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Susan Hart: Neuroaffektiv udviklingspsyko-
logi 1, 2 og 3. Hans Reitzel 2016. Hver bog 
175 sider, kr. 200. Fås samlet i kassette. 
 
Susan Hart har gjort det igen. Hun har 
med sin udgivelse af ’pixitriologien’ 
med titlen Neuroaffektiv udviklings-
psykologi 1, 2 og 3 formidlet, hvordan 
barnet udvikler sit følelsesmæssige, 
personlighedsmæssige og sociale po-
tentiale i det relationelle samspil. Med 
sin klare formidlingsform lykkes det 
Susan Hart særdeles godt at beskrive 
meget komplekse processer i hver-

dagssprog, så enhver læser kan forså 
det vigtige budskab, hun har på hjerte. 

Bøgerne er illustreret med tegninger 
og citater, som fremhæver og forstær-
ker forståelsen af neuroaffektiv ud-
viklingspsykologi. De er skrevet i et 
letforståeligt og enkelt sprog, hvori 
forfatteren formidler budskabet om, at 
man ved at arbejde neuroaffektivt er i 
stand til at forebygge og behandle børn 
langt mere omfangsrigt i relationsar-
bejdet. Der er endvidere henvisninger 
til filmklip, der forklarer og illustrerer 
centrale psykologiske begreber.
 
Vi følger fem menneskeskæbner, fra 
de bliver født og op til voksenlivet. 
Man bliver som læser taget i hånden 
og ført ind i det neuroaffektive uni-
vers. Ved at følge disse menneske-
skæbner illustreres det, hvordan den 
trygge tilknytning understøtter hjer-
nens udvikling. Vi får indblik i, hvor 
sensitivt spædbarnets nervesystem 
er, når der ikke forekommer de møde-
øjeblikke, makro- og mikroregulerin-
ger samt fejlafstemning, som er med 
til at skabe de utrygge og desorganise-
rede tilknytningsmønstre.
 
Disse menneskeskæbner giver læ-
seren indblik i samt forståelse for 
de forskellige tilknytningsmønstre. 
Pixibøgerne har en kontinuerlig rød 
tråd med hensyn til, hvordan man kan 
møde barnet i den nærmeste udvik-
lingszone. De giver desuden et stort 
indblik i, hvordan man kan regulere et 
ubalanceret nervesystem.
 
Samtidig hjælper bøgerne os med at 
få indblik i den treenige hjerne. De 
forklarer, hvordan man med denne vi-
den er i stand til at forebygge og forstå 
de børn, unge og voksne, som har van-
skeligheder med at indgå i sociale og 
følelsesmæssige interaktioner. 

Susan Hart går bag om psykiatriske 
diagnoser såsom ADHD, angst og 
OCD. Hun belyser, hvordan man kan 
forstå barnet, som har et ureguleret 
nervesystem, og ligeledes støtte det 
ind i den nærmeste udviklingszone, 
således at barnet får lært selvregule-
ringskompetencerne.  

Bøgernes emner – barnets udvikling, 
tilknytnings betydning, mentalise-
ringsforståelse  og beskrivelsen af den 
tredelte hjerne i kompasser – giver læ-
seren en indsigt i og forståelse af den 
nyere viden om hjernens funktioner 
og strukturers udvikling i det sociale 
rum.

I den første bog med titlen Makro- og 
mikroreguleringer følger vi de samspils-
processer, der er nødvendige for bar-
nets optimale trivsel. Her belyses 
barnets medfødte temperament og 
kompetencer samt betydningen af 
synkronisering og kommunikation. 
Forældrenes asymmetriske ansvar 
og betydningen af spejling og spejl-
neuroner samt afstemning, fejlaf-
stemning og genafstemning belyses 
ligeledes. I bogen følger man fem 
børn fra 0-1 år. Ved brug af eksempler 
beskrives synkroniseringsproces-
serne imellem forældre og spædbørn. 
Gennem de fem børns livsvilkår får 
man som læser indblik i, hvordan det 
præges meget tidligt i spædbarnet, 
hvis forældrene ikke er afstemt med 
barnet. Dette giver grobund for uhen-
sigtsmæssige tilknytningsmønstre. 
 
Bog nr. 2 har titlen Fra tilknytning til 
mentalisering. Heri præsenteres dan-
nelsen af de tilknytningsmønstre, 
som grundlægges ved de makro- og 
mikroreguleringer, der finder sted 
fra barnets fødsel. Gennem mødeøje-
blikkene danner barnet indre repræ-
sentanter, som er grundlæggende for 
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tilknytningsdannelsen. Beskrivelsen 
understøttes af eksempler, hvor det 
fremgår, hvad der er fremmende for 
den sunde udvikling og mentalise-
ringsevne. Den giver samtidig indsigt 
i, hvordan man kan hjælpe børn, som 
er blevet ureguleret og fejlafstemt i 
den tidlige start på livet.
 
Bog nr. 3 med titlen De neuroaffektive 
kompasser beskriver et navigationsred-
skab til støtte for menneskets person-
lighedsmodning, uanset alder. Navi-
gationsredskab, hvor kompasserne 
illustrerer det autonome nervesy-
stem, det limpiske system og præfron-
tale cortex. Her behandles de udfor-
dringer, som barnet stilles overfor i 
løbet af hjernens modning. Kompas-
serne giver et overblik over, hvordan 
udviklingen bør foregå, men er også et 
arbejdsredskab til, hvordan man uan-
set alder kan få støtte til at udvikle den 
nærmeste udviklingszone. Dette vil 
kunne resultere i, at de psykiske selv-
reguleringskompetencer udvikles, 
forudsat de mødes i deres nærmeste 
emotionelle udviklingszone.
 
Susan Hart er psykolog, specialist og 
supervisor i børnepsykologi og i psy-
koterapi og har udviklet den neuro-
affektive tænkning med afsæt i den 
nyere hjerneforskning. Jeg vil varmt 
anbefale de tre bøger til alle faggrup-
per og privatpersoner, som er interes-
serede i barnets udvikling og ønsker at 
se bag om barnets tegn på mistrivsel.

Mary á Argjaboða
Psykoterapeut MPF

Line Bundgård: Fie på kirkegården og Fabi-
an er vred. Nyt Nordisk Forlag 2016.  Hver 
bog 17 sider, kr. 99,95.

Forfatteren til disse to højtlæsnings-
bøger for børn og de voksne, der er 
omkring dem, er familie- og psykote-
rapeut MPF med fokus på sorg. Hun 
mistede sin mand, da hendes børn var 
henholdsvis seks og otte år. 

At miste er et grundvilkår, og derfor er 
det så vigtigt, at vi tager os tid, rum og 
plads hos hinanden i sorgen. Disse to 
små fine højtlæsningsbøger maser sig 
ind og kalder på, at vi er sammen om-
kring dette grundvilkår, vel at mærke 
i børnehøjde. De fortæller usentimen-
talt i et sprog, som er til at forstå for 
alle, om svære følelser. De er samtidig 
en fin indføring i, hvordan vi som for-

ældre og andre voksne omkring børn, 
der har mistet, helt konkret kan give 
sorgen ord, plads og rum igennem et 
sprog, der åbner op i stedet for at lukke 
ned.

Børns sorgreaktioner illustreres rig-
tigt fint i Fabian er vred, hvor Fabian, 
der har mistet sin far, har været oppe 
at slås i skolen og på vejen hjem også 
skubber til sin mindre søster. I starten 
stiller moren de indlysende spørgs-
mål, som de fleste forældre nøjes med: 
”Hvad er der galt Fabian?” og ”Har 
det været en svær dag i skolen?” Sæt-
ninger som Fabian ikke umiddelbart 
reagerer på. Først da moren spejler 
Fabians følelser ved at fortælle ham 
om en episode, hvor hun selv mistede 
fatningen pga. sorgen, åbner Fabian 
op. Det bliver til en fin dialog om det 
at være vred på sin afdøde far. Det er 
netop det, der gør, at Fabian ikke kan 
være i sin krop. Og er det egentligt til-
ladt at være vred på den, man savner, 
elsker, og som aldrig kommer tilbage?

Både Fie på kirkegården og Fabian er vred 
tager udgangspunkt i helt alminde-
lige hverdagssituationer, hvor sorgen 
fylder. Bagerst i bøgerne er der spørgs-
mål til inspiration og samtale børn og 
voksne imellem. Spørgsmål, som kan 
være en god støtte for den voksne til 
at få fast grund under sine egne fød-
derne i sådan en dialog. Det er et godt 
udgangspunkt for, at barnet kan finde 
tryghed til at få sat ord på sin egen sorg 
– sammen med en voksen og sammen 
med andre børn.

Illustrationerne, der er tegnet af Sø-
ren Tomas, er er en anelse dystre, men 
også varme og humoristiske. Det er 
næppe en tilfældighed, at hovedper-
sonerne er illustreret som stinkdyr/
grævlinger. For sorg har det med at 
’fimse’ for omgivelserne, og for ho-


