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Oplægget har fokus på de professionelles rolle og muligheder, i forhold til 
at skabe trivsel i inkluderende læringsmiljøer. Deltagerne får en kort, 
praksisnær viden om særlige børns hjerner og deres særlige måde at 
opfatte verden på. Herefter vises konkrete redskaber til at øge trivsel og 
fordre inklusion, for alle. Helle gennemgår:

 Viden om den tænkning der kan præge børn – og børn med særlige 

behov

 Indsigt i læringsudfordringer for børn

 Viden om betydningen af visuel pædagogik

 Simple og meget konkrete redskaber til guidning af børn



Inklusion – et slidt begreb

Inklusion er et slidt, og i realiteten ubrugeligt, begreb

 Selv dygtige professionelle påvirkes af debatten om inklusion, og der dannes myter.                                  
Myterne sniger sig ind på os og er ofte faktuelt helt forkerte

Inklusion siger intet om kvalitet

 Inklusion kan være ren fysisk tilstedeværelse. Man kan være fysisk tilstede, men helt ekskluderet. 

Inklusion siger intet om det fællesskab som inkluderer

 Man er altid en del af et fællesskab, som definerer kulturelle normer. Dermed kan man ikke tale om 
inklusion for et barn. Inklusion omfatter hele fællesskabets roller og normer.

Inklusion siger intet om trivsel

 Inklusion har undertoner af tilpasning til flertallets normer og behov, sommetider på bekostning af trivsel.

Inklusion er individorienteret

 Inklusion har undertoner af, at ansvaret for trivsel dækkes ind under diagnosen,                                             
og dermed barnet selv/forældrene.
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Det diagnostiske kontinuum 

normal

Sær

SI 

SS

Tourettes

OCD

ADHD

Aspherger

Rain man

Infantil 
autisme
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Virkeligheden 
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Asperger 

Tourette 

OCD

ODD Autisme
Angst

ADHD
Ekstrovert?

Forsinket udvikling/IQ

Spiseforstyrrelser

Sanseforstyrrelser/SI
Fysiske 
handicaps

Atypisk 
autisme

Introvert?

Det 
fælles 
felt!

Fælles pædagogik



Særlige behov kan ramme alle 

Særlige behov

Forsinket 

Socialt

Empati

Selvindsigt  

Følelsesregulering 

Vredeshåndtering 

Kognitivt
Opmærksomhed, 
hukommelse, IQ,

abstrakt tænkning, 
forestillingsevne

Særlige vanskeligheder

Motorisk 
Sanseforstyrrelser

Kluntethed 
Skrift og finmotorik 

Kommunikation
Sprog

Social adfærd
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eller



En ujævn profil 

En ujævn profil: Med øer af kompetencer…

kompetencer
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Børn med særlige behov har meget ofte en ujævn 
profil og kan derfor fremstå både ældre og yngre end 

deres kammerater. Med ”øer” af kompetencer. 

Dette giver let udfordringer i det sociale samspil, og 
gør det svært for voksne at vurdere barnets evner.

arbejdshukommelse – langtidshukommelse – opmærksomhed – visuospatiale 
funktion – problemløsning – forarbejdningshastighed – abstrakt tænkning

Alder 

Kompetencer 



Sanseintegration
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Mange sanseindtryk

Én handling

Dørvogteren beslutter hvilke indtryk der er væsentlige, 
og sender dem videre til den bevidste del af hjernen



Sanseintegration
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Mange sanseindtryk

???????????

Dørvogteren er væk og alt sendes videre 
= forvirring/letafledelighed



Opladningsbehov/sanseovervældelse
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Neuro-typisk Neuro-atypisk   Særlige hjerner



Svag sanseintegration 

 Foretrækker ofte at være tilskuer til andres aktiviteter.

 Sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder.

 Unormalt højt eller unormalt lavt aktivitetsniveau.

 Hyperfølsomhed (overreaktion) ved berøring,    bevægelse, 

synsindtryk eller lyde.

 Hyporeaktivitet (svagt gensvar) ved berøring,    bevægelse, 

synsindtryk eller lyde.

 Overdreven følsomhed over for lys, lyd og lugt.

 Ubehag, panik og/eller angst ved for stærk stimulation.

 Letafledelighed.

 Kedsomhed eller frustration ved manglende stimulation.

 Dårlig balance, svimmelhed og højdeskræk.

 Lav muskeltonus (musklerne mangler grundlæggende spænding, og 

barnet kan virke slap, doven eller klodset).

 Udfører overspringshandlinger for at beskytte sig selv mod over- eller 

underaktive sanser.

 Fysisk uro, som kan stamme fra manglende hensyntagen, til behov for 

pauser.

 Øget risiko for vrede.

 Øget risiko for stress. SI er ofte en overset stressfaktor hos mennesker 

med alle former for særlige behov.

 Barnet ved ikke altid selv, hvor det fysiske ubehag stammer fra.

 Fysisk inaktivitet og eventuel lav muskeltonus kan tolkes som 

dovenskab eller modstand.
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NB! Sanseintegration er et afgørende grundlag for læring.
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Udfordret Motorik
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Konsekvenserne af svag motorik viser sig ofte ved følgende signaler:

 Taber ting
 Vælter ting
 Har problemer med hverdagsaktiviteter
 Har problemer med selvhjulpet hed
 Er bemærkelsesværdigt klodset – falder  
 Har svag fornemmelse for rum og retning 

 Udviser uorganiseret adfærd 
 Sjusker med tingene 
 Har lav selvtillid 
 Har omvejsstrategier for at slippe for motoriske aktiviteter
 Trækker sig fra grovmotoriske aktiviteter 
 Trækker sig fra finmotoriske aktiviteter

 Har dårlig øje-hånd-koordination  
 Har svært ved konstruktionslege 
 Har anderledes blyantsgreb
 Har anderledes siddestillinger

 Kan have sproglige vanskeligheder



Forestillingsevnen

 Flag

 Kage

 Må ikke
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Forestillingsevne er evnen til at skabe tankebilleder. Det 
er en kombination af erfaring, fantasi, følelser og mental 

kreativitet og klarhed.

Forestillingsevne er uløseligt forbundet med erfaringsdannelsen,  

sprogtilegnelsen og hukommelsen og disse funktioner udgør 

tilsammen grundlaget for, at børn, unge og voksne kan anvende 

tidligere erfaringer til at forudsige indholdet af en situation og 

dermed tilpasse adfærd og forventninger realistisk til situationen 

uden at skulle bruge større mængder bevidst energi på dette. 

Forestillingsevnen bliver dermed en forudsætning for den 

kognitive evne til ubesværet at kunne forudsige indholdet af en 

given (undervisningsmæssig eller social) situation og 

efterfølgende tilpasse sin adfærd og sine forventninger realistisk

til situationen. Samt at kunne reflektere over egen deltagelse i 

det sociale og aflæse andres sociale signaler.



Forestillingsevnen
Manuskript, med forløb over tid

Tid, være klar Give og få gaver Opføre sig pænt Synge sange

Dejlig mad Kage Lege sammen Må ikke

Må gerne Slik Is Slut og hjem
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Svag forestillingsevne

Hjem? Nej!!
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Forventet på plads hos skolebørn 
=> Grundlæggende skoleparathed.

Usynlig og overset faktor i samspillet.
Forveksles meget let med dårlig opdragelse.

Forventes at kunne læres uden direkte undervisning.



Fra konkret til abstrakt indhold Visuelt eller taktilt (se eller røre ved) Eksempler 

En konkret genstand At få en rigtig ske i hånden og kunne røre ved 
den og smage på den

Et foto af en den konkrete genstand, 
altså den samme ske som barnet selv har

”viskestykket”

Et foto af en lignende genstand, en anden ske

En tegning af en genstand

Et piktogram af en genstand

Et ord for genstanden ”ske”

Et ord for en lignende genstand ”teske”  ”grydeske”

Et begreb/fra treårsalderen ”skeer”

Et overbegreb ”bestik”

Bibetydninger, andre ordklasser, billedsprog, 
ordsprog, og talemåder/ senest fra skole
alderen

”Hvad sker der her”?
”Det kan ske, at det kan 
knive med gafler..”
”Sprogbadet” 

Den sproglige 
udvikling er 
helt essentiel.

Vi har oplevet 
skolebørn som 
ikke var 
længere end 
her.

Vi ser tillige 
rigtig mange 
skolestartere 
som har 
udfordringer 
omkring 
begreber og 
overbegreber.

Sprogudvikling 
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Kommunikationens vildveje
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7 % ord 

93% gestik, 
intonation 
og mimik

Relevant kommunikation kræver gode evner for nonverbal kommunikation!

Nonverbal kommunikation kræver aflæsning af kropssprog, spejling og regulering af følelser, at sætte sig i andres sted 
og situationsfornemmelse. Kernevanskeligheder hos børn med særlige behov.



Kommunikation og hjerneledelse
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Særlige 

behov

Er det passende 
nu? Bliver han 

ked af det? 
Er det relevant? 

relevant



Et eksempel - Sociale løgne
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Talesprog 

Tankesprog 

Skriftsprog 

”Tak for 
blusen, 
den er 
flot”

Øv, den er 
grim... Lam 

gave..

Kære dagbog. 
I dag fik jeg en bluse af Kirsten. 
Den er alt for stor og i en grim 
farve, men jeg lod som ingenting, 
for ikke at gøre hende ked at det...
Jeg bytter den bare.

Lyve eller 
ikke lyve?!

Snapchat: Se lige den 
lamme bluse fra Kirsten 



1970 2019

Svært for alle børn men MEGET svært for børn med særlige behov.



Kommunikation og sprog 

Vi er sjældent tydelige og konkrete i det vi siger:

At være opmærksom, at lytte, at være klar, at overholde aftaler, at gå roligt, at arbejde selvstændigt, at opføre sig ordentligt, at komme til tiden, at

høre efter, at tale pænt.... Alle disse begreber er ikke nødvendigvis faste og erfarede manuskripter/begreber hos barnet.

Han vil derfor ikke, nødvendigvis, vide hvad du mener. Du kan opdele begrebet i flere underbegreber/underhandlinger, og dermed sikre dig, at barnet

kender indholdet!

At være klar:

 Er det at sidde klar til at springe op af stolen?

 Er det at tage tingene op af tasken?

 Er det at opdage at pausen er slut, af afslutte legen, at lægge legeredskaberne fra sig, at gå direkte til indgangen, at gå direkte til klasselokalet, at 
gå roligt ind ad døren, at hænge jakken op, at tage stolen ned, at sætte sig, at åbne tasken, at finde den bog der passer til faget, og at finde blyant 
og viskelæder, samt sidde roligt, og række hånden op hvis man vil sige noget?

 Er det at huske hvad der skal ske nu og forberede det?

 Er det, det samme, at være klar til at tage på tur og at være klar til at have time?

 Kræver dét at være klar, at jeg lytter, for at modtage besked om hvad der skal ske?

HUSK! At vise og fortælle barnet, hvad klar betyder, og hvilken type af ”at være klar” du forventer at han skal kunne leve op til.

www.helleoverballemogensen.dk
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Opmærksomheden og 
arbejdshukommelsen 
beskrives samlet som de 
eksekutive funktioner. Her 
er de vist overskueligt af 
Anne Skov Jensen.

Disse funktioner er afgørende for 
vores opgaveløsning i hverdagen 
samt for vores evne til at holde 
øje med, og justere, vores egen 
arbejdsindsats og tidsforbrug.

Små børn er først i gang med at 
udvikle disse funktioner. Men 
børn opnår almindeligvis en vis 
grad af kompetencer ift. de viste 
funktioner, omkring skolestart.

Det er indlysende at børn og 
unge med vanskeligheder i 
forhold til de eksekutive 
funktioner kan opleve 
læringsudfordringer og føle sig 
overvældet af fx skolens krav.

De eksekutive funktioner



Hukommelsen 

Arbejdshukommelsen bruges til: 

 At opbevare informationer

 At fastholde mål 

 At huske den række af handlinger/de enkelte led der er nødvendige, for at nå målet.

Børn med svag arbejdshukommelse kan ikke fastholde alle disse led på samme tid og glemmer derfor:

 Hvad det er de skal

 Hvilke metoder de skal bruge

 Hvordan de skal opføre sig hensigtsmæssigt for at kunne udføre opgaven. 
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Social adfærd

Den indelukkede/passive type:

 Tilbagetrukket

 Fjern

 Uinteresseret

 Sparsomt socialt samspil

 Særinteresser

 Afvisende overfor ukendte/nye ting eller personer

 Stærke reaktioner på forandringer

Den udadvendte/overaktive type:

 Fuld af ideer

 Sætter sig selv først

 Misforstår andres hensigter,

 Overholder ikke regler for lege og spil

 Uromager og opfinder,

 Slagsmål, skænderier og forvirring. 

 Stædig

 Bliver ofte kaldt hyperaktiv.
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Barnet med særlige behov kan udmærket udføre led nummer 2 – 4 men er så uopmærksom, at han slet ikke opdager den 
andens behov for hjælp...

Barnet med særlige behov opdager at vennen opfører sig usædvanligt, men kan ikke aflæse eller forstå vennens mimik
og vælger en forkert handling; tror måske at vennen opfordrer til endnu mere voldsom leg.

Barnet med særlige behov opdager vennens opførsel og aflæser ham korrekt, men er i tvivl om, 
hvilken handling der passer til og begynder måske at grine for at muntre vennen op...

Barnet med særlige behov kan klare led nummer 1 – 3, men får ikke afsluttet med den valgte handling.
Han er måske for sky eller for usikker til at trøste, eller ved måske godt, at der er brug for en voksen,                    
men ved ikke hvad han skal gøre, for at finde én her og nu...

Barnet med særlige behov har ingen af de 4 led til rådighed. Og kan dermed ikke vise nogen form for empati. 
Dette er meget sjældent.

Hjælp barnet! Tænk over hvor det er kæden knækker. Så ved du hvad han har brug for hjælp til at gøre...

opdage den 
andens 

reaktioner

aflæse og 
forstå mimik, 
lyde og krop

vælge en 
handling

udføre den 
valgte 

handling
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Stress, overblik og følelser
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3 – 4 år 6 - 7 år 8 - 9 år 10 – 11 år
13  - 15 

år
15 – 18 år 18 – 25 år



Alarmklokken
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Amygdala 
alarm

Nedsmeltning 
Vrede - Gråd 

Flugt
Frontallap
Tænkning
Overblik 
Fornuft 

Udgør en reel følelse af at være 
truet på livet. Slukker fornuften, 
som langsomt er ved at skabes i 

barnets, stadig umodne, frontallap.

Kræver erfaring, 
overblik og modenhed



Barnet er uheldigt eller heldigt

 Råber

 Skriger

 Spytter

 Løber 

 Sparker

De uheldige:

Får skæld ud,      
og sommetider 
straf…
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 Trækker sig

 Gemmer sig

 Skjuler sig

 Græder

 Flygter 

 Søger trøst

De heldige: 

Får empati 

og trøst…



Barnet med særlige behov kan muligvis ikke, på egen hånd:

 Arbejde stabilt og færdiggøre opgaver

 Arbejde i grupper uden øget supervision

 Overholde tiden

 Huske aftaler 

 Huske informationer, der ikke visualiseres eller skrives ned

 Tage ansvar for/overskue eksempelvis pligter

 Styre sociale relationer uden guidning

 Give udtryk for egne behov på en hensigtsmæssig måde

 Tage hensyn til andres behov; egne behov fylder og skal tilfredsstilles her og nu

 Undlade at handle impulsivt i en given situation

 Se årsag => virknings sammenhænge

 Se egen rolle i konflikter

NB!
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Skole 

parat 

•Faglig viden

•Sange - Rim og Remser. Genkender 
enkelte bogstaver og kan sige enkelte 
bogstavlyde. Kan tælle til 20. Kender 

farverne 

Hukommelse og opmærksomhed

Igangsætter en handling og færdiggør den. Efterkommer simple 
krav - Lytter og venter på tur til at tale - Kan sidde fordybet med en 

ikke-selvvalgt opgave i 10 minutter. Forbliver i en leg 

Sprog
Ved hvor gammel en selv er og kender navnene på familiemedlemmer, Ved 

hvor man bor. Har viden om begrebers betydning. Kan sortere ting  i 
kategorier (dyr, bestik, tøj). Viser fantasi og forestillingsevne  i leg, samt 

relevant kommunikation og turtagning

Sociale kompetencer og forestillingsevne
Får og bevarer venner. Takler simple konflikter. Forstårandres  følelser og handler relevant efter 
dem. Respekt for voksne og børns grænser og for andres ting. Spiller spil og gør spillet færdigt -

Kan tåle at tabe. Forstår at andre børn kan have andre motiver og ønsker. Viser omsorg og 
villighed til at dele.

Motorik – fin og grov
Pincetgreb , blyantsgreb på vej. Dækker bord - Finder ting frem og rydder relevant op. Klippe simple former - Tegne 

simple tegninger - Sidde korrekt på en stol - Selvhjulpen hed ved spisning, af- og påklædning samt toiletbesøg -
Hopper, slår kolbøtter, løber en kort tur, bruger legetransportmidler

Basale behov
Mad og Drikke - Overskud til leg og opgaver

Tryghed og Søvn (mindst 10 timer per nat)

Skoleparathed



Skole 

parat 

elev

Motorik – fin og grov

Pincetgreb , blyansgreb på vej. Dækker bord - Finder 
ting frem og rydder relevant op. Klippe simple former 
- Tegne simple tegninger - Sidde korrekt på en stol -

Selvhjulpen hed ved spisning, af- og påklædning samt 
toiletbesøg - Hopper, slår kolbøtter, løber en kort tur, 

bruger legetransportmidler

Hukommelse og opmærksomhed

Igangsætter en handling og færdiggør den. Efterkommer simple 
krav - Lytter og venter på tur til at tale - Kan sidde fordybet med en 

ikke-selvvalgt opgave i 10 minutter. Forbliver i en leg 

Sociale kompetencer og forestillingsevne

Får og bevarer venner. Takler simple konflikter. Forstårandres  følelser og 
handler relevant efter dem. Respekt for voksne og børns grænser og for 
andres ting. Spiller spil og gør spillet færdigt - Kan tåle at tabe. Forstår at 

andre børn kan have andre motiver og ønsker. Viser omsorg og villighed til at 
dele.

Sprog

Ved hvor gammel en selv er og kender navnene på familiemedlemmer, Ved 
hvor man bor. Har viden om begrebers betydning. Kan sortere ting  i 

kategorier (dyr, bestik, tøj). Viser fantasi og forestillingsevne  i leg, samt 
relevant kommunikation og turtagning. 

Faglig viden

•Sange - Rim og Remser. Genkender enkelte bogstaver og kan sige enkelte 
bogstavlyde. Kan tælle til 20. Kender farverne. Må gerne kunne læse lidt…

Basale behov
Mad og Drikke - Overskud til leg og opgaver

Tryghed og Søvn (mindst 10 timer per nat)

Forældrenes (og samfundets)                 pyramide?
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Faglig viden:

 Rim og remser, genkender og kan huske dem.

 Sange. Synge med og huske de mest kendte sange. Mariehønen Evigglad, Lille Peter edderkop, m.m.

 Tal. Tælle næsten til 20.

 Lyde. Kan genkende nogle af de letteste bogstavlyde; eksempelvis I eller Å

 Genkende enkelte bogstaver. F.eks. i eget navn.

 Kender farverne. De mest kendte. Rød, blå, grøn, gul osv.

Sprog:

 Lytte og vente på tur til at tale. 

 Have tålmodighed og forståelse for at andre taler uden at afbryde. 

 At kunne lade andre komme til ordet, selv om man synes det er vigtigt det man vil sige

 At forstå simple begreber så som: Dyr, legetøj, træer, og bestik. At kende til mere komplekse begreber så som: Hjælpe, lytte, tabe og vinde.

 Danne sætninger med korrekt ordstilling.

Sociale kompetencer:

 Have venner, én til flere. 

 Forblive i en leg. Kunne deltage i en leg.

 Takle simple konflikter. F.eks. uenighed om et stykke legetøj.

 Forstå følelser og handle relevant efter dem. Eks. hvorfor kan jeg ikke lige få min vilje/ bestemme over legen eller hvem der skal være med, selvom det er mig 

der har startet legen. Eller Ole skubbede mig, så jeg faldt og slog mig, hvorfor må jeg så ikke slå Ole?

 Være omsorgsfuld og nærværende i det sociale samspil.

 Respekt for voksne, børn og andres ting/legetøj. Her menes en naturlig form for respekt, hvor barnet retter sig efter det den voksne siger samt behandler 

andre og deres ting pænt.

 Spille spil med en ven og gøre spillet færdigt. Spille simple spil, forstå reglerne og have tålmodighed og temperament til at gøre det færdigt.

 Kunne tåle at tabe. Når der er en vinder er der også en taber. 

 Forstå, at andre kan have andre motiver. At en ven måske ikke lige vil lege, fordi barnet blev slået, eller bare hellere vil lege med en anden, lige nu.

Udvidet samtale om pyramiden 
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Motorik:

 Pincetgreb. Holde rigtigt på en blyant. Sætte perler på en perleplade. Slå søm i.

 Klippe. Holde på en saks og klippe rimeligt efter en streg.

 Tegne. Tegne enkelte tegninger. Et hus, et menneske m.m. 

 Farvelægge en tegning uden at komme for meget uden for stregerne.

 Sidde på en stol. Kunne sidde og skrive/spise/lave aktiviteter uden at falde ned af 

stolen, læne sig op ad, eller forstyrre sidemanden.

 Selvhjulpen hed. Selv tage tøj og sko af og på. 

 Selv (eller med begrænset hjælp) øse mad op eller pakke madpakke op og spise.

 Balance. Have en rimelig balance ved løb, hop med samlede ben, gå på planke, 

klatre m.m.

 Toiletbesøg. Tørre sig efter toiletbesøg. Vaske hænder. Børste tænder.

 Spisning. Spise inden for en tidsramme, selv gå i gang, mærke når man er færdig. 

 Rydde op efter sig.

Basale behov:

 Søvn. Sove 10 timer i døgnet. Gode søvnvaner.

 Mad. Gode spisevaner. Hyppige måltider. 

 Får spist energirigtig morgenmad, så man kan klare dagen. Drikke. Få drukket 

væske op gennem dagen.

 Overskud. Have overskud til at klare sig igennem dagens strabadser, tage afsked, 

spørge efter hjælp efter behov, samt hjælpe andre.

 Hjemmet har en almindelig god hverdagsrytme med faste spise og sovetider. 

Barnet er tryg ved familie og venner.

Udvidet samtale om pyramiden 

Hukommelse og opmærksomhed:

 Kende sit navn og efternavn - Vide hvor gammel man er.

 Dække bord, med dét som hører til. Hvor mange er vi, hvor mange glas skal 

på bordet osv.

 Finde ting frem og rydde op. Barnet ved hvor legetøjet/ servicet står og kan 

nogenlunde sætte på plads bagefter.

 Igangsætter en handling og færdiggør den. Finder f.eks. et puslespil frem, 

færdiggør det inden barnet går. Perleplade laves færdig osv.

 Kims leg. Huske 6 ting uden hjælp.

 Sorterer i kategorier. F.eks. hvad er dyr/ frugter/legetøj/ ting til et køkken.

 Efterkomme beskeder. F.eks. gå ud og tage tøj og sko på, og så på 

legepladsen/ når du kommer ud, vent ved lågen.

 Kende til regler og forstå og følge dem. Spille spil færdigt, kunne tåle at 

tabe



Screeningsskema 

 Husk, at det er meget overfladisk! Det er først og fremmest et 
arbejdsredskab

 Husk at det er til at understøtte pædagogikken – ikke et redskab til 
hypoteser om diagnoser…

 Hvis en barn har mange udsagn, der passer, i en enkelt kolonne, kan 
man forsøge kompenserende pædagogik, og afvente denne, FØR man 
mødes.

 Hvis en barn har mange udsagn, der passer, i flere kolonner, kan man 
holde møde med forældrene, iværksætte relevant pædagogik, 
evaluere og observere, samt evt. søge hjælp/PPR.
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Motorik -

Fin og grov

Hukommelse og 

Opmærksomhed

Sociale kompetencer 

og forestillingsevne

Sprog og Kommunikation

Kan slå en kolbøtte Kan udsætte egne behov, 

kortvarigt 

Deltager i lege med et andet 

barn

Kan lade som om ting er andet, 

end dét de er

Har almindelig øjenkontakt

Kan løbe en kort tur Viser koncentration, også ved 

ikke selvvalgt aktivitet

Deltager i lege med flere børn Leger rollelege Turtagning, skiftes til at tale og 

skiftes til tur ved spil  

Kan sidde korrekt på en stol i 

omkring 15 minutter

Går i gang med simple opgaver Leger med yngre børn Viser refleksion over situationer Efterfølger konkrete beskeder

Kan tage overtøj af og på Arbejder selvstændigt med 

korte opgaver

Kan udholde at tabe Viser viden om dags-/uge 

rytmen samt traditioner

Markerer ved at række hånden 

op

Kan tage sko af og på Afslutter korte opgaver på 

egen hånd

Socialt overaktiv, 

overskrider grænser    

Har viden om konflikter og har 

løsningsforslag

Sprogtonen er varieret og 

flydende

Blyantsgreb er på vej Har hukommelse for korte 

beskeder

Giver udtryk for egne behov på 

acceptabel måde  

Viser tilpasning af adfærd til 

forskellige situationer

Begrebsforståelse for alderen 

eksempelvis ”Dyr”, ”Møbler”

Kan skrive sit navn Har hukommelse for 

ugedage/måneder

Kan sige fra, uden at blive fysisk   Viser fantasi i fortællinger Leger med sproget og kan bruge 

rim/remser

Kan klippe med en saks Har hukommelse for bogstaver 

og tal

Socialt underaktiv, viser tegn på 

usikkerhed  

Kan fortælle beretninger med 

rød tråd

Kan svare relevant på spørgsmål

Kan overskue at spise sin 

madpakke

Efterfølger selv tydelige regler Empati for andre, kan se andres 

behov  

Viser gentagelsestrang/

dimse adfærd

Tilpasser sprog til modtageren, 

barn/barn, barn/voksen

Kan tørre sig selv ved 

toiletbesøg

Kan vente på tur/ stå i kø Kan takle følelser; vrede/tristhed 

i alderssvarende grad   

Har særrutiner/rigiditet/krav om 

genkendelighed

Opfatter sprog med 

bibetydninger

Er underaktiv/passiv Kan dæmpe sine impulser, eks 

v. undlade at slå

Er aktiv deltager i ikke selvvalgt 

fællesskab   

Viser evne for aflæsning af 

andres følelser

Kan have ufrivillige lyde

Er overaktiv/fysisk urolig Kan udholde voksenstyring Samarbejder med børn og 

voksne  

Har motivation for at lære nyt Almindelig mimik og prosodi. 

Viser stemninger og følelser

Navn: Gruppe/Klasse: Dato: Udfyldt af: 

Brug farvekoder: Rød markerer væsentlige vanskeligheder/hyppig adfærd – gul markerer moderate vanskeligheder/nu og da – grøn markerer god kompetence/uproblematisk – hvid markerer ved ikke. 

(NB! Farverne i overskrifterne afspejler farverne i skoleparathedspyramiden).

Screeningsskema, skoleparathed
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Forsinket modenhed/tommelfingerregel 

3 = 2

6 = 4

9 = 6

12 = 8

15 = 10

18 = 12

21 = 14

24 = 16
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Selvstyring 

Arbejdshukommelse

Opmærksomhed

Sanseintegration 

Motivation

Selvstændighed 

Ansvarsfølelse 

Modenhed

Fødselsalder                       ”Modenhedsalder”  

Forsinkelserne bliver 
mere og mere udtalte 
med alderen. 

Derfor er det ikke 
sikkert at børnehaven 
har opdaget dem!

Ofte oplever skolen at 
BH ser et helt andet 
barn end de gør.  
Forklaringen kan ligge 
her….



Tre niveauer viser tankegangen
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Relation, relation og atter relation

Hvis man forbedrer en lille, eller endog meget lille, 

del af relationen til et barn, ses ofte en afsmittende virkning 

på adfærden generelt; dvs. at selv en meget begrænset, 

men målrettet, indsats kan have stor effekt på trivsel.
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Positiv relation – et eksempel
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Klassens politimand
Retfærdighedens vogter overtræder selv reglerne og 

føler sig misforstået ved irettesættelser…



Stemmegaflen i aktion39

Klassens politimand – at få eleven over på vores banehalvdel.
3 – 5 laminerede ”billetter” bruges af eleven når han/hun er NØDT til at 
kommentere en adfærd hos andre. Billetten afleveres og er så brugt. 
Eleven hvisker sin ”klage” til den voksne, som lover at tage sig af det.
Når alle billetter er anvendt må eleven styre sig til næste lektion. 

Tidsforbrug:
Ca. 1 time, med kort 
samtale og fælles valg 
af symbol, samt 
printning og laminering 
af billetterne.

Formål:
Eksternalisering af 
rollen, læring uden 
skæld ud, træning i at 
økonomisere med sin 
trang samt reparation 
af relationerne til både 
børn og voksne.
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Lyddæmpning, lyssætning, skærmning, 
farver og orden skaber trivsel
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Nudging/Prompting - Visuel guidning
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En (mild) visuel manipulation. 
Bygger på vores stærkeste sans, 
synet. Bygger også på vores 
præmotoriske system, som tager 
de fleste, aktive beslutninger, lige 
FØR bevidstheden opdager hvad vi 
foretager os, og så tror vi øvrigt, at 
vi selv, bevidst har valgt det… 



PRINCIP – MAKE IT EASY

Make it easy tilsiger ganske enkelt at det, som er let, bliver gjort. Det kan være, at børnene fortsætter med at spille bold, når de kommer 

tilbage fra frikvarter. Dette kan stoppes ved at placere et tydeligt markeret boldnet lige inden for døren i håndhøjde, så børnene finder det 

naturligt at lægge bolden fra sig der. Det handler om placering og markering. Ved kortlægning af børnenes gang i klasselokalet på 

Frederiksberg, så vi at meget trafik gik på tværs af lokalet. Biblioteksbøger og skraldespand lå i vindueskarmen og lommeregnere, 

regnepenne og opgaver lå bagerst i lokalet. Efter at disse ting blev placeret i midten af lokalet på et rullebord, oplevede vi mere ro. 

Skraldespanden blev sat fast på bordet i samme højde som børnenes hænder.

PRINCIP – FOLLOWING THE HERD

Et godt andet princip er: Following the herd. Vi mennesker finder tryghed i at spejle os i andres adfærd, og hjernen skal ikke bruge energi 

på at opfinde nye uprøvede veje. Ved at sætte tape på gulvet kan der skabes en barriere – en forhindring, der får børnene til at sagtne 

farten, gå uden om eller rette sig ind efter. Når bare én gør det, vil andre følge efter. Midten af et klasselokale på Frederiksberg er 

markeret tydeligt med gul tape. Dette er rummets ”Power zone” og her skaber tapen en tydelig grænse. Børnene ser den, stopper op og 

tænker sig om, før de træder på eller over stregen – pludselig finder de det naturligt at gå udenom. Stregen kan også bruges som ledetråd, 

hvis børnene skal sidde på gulvet i en kreds på puder. 

PRINCIP – BROKEN WINDOW

Det sidste princip jeg vil nævne i denne artikel er “Broken Window”. Vi kender alle til udfordringen med skrald og vandalisme. Det starter 

med et stykke papir på gulvet eller en lille tuschtegning på væggen og pludselig er der skrald og graffiti alle vegne. Dette er princippet 

”Broken Window”. Det som er velholdt og pænt, har vi også lyst til at bevare. Hvis jeres budget tillader det, så få malet lokalet, ryddet op 

og repareret selv små fejl. Når rummet fremstår nyere og renere, vil det give børnene en trang til at holde rummet pænt. Det er også et 

tydeligt visuelt signal til forældre, at her er der styr på tingene.

Nudging/Prompting - Visuel guidning
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https://www.blivklog.dk/skab-et-roligt-arbejdsmiljo-med-nudging/

https://www.blivklog.dk/skab-et-roligt-arbejdsmiljo-med-nudging/


Tre niveauer viser tankegangen
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Fra tæt styring til selvstændighed

Løse opgaven 
sammen med en 

andet barn

løse opgaven 
med sproglig 

støtte

løse opgaven 
med visuel 

støtte

løse 
opgaven 
sammen 
med en 
voksen
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Husk!
Den gradvise 
deltagelse og 
barnets eget 

tempo kan være 
afgørende for 

succes.

Nærmeste 
udviklingszone 
UDEN en voksen, 
er med visuel støtte



De mange H’er

Hvad skal jeg? 

Hvorfor /hvad er målet

Hvor laver vi det?

Hvem er jeg sammen med? 

Hvilke ting skal jeg bruge?

Hvornår laver vi det?

Hvor lang tid varer det?

Hvordan kan jeg se, at jeg er færdig?

Hvad skal jeg bagefter?

(HVASKO – Dorthe Holm)
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Farvekoder er effektive

Rød Gul Grøn

Skal Vent Må

Forbudt Måske Kan

Alene /ude af 
fællesskabet

På sidelinjen Deltagelse 

Hvad skal vi huske?



Tidsmåling 
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Måler timens, 
legetidens eller 
pausens længde 
her og nu.

Mål for begivenheder 
der venter, og 
visualiserer antal 
gange/dage.

Svag tidsfornemmelse er hyppigt ved særlige behov. 
Klokken læres sent, eller ikke…



Simple visuelle signaler ved skift
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Små, laminerede kort til 
støtte af forestillingsevnen. 

Gives lige før en aktivitet 
eller et skift

”Du bliver 
hentet lige om lidt”

”Du skal på legepladsen 
lige om lidt”

”Her skal du sidde” kryds på gulvet til 
et bestemt barn, eller lille foto af 
barnet som lægges på den stol som 
han skal bruge i dag.

Dækkeservietter lægges på af barnet, 
og forbereder spisning. Prompting.



Simple visuelle signaler
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Små, laminerede kort 
som udleveres 

inden skift i aktivitet

Skal Må 

Medbestemmelse/ valg

https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fskoleidraet.dk%2Fmedia%2F6347035%2Fbillede-til-top.png%3Fanchor%3Dcenter%26mode%3Dcrop%26quality%3D70%26width%3D1500%26height%3D750%26rnd%3D131637717010000000&imgrefurl=https%3A%2F%2Fskoleidraet.dk%2Fmini-motorik%2Ffakta-om-mini-motorik%2F&docid=umsCq9swDSlv2M&tbnid=HQcPSrwhkZ8-8M%3A&vet=10ahUKEwiw7uPbvMXiAhXisYsKHbnUB4wQMwhIKAEwAQ..i&w=1500&h=750&hl=da&bih=603&biw=1280&q=motorik&ved=0ahUKEwiw7uPbvMXiAhXisYsKHbnUB4wQMwhIKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


Regelmatrix – synlig guidning
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Forventninger til børnene: Forventninger til børnene:

Når frikvarteret er slut:
Gå lige ind når det ringer
Tag dine sko af
Gå til din garderobe
Hæng tøjet på plads
Tag indesko på gå stille ind
Sæt dig på din plads

Lyttesituationer:
Brug indestemme
Se på den der taler
Vær stille
Ræk hånden op og vent på tur
Lyt
Husk det du hører

Individuelt arbejde:
Sid på din plads 
Find de ting du skal bruge
Ræk hånden op hvis du skal have hjælp
Brug hviskestemme hvis du skal tale med sidemanden

Spisefrikvarteret:
Hent din madpakke
Sid på din plads mens du spiser
Osv.…

Afslutning på aktivitet:
Pak dine ting sammen
Læg bøger og papirer på plads
Ryd dit bord
Tjek gulvet
Sæt dig på din plads

Det er vigtigt at være på forkant med, hvad man som team ønsker. 
Hvilke regler er det børnene skal mestre? Hvilke strukturer 
underbygger trivslen? Spørgsmål teamet skal stille sig selv og 
hinanden kunne være:

•Hvordan ønsker jeg/vi den optimale situation?
•Hvilke regler/rutiner og strukturer bør børnene have indarbejdet 
for at trivslen bliver bedst mulig?
•Hvilken adfærd ønsker vi?
•Hvordan finder vi fælles fodslag på trods af forskellige 
tolerancegrader?
•Inddrag børn og forældre, når teamet er nået til enighed.
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Klar til at få besked!

Sæt dig på din plads

Gå stille ind i klassen

Tag indesko på

Hæng tøjet på plads

Gå til din garderobe

Tag dine sko af

Gå lige ind når det ringer

Visualisering af regelmatrix



Sansebeskyttelse forebygger
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Dimseting: At have noget i hænderne man kan pille ved er en effektiv 
måde at understøtte fokus, hos urolige børn. Tillad at barnet sidder 
med noget der kan skrues, strækkes, klemmes eller berøres. Velcro 
klæbet op under bordet, er også effektivt. Modellervoks, og 
hårelastikker, samt køkkensvampe er et meget billigt alternativ. I 
mange tilfælde er det klogt at vælge noget som ikke egner sig til at 
blive kastet med.

Barnets egen nødhjælpskasse kan bruges til opbevaring af 
beroligende aktiviteter, høreværn, dimseting, Coping Cards og 
visuelle udgaver af Timeout eller Plan B. Barnet bruger 
nødhjælpskassen ved uro og ved behov for at afreagere. Barnet skal 
selv komme med forslag til, hvad kassen kunne indeholde. Kassens 
kan virke forebyggende i forhold til stressreaktioner.

Barnet har mulighed for at afreagere fysisk, ved at røre sig, slå 
på noget som ikke slår igen og som ikke går i stykker, sparke til 
et bestemt træ eller tilladelse til at ødelægge ting, eksempelvis 
klippe eller rive i genbrugspapir. Muligheden bør være 
visualiseret og barnet kende aftalens indhold.



Belønninger 

NB! Ved belønninger skal vi sikre os:

At barnet forstår systemet og samarbejder

At belønningen opleves som en belønning

At belønningen skal være synlig/visualiseret

At målene er realistiske

At der er fysisk tid og sted til belønningen
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Uge: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Bønner

Klistermærker

NB!

Ikke gjort fordi:
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Belønning for at deltage i samling, i førskoleaktivitet samt i spisning. 
2 bønner = 1 klistermærke
Skemaet sendes med hjem hver fredag

Belønninger



Benjamins morgenplan54

Benjamin 

2.b

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Skolen 

Overtøj og sko

Sige

Farvel

Ét 

Knus

Morgen

mad

www.helleoverballemogensen.dk
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Tre niveauer viser tankegangen
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Fra tilskuer til deltager   

Gruppe

Barn og barn

Voksen og 

barn og barn

Voksen + barn

Alene eller 
observerende
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Ikke alle børn 
lærer det sociale 
ved at øve sig på 

egen hånd!



HUSK barnets stemme
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Hvis vi laver tiltag som ikke:
giver mening for barnet  
er begribelige for barnet
er håndtérbare for barnet

giver barnet håb om forandring

… så vil vores tiltag med sikkerhed 
ikke virke. Derfor er barnets 

stemme helt nødvendig 
som udgangspunkt for al særlig 

pædagogik.

Barnets stemme skal høres i 
fredstid og på et konkret plan. Dét 

er hovedhjørnestenen 
i alle redskaber.

ALLE børn 

har en stemme. 

Uanset alder!



Tydelig og konkret besked om, at barn og voksen har et fælles problem

Tydelig og konkret viden om, at adfærden er problemet, ikke barnet

Der skabes en fortælling, en narrativ udgave af problemet

Invitation til, at deltage i problemets løsning

Lydhørhed overfor barnets forslag

Klare aftaler fastholdt i fysisk form

Information til alle berørte parter

Eksternalisering i den korte udgave

www.helleoverballemogensen.dk

58

NB! Eksternalisering kan laves på alle alderstrin



En 5 årig dreng tegner til vores samtale om den tredelte hjerne. 
Han får hjælp til vredeshåndtering og er en klog lille fyr.

Han bad mig tegne pilen der går fra den grønne/kloge 
frontallap og ned til den røde/dumme krybdyrhjerne. 

Hans grønne hjerne vil gerne tænke den røde hjerne væk. 
Derfor har den en tankeboble som pilen starter i.

Jeg hjalp med at tegne hjertet fordi han føler i sit hjerte at den 
grønne hjerne har ret. Han er ked af det under denne del af 
samtalen.

Drengen er voldsomt udfordret af et eksplosivt temperament 
samt impulsivitet. Han er fuldt ud i stand til at aflæse børns og 
voksne reaktioner på hans vrede, og føler afmagt fordi han ikke 
ved hvordan han skal stoppe sig selv.

Eksternalisering af vreden; ”Vi to klarer den dumme vrede, 
sammen” hjalp ham meget hurtigt og øgede hans trivsel 
betragteligt.

Den tredelte hjerne
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Anvis og vær konkret. ”Du skal lige samle din jakke op og hænge den på krogen” fremfor ”Sikke et roderi!”. 

Undgå: Stop, hold op, drop det der, ”ikke”, lad være, …

Giv tid! Afvent gerne flere sekunder/minutter før reaktion. Lær dit barn at kende her. 

Anerkendelse. ”Jeg ved godt, at det er rigtigt svært at få klippet dit hår, så nu skal du høre, hvad jeg tænker vi 

kan gøre…”, ”Øv, hvor var det dumt at din skovl er væk. Det kan jeg virkelig godt forstå, at du er sur over…” 

”Det bløde anslag”. ”Jeg kan se, det er svært lige nu og jeg ved, at du synes det er så træls, når jeg giver et 

godt råd om fx at tage trække vejret dybt eller gå lidt udenfor, så hvordan kan jeg mon hjælpe dig?

Giv barnet følelsen af medbestemmelse gennem (overvejede) valg: Vil du have den blå eller grønne jakke på? 

Vil du have redt hår eller klippet negle først? Vil du helst i bad før eller efter aftensmaden?

Brug af ordene ”først” og ”når vi er færdige, så ...” (indstillingstid)

Vær sammen med barnet om opgaverne og brug ordet ”vi”: Kom, lad os sammen rydde op her”, ”Skal vi se 

om vi kan få klaret den tegning”. Fremfor: ”Du skal rydde op”. ”Nu skal du tegne færdig”. 

Prompte. Ræk barnet blyanten, opvaskebørsten, hårbørsten, bananen.  Hold skraldespanden frem til 

affaldet/kassen til mobiltelefonen eller legetøjet.

Hverdagsstrategier der kan støtte barnet 
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 Rutiner, fx  morgenrutine, aftenrutine, badrutine, evt. med hjælp fra rækkefølgesystemer

 Forudsigelighed via visuelle dagsprogrammer, ugeprogrammer, hvem er jeg sammen med hvornår, om hvad, hvor længe, etc. 

Visuelle planer som forberedende for ”aktiviteter ud over almindelig hverdag” 

 Plan B – hvad gør vi hvis jeg bliver utryg, hvis det regner, hvis… 

 Tidsangivere (fx time-timer) og varsling i god tid (indstillingstid) 

 Ryddelighed og overskuelighed i fysiske omgivelser

 Mulighed for ro og privat ”Space” - ude og hjemme

 Smit med din positive energi via kropssprog/toneleje/syng evt. din besked

 Tilføj en motiverende dimension, hvor det giver mening: Musik til arbejdet, skuespil undervejs,  del opgaven i bidder og 

spis/hop/ring på en stor klokke efter hver lille bid, lav sjov konkurrence ud af opgaven – hvor hurtigt kan vi? Hvem tror du kommer 

først ud til bilen?

 Fang interessen. ”Nu er jeg spændt på, om vi kan få hunden ud og gå. Hun ser lidt slap ud i dag. Hvordan klarer vi den?” 

Afledning. ”Hov, se den sky, ligner den ikke en figur i dit computerspil…” . Tilbyd en pastil/karamel/en gulerod. Lad som om du har 

fået øje på noget spændende, har fået noget  under skoen eller…..?

 Tal med en anden voksen, mens barnet lytter med. Sig eksempelvis: ”Jeg tror altså godt Marie vil være med. Tror du vi kan hjælpe

hende så vreden går sin vej? Brug barnets navn bevidst og flere gange. Eksempelvis: ”Nu skal vi på tur. Marie ser lidt vred ud. Tror 

du Marie kommer med i dag? Jeg vil så gerne have Marie med, hun er så sød og sjov”

Hverdagsstrategier der kan støtte barnet 
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