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Den normale hjerne 

Hjernen er nervesystemets 
hovedcomputer.  
Under normale hjerneforhold styres og 
bearbejdes: 
•  indkomne sansesignaler/sanseinput  
•  kontrol af kroppens funktioner  
•  bevidst erkendelse  
•  viljestyrede handlinger  
•  bearbejdning af emotioner 



Det limbiske system: 
•  Hypothalamus 

(hjernens termostat) 
•  Amgdala (hjernens 

alarmcentral eller 112, 
som holder øje med 
alt, specielt alt hvad 
der er ubehageligt og 
farligt 

•  Hippocampus 
(følelseshukommelse) 
transportere 
information ind i 
langtidshukommelsen 

Tanker  

Følelser  

Krop og  
sanser 

Frontal- 
lapperne 

Hjernen 



Hvad er arousal? 

•  Arousal er udtryk for vågenhed, 
modtagelighed for sanseindtryk og 
parathed  

•  Inden for fysiologisk psykiatri omfatter 
arousal en række bevidsthedstilstande, 
spændende fra vågen opmærksomhed 
til bevidstløshed 



Arousalniveau 

•  Et afpasset arousalniveau hjælper os 
med at opretholde en tilpas 
opmærksomhed og fokusering  
–  Hvis der sendes for få impulser til hjernen falder 

arousalniveauet (lavt arousalniveau) 
–  Hvis der sendes for mange impulser til hjernen 

stiger arousalniveauet (højt arousalniveau)  



 
virker sløv, følelsesflad, lav muskelspænding/tonus 

 

Hypoarousal 

 
Hyperarousal  

 
årvågen, anspændt, følelsesstorm, på vagt, aggressiv 

 
 

Lige det rette område 
 

Tolerenceområdet 
 

I balance, rummelig, tænke og føle på samme tid 
 



For lav arousal/hypoarousal 

•  Fremstår apatiske og uinteresseret i 
omgivelsernes stimuli og kontaktforsøg 

•  Muskeltonus typisk lav – ses ofte ved for 
tidligt fødte børn på grund af umodenhed i 
hjernestammen 

•  Medfører at det er svært at lære, mangler 
energi i hjernen til at fastholde nok 
opmærksomhed og motivation til 
læreprocesser 



•  Underaktivering: 
–  Langsom puls og vejrtrækning 
–  Personen trækker sig ind i sig selv, bliver stille og 

gemmer sig 
–  Personen vil fremstå energifattig 
–  Indadvendte eller depressive træk 

For lav arousal/hypoarousal 



•  Hjernen er ikke i stand til at hæmme reaktionen 
på de mange stimuli, vi omgives af = høj 
spænding. Hurtig puls og vejrtrækning. 

•  Samtidigt er det ofte svært at hæmme impulser 
fra det limbiske system - ses især ved, at 
personen er  
•  angste, nervøse, anspændte og på vagt 
•  let bliver affektsmittet 
•  let kommer i konflikt 

For høj arousal/hyperarousal 



For høj arousal/hyperarousal 

•  Fremstår anspændt, urolig og nervøs 
•  Svært ved at holde sig i ro og udelukke 

uvedkommende sanseindtryk (Sensorisk 
udfordret - opmærksomhedsforstyrret) 

•  Konstant søgende og flakkende 
•  Kan fremstå ’latent’ aggressive 

 



•  Overaktivering: 
–  Personen går nemt i et akut alarmberedskab 

(kamp eller flugt) 
–  Ufarlige situationer tolkes som farlige 
–  Personen er årvågen og vagtsom 

For høj arousal/hyperarousal 



Kan være forårsaget af 
•  udviklingsforstyrrelser 
•  funktionsnedsættelse i den præfrontale hjernebark 
•  hjerneskade 
•  stress – PTSD - kompleks PTSD 
•  manglende stimuli - omsorgssvigt  
•  traume (udviklings – og/eller akutte traumer) 

For høj arousal/hyperarousal 



•  Tidlige traumatiske oplevelser kan leve videre i 
nervesystemet i form af vedvarende høj arousal.  

•  Høj arousal der ikke dæmpes ned, kan blive en 
kilde til ubeskrivelig frygt, en konstant følelse af 
overhængende fare, en stadig følelse af ulykke 
som ikke holder op. 

Heller og Lapierre 

For høj arousal/hyperarousal 



Reguleringsvanskeligheder 

•  Mange mennesker med en autismediagnose 
har udfordringer med at regulere sig selv 
–  Kommer let i affekt, er urolige og vagtsomme 
–  Kortluntet, udad reagerende, aggressive 
–  Selvskadende adfærd 
–  Øget modtagelighed overfor stimulation (lyde, 

berøring, sorterer ikke i indtryk) 
–  Øget årvågenhed 
–  Kan virke opmærksomhedsforstyrret, 

ukoncentreret eller hyperaktiv/impulsiv 



 
 

virker sløv, følelsesflad, lav muskelspænding/tonus 
 

Hypoarousal 
 

 
Hyperarousal  

 
årvågen, anspændt, følelsesstorm, på vagt, aggressiv 

 
 
 

Lige det rette område 
Tolerenceområdet (reguleringsvanskeligheder) 

Være i balance, rummelighed, tænke og føle på samme tid 



Tanker  

Følelser  

Krop og  
sanser 

Frontal- 
lapperne 

Højt arousal 

Utryghed og faresignaler 
aktiverer amygdala og der 
skrues ned for fornuft, overblik 
m.m., (neocortex) og vi kan 
faktisk kun tænke en slags 
tanker - overlevelsestanker. 
 



•  at mennesker med neuropsykologiske 
vanskeligheder – ASF er stressede en 
meget stor del af tiden 

•  at en del af de udfordringer disse 
mennesker har, kan afstedkomme et højt 
stressniveau 

ATLASS 

En grundantagelse i forhold til stress  



Typer af stress 





Giftig stress 

•  Giftig stress er særlig skadelig for børn 
(pga plasticitet). 

•  Vedvarende ændringer i barnets 
produktion af stresshormoner, kan 
forstyrre udviklingen af hjernen og 
andre organsystemer og betyde forhøjet 
arousalniveau 



Tanker  

Følelser  

Krop og  
sanser 

Frontal- 
lapperne 

Giftig stress 
Forskning har vist ændringer i 
størrelsen og strukturen af 
amygdala, hippocampus og 
pandelapperne 
 
Hvis amygdala er mere eller 
mindre konstant i 
alarmberedskab enten pga. 
fysiske eller psykiske 
udfordringer è kronisk 
utryghed = hukommelses- og 
styrringsvanskeligheder, samt 
svært ved at lære (IQ falder 
med 10 – 20%) 



Valg af tilgang 

Studio3 



Vi begynder hos os selv 

• Vores tænkning og opfattelse af situationer har 
indflydelse på, hvordan vi handler, når vi møder en 
autist, der er udfordrende i sin adfærd 



Menneskesyn 

•  Det handler om menneskesyn. Alle 
metoder, som tager afsæt i, at personen 
gør sit bedste og skal støttes i dét, er 
gode metoder. 

Bo Elvén 



Low arousal 

•  Low arousal bygger på ideen om, at vi 
skal skabe en rolig hverdag for 
mennesker, som ikke er så gode til at 
regulere deres følelser på egen hånd.  

•  Vi skal hjælpe dem med at regulere 
deres arousalniveau - ofte sænke det 



Tænkningen bag dette udsagn er:  
•  at mennesker som har det svært i livet og kommer 

i konflikter med forældre, personale og andre, ikke 
gør det, fordi de vil genere eller være onde ved 
andre. 

•  nej, de gør det, fordi der er noget i situationen, de 
ikke kan magte.  

Det giver ikke mening, at personen bevidst vælger 
en hverdag, hvor de og deres omgivelser ofte 
oplever konflikter og nederlag.  

”Mennesker, der kan opføre sig 
ordentligt, gør det” 

Ross Grene 



Antagelse: 
•  De fleste mennesker, som udviser en adfærd, vi 

opfatter som udfordrende, er ekstremt anspændt det 
meste af tiden. 
–  Derfor bør vores adfærd forebygge, at personen bliver mere 

anspændt! 

•  Ofte går der krav eller forventninger forud for den 
adfærd vi oplever som udfordrende 
–  Derfor bør vi overveje, om de krav vi stiller er rimelige eller om 

der skal hjælp til! 

Low Arousal strategier 

Studio3 



Når det lykkes, skyldes det, at krav og forventninger 
er tilpasset de ressourcer, der er tilstede 

 
 
 
 
 
 

Når det ikke lykkes, skyldes det, at krav og 
forventninger bliver for store. 

”Mennesker, der kan opføre sig 
ordentligt, gør det” 



”Den der tager ansvar kan påvirke” 

Som professionelle/omsorgspersoner skal vi 
altid se på os selv og vores egen rolle i 
forbindelse med de udfordringer, vi møder. Det 
betyder,  
•  at vi ikke kan lægge skylden på personen 

med en autismediagnose, hvis en aktivitet 
ikke har fungeret, eller der er opstået en 
konflikt.  

•  at vi skal se på, hvad vi selv kan gøre 
anderledes, så den næste aktivitet kommer til 
at fungere bedre.  



•  En person, som ofte kommer i konflikt, er som 
regel sårbare over for stejle krav –  derfor er det 
oftest hensigtsmæssigt at stille kravene på en 
måde, så det bliver let for personen at sige ”ja” til 
vores krav.  

•  Kravtilpasning handler derfor ikke nødvendigvis 
om at sænke krav, men om at stille kravet på en 
måde, så det fungerer. 

Low Arousal strategier 



Kravtilpasning 
•  Udgangspunktet er, at mennesker gerne gør det, 

som opleves som begribeligt og logisk i 
situationen, men siger nej til det ubegribelige.  

•  Derfor skal personen nogle gange hjælpes til at 
honorere kravet 

Low Arousal strategier 



Det kræver fleksibilitet: 
•  Når mennesker mødes med infleksibilitet, 

reagerer de ofte med endnu mere infleksibilitet 
(affektsmitte).  

•  Jo mere infleksibel personen er, jo mere fleksibel 
skal vi være.  

Når en person afviser at deltage i en aktivitet, skal vi 
forsøge at finde ud af, hvad der skal ændres for at 
få personen til at siger ”ja”.  

Low Arousal - kravtilpasning 



 
 
 
 
Hverdag 
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Nedtrapning/
Stabilisering 

Personen er svær at nå 

Eksplosion 
Personen kan ikke nås 
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Ro igen 

Tid: timer; minutter 

Fø
le

ls
en

s 
in

te
ns

it
et

 

Inspiration fra P. Whittaker 

Håndtering af problematisk adfærd 
Personen hører og  
forstår intet! 
Kæmp eller flugt! 

Kontrol Kontrol Kontrol 

KAOS 
Ikke kontrol 



Hverdagen  

Hverdagsstrategier: 
•  Struktur 
•  Ro 
•  Plads 
•  Kravtilpasning  
•  Forståelse for personens opfattelse 

af verden - lytte til personen 
•  Forståelse for personens motiver, 

handlingers mening 

 
 
 
 
Hverdag 

Hverdag Optrapning 
Frustration  

Eskalering  Stabilisering 

Barnet kan ikke n å s Eksplosion 

Evaluering 

Ro igen 

Tid: timer; minutter 
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Philip  Whittaker 



Optrapning  

Optrapning 
•  Find årsagen og afværg 
•  Vær forsigtig med øjenkontakt og 

berøring – hold afstand 
•  Vær obs. på tale - sige fra uden at 

afvise – lytte til personen (aktivlytning) 
•  Afled 
•  Giv valgmuligheder – være tålmodig 
•  Gentag besked - mind om reglerne 
•  Få ro på 

 
 
 
 
Optrapning 

Hverdag Optrapning 
Frustration  

Eskalering  Stabilisering 

Barnet kan ikke n å s Eksplosion 

Evaluering 
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Philip  Whittaker 



Eskalering  

Rummestrategier: 
•  Sondér terræn 
•  Beskyt personen 
•  Beskyt andre 
•  Nærhed uden ord 
•  Reagér behersket 
•  Følg personen på god afstand 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eskalering  

Hverdag Optrapning
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Hvad er det så vi kan gøre for at håndtere 
konflikterne i praksis? 

•  Være professionelle – undgå at blive 
følelsesladet 

•  Lad din ro smitte til den anden person 
•  Undgå at blive smittet af den andens uro 
•  Respekter det personlige rum  

–  Hver gang, du vil gå et skridt fremad, skal du 
sandsynligvis gå to skridt baglæns  

•  Stil dig aldrig lige overfor en person i affekt 

Low Arousal i praksis 
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