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• Oppdrag/mandat:
- Fremme interessen for dette fagfeltet hos våre kollegaer
- Være faglig oppdatert
- Undervisning på Grunnkurs, BUP dager o.l.
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1968 I VERDEN



OLJEFUNN PÅ 
EKOFISK 1969



Anna Freud- 73 år

Donald Winnicott-
72 år

Melanie Klein- og 
Nicoline Waal hadde 
vært døde i 8 år

John Bowlby- 71 år
«Attachment and Loss» 
utkom i 1969

1968

Daniel Stern- 34 år



Åse Gruda Skard 1905- 1985

1968- 63 år

Banebrytende norsk 

barnepsykolog og 

kvinnesakskvinne

Magistergraden i psykologi i 

1931 ved Universitetet i Oslo

Gjennom utallige foredrag, 

over to tusen artikler og 

tjuefire fagbøker, ble Åse 

Gruda Skard en viktig 

meningssetter i den norske 

etterkrigstid

Den første norske mediepsykolog

- Satt i Kringkastingsrådet for NRK, 

- Pådriver for program «Foreldrenes 

Kvarter», «Barnetimen for de minste» og 

«Lørdagsbarnetimen»

Under andre verdenskrig oppholdt 

hun se ved Wilson College i USA, 

der hun talte Norges sak

Målfrid Grude Flekkøy
Norges første 
barneombud
I 1968- 32 år



FOLKEOPPLYSNINGEN-
FØR FACEBOOK



https://www.youtube.com/watch?v=Z_
bO6KI1ryY&list=PL2D6270C878F7E856

https://www.youtube.com/watch?v=Z_bO6KI1ryY&list=PL2D6270C878F7E856


LEKELISTER FRA EVA BALKE OG ÅSE GRUDA SKAR

LEIKELISTE FOR SPEDBARNET- eksempel

Noe som lager lyd når en rører på det…………. rangler av forskjellig form og tyngde, bjelle

Noe å bite i………………………………………………….. bitering av myk gummi eller mykplast, gummidokke

Noe å se på når det beveger seg………………….
ballong, trær som rører seg, fargede band, mors mønstrede forkle, 
gardinene

Noe å daske på, spent over vogna………………. snor med ringer, tom snelle, bjelle o.l.

Noe å pirke på…………………………………………… voksduksdyr med knapper

Noe å gripe i og holde i og slippe……………….. gummiball med huller o.l.

Noe å leike med i badebalja……………………….. små ender, små plastbegre

Noe å smile til……………………………………………. fars og mors ansikt, søsken og andre barn

Noe å ligge på……………………………………………. fast madrass, fri plass

Noe å lytte til…………………………………………….. voggevise, mors stemme som prater og fars som brummer

Noe koselig………………………………………………..
plysjball, myk tøydokke med dinglende armer og ben, myk teddybjørn, 
mors fang, fars armer

Sosialdepartementet småskrift nr.10, 1964



2018



William «Bill» Henry Gates III
født 28. oktober 1955 i Seattle, er å 
grunnlegge programvareselskapet Microsoft
Gates har i en årrekke vært rangert som 
verdens rikeste person. 
Gates begynte 
å programmere dataprogrammer i 1968, 
13 år gammel.

Steven Paul Jobs født 24. februar 1955 i San 

Francisco i USA, død 5. oktober 2011. var grunnlegger, og 
adm.dir. for Apple. Han var tidligere også 
administrerende direktør for Pixar Animation Studios.
Jobs var blant de første til å se det kommersielle 
potensialet i det grafiske brukergrensesnittet og musen.
Startet sin databedrift 21 år gammel.

2018

https://no.wikipedia.org/wiki/28._oktober
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https://no.wikipedia.org/wiki/Seattle
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https://www.youtube.com/watch?v=KCmYZbO8m_A

MEN HVA SKJEDDE MED OSS 
I KJØLVANNET AV NY DATA-

TEKNOLOGI

https://www.youtube.com/watch?v=KCmYZbO8m_A


….OG HVA MED DE MINSTE BARNA?



https://www.youtube.com/watch?v=dnjHMGdL2kE

https://www.youtube.com/watch?v=dnj
HMGdL2kE

https://www.youtube.com/watch?v=dnjHMGdL2kE


LEKER VI I BUP, ANNO 2018?



SNAKK MED 
DIN 

NÆRMESTE 
KOLLEGA I 

5 MIN



2018

Daniel Stern- død i 7 år

Jaak Panksepp 75 år

Daniel Siegel- 60 år

Alan Schore- 75 år

Chandra Gosh Ippen- 50 årene

Alicia Lieberman- 70 årene?

Peter Levine- 76 år

Nevro
vitenskap



Born 1945- er nå 73 år
New Brunswick, New Jersey, United 
States

Residence Bloomington, Indiana

Nationality American

Alma mater Michigan State University, East 
Lansing, Michigan; USA

Known for The Polyvagal Theory

Scientific career

Fields Behavioral Neuroscience

Institutions Indiana University, University of North 
Carolina

Stephen Porges- 73 ÅR
Var på BUP dagene i Bodø i 2016

https://en.wikipedia.org/wiki/New_Brunswick,_New_Jersey
https://en.wikipedia.org/wiki/Bloomington,_Indiana
https://en.wikipedia.org/wiki/Indiana
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Michigan_State_University
https://en.wikipedia.org/wiki/East_Lansing
https://en.wikipedia.org/wiki/Michigan
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyvagal_Theory
https://en.wikipedia.org/wiki/Behavioral_Neuroscience
https://en.wikipedia.org/wiki/Indiana_University
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_North_Carolina


Hvordan hjernen arbeider: 
Utbredte, oppgavespesifikke nevrale nettverk

P. Brodal 2011

Kontroll av målrettede 
bevegelser

Kroppsrepresentasjon 
(kroppsbilde, kroppsskjema, 
eierskap…) 

Smerte

Motivasjon/affekt/emosjoner

Oppmerksomhet

En nevrongruppe kan 
inngå i flere nettverk



Salience Network-
Skiller ut “farlig” fra “trygt”
Operativt fra fødsel
Ubevisst sortering- kroppslig
Neuroception

Tre sentrale 
nettverk



Evolusjon og plastisitet..

Karmiloff-Smith (Trends Cogn.Sci. 2:389-398, 1998)

• ..selv om evolusjonen har forhåndsspesifisert mange 
begrensninger i individets utvikling, har den gjort menneskets 
hjerne økende fleksibel og åpen for læring etter fødselen. 

• Med andre ord, vi argumenterer for at evolusjonen har selektert 
mot en sterk læringsevne, heller enn forhåndskunnskap.

A.R. Luria (sitert av O. Sacks i ”An anthropologist on Mars”)

• Hjernen prøver å konstruere et koherent selv og en forutsigbar 
verden..

• ..uansett hvilke defekter eller forstyrrelser av funksjon den er utsatt for.

22 P. Brodal 2011







«Reptil» overlevelsen
- medieres via bakre vagusgren
- «shut-down»

Sympaticus systemet 

«Fight- flight» reaksjoner

Sosialt engasjement systemet
- medieres via fremre gren av vagus
- «bremsefunksjon» på sympaticus



NERVUS VAGUS, 
10.HJERNENERVE

KROPPENS 
LENGSTE NERVE

HJERNE-THORAX-
ABDOMEN

MAJORITET ER 
EFFERENTE FIBRE 
TIL HJERNEN FRA 
KROPPEN
- BAKRE GREN
- FREMRE GREN 

INTEGRERER SEG 
MED ANDRE 
NERVER:
- Øyne- blikk
- Ansiktsmimikk
- Hørsel
- Vokaliserin/ 
stemmen



Ved fødsel

Hjernen er 
umoden

Myelinisering
av nerver er 
tilstrekkelig 
for sosialt 

engasjement

Oppdage fare

Nevroception

Å overleve

Å kjenne seg 
trygg

LEK

Medfødt system for sosialt engasjement



Ansiktsmimikk aktiv

Hørsel, talefrekvens

«Vagusbremsen» er 
på og sosialt 
engasjement 
systemet er aktivert:

https://www.youtube.com/watch?v=6aV
DPbrhyJ8

https://www.youtube.com/watch?v=6aVDPbrhyJ8




https://www.youtube.c
om/watch?v=MKkDAO
W2yd4

https://www.youtube.com/watch?v=MKkDAOW2yd4


Det er vanskelig å leke spontant  

https://www.youtube.com/watch?v=A
D9X3u3ue9M

https://www.youtube.com/watch?v=AD9X3u3ue9M


Play as a neural exercise: 
Insights from the Polyvagal Theory Stephen W. 

Porges, PhD 
• We often think of play as an amusement or a diversion from the “real” work in 

our lives. When we observe children playing, we might judge the time engaged in 
play as a distraction from opportunities to learn. This view, denigrating play and 
revering classroom learning opportunities, is consistent with our cultural view of 
education. 

• Educational systems attempt to maximize opportunities for classroom instruction 
and to minimize opportunities for social interactions available during recess and 
other interactive forums such as team sports, music, and theater. From an 
educator’s perspective, play is the antithesis of learning; play steals the precious 
time that could be dedicated to learning. This perspective is based on 
assumptions derived from learning theories that were outlined by behaviorists 
about 100 years ago. What if this perspective, prevalent in our society, is 
outdated? 

• What if play, rather than displacing learning experiences, actually provides a 
neural exercise that would facilitate learning? Is our conceptualization of play 
inadequate? 



«PLAY»
grunnleggende 

emosjonelt 
motivasjonssystem 

for utforsking og 
velvære

Forskjell på høyre og 
venstre hjernehalvdeler
VH- rasjonell, semantisk, 

analytisk
HH – mottak og 

formidling av sansing og 
motorikk

«Plane of possibilities»
Tilstand av trygghet og 

tilstedeværelse, 
mentalt nivå hvor vi har 

mulighet til å utvikle 
nye tanke- føle og 

handlemønstre
«playfullness»



Om lettvinte begreper…

C.G. Jung: Minner, drømmer, tanker, Gyldendal 1966

• ..å unndra seg den virkelige erfaring til fordel 
for en tilsynelatende trygg, kunstig, men 
todimensjonal begrepsverden, som helst vil 
dekke over livets virkelighet med såkalt klare 
begreper. 

• Denne forskyvningen over i det begripelige tar 
margen ut av erfaringen og erstatter den med 
blotte navn, som nå blir satt istedenfor 
virkeligheten.

34 P. Brodal 2011



D.Winnicot, 1971: 
« If a therapist can’t play, 
he can’t be a therapist»

«The potential space»



TAKK FOR 
OPPMERKSOMHETEN
NYT LEKEN!!


