
Legens potentiale til børn med traume 

Formål og indhold 
Det er vigtigt, at børn og unge får en tryg og stabil opvækst for at klare 

sig godt i livet. Ikke alle børn vokser op under disse vilkår. Hvis børn 

føler sig truet – enten udefra eller indefra - mister de deres potentiale 

til at lege og udvikle sig. Det potentiale genvindes, når voksne omkring 

børnene skaber tryghed i hverdagen. Uanset hvad et barn har lært og 

oplevet tidligt i livet, er det vigtigt at blive ved med at støtte den 

grundlæggende udvikling, så barnet får udviklet de 

mestringsstrategier, der skal til, for at det kan indgå i hensigtsmæssige 

samspil med andre. Leg hjælper børn med at udvikle relationer, og 

gennem glædesfyldte lege og aktiviteter modnes barnet socialt, 

følelsesmæssigt og personligt. 

Inklusionspakken er baseret på NUSSA, som står for Neuroaffektiv 

Udviklingspsykologisk Struktureret Social Aktivitet, som er en 

legebaseret indsats udviklet til børn med traumer. NUSSA bygger på 

legens udviklende principper for at gøre børnene trygge og åbne 

overfor lærende og udviklende fællesskaber. Der tages udgangspunkt i 

børnenes nærmeste udviklingszone, og legene struktureres efter deres 

følelsesmæssige udviklingsniveau. 

Målgruppen er børn mellem 3-6 år med traumer og voksne, som kan 

være i nuet, og som kan lide at lege og bruge sig selv aktivt i samspil 

med børn.  

 

Om forløbet 
 Det er et praksisnært forløb á 10-12 legesessioner med en 

gruppe på max. 6 børn, en pædagog fra institutionen og 2 

NUSSA vejledere fra TCBU. En legesession er ca. 1 time og 

efterfølges af fælles refleksion over dagens session på 15 min. 

Her har vi bl.a. fokus på selvagens - vi voksnes indflydelse på, 

at det går, som det går. 

 NUSSA-vejlederne planlægger hele forløbet og er 

karavanefører i gruppen. I hver session er der et formål og 

dagens tema. Programmet består af en indledende rundkreds, 

dagens leg, dagens aktivitet og afsluttende rundkreds.  

 Vi starter med et forventningsmøde, hvor vi giver et kort 

oplæg om neuroaffektiv udviklingspsykologi og legens 

betydning. Dette evt. på et personalemøde/stuemøde. 

 Et afsluttende møde, hvor vi samler op på erfaringer og aftaler 

mål for det fremadrettede arbejde f.eks. i form af 

legeværksteder. 

 Et opfølgningsmøde 1-2 mdr. efter endt inklusionspakke, hvor 

vi evaluerer og afslutter forløbet. 

 

Forventninger til daginstitutionen 
Det er afgørende, at den deltagende pædagog kan lide at lege og 

bruge sig selv aktivt i samspil med børn og andre voksne. Det er ikke 

legene i sig selv, der udvikler barnet og gruppen, men det er samspillet 

med de voksne omkring legen, der er udviklende.    

Institutionen står for sammensætningen af gruppen, som skal være på 

max. 6 børn, hvoraf 2-3 af disse er børn med traumer. 

Det forventes, at daginstitutionslederen deltager i den indledende 

forventningsafstemning og det afsluttende møde. 

 

Hvilke faggrupper deltager fra TCBU? 
2 vejledere fra TCBU. 

 

Hvis du vil vide mere 
…..inden du bestiller inklusionspakken, kan du kontakte Karina Vang 

Glud 
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