
 

Find Socialpædagogernes podcast i din podcastapp, eller på www.sl.dk/podcast 

 

 
 
Brug Theraplay® i din hverdag 
- Et refleksionsark til podcasten: ’Metoder og tilgange: Theraplay®’ 

 
 

Hos Socialpædagogerne ønsker vi, at I tager de gode læringer fra vores 
podcast med ud i jeres virkelighed. At I enten individuelt, i grupper eller 
på hele arbejdspladsen kan blive inspireret til at bruge den viden, I har 
fået om metoden, i jeres egen praksis.  
Derfor har vi lavet dette refleksiondokument, som I kan downloade og 
printe, og bruge som udgangspunkt for faglig debat og refleksion.  
 
I dokumentet finder I dels en oversigt over de vigtigste læringer fra me-
toden Theraplay®, og dels spørgsmål, som kan hjælpe med at få reflekte-
ret over det, I har hørt i podcasten.  
 
Print begge sider, hæng dem op, og brug spørgsmålnene til at skabe re-
fleksion hos dig og dine kolleger, fx på det næste personalemøde eller 
faglige dag. 
 
God fornøjelse! 
 
Mvh, 
Socialpædagogerne 
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Det skal du vide om Theraplay® 

Theraplay er en relationsbaseret legeterapi, som er udviklet til normaltbegavede 
børn og unge med tilknytningsforstyrrelser og bruges fx til traumatiserede eller om-
sorgssvigtede børn.  
 
Traumatiserede eller omsorgssvigtede børn er ofte understimulerede i forskellige 
dele af hjernen – mere specifikt når det kommer til sansning, føling og mentalise-
ring. Det er de dele af hjernen, som trænes ved Theraplay.  
 
Omdrejningspunktet i Theraplay er derfor leg og glæde og den emotionelle udvik-
ling, og formålet er at skabe eller genskabe kontakten mellem barnet og de betyd-
ningsfulde voksne, der er i barnets liv - fx socialpædagoger.   
 
– Tilknytning er en af milepælene i TP: at vi når derhen, hvor barnet får erfaring for 
at turde knytte sig til et andet menneske, fortæller psykolog og Theraplay-terapeut 
Charlotte Hagmund-Hansen i podcasten. 
 
De fire essentielle dimensioner 
Det er altid en Theraplay-terapeut, der styrer sessionerne, og som den betydnings-
fulde voksen, er det fx socialpædagogens opgave at være til stede og vise barnet, at 
man vil det.  
Gennem leg og berøring genskaber man så situationer, som minder om dem, et 
spædbarn har med sine forældre. Legene udvælges ud fra fire dimensioner i foræl-
dre-barn-relationen alt efter, hvor der skal sættes ind ved det pågældende barn.  
 
De fire dimensioner er: 

• Omsorg handler om at bygge barnets fornemmelse af selvværd op. Følelsen 
af at være værdifuld ‘bare fordi’. Den voksne tilbyder omsorg, uden at bar-
net spørger efter det. 

• Struktur handler om, at den voksne til hver en tid har ansvaret for barnets 
sikkerhed og velbefindende og fx regulerer og guider. 

• Engagement handler om, at kontakten mellem den voksne og barnet skal 
fyldes med leg og glædesfulde øjeblikke. 

• Udfordring handler om at skabe små overskuelige og udviklingsmæssige ri-
melige udfordringer, der støtter barnet til at håndtere dets følelsesmæssige 
spændinger – og som er skabt til succes. 

 
Mere viden og inspiration: 

• Uddannelse og viden om Theraplay: Theraplay® Danmark 

• Artikel fra Fagligt Fokus: Theraplay: Kontakt gennem leg  

• Artikel fra Fagligt Fokus: Theraplay på Skovgården: Leg for alvor 

• Socialpædagogernes podcast: Neuroaffektiv udviklingspsykologi 

• Artikel fra Fagligt Fokus: Neuroaffektiv tilgang: Sådan arbejder vi 
 

http://www.theraplay.dk/
https://sl.dk/fagligtfokus/kontakt-gennem-leg/25672_fagblad/show
https://sl.dk/fagligtfokus/theraplay-leg-for-alvor/15923_fagblad/show
https://sl.dk/fagligtfokus/podcast-neuroaffektiv-udviklingspsykologi/28206_fagblad/show
https://sl.dk/fagligtfokus/neuroaffektiv-tilgang-sdan-arbejder-vi/29584_fagblad/show
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Spørgsmål til faglig refleksion  
over Socialpædagogernes podcast ’Metoder og tilgange: Theraplay®’ 

1. Start med at lytte til Socialpædagogernes podcast ’Metoder og tilgange: 
Theraplay®’ fra d. 20/01 2022.  
Find episoden dér, hvor du normalt lytter til podcasts, fx Apple Podcasts, 
Google Podcasts, Podimo, Spotify eller en anden podcast app. Her søger du 
efter ’Socialpædagogerne’ og vælger den rette episode. Du kan også finde 
episoden på Fagligt Fokus: www.sl.dk/podcast. 

2. Hvis du har brug for det, så læs side 2, som giver et oprids af de vigtigste læ-
ringer fra metoden. 

3. Svar på følgende spørgsmål enten alene eller i samarbejde med dine kolleger.  
 

Refleksionsøvelse 
  

1. Skriv ned: Hvilke pointer fra podcasten giver mening i din/jeres hverdag – og 
hvorfor? 
 

2. Find en konkret situation fra din/jeres hverdag, hvor et barn reagerer vold-
somt fx med udadreagerende adfærd eller uden empati for andre børn eller 
voksne. Reflektér/diskutér:   

• Hvilke konkrete udfordringer var der i situationen?  

• Ud fra det du nu ved om Theraplay og tilknytning: hvilken forskel ville 
den viden så kunne have gjort i situationen?  

 
3. Diskutér: 

• Hvad skal der til, hvis I gerne vil begynde at arbejde med Theraplay på ar-
bejdspladsen? 

• Og hvilke forhindringer kan du se, der ville være ift. at begynde at ar-
bejde med Theraplay?  

 
4. Skriv ned: Hvilke 2-3 pointer fra det, du har hørt i podcasten, kan du tage 

med dig ud i praksis nu? 

 

www.sl.dk/podcast

