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Introduktion til grundprincipperne i Theraplay® 

                   

• Dato: - 1.-2. november 

• Sted: Hotel Comwell Holte, Kongevejen 495 A, 2840 Holte 

• Tid: 09:00-16:00  

• Alle dage er inkluderet morgenmad fra 08:30, samt frokost og eftermiddagskaffe. 

 

 Kursets program:  

• Arbejde med de teoretiske byggesten i metoden ud fra en oplevelsesorienteret tilgang 

• Introduktion til Theraplay og gennemgang af de fire dimensioner: Struktur, Engagement, Omsorg og 
Udfordring 

• Aktiviteter med fokus på kontakt og samspil inden for de fire dimensioner 

• Arbejdet med forældrene 

• Theraplay i relation til de neuroaffektive kompasser 

• Refleksion og diskussion med henblik på brobygning til egen terapeutisk eller pædagogisk praksis 

Kursusbeskrivelse:  
Her i Danmark har neuroaffektiv udviklingspsykologi igennem de seneste 10 år bidraget til at kvalificere 

eksisterende Theraplay-praksis, idet metoden på mange måder udgør den behandlingsindsats, der skal til 

med mennesker, hvis nærmeste emotionelle udviklingszone ligger inden for det første leveår.  

Kort fortalt er Theraplay en relationsbaseret legeterapi, som er interaktiv, fysisk og sjov. Metoden er 

udviklet med udgangspunkt i tilknytningsteorien og dens livsnerve er den sunde, afstemte interaktion 

mellem forælder og barn. Theraplays interaktioner fokuserer på fire essentielle kvaliteter i forælder-barn 

relationen: Struktur, Engagement, Omsorg og Udfordring. I Theraplay betragtes her-og-nu oplevelsen i 

interaktionen mellem barnet og forælderen som et mål i sig selv og som grobunden for en aktiv, 

følelsesmæssig forbindelse. Theraplay er primært rettet mod børn i 1 – 12-års alderen og deres forældre, 

men anvendes også i forhold til teenagere og deres forældre. Metoden bliver brugt til børn med 

følelsesmæssige, sociale, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder. Theraplay fokuserer ikke på 

barnets faktiske alder, men derimod på barnets følelsesmæssige udviklingsniveau. Målet er at udvikle og 

styrke tilknytning, selvværd, tillid til andre og glædesfyldt samspil, således at barnet rustes til at kunne 

begå sig i mere alderssvarende sammenhænge hjemme og ude. 

 

Betaling- og afbestillingsregler:  

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige 

kunder faktureres elektronisk via EAN nummer. Indtil 6 uger før afholdelse kan 

konferencen frameldes uden omkostninger. I tilfælde af aflysning refunderes det fulde 

beløb. Du er altid velkommen til at tilbyde pladsen til en kollega uden udgift for dig.  

Ønsker du at afmelde dig kurset/konferencen, skal det gøres til mail: kontakt@docenten.dk 

 


