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Ydre (indirekte) regulering
Omsorgspersoner:

Kan ikke nås
Kan nås

Ro igen

Frustration

Hverdag

Optrapning

Eskalering

Low arousal tilgang

Stabilisering

Evaluering

Indre regulering - Selvregulering
Fordrer at han/ hun kan

Tre unge med aspergers syndrom
(A. N. A. Singh et al., 2011)

Tre unge med ASF (Singh et al., 2011)
(Piet og Fjorback 2012)

(Greene, 2001, 2017)
(Greene, 2001, 2017)

Grundlæggende antagelse

(Greene, 2001, 2017)

Inden man kan bruge
selvreguleringsstrategier…

… skal man kunne identificere
at man har brug for det!

To typer regulering
Selvregulering

Sam-regulering

• Kan falde til ro og klare deres følelser helt
på egen hånd.

• Har ikke selv sunde/ hensigtsmæssige
copingstategier

- De kan gå væk fra en frustrerende situation.
- De kan tage dybe vejrtrækninger for at falde til ro
og vende tilbage til en aktivitet.

• Kan komme sig selv efter en nedsmeltning
• Strategierne kommer
- Fra omsorgspersonen
- Indefra

• Der er brug for dig til at hjælpe med at regulere
følelser - beroligelse
- Eks.: Ked af det, vrede, angst

• Gensidig regulering
- Det fordrer din selvregulering er effektiv

• Initieres af omsorgspersonen (OBS på advarselstegn) eller
barnet (er blevet I stand til at bede om hjælp)

Day 2022

• Ydre regulering
• Samregulering startet af omsorgsperson
• Samregulering startet af personen selv
• Nogle selvstændige selvreguleringsstrategier
• Fuldt selvstændig i selvregulering
OBS på:
Tilpas niveau til hans / hendes færdigheder
Funktionelle færdigheder
OBS på kontekst
Gruppestørrelse
Miljø (kendt/ nyt)
Kendte/ nye omsorgspersoner
Almindelig velvære: sygdom / træthed / sulten
Day 2022

(Mills & McCreadie, 2017)

“(...) kompliceret tænkning forgår i system
2, som hurtigt bliver træt. Og når vi er
trætte og udmattede, gør vi det, som
kræver mindst disciplin og energi. (...)
Lidt generaliserende kan vi sige, at når
system 2 bliver træt, så begynder system
1 at træffe beslutninger for os. Og da
system 1 kører efter devisen, at tempo er
bedre end præcision, så træffer det ofte
den ‘lette’ beslutning. (...) [det] ender
med, at medarbejderne falder tilbage til
gamle vaner.”
(Münster, 2017, s. 35)

(Kahneman, 2005; 2013)

Øvelse gør neural mester
• Også jf. system 2

Hvordan regulere du dig selv?
– og dine emotioner?
• Hvad gør du for at
- Vågne op om morgenen?
- Falde til ro om aftenen?
- Fastholde opmærksomheden?
- Falde til ro hvis du er blevet
•
•
•
•

Stresset / presset
Overrasket / utryg
Frustreret / vred / irriteret
For glad eller opstemt ift.
situationen?

• Kan andre gøre noget som er…
- Hjælpsomt?
- Ødelæggende?

(Hvordan) kan det, der
hjælper dig, hjælpe dit
barn?
Kan han/ hun få det samme - på en anden måde?

(Østergaard 2021; Dreyer, 2022)

Hvis man skal regulere sig selv, skal andre ikke hælde benzin på bålet

Amygdala hijack

Når vi føler, at vores interesser eller sociale status
er truet, er vi i stand til at reagere ubevidst for at
beskytte eller forsvare vores position, før vi
overhovedet aner, hvad det er vi gør*. Denne adfærd
forværrer som regel vores problemer, fordi den
optrapper konflikten både på det ydre og indre plan.
(…) Men eftersom vi har evnen til at reflektere,
tænke og erkende, har vi en lang række andre
muligheder til rådighed, som rækker ud over de
ubevidste og dybt indgroede instinkter. (…). Det er
endnu en gang spørgsmålet om at vælge en måde at
respondere på i stedet for at lade sig rive med af en
(Kabat-Zinn, 2014, s. 533-534)
automatisk reaktion.

* Daniel Goleman kalder dette fænomen "amygdala hijack".Det sker når den præfrontale cortex, der blandt
andet har ansvar for eksekutive funktioner (for eksempel overordnede vurderinger, planlægning af handling og
social selvkontrol, perspektivtagen og følelsesmæssig regulering), ikke bearbejder de indkommende signaler,
amygdala udsender, når den opdager trussel mod organismen, uanset om truslen er indbildt eller ej.

Google: ”GIF breathe”Træk vejret i takt med
bevægelsen i billedet for at falde til ro

Mindfulness
… baserede redningskranse
Ikke-dømmende nærvær i
nuværende øjeblik:
1. Ikke dømme eller vurdere
2. At være tålmodig
3. At have et åbent sind
-

4.
5.
6.
7.

Et barnligt sind

At være tillidsfuld
Ikke at stræbe efter noget
At være accepterende
At give slip
-

Hmm

Kabatt-Zinn 2014

”Disse redskaber kan være en
hjælp til at ride stormen af og
undgå tvangsmæssigt at handle
på voldsomme følelser eller
sanseindtryk, der på et kritisk
tidspunkt truer med at tage magten
fra en. Næsten alle disse øvelser
henter opmærksomheden tilbage
til det, der sker lige nu, så man
mærker, hvad der sker i kroppen,
og forsøger at tage godt imod
oplevelsen i stedet for at gøre
modstand mod den. Enhver form
for systematisk eller ustruktureret
øvelse kan bruges som
redningskrans”
(Siegel, 2014 s. 121-122)

Kilde: https://mortenmunster.com/et-enkelt-tip-til-at-forbedre-naesten-alle-dine-beslutninger-med-flykaptajn-christian-ungar/

Undgå at blive kapret
af system1
• Den mest afgørende kompetence du
kan have, er ikke at gøre noget!
- Stop dig selv! Gå ikke bevidstløst med
første ide
- ”Delay your intuition”

• Tag beslutninger…

- … baseret på bevidste processer - Når du
har tid
• ANC: Aviate Navigate Communicate
• AAM: Assess Action Manage

- … på forhånd

• Decision speed

• Man kan altid lave en ”Go-around”
- Evnen til at indse man er ved at gøre
noget dumt
- Modenheden til at ændre mening fremfor
at søge bekræftelse på at man havde ret.

“If you’re trying to build resilience at work, you need adequate
internal and external recovery periods. As researchers Zijlstra,
Cropley and Rydstedt write in their 2014 paper: “Internal recovery
refers to the shorter periods of relaxation that take place within the
frames of the workday or the work setting in the form of short
scheduled or unscheduled breaks, by shifting attention or changing
to other work tasks when the mental or physical resources required
for the initial task are temporarily depleted or exhausted. External
recovery refers to actions that take place outside of work—e.g. in the
free time between the workdays, and during weekends, holidays or
vacations.” If after work you lie around on your bed and get riled up
by political commentary on your phone or get stressed thinking
about decisions about how to renovate your home, your brain has
not received a break from high mental arousal states. Our brains
need a rest as much as our bodies do.”
https://hbr.org/2016/06/resilience-is-about-how-you-recharge-not-how-you-endure

“It is easier to act
yourself into a new way
of thinking, than it is to
think yourself into a new
way of acting.”
Millard Fuller
Founder & former president of Habitat for Humanity International

Følelse

Ageren / handling

Angst

Stikke af / trække sig

Ked af det

Græde

Vrede

Aggression
Hvad sker der hvis man ikke forstår sin følelse?

Hvordan er vores
humør?

Frustration
Stress
Pres

Prøver at gøre det ”rigtige”
Vil gerne - Kan ikke → emotioner øges

Adfærd
Som andre synes
er ”forkert”

Derfor er omsorgspersoner

ansvarlige for reguleringen.

Evt. yderligere frustration, stress, pres

Hvis omsorgspersonen ikke påtager sig ansvaret for
emotionsregulering (hvis han/ hun optrapper) – lægger han/hun
ansvaret over på barnet/ den unge… Og han/ hun kan ikke

Pga. nedsat evne til:
Selvregulering / coping / stresshåndtering / emotionsregulering /
følelsesregulering / arousal-regulering / frustrationstolerance

Emotionsregulering
Omsorgsperson
Selvregulering

Barn / ung
Samregulering

Selvregulering

(Day 2022) https://hes-extraordinary.com/self-regulation-strategies

120 Emotional Self-Regulation Ideas for Kids

Spørgsmål, kommentarer &
overvejelser…

Tak for
opmærksomheden!

mhk@aarhus.dk
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