
TIL LÆRING - I FÆLLESSKABER

FOREBYGGELSESSTRATEGIEN:

• Theraplay er en relationsbaseret 
legeterapi, med fokus på sund, 
afstemt interaktion mellem 
forældre og barn.  

• Metoden bliver brug til børn med 
sociale, følelses-, udviklings og 
adfærdsmæssige vanskeligheder. 

• Theraplay er primært rettet mod 
børn i 0-12års alderen, men kan 
også anvendes til teenagere og 
voksne. 

• I Familiehuset Ankersvej arbejder 
Psykoterapeuterne ud fra princip-
perne i Theraplay

Fakta om Theraplay
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Kan man lege sig til styrkede relationer og deltagelse i fællesskaber? 
Ja, er svaret fra psykoterapeuter Yvonne Langpapp og Karen Bjerre 
Christensen.  

Af Sofie Boudigaard Nielsen 

Børns evne til at knytte relationer til andre mennesker er afgørende for deres 
trivsel og udvikling igennem hele livet. I Familiehuset Ankersvej bruger de leg 
til at styrke de nære relationer i det lille fællesskab imellem barn og forældre, 
og som en indgang til det store fællesskab i dagtilbud, skole og fritid. 

Styrkelse af det lille fællesskab
Når samspillet og kontakten ikke fungerer, gør det ondt 
hos både barn og forældre. Ved hjælp af principperne fra 
Thera play, hjælper psykoterapeuter Yvonne og Karen 
med at styr ke tilknytningen: ”Vi bruger leg til at give  
rela tionen en ny chance. Ved at hjælpe forældrene med 
at finde deres indre legebarn frem, bliver de mere frie til 
at lege, grine og skabe en god kontakt til deres barn.”

Grundideen er, at leg og tristhed er hinandens modsætninger, og  
dermed er leg en god indgang til at hjælpe barn og forældre til at åbne 
sig for hinanden. Ud fra principperne i Theraplay skræddersyes et 
systematisk ’lege-forløb’ for familien. ”Hvis forløbet lykkedes, 
oplever vi, at der sker en tydelig udvikling i relationen 
imellem forældre og barnet.” 

Theraplay:  
en legende indgang 
til fællesskaber
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Det er netop målet med et Theraplay-inspireret forløb at skabe tilknytning, 
selvregulering, selvværd, tillid og glæde for barnet i det nære fællesskab, 
hvilket kan ruste barnet til også at begå sig i det store fællesskab. ”En positiv 
udvikling i den nære relation er grundlaget for, at vi eventuelt går videre ud i 
verden, og tilbyder os til de lærere eller pædagoger, der er omkring barnet, ” 
forklarer Yvonne og Karen. 

Styrkelse af det store fællesskab
Det kan have stor betydning, at dagtilbuddet eller skolen deltager i Thera-
play forløbet omkring barnet. Yvonne fortæller om et forløb, hvor barnets 
skolelærer blev indført i principperne for Theraplay, herunder konkrete 
pædagogiske lege. ”Læreren fortalte, at fra at have en elev, der ’kravlede på 
væggene’, sad hun nu ved bordet og deltog i undervisning med klassekam-
meraterne. Samtidig var lærerens tilgang til pigen blevet nemmere, fordi 
læreren ved at bruge nogle simple redskaber, kunne undgå at blive vred eller 
føle afmagt over for eleven i svære situationer.” 

Et af målene med Theraplay tilgangen er netop, at den voksne går fra at 
have en adfærd, der virker restriktiv og irettesættende, til at have en legende 
interaktion med barnet, der skaber mødeøjeblikke med kontakt og nærvær – 
til glæde for begge parter. Når der opstår en positiv udvikling i interaktionen 
mellem barnet og pædagogen eller læreren, skaber det samtidig en åbning 
ind i fællesskabet med jævnaldrende.

Karen illustrerer med endnu et eksempel: ”Jeg samarbejdede 
med en støttepædagog, der fortalte, at han ved at bruge leg som 
redskab begyndte at få øje på nogle andre sider af en dreng, 
der ofte reagerede meget udfarende. Det skabte en stærkere 
relation imellem støttepædagogen og drengen, som kan 
bruges til at skabe en positiv bevægelse for barnet ind i 
fællesskabet med jævnaldrende.”

Et samstemt voksenfællesskab  
omkring barnet
Et tredje positivt fællesskab, der opstår 
under et Theraplay inspireret forløb, er 
fællesskabet imellem de voksne, der 
er omkring barnet. Når forældre, 
psykoterapeuter og pædagogen 
eller læreren bruger samme 

”I stedet for at sige 
’klokken har ringet, og du 
skal komme ind fra pause 
nu’, kan man lege barnet 
ind i klassen ved at lade 
som om man har flyve-
maskinevinger og sam-
men flyver ind på plads. 
Det giver en fornemmelse 
af fællesskab, og det er 
rart for både barn og 
voksen.”
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tilgang til barnet på samme tid, opstår der en oplevelse af at trække i samme 
retning. Det skaber tryghed og samhørighed, at barnet bliver mødt på sam-
me måde. Det er et fællesskab, Yvonne og Karen håber kan blive udviklet 
endnu mere fremadrettet.  

Benspænd og fremtidsperspektiver
Det er stadig nyt at arbejde med Theraplay principperne med forældre, i 
dagtilbud og i skoler – med dertilhørende benspænd: ”Leg er den måde man 
nemmest kan nå børn i alle aldre på, men det kan være svært for forældre, 
lærere eller pædagoger at gå ind i legen, fordi det kan føles lidt pinligt” 
fortæller Karen. Det kan derfor være nødvendigt for den voksne at arbejde 
med egne grænser og øve sig i at kunne lege frit med barnet. 

Yvonne og Karen har også oplevet at nogle af de faggrupper de ønsker at 
inddrage i forløbet, kan være tilbageholdende overfor at deltage. ”Vi kommer 
ikke for at være ’kloge-Åge’, men for at vise en anden mulig tilgang til barnet, 
som vi tror på hjælper og på sigt forhåbentlig også letter opgaven for læreren 
eller pædagogen. Indtil videre har vi fået positiv respons fra de lærere og 
pædagoger, som har deltaget – også nogle af dem, der var skeptiske i begyn-
delsen af forløbet” fortæller Yvonne.  Yvonne og Karen håber, at de fremover 
i endnu højere grad får adgang til det store fællesskab omkring barnet. I 
første omgang via lærere og pædagoger omkring barnet, og på sigt måske 
også igennem jævnaldrende kammerater, der kan blive ressourcepersoner 
for barnet. 

Artiklen er baseret på interview med psykoterapeuter Yvonne Langpapp og 
Karen Bjerre Christensen, som arbejder ud fra principperne i Theraplay ved 
Familiehuset Ankersvej.

Leg er den måde man 
nemmest kan nå børn i 
alle aldre på, men det kan 
være svært for forældre, 
lærere eller pædagoger 
at gå ind i legen, fordi det 
kan føles lidt pinligt
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