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SALUD!  

”Skål, brormand... – for din sundhed!” 

Genese 

Salutogenese 
Hvad 
udvikler 
sundhed, 
trivsel og 
psykisk 
robusthed? 
 
Hvad er det, 
de robuste 
kan? 

Sundhed årsag til; udvikling af 
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Hvad er formålet med  
neuropædagogik? 

 ”Dybest set handler neuropædagogik 
om, hvordan man kan hjælpe 
mennesker, ofte med 
neuropsykologiske vanskeligheder,  
med at opnå et så selvstændigt, 
sammen-hængende og meningsfuldt 
liv som muligt”.  

 (Thybo, 2013) 

 
 
 Neuropædagogik er en pædagogisk 

praksis på hjernens præmisser som 
først og fremmest har læring som 
formål – en læring der, så vidt 
vingerne kan bære, kan fremme og 
understøtte menneskers muligheder 
for at (gen)vinde verden-som-
mulighed. 
 

Thybo P (2013).Neuropædagogik – Hjerne Liv & Læring. 
Hans Reitzels Forlag  
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Program   
 Hvad er trivsel og psykisk 

robusthed? Hvordan 
udvikles det?  

 
 ADHD og hjernen. 
 
 ADHD og stress. 

 
 ADHD – Værktøjer, tips og 

tricks til en nemmere 
hverdag. 
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Hvad er trivsel og  
psykisk robusthed? 

 
 

Hvordan udvikles det? 
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Bog om trivsel,  
eksistentiel sundhed  
sundhedsfremme  og  
sundhedspædagogik 

Kjeld Fredens, Tommy J. Johnsen  og Peter Thybo (red.). 
Sundhedsfremme i hverdagen. 

Munksgaard Danmark, 2011. 
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Et julekort… 
…Og så håber jeg, at I alle er 

sunde og raske. 
 
Jeg vil ønske jer en rigtig 

glædelig jul samt et 
lykkebringende nytår. 

 
Kærlige hilsener & Knus 
 Mormor 
 
 

 

Fredens K, Johnsen T, Thybo P. 

Sundhedsfremme i Hverdagen. Få mennesker du møder til at vokse.  

Munksgaards Danmark (2011) 
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Helbred og sundhed to forskellige dimensioner,  
men hver med deres betydning for trivsel 

MENTAL 
USUNDHED 

Svag følelse af 
sammenhæng 

begribelighed  
håndtérbarhed  
meningsfuldhed 

MENTAL 
SUNDHED 
Stærk følelse af 
sammenhæng 

begribelighed 
håndtérbarhed  
meningsfuldhed 

SYG 
Dårligt helbred 

 

RASK 
Godt helbred 

 

Trivsel og 
Livskvalitet 

Thybo P. Helbred er, hvordan man har det – Sundhed er, hvordan man ta’r det. Klinisk Sygepleje, nr. 3, 2004.                    
(videreudviklet fra Jensen & Johnsen, 2002) 
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Behovet for et  

dobbelt KRAM ! 
 
 



www.peterthybo.dk  © 

 

  En overvejelse… 

 Hvad er sundest 
   for rygsøjlen: 
   D-vitaminer eller 

selvagtelse? 

Thybo P (2013).Neuropædagogik – Hjerne Liv & Læring. 
Hans Reitzels Forlag  
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Forebyggelse 
 
 

 
 

 

Sundhedsfremme 

 
 

Et dobbelt KRAM 

MENTAL 
USUNDHED 

Svag følelse af 
sammenhæng 

begribelighed 
håndtérbarhed 
meningsfuldhed 

MENTAL 
SUNDHED 
Stærk følelse af 
sammenhæng 

begribelighed 
håndtérbarhed 
meningsfuldhed 

SYG 
Dårligt helbred 

 

RASK 
Godt helbred 

 

Kost     Rygning     Alkohol     Motion 

Kompetencer        Relationer        Accept        Mestring      
Sundhed i et livsperspektiv 

 

(mestring, netværk, inklusion, 
muligheder, læring, håb…) 

Helbred i et   
biologisk perspektiv 

 

(diagnose, fejl/mangeltilstand, behandling….) 

Thybo P. Social læring og social identitet i et salutogent perspektiv. 2008.             
(videreudviklet fra Jensen TK, Johnsen TJ, 2002) 
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Helbred er, hvordan man har det - 
Sundhed er, hvordan man ta’r det 

Piet Hein 

(1905 – 1996) 
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ADHD og hjernen  
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Ny bog om neuro- 
pædagogik i et 
salutogent perspektiv 
Peter Thybo 

Neuropædagogik –  
Hjerne, liv og læring 

 
Hans Reitzels Forlag, 2013 

Fri download og brug af udvalgte 
modeller og illustrationer fra bogen … 
 
peterthybo.dk 
 
hans.reitzels.dk 
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Hjernen har to hovedfunktioner 
 

 Som ”Den Store Regulator” (homeostasis) 
 

 Som forbindelsesleddet mellem ”Det derude” og ”Det derinde” 

Hjernen – 1½ kg fedt med svagstrøm! 

Thybo P (2013).Neuropædagogik – Hjerne Liv & Læring. 
Hans Reitzels Forlag  
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Hjernen  
De tre gyldne snit 

Thybo P (2013).Neuropædagogik – Hjerne Liv & Læring. 
Hans Reitzels Forlag  
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Hjernens overflade 

Thybo P (2013).Neuropædagogik – Hjerne Liv & Læring. 
Hans Reitzels Forlag  

Isselappen 

Nakkelappen 

Tindingelappen 

Frontallappen 

Hjernestammen 

Lillehjernen Hjælpelinje nr. 1 

Hjælpelinje nr. 2 
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Hjernens opbygning – tre funktionelle blokke 

Thybo P (2013).Neuropædagogik – Hjerne Liv & Læring. 
Hans Reitzels Forlag  

BLOK 1  
(HJERNESTAMMEN) 
Regulerer vågenhed  
og reaktionsberedskab 

BLOK 3 
(FRONTALLAPPEN) 

Koordinerer hjernens 
funktion, planlægger, 

kontrollerer samt styrer 
adfærd og motorik 

BLOK 2  
Modtager, bearbejder og 
samler sanseimpulser til 
en oplevelse af 
virkelighed 
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Hjernen og ADHD - Attention Deficit/Hyperactivity Disorder,  

Thybo P (2013).Neuropædagogik – Hjerne Liv & Læring. 
Hans Reitzels Forlag  

BLOK 1  
(HJERNESTAMMEN) 

 

BLOK 3 
(FRONTALLAPPEN) 

BLOK 2  
 

Nedsat aktivitet 
Forstyrrelser i opmærksomhed 

og impulshæmning. Nedsat 
koncentration og evne til at 

skabe overblik, planlægge og 
huske. ”Cyklen uden bremser”. 

Nedsat arousal 
Der er nedsat produktion af 
transmitterstofferne dopamin og 
noradrenalin hvilket giver en ”træt 
hjerne”. 
 

ADHD 

Nedsat evne til 
sortering 
Manglende sortering af 
”signal” og ”støj” betyder, 
at der lukkes for mange 
sanseimpulser ind. 
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Hjernen – mellem følelser og fornuft 

Amygdala (Mandelkernen) 
Følelsernes smeltedigel 
”Alarmcentralen – 112” 

Det præfrontale cortex 
Fornuftens holdeplads 

”Tænkehjernen” 

Thybo P (2013).Neuropædagogik – Hjerne Liv & Læring. 
Hans Reitzels Forlag  
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Tænkehjernen & Alarmcentralen 112 
 Utryghed, angst, mobning, skæld ud, 

skænderier og konflikter aktiverer hjernens 
Alarmcentral 112. 
 

 Aktivitet i Alarmcentralen skruer ned for 
aktiviteten i Tænkehjernen, og det bliver 
sværere at tænke sig om, træffe gode 
beslutninger og lære nyt. 

 
 Det eneste man lærer, når man er i 

alarmberedskab, er at være på vagt i 
lignende situationer. 

 
 Man bliver ikke robust, men tværtimod mere 

følsom og sårbar. 
 
 Derfor skal Tænkehjernen have passende 

udfordringer, for så kan den kontrollere 
Alarmcentralen. 

 
 

ALARMCENTRALEN  112 

Thybo P (2013).Neuropædagogik – Hjerne Liv & Læring. 
Hans Reitzels Forlag  
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ADHD og stress 
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Stress 

USUND 
Svag følelse af 
sammenhæng 
svag følelse af 
begribelighed 
håndtérbarhed 
meningsfuldhed 

SUND 
Stærk følelse af 
sammenhæng 
stærk følelse af 
begribelighed 
håndtérbarhed 
meningsfuldhed 

SYG 
Dårligt helbred 

 

RASK 
Godt helbred 

 

Stress er når man møder noget i sin tilværelse                  
man ikke har et automatisk svar på. 

Stress udfordrer balancen mellem krav og ressourcer. 

Stress Stress Stress 
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ADHD ? 
 
”Noget med hjernen” 
 
og/eller  
 
en naturlig 
og sund reaktion  
på livet…? 
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ADHD og Værktøjer 

 
Tips og tricks til en  
nemmere hverdag 
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Værktøjer – tips og tricks 

Thybo P (2010) 

USUND 
Svag følelse af 
sammenhæng 
svag følelse af 
begribelighed 
håndtérbarhed 
meningsfuldhed 

SUND 
Stærk følelse af 
sammenhæng 
stærk følelse af 
begribelighed 
håndtérbarhed 
meningsfuldhed 

SYG 
Dårligt helbred 

 

RASK 
Godt helbred 

 

Hvad kan  
man gøre? 
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 Lav indre struktur sætter øget krav til høj ydre struktur. 
 
 ”Stilladsering”. 
 
 Selvindsigt nødvendig 
 for at kunne se egne behov. 
 
 Accept er nødvendig for 
 at ville kunne anvende 
 diverse muligheder for  
 ydre struktur. 

 
 

 
 

Værktøjer – tips og tricks 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=YomLL3zBVH3AGM&tbnid=gTPtT9LHtGIL2M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmetamor-phose.blogspot.com%2F2010%2F09%2Fstilladsarbejdere-og-dueslag.html&ei=TgFtUvy8F4Po4gTM74HwDQ&psig=AFQjCNE87xFDnPndeIx9ed3GDEYhUnFJRA&ust=1382961720903051�
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 Lav indre struktur sætter 
øget krav til høj ydre 
struktur! 

 
 Ryd op omkring dig! 
 
 Faste rutiner i hverdagen giver mere ro og 

overblik – og derfor mulighed for bedre og 
realistisk planlægning. 
 

 Organiser hverdagen og til en vis grad 
weekender/ferier. 
 

 Faste arbejdsrutiner – til en vis grad, det 
må jo heller ikke bliver kedeligt – og gerne 
et arbejde med mulighed for bevægelse. 

 

 
 

 

Værktøjer – tips og tricks 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nk_rftXDNrGXQM&tbnid=WC9_iUAi88SVQM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.formula.dk%2Fkalendere&ei=ZBRtUoChGubx4gS9v4HgCQ&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNEXC7Z23cpWFtESHmt0b6pyCeNwBg&ust=1382966590372362�
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JKKr_kQ7EBvafM&tbnid=5QdN2NbayCS3IM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bach-firmagaver.dk%2Fpage721.htm&ei=3xRtUueNNofd4QTJnYFo&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNG6I3OsDk4EFLkqknTKGLasJE0t3Q&ust=1382966861410433�
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App:  
Huske- 
tavlen 
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 Faste spisetider – og husk altid 
morgenmaden. 
 

 Kosten – har du 
eksperimenteret med denne? 
Prøv fx at undgå slik, 
farvestoffer, mælk, ”for store 
mængder” alkohol… 
 
 

 

 
 

 
 

Værktøjer – tips og tricks 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=AGxilR3ItqrImM&tbnid=wjbZ1l2VJ5Bg5M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ungdomsringen.dk%2Fnyhedsarkiv-1657.aspx%3FAction%3D1%26NewsId%3D852%26M%3DNewsV2%26PID%3D8071&ei=xgdtUs4yo9bgBPKRgbgF&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNHmxaEJO4ZmH1_tYIsBqKMHChf0bA&ust=1382963507231913�
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 Faste sovetider. 
 
 Husk at sove nok. 

 
 ”Soveværelse- 

 hygiejne” 
 

 
 

 
 

Værktøjer – tips og tricks 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HVRyXtLrUPzsHM&tbnid=FeD-0mRwSjjEeM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.soevnproblemer.dk%2Fsovnbesvaer-sovnloshed.html&ei=pL0xUvqrKemp4gTS14CQDA&bvm=bv.52109249,d.bGE&psig=AFQjCNHOJ6sg3xoLH-VkXLLA54us_Bftnw&ust=1379077906322796�
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 Motion og sansemotorisk 

stimulation.  
 
 Kropsbevidsthedsøvelser. 
 
 Mindfulness-øvelser. 
 
 Ved oversensitivitet brug fx 

kasket med bred skygge, 
høretelefoner i offentlige 
rum. 
 
 

 
 

Værktøjer – tips og tricks 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=FP0d6SN4Etk5tM&tbnid=6oV_6Ruc4eFuEM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fneth-water.com%2Fmeditation-finest-remedy-for-tension.html&ei=G7kxUqDVAYj24QTfioDQBg&bvm=bv.52109249,d.bGE&psig=AFQjCNHX7gBn4yvAQ21GaR-DSGi5eav0cQ&ust=1379076725642256�
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 Musik 

 
 
 

Værktøjer – tips og tricks 

Thybo P (2013).Neuropædagogik – Hjerne Liv & Læring. 
Hans Reitzels Forlag  
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Musik er noget af det mest  
komplekse man kan  
tilbyde hjernen… 
Flere forskellige hjerneområder bliver 
stimuleret, når man lytter til musik: 

Hjernebroen opfatter lydene 

Isselappen forener indtrykkene 

Frontallappen fremkalder bevidste følelser 

Det limbiske system genkender  
musikken og følelser vækkes 

Hjernebjælken sender signaler  
mellem de to hjernehemisfærer 

Hørecentrene kombinere tonerne  

Spiller man selv er lillehjerne meget aktiv 

Thybo P (2013).Neuropædagogik – Hjerne Liv & Læring. 
Hans Reitzels Forlag  
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Musik & Kognition 
 Rytme- og tidsfornemmelse er en vigtig forudsætning for læring – det giver en 

slags mental infrastruktur for tankerne. 
 
 At lytte til - og især spille og øve - musik øger den meget vigtige 

arbejdshukommelse (og koncentration). 
 

 At spille musik stimulerer  
lillehjernen, hvilket  
betyder, at forudsætninger  
for motorik forbedres –  
hvilket igen frigiver mental  
energi til andre perceptuelle  
og kognitive opgaver. 

 
 
 

Thybo P (2013). Neuropædagogik – Hjerne, liv og læring.  
Hans Reitzels Forlag 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=bFs6a2gm6hPVBM&tbnid=sFTuDXjFVRFyjM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.bt.dk%2Fmusik%2F10-aarig-lige-saa-god-som-mozart&ei=A-2uUeL8C8KrtAayi4HQBA&bvm=bv.47380653,d.Yms&psig=AFQjCNF45XTbXq6x6nCm1rVrWca6m-0c6g&ust=1370504728674666�
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 Giv dig selv og andre ro 
en gang imellem! 

 
 Du kan selv være med til 

at skabe en stresset 
hverdag, hvis du vænner 
andre til, at du hele tiden 
”er på”. 
 

 ”Vær på” i klumper. 
 

 Se TV med måde – det er 
godt at være orienteret, 
men ingen mennesker 
kan favne hele verden! 
 
 

 
 

Værktøjer – tips og tricks 
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 NATUREN!!! 

 
 

 
 

Værktøjer – tips og tricks 
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 Mestringskurser (fx 
ADHD-foreningen) – her 
kan du lære færdigheder, 
strategier og metoder der 
kan kompensere for 
vanskeligheder . 
 

 NB! Der er tale om 
livslang læring – for alle !!! 

 

 
 

 
 

Værktøjer – tips og tricks 



www.peterthybo.dk  © 

 

 Medicin. 
 fx Ritalin - indeholder Methylphenidat, der virker 

dybt inde i hjernens limbiske system (amygdala), 
hvor det skaber en øget dopaminaktivitet. 

 

 NADA – øreakupunktur 
(National Acupuncture Detoxification Association) 
 

 NADA-punkterne og deres funktioner er: 
 ”Sympaticus” som virker afslappende og dæmper 

puls og blodtryk. 
 

 ”Shen Men” har en psykisk beroligende og anti – 
depressiv virkning. 

 

 ”Nyren” udskiller affaldsstoffer, er energigivende og 
angstdæmpende. 

 

 ”Lungen” udskiller affaldsstoffer og dæmper 
abstinenssymptomer. 

 

 ”Leveren” renser for affaldsstoffer, dæmper 
aggression og muskelkramper. 

 
 

 
 

Værktøjer – tips og tricks 
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