 
impulser på et optimalt niveau. Senere, når det lille barn bliver 3-4 år 
gammelt, starter reguleringen i forhold til de tanker, de har omkring de 
ting det oplever, reguleringen sker via barnets primære person. 
Barnet øves her i, hvordan virkeligheden er skruet sammen, når det 
kom til stykket, da barnet på dette udviklingsniveau har svært ved at 
få de rigtige oplevelser placeret på de rigtige hylder i hjernen. Barnet 
støttes derfor i at tænke rationelt og få styr på sine tanker i forhold til 
virkeligheden. Sidst på øverste niveau arbejdes der med 
mentalisering, evnen til at kunne tænke udover vores egne 
oplevelser, samt avancere vores tanker og refleksionsevne. 

”Marianne Bentzen (2014): Den neuroaffektive billedbog” ”Susan Hart: Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1, 2, 3”



Evne til at føle skam

Ved 12 måneders 
funktionsniveau, 

skabes vores evner 
for at mærke den 
stærke følelse af 

skam

Skam er medvirkende til at vi udvikler vores følelsesregulering og er med til at skabe grundlaget for 
vores personlighed og, at vi kan fungerer socialt sammen med andre mennesker. Men følelsen 

skam er en meget stærk følelse, der kan være svær at håndterer. Og det kan give store psykiske 
problemer at blive fastholdt i samfølelsen i mange situationer igennem en opvækst. Dette sker ved 
at man ikke trøster og men holder fast i at barnet ikke opfører sig ordentligt. Omvendt lærer vi ikke 
at regulerer/hæmme vores følelsesliv, hvis vi ikke for lov at opleve skamfølelsen og lærer hvordan 
vi skal komme videre fra den igen. Sker det mangler vi evnen til at være i følelsesmæssig kontrol 

igennem livet, og vi får svært ved at håndterer kritik og modgang.

Affektiv styring

Susan hart (2006): Hjerne, samhørighed og personlighed



Evne til at føle skam

Affektiv styring

Hjernes evne til at kunne mærke skam, opstår fordi to kraftige følelsessystemer igangsættes 
samtidig. Skamfølelsen kan eks. skabes i situationer hvor vi stopper et barn i en handling der 

styret af lyst. Dette skaber følelsen af skam hos barnet. Lyst er styret af dopamin 
transmitterstoffet, og det ”stop” vi pålægger barnet sender nodadrenalin ud i hjernen, de to 

transmitterstoffer giver sammen følelsen skam. Det er vigtigt at vi ikke fastholder skam 
følelsen, med hjælpe barnet til at få følelsen under kontrol, så den ikke er ubehagelig længere.

Dopamin nodadrenalin

Skam

Susan hart (2006): Hjerne, samhørighed og personlighed



Hvordan lærer vi at håndtere følelsen?

Det er vigtigt at vi personaler, samler borgeren/barnet op igen efter at skamfølelsen har været tilstede. Ellers kan det blive 
en dekraderende oplevelse, at blive hængende i følelsen. Hvilket skaber dårlig selvfølelse, og manglende selvværd.

Vi samler borgeren/barnet op ved at trøste og anderkende følelsen af at det er svært, efterfulgt af at vi sørger for, at skabe 
følelse af at mestre samspillet og situationen igen. Hvilket betyder at vi på ingen måde skal bære nag eller tanken om, at 
”så kan han lære det” osv. Vi skal lægge vores private følelser af uretfærdighed og ”ret skal være ret” til side, og være 
opgaven voksen. Det er os der skal regulerer samspillet, ikke borgeren/barnet der skal trynes.  

”Marianne Bentzen (2014): Den neuroaffektive billedbog” ”Susan Hart: Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1, 2, 3”



Emotionel styring og kontrol

At kunne styre sine følelser, er at kunne 
hæmme impulser, så de ikke tager over og 

styre krop og hjerne. Det sker ved et 
samarbejde mellem det limbiske system og 

det nederste af blok 3 i frontal cortex. 

Affektiv styring

Vrede kan være svær at styre

Lyst kan give skyklapper på

Susan hart (2006): Hjerne, samhørighed og personlighed



Vores evne til at føle med en anden og vise medfølelse, kommer 
ikke af sig selv, men udvikles i samspil med vores primær person.

Empati
Affektiv styring

Empati er evne til at indleve sig i og sætte sig i en andens menneskes sted. I den empatiske proces bliver vi 
enten ført med i den andens sindstilstande, eller deltager selv aktivt i forsøget på at identificere os med dem 
og derigennem forstå vedkommende. Den empatiske indlevelse beskrives ofte som en del af grundlaget for 

social forståelse, ikke mindst hvad angår nonverbal kommunikation mellem fx forældre og børn også 
selvom social drift er en kompliceret sag.

”Susan hart (2006): Hjerne, samhørighed og personlighed”



Hjernes ypperste kontrolrum

Rikke Stibolt, Neuropædagog, stibolt@live.dk

Øverste enhed der med 
fintfølende hårdhed, 

holder styr på de 
underliggende tropper. 

Paradoksalt nok, er det langt fra 
alt der når frem til kontrolrummet.

”Helle Kjærgård, bente Støvring, Aase Tromborg (2012): Barnets lærende hjerne”



Planlægning
Associations Mental kontrol

Får lyst til chokolade

Planlægge et 
kompliceret forløbet 
mentalt, så vi kan 
udfører det fysisk 

Mobiliserer hjernen til at sanse og 
forstå situationens helhed og 

igangsætte kroppen til handling

Tidligere 
laget

erfaring

I tankesat

”Helle Kjærgård, bente Støvring, Aase Tromborg (2012): Barnets lærende hjerne”



Planlægning
Associations Mental kontrol

Får lyst til chokolade

Udfører et 
kompliceret mentalt 
tilrettelagt forløbet, 

fysisk 

Mobiliserer hjernen til at sanse og 
forstå situationens helhed og 

igangsætte kroppen til handling

Tidligere 
laget

erfaring

Hjernes 
associations

transport

”Helle Kjærgård, bente Støvring, Aase Tromborg (2012): Barnets lærende hjerne”



Handle på lyst
Associations

Får lyst til chokolade

Mobiliserer hjernen til at sanse og 
forstå situationens helhed og 

igangsætte kroppen til handling

Tidligere 
laget

erfaring

Handle på lyst

Mental kontrol

”Helle Kjærgård, bente Støvring, Aase Tromborg (2012): Barnets lærende hjerne”



Direktøren har svært ved at finde sin plads

Struktur kommer i mange former, men fælles for de forskellige struktur-former er, at det skaber ro og forudsigelighed for 
mennesker. Uden vi måske er klar over det, har vi alle sammen brug for struktur i den ene eller anden form. Og mangel på 
struktur kan giver stress og kaos. Hvis man har neurologiske problematikker, der hæmmer ens fysiske og psykiske 
handlemuligheder, formindskes muligheden for at kunne skabe sin egen struktur i
hverdagen, Derfor er personer, med disse udfordringer, afhængig af at andre hjælper dem 
med at sætte strukturen op, så verden ikke bliver fyldt med kaos. Det er det ikke nok bare at 
snakke om struktur på et bosted, eller nogen gange forsøge at skabe lidt forudsigelighed for 
de mennesker der bor der. Der skal være helt faste rammer så verden ikke flyder. Nogen 
kan klare friere rammer end andre, men det er op til pædagogerne, at finde frem til lige 
præcis den struktur der passer til den enkelte, og holde fast i den, selv om der er mange 
skiftene vagter. 
At være i stand til at planlægge er ikke noget vi er født med. Og at kunne opdele og strukturere i sin 
hverdag er en frontal direktør funktion, der ikke kan forventes, at fungerer med en direktør der lige er 
mødt på arbejde. Dette er noget mennesker med autisme generelt har store problemer med.



Abstraktion
Evnen til at kunne forstå noget der ikke er konkret 



Theory of mind

At være i stand til at sætte sig 
ind i andres tanker og 

verdensanskuelse, er noget 
der kræver, avanceret udvikling 

af frontal cortex.

Mentalisering

Mental kontrol

”Peter Thybo (2013): Neuropædagogik”



Arbejdes hukommelse

Dens funktion er at fastholde informationer og tanker, så 
vi kan forholde os til indholdet fra flere sider. Den 

organiserer tanker og informationerne så vi kan agerer 
rationelt og velovervejet. Uden denne funktion kan vi 

ikke holde et bevidst fokus. 

Ordet arbejdshukommelsen er 
et levn fra den gang hjernen blev 
opfattet som en computer med 

harddisk. 

Når klappen går ned, er det 
arbejdshukommelsen der svigter

Funktionen er med til at hente vores virkelighedsbillede frem 
og vores selvforståelse. Det er ikke kun et spørgsmål om 

forståelse for vores omverden, men også om hvem vi er som 
mennesker, vores identitet og  hvordan vores verdensbillede 

hænger sammen.  

”Peter Lund Madsen (2012): Dr. Zukaroffs testamente” ”Kjeld Fredens (2012): Mennesket i hjernen”



A.  Jean Ayres                                                      : Sanseintegration hos børn.

Peter Lund Madsen                                              : Dr. Zukoroffs testamente 

Freltofte/Pedersen                                                : Hjerner på begynder stadiget.
: Hvor slipper dampen ud.
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Uta Frith                                                   : Autisme og Aspergers syndrom

Helle Kjærgård, Bente Støvring, Aase tromborg    : Barnets lærende hjerne

Theo Peeters                                                       : Autisme

Ylva Ellneby                        : Hvis du ikke rør mig, så dør jeg.

Kjeld fredens                        : Mennesket i hjernen.

Håkon Eriksen                      : Neuropsykologi.

Anders Gade                         : Hjerneprocesser.

Anne Brodersen                    : Brug din krop.

Lilly Nielsen                         : Tidlig indlæring trin for trin.

Birgitte Christensen Gammeltoft   : Sansestimulering for voksne.

Susan Hart:                            : Hjerne, samhørighed, personlighed
: Fra interaktion til relation
: Den følsomme hjerne
: Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1, 2, 3

Ann – Elisabeth Knudsen     : Pæne piger dumme drenge.
: Seje drenge og superseje piger

Marianne Bentzen : Den neuroaffektive billedbog

Dorthe Birkemose : Når gode mennesker handler ondt 

Daniel Kahneman : At tænke – Hurtigt og langsomt

Bo Hejlskov Elvén : Problemskabende adfærd

Pernille Roug : Marte Meo i praksis
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