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1. Integrativ neuropædagogik  

Med bogen Integrativ neuropædagogik – en grundbog ønsker VISS at tydeliggøre, hvordan vi forstår 

neuropædagogikkens essens og betydning, og hvordan man bedst udøver og udvikler praksis i feltet af 

pædagogiske, psykologiske og sundhedsfaglige indsatser i forhold til mennesker med 

funktionsevnenedsættelse, jf. DSM-5 og ICD-10. Denne målgruppe vil i bogen også betegnes som mennesker med 

nedsat (fysisk og psykisk) funktionsevne, mennesker med nedsat (fysisk og psykisk) funktionsniveau, mennesker 

med (fysisk og psykisk) funktionsnedsættelse – eller kort og godt som beboere eller borgere. Samtidig har vi 

valgt at betegne medarbejderen som henholdsvis den professionelle, praktikeren, pædagogen eller 

omsorgspersonen, afhængigt af kontekst. 

Bogen er bygget op med dette indledende kapitel efterfulgt af en række kapitler, der beskriver de forskellige 

faglige tilgange og videnskabelige afsæt, som understøtter argumentationen for primært fokus på en integrativ 

neuropædagogisk forståelse og tilgang. 

Formålet med dette kapitel er dels at give en kort præsentation af neuropsykologien som neuropædagogikkens 

faglige og bagvedliggende teoretiske fundament, dels at argumentere for, at neuropædagogikken i sin 

praksisudøvelse ses ind i en integrativ forståelse og tilgang – en praksisudøvelse, som Landsbyen Sølund søger 

at udvikle sin opgaveløsning på baggrund af, og som er kendetegnet ved en ydmyghed over for den umiddelbare 

forståelse af de borgere, vi møder, og deres situation.  

Forfattere: Anna Marie Langhoff Nielsen og Marianne Kirk Jepsen, specialpædagogiske konsulenter, VISS 

1.1 Neuropsykologi – neuropædagogikkens grundsten 

Når vi med denne bog sætter fokus på en præcisering af neuropædagogikken, som har vist sig ikke at være en 

entydig størrelse, og dennes betydning for udvikling af praksis inden for området af indsatser målrettet 

mennesker med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, kommer vi indledningsvist ikke uden om 

neuropsykologien, som danner det teoretiske grundlag og fundament for neuropædagogikken. 

Neuropsykologien er en form for biologisk psykologi, der er forankret i naturvidenskaben og som har den 

kognitive psykologi som teoretisk grundlag. Samtidig er den en tværvidenskabelig disciplin, der undersøger, 

hvordan hjernemæssige strukturer og processer regulerer adfærd, følelser og tænkning (Fredens, 2012; Thybo, 

2013). 

Neuropsykologien retter sig i praksis mod at kortlægge og beskrive kognitive processer og funktioner, at 

udrede stærke og svage områder og at undersøge, hvilke læringsstrategier der foretrækkes og kan benyttes. Ud 

fra denne viden er det i en pædagogisk sammenhæng og opgaveløsning muligt at organisere, tilrettelægge og 

strukturere situationer og omgivelser, så borgeren har mulighed for at udnytte sine potentialer på den bedst 

mulige måde.  

Neuropsykologien er en nyere videnskabsform, men studier af, på hvilken måde sjælen har været tænkt 

iboende i hjernen, kan spores helt tilbage til oldtiden. På basis af Galenos anatomiske beskrivelser (129-199 

e.Kr.) formulerede tidlige kirkefædre den såkaldte celledoktrin, der opdelte sjælens funktion i tre 

hjernehulrum, som var grundlaget for de intellektuelle funktioner. Denne grundlæggende model forblev stort 

set uændret gennem mere end tusind år, blandt andet fordi kirken forbød dissektion (Gade, 1999). 

Meget i både tænkningen og forskningen er sket siden da, og den viden, vi har i dag om hjernens funktioner, er 

primært blevet skabt gennem studier af skader og læsioner i hjernen og disses betydning for mennesket 

adfærd. Siden 1970’erne har man desuden været i stand til at se på både hjernens struktur og aktivitet ved 



 

5 
 

hjælp af forskellige scanningsteknikker. Disse kan overordnet inddeles i de neuroradiologiske undersøgelser 

(billeddiagnostik) og de neurofysiologiske undersøgelser, hvoraf den mest kendte målingsmetode er EEG. 

EEG-måling er en neurofysiologisk undersøgelse, der som regel benyttes ved mistanke om epilepsi. Det er dog 

ikke alle former for epilepsi, der bliver synlige ved EEG-målinger. EEG-måling foretages også ved mistanke om 

hjernebetændelse eller såkaldte degenerative hjernesygdomme som fx Alzheimers sygdom. 

Billeddannelse af hjernen kan foretages med strukturelle hjerneskanningsteknikker (fx CT og MR) eller med 

funktionel billeddannelse (fx PET, SPECT og fMRI). Ved funktionel billeddannelse kan man bl.a. måle 

blodgennemstrømningen i hjernen og herved fx kortlægge hjernesvulster eller blødninger (Ærthøj, Rubak og 

Hasselbalch, 2014). 

Billeddannelser af hjernen er et populært forskningsområde, der dog ofte kritiseres for at være forsimplede og 

fulde af fejl. Albert Gjedde, professor på København Universitet, udtaler bl.a., at fMRI-skanningerne kun viser 

en brøkdel af den aktivitet, der er i hjernen, og at det er en illusion at tro, at disse kan give grundlæggende svar 

på, hvordan hjernen fungerer (Ringsgaard, 2016). 

1.2 Neurovidenskabens relevans for det pædagogiske arbejde  

I den videnskabelige debat i Danmark er der ofte uenighed om den neurovidenskabelige forsknings relevans 

for det pædagogiske arbejde. Jesper Mogensen, professor og forsker i neurologi, udtaler bl.a., at der er en 

tendens til at se neurovidenskab som mere rigtig forskning end psykologisk eller anden humanistisk forskning. 

Han argumenterer yderligere for, at vi ved relativt lidt om det neurale område i forhold til at kunne bruge den 

viden i en praktisk sammenhæng (Kamp, 2015). 

Anni Mortensen, lektor i pædagogik, peger i sin ph.d. ”Neuropædagogik og inklusionsdifferentiering” på, at 

kritikere til dels kan have ret i, at den biologiske hjerneforskning ikke har så meget at give pædagogikken, i 

hvert fald hvis forståelsen af mentale processer kun søges på celleniveau. Det kan selvfølgelig være interessant 

at have viden om anatomi, biokemi og neurale kredsløb, og i en pædagogisk sammenhæng er det fx også 

relevant at vide, at hjernen ikke er en statisk størrelse, men at den løbende forandres også gennem 

pædagogiske indsatser. Risikoen opstår, når forståelsen af mentale processer og adfærd reduceres til celler og 

biokemi og gøres til sand viden i en pædagogisk kontekst. Herved opstår der risiko for neuromyter, som kan 

blive handlingsanvisende for pædagogikken (Mortensen, 2016).  

En sådan neuromyte kunne være, at bestemte former for adfærd altid kan reduceres til biokemiske processer 

eller skader bestemte steder i hjernen. Årsagsforklaringer søges dermed kun i personens indre og ikke i 

relationer og kontekster.  

I en pædagogisk sammenhæng er det ofte langt mere interessant at beskæftige sig med kognitionsforskningen 

end den biologiske hjerneforskning, når vi søger at forstå baggrunden for borgerens adfærd. 

Kognitionsforskningen fortæller os bl.a. noget om sammenhængen mellem sansning, opmærksomhed, 

hukommelse og læring, og hvordan hjerne, krop og omverden systematisk arbejder sammen. Dette perspektiv 

har derfor, i langt højere grad end den biologiske hjerneforskning, noget at give til det pædagogiske og 

specialpædagogiske arbejde (ibid). 

Mortensen peger særligt på 3 retninger, der er interessante for det neuropædagogiske felt, fordi disse områder 

beskæftiger sig med menneskelig udvikling og læring, nemlig: 

 Kognitiv neurovidenskab, der bl.a. beskæftiger sig med tænkning, hukommelse, læring og 

planlægning, og som hidtil har domineret det neuropædagogiske genstandsfelt. 

 Social neurovidenskab, en disciplin, der for alvor udviklede sig i løbet af 1990’erne, og som har fokus 

på, hvilken betydning omgivelserne i form af kultur, relationer og sprog har på udvikling, læring, 

hukommelse og perception. 
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 Affektiv neurovidenskab, en forholdsvis ny forskningsdisciplin, som for alvor udviklede sig fra starten 

af 1990’erne, og som beskæftiger sig med følelsernes og emotionernes indflydelse på adfærd, 

relationer, tænkning, hukommelse og læring (Mortensen, 2016: 22). 

 

Kognitive, affektive og sociale processer er tæt forbundne og kan egentligt ikke beskrives som værende 

adskilte. I det følgende vil vi dog, for forståelsens skyld, fastholde adskillelsen og kort uddybe de 3 retninger, 

samt give eksempler på, hvordan dette kan tage sig ud i praksis. 

1.2.1 Den kognitive neurovidenskab 

Den kognitive neurovidenskab beskæftiger sig med, hvordan den menneskelige tænkning eller kognition er 

konstrueret. Dette beskrives ofte via ”det kognitive hierarki”, der er en simpel model, som viser, hvordan de 

forskellige kognitive funktioner er opbygget hierarkisk. 

 

Figur 1.1: Model af det kognitive hierarki 

Kilde: VISS (inspireret af Bruun & Straarup, 2008) 

Delene i det kognitive hierarki påvirker hinanden indbyrdes, og det er afgørende, at de nederste funktioner er 

udviklede, for at de højere funktioner fungerer og kan udvikles. Eventuelle nedsatte funktioner på lavere 

niveau vil således få betydning for, hvor velfungerende de højere funktioner er. 
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Har en borger fx vanskeligheder med de nederste funktioner i det kognitive hierarki – arousalreguleringen og 

sansebearbejdningen – får det således stor indflydelse på borgerens funktion og udvikling af opmærksomhed, 

hvilket igen påvirker det hukommelsesmæssige og sproglige område. Størst indflydelse har det dog på 

udviklingen af de eksekutive funktioner, hvorfor evnen til viljestyret opmærksomhed, planlægning, 

igangsættelse og udførelse af aktiviteter samt fleksibilitet, impulskontrol og selvregulering kan være meget 

påvirket. 

En væsentlig pointe er her, at det i praksis er let at komme til at overse, at borgerens vanskeligheder på højere 

niveauer i det kognitive hierarki ofte har rod i vanskeligheder på de nedre niveauer, hvorfor den pædagogiske 

indsats ikke altid rammer plet. 

1.2.2 Den sociale neurovidenskab 

Den traditionelle neurovidenskab betragtede frem til 1990’erne stort set nervesystemet som en isoleret enhed 

og ignorerede dermed det sociale og kulturelle aspekt af kognitionen. Op gennem 1990’erne voksede 

erkendelsen af, i hvilken grad de sociale strukturer, i form af kulturen og relationer til omverdenen, har 

indflydelse på hjernens udvikling og funktion (Mortensen, 2016). Dette lagde kimen til den sociale 

neurovidenskab. Mennesker er sociale væsener, der så at sige er født til at deltage i hinandens nervesystem, og 

de udvikler særlige kognitive evner, som et resultat af det sociale miljø, de er en del af. Et eksempel herpå er 

evnen til fælles opmærksomhed, hvilket bl.a. er afgørende for sprogudviklingen (ibid). 

Herhjemme er Susan Hart en af de forskere, der har haft størst fokus på det tidlige samspils betydning for 

barnets personlighedsudvikling og følelsesmæssige regulering og udvikling af mentaliseringsevne. Egenskaber, 

der er meget væsentlige at besidde for at kunne begå sig på den sociale arena (Hart, 2008). 

Barnets medfødte biologiske beredskab sætter det i stand til at indgå i sociale interaktioner og følelsesmæssig 

kommunikation, fordi mennesket er biologisk disponeret til at etablere tilknytning. Mennesker med nedsat 

funktionsevne er dog, bl.a. grundet deres neurologiske forudsætninger, mere sårbare end flertallet i forhold til 

at kunne indgå i dette samspil. Graden og omfanget af handicappet har bl.a. indflydelse på, i hvilken 

udstrækning det er muligt for omgivelserne, at aflæse signaler, kompensere for handicappet og skabe fælles 

involveringsformer. Per Lorentzen, norsk psykolog, har beskrevet dette fænomen og dets eventuelle 

konsekvenser. Han beskriver, hvordan faren for børn født med forskellige typer handicap først og fremmest 

ligger i, at de udvikler færre mødesteder, der er præget af samspil og handling med andre (Lorenzen,1998 og 

2007). 

Udviklingsvanskelighederne kan både være påvirket af svage sanseinput, fx hos svagsynede, og skader i 

hjernen der vanskeliggør bearbejdelsen af disse. I samspillet med borgeren, er det derfor nødvendigt at aflæse 

dennes reaktioner på forskellige påvirkninger for at finde frem til de sanseoplevelser, der er relevante og giver 

mening for den pågældende. Dette fordrer, at medarbejderne tager udgangspunkt i borgerens målrettethed og 

initiativer og ikke forsøger at styre opmærksomheden gennem indlæring. Efter på denne måde at have skaffet 

sig viden om borgerens foretrukne læringsstil, er det muligt at tilrettelægge kompenserende miljøer, der 

styrker et gensidigt samspil. 

1.2.3 Den affektive neurovidenskab 

Affektiver henviser til oplevelse af følelser og/eller emotioner, og den affektive neurovidenskab bygger på 

erkendelsen af, at mennesket fundamentalt set er et emotionelt og socialt væsen. Kognition, læring og 

udvikling kan derfor ikke adskilles fra det følelsesmæssige og sociale aspekt. Følelser har stor betydning for et 

menneskes drivkraft, motivation og evne til at vælge og dermed også for læring og udvikling (Mortensen, 

2016). 

En af de teoretikere, der har beskæftiget sig mest med følelsernes betydning for læring, herunder evnen til at 

træffe de bedste beslutninger, er den portugisiskfødte amerikanske neurolog og professor i neurovidenskab, 

Antonio Damasio.  
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Ifølge Damasio kommer følelser til udtryk i kroppen, og hans begreb, somatiske markører, beskriver, hvordan 

signaler fra kroppen, overvejende fra det sympatiske nervesystem, i høj grad er styrende for menneskers 

sociale valg, fordi vi fra naturens side er indrettet til at ville undgå smerte og søge lyst. Udviklingen af de 

somatiske markører sker gennem erfaring, og Damasio mener, at vi automatisk erindrer følelser fra lignende 

situationer, og at disse erindrede følelser hjælper med til at lede os i retning af de mest hensigtsmæssige valg. 

På samme måde vil vi ofte – uden at være bevidste om det – frasortere de alternativer, der tidligere har været 

forbundet med negative følelser (Damasio, 2004). 

Damasio argumenterer således for, at man i praksisudøvelser bør have blik for følelsernes betydning i 

udviklings- og læringssammenhæng. 

I lighed med dette forstår vi også adfærd, som for omverdenen kan være problemskabende i et 

ressourceperspektiv, idet det som oftest vil være et udtryk for borgerens forsøg på at mestre sin egen situation 

bedst muligt. 

Hvis vi ønsker, at borgeren skal ændre en adfærd, der kan være problemskabende for omgivelserne, er det 

derfor i første omgang nødvendigt at afdække, hvad det er, der gør denne adfærd så motiverende og 

meningsfuld for borgeren. Når vi forstår baggrunden for adfærden, er det ofte muligt at anvise andre 

handlestrategier, der har den samme effekt for borgeren, men ikke skaber vanskeligheder for omgivelserne. 

1.3 Neuropsykologien i dag 

Neuropsykologien er i dag et forskningsfelt i rivende udvikling, hvor der forskes i en lang række forskellige 

retninger. Professor Morten Storm Overgaard, Århus Universitet, giver dette bud på, hvor neuropsykologien er 

på vej hen: 

”Tidligere var neuropsykologien i høj grad defineret af studier af hjerneskadede mennesker. Man var 

optaget af syndromer, altså hvilke konsekvenser en skade et bestemt sted i hjernen har for sprog, 

hukommelse, opmærksomhed og så videre … Det, der er sket i nyere tid, er, at vi bliver mere og mere optaget 

af en bredere tilgang frem for den meget områdefokuserede tankegang. Hvordan fungerer de neurale 

netværk? Kan vi overhovedet sammenligne hjerneaktiveringer på tværs af mennesker? Hvad er bevidsthed? 

Det raske menneske er bragt mere i fokus, og neuropsykologien er blevet mere integreret med den kognitive 

neurovidenskab og indgår dermed i et interdisciplinært fagområde, som – ud over kognition og de klassiske 

neurovidenskabelige metoder som hjernescanninger – også indeholder begrebsanalyse fra filosofien og 

eksperimentel psykologi” (Overgaard, 2016: 30). 

Neuropsykologi har således bevæget sig væk fra primært at studere mennesker med skader i hjernen til at blive 

bredere og en mere tværfaglig disciplin. Men hvilken betydning får dette så for det neuropædagogiske arbejde? 

Hvordan er det muligt at bygge bro mellem neurovidenskaben og pædagogikken i dag? 

Afsættet for forfatterne bag denne bog er et ønske om at indfange det bredere og mere komplekse perspektiv i 

den neurovidenskabelige forståelse både i undervisningen og i praksisudviklingen netop ved at inddrage 

ovenstående aspekter som en del af det teoretiske ståsted. Dette kan dog være med til at komplicere 

formidlingsopgaven og dermed også forståelsen af, hvilken opgave der egentligt er på spil i praksis, men da 

kompleksitetsgraden er høj, er det nødvendigt for at kunne indfange de mangeartede problemstillinger, der 

kan opstå i det professionelle møde med borgeren. 

En præcisering – via en nuancering – af det neuropædagogiske felt er en vej at gå.  

1.4 Hvad er neuropædagogik? 

Begrebet neuropædagogik er en konstruktion af begreberne neuro, som kommer af græsk og oprindeligt 

henviser til nerve, og pædagogik, der ligeledes kommer af græsk og henviser til opdragelseskunst og 

undervisning. Begrebet bygger i dag på viden om hjernen og dennes udvikling og betydning for, hvordan man 

bedst imødekommer eventuelle behov hos den enkelte (O’Donnel & Jensen, 2011).  
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Neuropædagogik er således en tværfaglig disciplin, der anvendes bredt i forhold til børn, unge og voksne. 

Sædvanligvis er der tale om forskellige målgrupper af mennesker med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, 

hvor neuropædagogikken primært har sin anvendelse, men neuropædagogikken anvendes også, jfr. 

ovenstående udvikling inden for det neurovidenskabelige felt, inden for normalområdet, typisk i forbindelse 

med undervisningstilrettelæggelse. 

Neuropædagogikken er opstået i kølvandet på neuropsykologien som en ”græsrodspædagogik”, hvor der ikke 

er en tydelig definition af, hvad tilgangen dækker, og hvem der kan kalde sig neuropædagog. Neuropædagog er 

således ikke en beskyttet professionstitel, da der er mange faggrupper, som kan arbejde neuropædagogisk. 

Neuropædagogikken har i sin opkomst først og fremmest været rettet mod målgruppen af mennesker med 

erhvervede hjerneskader qua det fokus, som primært var inden for neuropsykologien, men i begyndelsen af 

1990’erne introducerede Susanne Freltofte og Viggo Pedersen neuropædagogikken på området for mennesker 

med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (Freltofte & Petersen, 1994). Neuropædagogikken har siden 

bredt sig inden for området og er i dag en anerkendt tilgang i det gængse special- og socialpædagogiske 

arbejde. 

Gennem årene har vi således i stigende grad lagt vægt på en helhedsorienteret tilgang til praksis, herunder 

relationelle og kontekstuelle forhold. Det vil sige, at der ikke i samme grad som tidligere ses på en dysfunktion 

som en defekt hos individet, men snarere som et relationelt forhold, der kan kompenseres for, hvis 

omgivelserne tilpasses, og den professionelle selv tilpasser sig mennesket med nedsat funktionsevne. Der er 

således et øget fokus på, hvordan den professionelle kan indgå i et samarbejde med borgeren, og hvor 

afgørende dette forhold er for borgerens samlede situation.  

Denne relationelle tilgang til neuropædagogik er bl.a. inspireret af Gentle Teaching, som udgør det 

bagvedliggende menneskesyn og tilgang i det pædagogiske arbejde i Landsbyen Sølund (Rodt & Pedersen, 

2019). Gentle Teaching er udviklet af den amerikanske psykolog John McGee og tager udgangspunkt i et 

humanistisk og eksistentielt menneskesyn. Målet er først og fremmest at skabe tryghed for borgeren. 

Trygheden etableres gennem et fokus på omsorg, nænsomhed, anerkendelse og betingelsesløs kærlighed i 

relationen mellem borgeren og medarbejderen. Vejen til at skabe tryghed og en oplevelse af anerkendelse hos 

borgeren går gennem den professionelles hjerte (følelser og værdier), hænder (berøring fysisk og psykisk), øjne 

(venlighed, kontakt og evnen til at se den anden) samt ord, som kommunikerer kærlighed, ro og opmuntring. 

Gentle Teaching fordrer en villighed til at arbejde med sig selv som professionel og en forståelse for, at det er 

den professionelle, som er ansvarlig for, at der kan ske en forandring hos borgeren (McGee, 2010).  

Endelig ser vi borgeren som en aktør i eget liv, hvor sociale strukturer virker gennem borgeren, og hvor denne 

med sine ressourcer og kompetencer også påvirker egne omgivelser – og derigennem egen livskvalitet og 

trivsel. Forståelsen af disse perspektiver er essentielle i forhold til at tilrettelægge en passende indsats, der kan 

fremme borgerens evne til at mestre livets udfordringer.  

1.5 På vej mod integrativ neuropædagogik 

Neuropædagogikken som faglig disciplin har jf. ovenstående en baggrund i både et naturvidenskabeligt 

videnssyn og et humanistisk videnssyn.  

Der er en tradition for, at definere neuropædagogik som anvendt neuropsykologi, hvor neuropædagogik 

anskues som et samspil mellem pædagogik og neuropsykologi. Neuropædagogik defineret som anvendt 

neuropsykologi er dog en snæver og individorienteret definition. Derfor lægger bogen op til en bredere 

definition, der i højere grad integrerer forskellige aspekter af borgerens situation – og dermed forskellige 

vidensafsæt. 
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Målgruppen for bogens emneområder dækker en bred vifte af faggrupper, som primært består af pædagoger, 

men også af social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter, lærere, sygeplejersker, psykomotoriske 

terapeuter, psykologer samt pædagogiske medhjælpere og assistenter med forskellig baggrund.  

Tilgangen til neuropædagogik er derfor efterhånden kendt og må formodes at være indlejret i den daglige 

pædagogiske praksis på dag- og botilbud mange steder i landet. Indgangsvinklen til neuropædagogik er 

dermed både identisk med, men adskiller sig også fra andre neuropædagogiske tilgange, hvorfor ønsket med 

bogen er at præcisere forståelsen af og tilgangen til neuropædagogikken som integrativ neuropædagogik. 

1.6 Integrativ neuropædagogik 

Ifølge Den danske ordbog betyder verbet integrere: at gøre hel, intakt, urørt, udfylde, fuldstændiggøre. Der 

ligger således implicit en helhedsopfattelse i ordet, også når det som adjektiv integrativ knyttes til et begreb 

(www.denstoredanske.dk).  

For at tydeliggøre, hvilken tilgang vi har til neuropædagogik, samt hvordan vi formidler neuropædagik og 

indfanger kompleksiteten i borgerens liv, er en sammenkobling af ordet integrativ og neuropædagogik relevant 

og meningsfuldt. 

Bogen Integrativ neuropædagogik introducerer en mangfoldighed af teorier, modeller og tilgange til at belyse 

de mange forskellige aspekter af borgerens liv, så kompleksiteten af borgerens situation kan indfanges og 

dermed munde ud i en indsats, der modsvarer denne kompleksitet.  

Når kompleksiteten i en problemstilling skal afdækkes, er det ikke meningsfuldt blot at se på 

årsagssammenhæng. Menneskelige problemer har som oftest ikke kun en årsag, men skal ses som et 

komplekst og infiltreret samspil af mange faktorer, der må udredes ud fra et helhedssyn.  

Det betyder, at en problemstilling skal undersøges på forskellige vidensniveauer, men det skal samtidig 

undersøges, hvordan disse gensidigt påvirker hinanden. På denne måde vil man nærme sig en 

helhedsforståelse, hvor helheden er mere end summen af de enkelte elementer.  

Komplekse problemstillinger fordrer, at vi arbejder med en åbenhed over for forskellig tilgængelig viden, som 

er afgørende for at kunne hjælpe borgeren bedst muligt. Udredning af borgerens vanskeligheder og behov må 

derfor tage udgangspunkt i forskellige teorier, modeller og tilgange i forhold til den konkrete problemstilling, 

situeret i en konkret kontekst og konkrete relationer (Nielsen & Torp, 2010). 

Det integrative perspektiv i den neuropædagogiske viden sætter, i princippet, ingen begrænsninger i forhold til 

de muligheder, vi har for at forstå borgeren. 

1.7 Overordnet videnskabssyn og handicapforståelse 

Integrativ neuropædagogik tager overordnet udgangspunkt i det bio-psyko-sociale videnskabssyn samt i en 

dynamisk forståelse af funktionsnedsættelse, også betegnet den dialektiske handicapforståelse.  

Den bio-psyko-sociale sygdomsmodel er en socialmedicinsk sygdomsmodel, som første gang blev præsenteret i 

1977 af George Engel. Modellen anvendes bredt inden for sundhedsfremme, rehabilitering og psykiatri og er 

blandt andet grundlaget for WHO’s ICF (The International Classification of Functioning, Disability and Health 

- International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand).  

http://www.denstoredanske.dk/
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Figur 1.2: Den bio-psyko-sociale sygdomsmodel 

Kilde: VISS (inspireret af Engel, 1977) 

Det biologiske niveau er kropsniveauet, der handler om menneskes gener, hjerne, muskler, led og organer, 

immunforsvar og køn.  

Det psykologiske niveau omhandler bl.a. det enkelte menneskes personlighedstræk, identitet, følelser, 

mestringsstrategier, overbevisninger og holdninger.  

Det sociale niveau retter sig mod de normer og den kultur, vi er en del af, forhold og paradigmer i samfundet 

samt de relationer og kontekster, vi indgår i fx i privatlivet, på dagtilbud, skole, arbejde og i fritiden (Engell, 

1977; CFK, 2011; Guul et al., 2012). 

1.7.1 Den bio-psyko-sociale tilgang 

Den bio-psyko-sociale tilgang er et alternativ – eller et supplement om man vil – til den biomedicinske 

forståelse af sygdom, der udelukkende fokuserer på de biologiske og medicinske aspekter af sygdom og 

handicap, og som sådan ikke medtager andre betragtninger om en borgers sygdom end de fysiologiske. Den 

bio-psyko-sociale model er således en tilgang til at undersøge en kompleks problemstilling på forskellige 

vidensniveauer og med forskellige faglige afsæt. 

Børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz, der er inspireret af Gregory Batesons transdisciplinære 

videnskabsforståelse, integrerer både det biologiske, psykologiske og sociale perspektiv i det, han betegner som 

det transdisciplinære videnskabssyn. 

Ifølge Søren Hertz er dette videnskabssyn ikke et alternativ til et biomedicinsk videnskabssyn. Der er derimod 

tale om et metasyn, som bevæger sig hen og ud over de enkelte fagdiscipliner. Søren Hertz lægger vægt på, at 
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hjernen er plastisk, hvilket fordrer, at den professionelle ser på gensidigheden i samspillet mellem miljø og 

biologi, da neurale (nervebaserede) mønstre i hjernen kan ændres gennem interaktion og ikke kun gennem 

medicinsk behandling. Blandt andet derfor betegner Søren Hertz psykiatriske diagnoser som øjebliksbilleder 

fremfor fejl i hjernen eller en social identitet, som typisk determinerer et menneskes fremtid. Diagnoser er, i 

hans optik og til trods for deres biologiske disposition, snarere konstruktioner, der er foranderlige og dermed 

også stærkt påvirkelige af for eksempel menneskets syn på sig selv, de relationer personen indgår i, kontekst 

samt diskursive konstruktioner på et strukturelt og samfundsmæssigt niveau (Hertz, 2008).  

1.7.2 Den dialektiske handicapforståelse 

Det andet aspekt i integrativ neuropædagogik er den dialektiske handicapforståelse, som tager afsæt i den 

kulturhistoriske skole og er udviklet på baggrund af den russiske psykolog Lev Vygotskys udviklingsforståelse. 

Den kulturhistoriske skole er grundlagt på en dialektisk-materialistisk verdensanskuelse, ifølge hvilken alle 

fænomener hænger sammen som modsætninger og dermed påvirker hinanden gensidigt. Ifølge Lev Vygotsky 

er enhver udvikling og dermed også udviklingsforstyrrelse, et modsætningsforhold mellem både indre, 

biologiske og ydre, sociale faktorer. En funktionsnedsættelse er derfor ikke en statisk tilstand, men noget der 

kan ændre sig over tid, på baggrund af de kulturelle, historiske og sociale praksisser mennesket er en del af.  

I den dialektiske handicapforståelse ses mennesket både som subjekt og objekt. Mennesket er aktør i sit eget 

liv, men samtidig er der en gensidig påvirkning af aktøren og den sociale praksis, han eller hun deltager i. En 

funktionsnedsættelses omfang og betydning i en given social praksis er derfor overvejende bestemt af, i hvilken 

grad omgivelserne kan tilpasse sig mennesket med funktionsnedsættelse (Wedel-Brandt, 2006; Bøttcher & 

Dammeyer, 2010).  

Den integrative neuropædagogik taler således for, at det både er meningsfuldt og fagligt kvalificerende at 

integrere den dialektiske handicapforståelse og det bio-psyko-sociale videnssyn i forståelsen af, hvilken 

betydning funktionsnedsættelsen har for borgere med nedsat fysik eller psykisk funktionsevne. Tilgangen 

skærper blikket for, at vanskeligheder kan opstå på forskellige niveauer, men også for hvordan historiske og 

kulturelle forhold får betydning for, hvordan funktionsnedsættelsen vurderes og opfattes.  

De følgende eksempler kan belyse, hvordan det biologiske, psykologiske og sociale niveau påvirker borgerens 

identitetsfølelse og adfærd. Dette sætter herigennem muligheder eller begrænsninger for borgerens deltagelse i 

sociale og kulturelle sammenhænge. 

CASE 1.1 

Et eksempel kan være en borger med en motorisk funktionsnedsættelse, som benytter kørestol. 

Funktionsnedsættelsens betydning for borgeren konstrueres blandt andet i mødet med samfundet, hvor 

begrænset tilgængelighed eller manglende mulighed for ledsagelse forhindrer borgeren i at deltage i 

samfundslivet på lige fod med andre. De manglende muligheder for at deltage kan for eksempel medføre 

ensomhed, lavt selvværd og selvtillid. Dette kan yderligere hæmme borgerens lyst til at deltage. 

CASE 1.2 

Et andet eksempel, som ofte debatteres, er børn med ADHD. Et samfund, der vægter viden højt, tidlig 

skolestart, robusthed i forhold til en omskiftelig hverdag, selvforvaltning, forstyrrelser fra sociale medier og 

manglende nærvær af og opmærksomhed fra voksne, kan antages at ”konstruere” urolige børn - at man via 

disse grundlæggende anskuelser, skubber til en disposition for opmærksomheds- eller 

koncentrationsforstyrrelser. 

CASE 1.3 

Et tredje eksempel er en borger med nedsat psykisk funktionsevne i lettere grad og spasticitet i begge ben, 

hvis forståelse af egen situation baserer sig på en opvækst, hvor dette ikke har haft betydning, og en 

identificering med en bror, som er brandmand.  Da borgeren som 20-årig flytter hjemmefra brister 

selvforståelsen i en alvorlig depression som følge af en pludselig erkendelse af behov for hjælp pga. gentagne 
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nederlag i mødet med diverse samfundsmæssige krav, som han ikke kan leve op til og/eller overskue 

(netbank, pengegæld, kæreste der snyder ham m.m.).  

1.8 Integrativ neuropædagogik i praksis 

Integrativ neuropædagogik tager udgangspunkt i en relationel og kontekstuel model som redskab til at forstå 

den adfærd og de reaktioner, vi ser hos borgeren. 

 

Figur 1.3: Den relationelle og kontekstuelle adfærds- og reaktionsmodel 

Kilde: VISS (inspireret af Nielsen & Torp, 2010) 

Modellen er cirkulær og viser, at adfærd ikke kun kan forstås i en én-til-én årsagssammenhæng. Modellen 

rummer en række aspekter af en borgers liv, og der kunne i princippet være mange flere bobler, men den 

bidrager til en forståelse af, at det, den professionelle oplever med en borger, kan forstås og tolkes på 

forskellige måder. Således vil indholdet i de enkelte bobler variere fra borger til borger. Modellen flytter fokus 

væk fra adfærd, som udtryk for egenskaber, der er iboende individet, til at se adfærd som relationelt og 

kontekstuelt. Spindelvævsbaggrunden viser, at et træk i vævet et sted påvirker andre områder af spindelvævet 

– på godt og ondt (Nielsen & Torp, 2010). 

Den professionelle får således en eklektisk tilgang til forståelsen af borgerens problemstilling, der kan 

underbygges ved, at man systematisk benytter metoder og udredningsredskaber, som relaterer til både det 

biologiske, psykologiske og sociale vidensniveau. 

CASE 1.4 

Et eksempel kan være, at borgeren reagerer uhensigtsmæssigt på overgange, det vil sige, at borgeren har 

vanskeligheder med at komme fra en situation til en anden. Alle er enige om, at målet er at hjælpe borgeren 

til at blive tryg ved overgange. Baggrunden for borgerens reaktioner giver dog anledning til diskussion i 

teamet, hvor nogle medarbejdere mener, at borgeren har en rigid personlighed, mens andre mener, at der fx 

er et nedsat stemningsleje, for høj grad af selvbestemmelse, somatiske problemer, utryghed i forhold til 

medarbejdere eller bofæller, manglende kravtilpasning i forhold til det udviklingsmæssige funktionsniveau 
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og så videre. Alle kan i princippet have ret, og derfor er kunsten at få udredt de forskellige perspektiver og se 

på, hvordan de påvirker hinanden. Med andre ord skal den professionelle kunne håndtere kompleksiteten og 

evne at jonglere med flere hypoteser samtidig, hvilket kræver systematik og viden om alle aspekter af det 

neuropædagogiske arbejde. 

CASE 1.5 

Et andet eksempel kan være en borger med nedsat psykisk funktionsevne og en psykiatrisk lidelse, som 

pludselig bliver urolig, højtråbende og omkringfarende. Medarbejderne har måske en tilbøjelighed til at 

tolke adfærden ind i en psykiatrisk forståelse og tænker, at borgeren er ved at blive psykotisk, og giver 

derfor PN medicin. Efter nogle dage kan det vise sig, at borgeren har udviklet en infektion eller noget andet, 

der vedrører det somatiske område. Da borgerens sproglige funktionsniveau er begrænset, kan denne ikke 

med ord give udtryk for smerte og reagerer derfor på en for medarbejderne ”psykotisk” og uhensigtsmæssig 

måde.  

1.8.1 Interaktionen mellem spindelvævets bobler 

I forhold til interaktionen mellem spindelvævets bobler viser mange erfaringer fra praksis, at arbejdet med 

enkelte af boblerne kan medføre positive forandringer i flere andre bobler. For eksempel kan arbejdet med 

borgerens selvbestemmelsesret kvalificeres ved at undersøge borgerens udviklingsniveau, så borgeren får selv- 

og medbestemmelse på de områder, der er meningsfulde. Arbejdet med de fysiske rammer i forhold til 

borgerens psykiske velbefindende kan for eksempel facilitere en bedre søvn og dermed koncentration, som så 

igen har en afsmittende effekt på dagsformen.  

Set i dette lys er det derfor også meningsfuldt at arbejde med ét enkelt mål i den neuropædagogiske praksis i 

forhold til den enkelte borger. Når man er i mål med ét aspekt af borgerens liv, kan dette få stor betydning for 

borgerens generelle trivsel. Den lille, afgrænsede og kontinuerlige indsats bliver dermed typisk også værdifuld 

i andre aspekter af borgerens liv. 

Bogen Integrativ neuropædagogik inddrager alle disse aspekter som en del af det teoretiske ståsted. Det er 

blandt andet et af målene at støtte den professionelle i at få øje på kompleksiteten i en borgers udfordringer og 

dermed kvalificere de mål og indsatser, der danner baggrund for den neuropædagogiske indsats. 

__________________________ 
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2. Biologiske forudsætninger for mentale processer 

I dette kapitel vil vi kigge nærmere på de fysiske strukturer i hjernen og på de biologiske funktioner, der er 

forudsætningen for, at hjernen kan udføre mentale processer, som medfører kognition, følelser og adfærd hos det 

enkelte menneske. Biologiske forudsætninger indgår således som en væsentligt komponent i den integrative 

neuropædagogik, herunder både hos det (neuro)pædagogiske personale og hos de borgere, som 

neuropædagogen til daglig arbejder sammen med. Neuropædagogisk viden om handicapgrupper og om det 

enkelte individs medfødte skader eller vanskeligheder medfører en forskelligartet pædagogisk praksis alt efter, 

hvor og hvordan vanskeligheden har udviklet sig. 

Forfatter: Birthe Rusike, specialist i klinisk børneneuropsykologi, psykologisk konsulent i VISS og formand for 

Børneneuropsykologisk selskab 

2.1 Hjernen – et fantastisk organ? 

Den fysiske hjerne hos et voksent menneske vejer omkring 1.5 kg og indeholder blandt meget andet omkring 

100 milliarder nerveceller. Hjernens egentlige funktion defineres som et organ, der er specialiseret til at hjælpe 

individuelle organismer til at udføre livsvigtige aktiviteter i kroppen (Bloom & Lazerson, 1988). Hjernen er 

derfor i konstant aktivitet, noget man eksempelvis kan aflæse ved forskellige former for scanning og gennem 

testning af individets funktioner ved vågenkirurgi.  

Hjernens funktion synes fantastisk, men er i virkeligheden fyldt med fejl og tilfældigheder både hos det enkelte 

menneske og i den måde, den er udviklet evolutionærbiologisk på (Jarrett, 2015). Nogle af de største 

hjerneforskere publicerede i 2010 et forslag til, hvordan sammenhængen mellem menneskets intelligens og 

hjernens anatomi skal forstås (Deary et al. 2010), men alligevel kan vi fortsat ikke ud fra strukturer og den 

fysiske opbygning af hjernen entydigt tolke, hvilke mentale processer der foregår, eller hvordan vores 

bevidsthed er opstået. Viden om sammenhængen mellem hjernens anatomi og de mentale processer er som 

empirisk videnskab nemlig fortsat meget ung og foranderlig, selvom emnet har været diskuteret af filosoffer og 

fysikere i flere tusinde år (se kapitel 2). Derfor foregår der fortsat meget forskning på området, og der er 

konstant hypoteser og tidligere viden, som udfordres og afprøves igen og igen. Ikke mindst, fordi det ikke er 

helt enkelt at undersøge processer i levende organer både af etiske og af praktiske grunde. 

Meget af den viden, vi i dag har omkring den menneskelige hjerne, bygger derfor fortsat hovedsagelig på viden 

fra donerede hjerner fra afdøde, viden om andre primater og generel overført viden om celler fra mere simple 

organismer som snegle, planter og bakterier. Måske er det nærmeste, vi er i 2018, MRI billedteknikker af, 

hvordan gennemstrømningen af blod illuminerer de bevægelser (image connectivity), som sker fra område til 

område, når en person løser forskellige slags opgaver. Se eksempelvis denne TED talk med læge og professor 

Erin Bigler omkring ”Neuroimaging Methods of Structural MRI Findings” (https://youtu.be/uh8cCA2kxkg, 

lokaliseret 12.10.2018). 

https://youtu.be/uh8cCA2kxkg
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Figur 2.1 Blodgennemstrømning i hjernen (neuroimaging)  

Kilde: www.sciencephoto.com 

2.2 Hjernen set i en integrativ og udviklingspsykologisk model  

Sammenhængen mellem ånd og legeme er altså et omdiskuteret - men ikke udtømt - emne. I dag er der dog en 

udbredt opfattelse af, at hjernen er den organisme, som hovedsageligt er bindeledet mellem de fysiske 

processer i kroppen og så de mentale processer – bevidste som ubevidste – der gør os særligt menneskelige. 

Der er også udbredt enighed om, at udviklingen af hjernen som organisme sker i en større sammenhæng 

mellem gener, biologiske og sociale miljøer under graviditeten og i den tidlige opvækst. Hjernen er således 

påvirket af multifaktorielle årsager til at udvikle den personlighed og de ressourcer, det enkelte menneske 

udviser (Carr, 2016; Frith, 2006; Thybo, 2013). 

2.2.1 Model med Gen-Hjerne-Kognition-adfærd 

Inden for det neuropsykologiske felt bruger man blandt andet nedenstående path-model til at forklare en 

funktionsforstyrrelse med viden om mennesket fra flere fagområder. Det tværfaglige samarbejde gør os i stand 

til bedre at kunne forklare sammenhængen mellem de individuelle biologiske (genetiske og anatomiske) 

forudsætninger, de personlige kognitive processer (bygget på erfaringer, fysisk påvirkning og ressourcer) og 

endelig den observerbare adfærd, som kommer til udtryk for andre mennesker i et konstant samspil med det 

miljø, man fødes ind i, vokser op i og lever i som voksen.  
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Figur 2.2: Model over Gene-brain-cognition-behavior pathways 

Kilde: VISS (inspireret af Viding & Frith, 2006) 

I Figur 2.2 er vist et eksempel fra et studie af børn og unge med adfærdsforstyrrelse (se endvidere forklaring i 

kapitel 10). Genetisk har dette individ arvet den genvariant af en allel, som koder hæmmerstoffet Monoamin 

Oxidase A (MAOA) med et lavt niveau (derfor MAOA-L). MAOA regulerer neurotransmitter hormonet 

serotonin, og når der er en variant med et lavt niveau af hæmmerstoffet, bliver der ikke reguleret korrekt på 

den serotonin, som er med til at regulere hjernen i følelsesmæssige situationer.  

Serotoninens funktion er at påvirke amygdalas og den præfrontale cortexs reguleringsevne, så de kan 

respondere passende, hvis individet påvirkes i en følelsesmæssig situation. Det kan igen påvirke den måde, 

individet erfarer og husker andres handlinger på, særligt når individet vokser op i et miljø med omsorgssvigt 

(Caspi, 2002). Dette kan føre til en anderledes opfattelse af situationer, hvor man lettere kan føle sig truet, 

provokeret eller i kamp som igen kan føre til, at et barn er mere tilbøjelig til at reagere med vold og 

aggressioner end andre børn (Viding & Frith, 2006). 

I denne model er det således gavnlig viden fra molekylærbiologi, fysik, lægevidenskab, psykologi og sociologi, 

som er med til at danne en samlet forståelsesmodel af adfærdsforstyrrelse hos et individ.  
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2.2.2 Model over autisme 

Et andet eksempel er mennesker med autisme. Her gør path-modellen i Figur 2.3 det tydeligt, at selvom der 

ikke er bestemte gener, som går ind og påvirker alle tre dele af triaden, så har man gennem mangeårig 

forskning dannet hypoteser om, at mange forskellige gener påvirker hver sine hjerneprocesser, som igen 

påvirker den måde, hvorpå hjernen opfatter og bearbejder information udefra og indefra. Samtidigt er det 

afgørende, hvilket miljø personen er i, idet vi helt ned på det epigenetiske niveau ved, at gener kan påvirkes af 

det biologiske miljø, gennem erfaring og omgivelsernes påvirkning (eksempelvis pædagogik), noget, som 

tilsammen kan influere på en autismeadfærd (Happé, 2006). 

 

 

Figur 2.3: Model over Gene-brain-cognition-behavior pathways 

Kilde: Happé, 2006 
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2.2.3 Hjernen og autisme  

Hypotesen bakkes op af andre studier af hjernen og autisme. Blandt andet Friths studie omkring 

socialkognition og evne til mentalisering eller Theory of Mind, herefter forkortet ToM, hos mennesker med 

autisme og de områder, som aktiveres i hjernen, tegnet som Figur 2.4 (Hulme & Snowling, 2009).  

Modellen viser, hvilke dele af hjernen som særligt er i aktivitet ved problemløsningsopgaver – noget, der er 

særligt svært for mennesker med autisme. Modellen kan give et indblik i, hvor kompleks bearbejdning og 

problemløsning i virkeligheden er for hjernen, og hvorfor man ikke blot kan udpege enkeltområder til at 

bearbejde bestemte funktioner. Denne kompleksitet bekræftes gennem Biglers MRI-scanninger af connectivity 

(2016). 

 

Figur 2.4: Områder, som aktiveres ved socialkognitive opgaver  
Kilde: VISS (inspireret af Frith, 2007, i Hulme & Snowling, 2009) 

 
Mundy har i et studie fra 2003 påvist forandringer i medial præfrontal cortex og anterior cingulate cortex, 
hvilket måske delvist kan forklare manglende evne til at forstå andres perspektiv og til fælles opmærksomhed 
evner som netop er vanskelige for individer med autisme (Hulme & Snowling, 2009). 
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Figur 2.5: Gengivelse af hhv. Brocas og Vernick område 

Kilde: VISS (inspireret af www.owlcation.com, Mogensen, 2016) 
 
I andre studier (Mogensen, 2016) har man påvist, at hjernen blandt andet bruger et område tæt på motorisk 
cortex, kaldet Brocas område, til ekspressiv tale og til at lægge tonation og rytme ind i sproget. Derimod bruges 
Wernickes område, som er nabo til primære auditive bearbejdningsområder i hjernen, til at forstå sprog og 
tolke andres tonation og aflæse andres intentioner. Dette kan muligvis forklare lidt af de forskelle i 
kommunikationsevner, som mennesker med og uden autisme har. 
 
Endelig er der lavet forskning med hjernescanning, som påviser at børn med ASF og neurotypiske børn 

benytter helt forskellige områder i hjernen til at løse opgaver omkring ToM. Mens normalt udviklede børn 

bruger præfrontal cortex, amygdala i det limbiske system og temporallappen, benytter børn med ASF i højere 

grad områder, som opfattes som problemløsningsområder længere bagtil i hjernen (Hadwin et al. ,2016)  

2.2.4 Neuropædagogikken og hjernen 

Så når vi skal forstå den adfærd, vi arbejder med i neuropædagogikken, er det afgørende at kende til 

udviklingsforstyrrelser og udviklingsvanskeligheder. Samtidig er det ind imellem brugbart at kende til de 

strukturer og sammenhænge, som har været med til at skabe de udviklingsforstyrrelser og -forsinkelser, der 

gør sig gældende. Det er dog afgørende, at vi ikke tænker det som en rigid kausal forklaring, hvor bestemte 

strukturer altid fører til en bestemt vanskelighed og videre til en konkret adfærd, eller at en adfærd eller 

vanskelighed altid kan forklares ved en bestemt struktur eller et hormon i hjernen, hvilket den ovenstående 

model er en hjælp til at undgå.  

Af andre integrative modeller, der kan hjælpe med at organisere kompleksiteten, kan nævnes Alan Carrs 

caseformuleringsmodel (2006), Peter Thyboes neuropædagogiske kompasmodel (2013) og den dialektiske 

http://www.owlcation.com/
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kulturhistoriske handicapforståelse (Daniels & Hedegaard, 2015), hvor dialetikken betyder, at omgivelserne og 

borgeren udvikler sig og lærer i et tæt samspil med hinanden og ikke kan udvikle sig uden den andens 

(samfundets) eksistens.  

2.3 Hjernens struktur og udviklingen i hjernen fra foster til voksen 

Når en hjerne er rask og fungerer, er der faktisk ingen grund til at bruge tid på at tænke over dens funktioner, 

det klarer den selv. Men når hjernen pådrages skade, eller den udvikler sig anderledes end forventet i 

fostertilstanden, er det nyttigt at kende til hjernens struktur og funktion. I forhold til mennesker med 

funktionsnedsættelse, så kan man i dag forklare 75% af tilfældene som skader, forandringer eller udviklingsfejl 

sket inden fødslen, mens rundt regnet 5% sker under fødslen, 5% efter fødslen og 15% af tilfældene ikke kan 

forklares ved nogen kendte årsager (Mogensen, 2016).  

2.3.1 En besnærende lighed 

I det helt nye foster (4 uger gammelt) er der ikke meget, som antyder, at der kommer et lille barn til verden. 

Faktisk ligner vi til forveksling både fisk og andre pattedyr, noget Ernst Heackel – en omdiskuteret tilhænger 

af Darwin tanker – forsøgte at illustrere i 1868 ved at eftertegne et image af det lille foster, som dog senere er 

fundet upræcist og endda anklaget for direkte svindel, men måske nærmere uvidenhed set med nutidens 

viden.  

Figur 2.6 Dyrs lighed  

Kilde: VISS (inspireret af Ernst Haeckel, 1868)  

Men hjernen er allerede i gang med at skabe specialisererede områder tidligt i fostertilstanden. Omkring dag 

21 ruller neuralpladen sig sammen og begynder at skabe forstadie til det, der skal blive skelet og muskler. 

Rulningen er afgørende for, hvordan rygmarven og nervecellerne senere kan dannes og fordeles rundt i 

hjernen. Ved dag 100 er specialiseringen mere tydelig, her ses de dele, som skal blive til cortex, hjernestamme, 

lillehjerne og mellemhjernen. 

Hjernens fysiske struktur kan beskrives på flere niveauer, vi starter med det mest overordnede. 

2.3.2 De tre fysiske enheder i hjernen 

Groft sagt kan hjernen opdeles i tre fysiske enheder:  

 Lillehjernen (cerebellum)  

 Mellemhjernen (det limbiske system, corpus callosum, basalganglier) 



 

27 
 

 Storhjernen med den hvide og grå hjernemasse bestående af nerveceller  
Den grå substans (som i virkeligheden er lyserød, når hjernen er i live), indeholder cellekroppen, dendritter og 

axonudgangen, hvor synapserne finder sted. Den hvide substans består af axoner (nervefibre) med 

myelinskeder rundt om, som forbinder den grå substans med anden grå substans.  

 

Figur 2.7: Fordelingen af hvid og grå substans inde i rygmarven (centralnervesystemet), hvor hvid substans omslutter grå  
Kilde:VISS (inspireret af wwwV.Indiana.edu, lokaliseret 5.12.2018) 

Lillehjernen (cerebellum) er den lille valnøddeformede del, som sidder bagest i hjernen i sammenhæg med 

hjernestammen. Ved skader i lillehjernen er det basale funktioner som vejrtrækning, motoriske bvægelser, 

synkefunktion mv., som kan rammes, mens noget af vores hukommelse også er knyttet til lillehjerne (Bjarkam, 

2015).  

Under storhjernen sidder flere forskellige dele og systemer, som tilsammen kaldes mellemhjernen, og som er 

helt centralt placeret i hjernen. Her findes det limbiske system, corpus callosum og basalganglierne.  

 

http://www.indiana.edu/
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Figur 2.8: Basal opbygning af hjernens dele  

Kilde: VISS (inspireret af Bjarkam, 2015) 

 

Det limbiske system spiller ind på vores motorik, sanser, kognition, stemningsleje og instinktive adfærd (drift 

og lyst). Det består i strukturer af nerver og kerner, som hver for sig danner vores hormoner, understøtter 

lagring af erfaringer (hippocampus), forstærker hukommelsen gennem følelser (amygdala) og hjælper med at 

holde balance i vores energi, fysiske vægt og autonome symptomer (hypofysen).  

I midten sidder to thalamuskerner og sender sanser og indtryk videre til de rette steder for bearbejdning eller 

lagring. Det limbiske system spiller således en central rolle i evnen til at regulere vores følelser, hvilket bliver 

beskrevet nærmere i kapitel 10. 

Ved siden af det limbiske system ligger lugtenerven, som er tæt forbundet med det limbiske system, og som 

gennem umiddelbare duftgenkendelser kan forbinde oplevelser og hukommelsesspor med dufte, selv fra tidlig 

barndom. 

Ovenover det limbiske system sidder basalganglierne, som består af subcorticale kerner. Funktionen af 

kernerne menes at have tæt forbindelse til adfærd og motorik, og eksempelvis procedural indlæring 

(automatiserede handlinger), og bevidst bevægelse menes at blive styret herfra. Man mener desuden, at basal 
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ganglierne spiller en rolle i forskellige neurologiske diagnoser, som Tourettes syndrom og Huntingtons 

sygdom, samt rygeafhængighed og måske skizofreni.  

 

Figur 2.9: To Hjernehalvdele med corpus callosum (bro af nervefibre) 

Kilde: VISS (inspireret af Mogensen, 2014) 

2.3.3 Hjernens to symmetriske halvdele  

Hjernens to symmetriske halvdele (Figur 2.9) sammenholdes af corpus callosum, som sørger for, at 

information sendes og modtages mellem de to halvdele. De to hjernehalvdele indeholder begge de samme 

fysiske strukturer, på samme måde som vi har to øjne, to ører, to lunger og to nyrer: En sikkerhed for at vores 

krop kan fortsætte med en funktion, selvom den ene halvdel skulle skades (Mogensen, 2014). Der sker dog i 

løbet af de første år en specialisering af nogle egenskaber i de to halvdele, så nogle problemer i dominant grad 

varetages af den ene eller den anden hjernehalvdel, dog ikke i så stor grad som man tidligere lagde vægt på.  

Eksempelvis udvikles hånddominansen omkring 6-7 årsalderen, så det bliver tydeligt, hvilken hånd barnet 

bruger til at holde og skrive med en blyant, til at klippe med en saks, spise med eller rede håret med. Nogle 

mennesker udvikler dominansen til højre, færre til venstre og enkelte får ikke en dominant side, men kan 

bruge begge. Før i tiden skulle man optrænes til at bruge højre hånd til at skrive med, så nogle voksne vil have 

indlært en højrehåndsdominans til blyanten, men bruger ellers venstre til en del andre gøremål, hvor 

finmotorikken er afgørende.  
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2.3.4 De 5 områder af cerebral cortex 

Cerebral cortex (storhjernen) ligger yderst ud mod hovedskallen fra ansigtet og ned til baghovedet. Den består 

af nerveceller (grå og hvid substans). Funktionelt opdeler man cerebral cortex i 5 områder, som i grove træk 

viser, hvor man mener bearbejdningen af en given opgave kan finde sted. Den forreste del kaldes præfrontal 

cortex eller frontallappen. Her finder hovedparten af de styrende kognitive processer sted, eksempelvis 

planlægning, opmærksomhedsstyring, organisering af opgaver, monitorering af om en aktivitet udføres 

korrekt, overblik over hvilke delelementer, der skal udføres hvornår, tidsstyring og vurdering af, at en bestemt 

handling fører til en konsekvens. Lagdeler man den præfrontale cortex, så har man i den yderste (dorsale) del 

de kalkulerende funktioner, på indersiden (medialt) sidder funktioner, som bearbejder stemningsleje, mens 

undersiden (orbital) bearbejder dufte (Bjarkam 2015). Hos mennesket fylder området præfrontal cortex ca. 

33% af cerebral cortex.  

Ved siden af frontallappen ligger de to temporallapper (en på hver side i hjernen). Her foregår bearbejdning af 

auditive impulser, eksempelvis sprogforståelse, musikforståelse, lyde fra omverden, mv.  

 

Figur 2.10: De 5 områder af cerebral cortex  

Kilde: https://qbi.uq.edu.au/brain/brain-anatomy/lobes-brain 

Øverst og bag ved frontallappen er parietallappen (isselappen) placeret. Her foregår bearbejdningen af 

somato-sensoriske impulser og indtryk som rum-retning, genkendelse af ting og personer, genkendelse af 

dufte, former og lyde. Den perceptuelle integration (samlingen) af indtryk fra alle sanser finder sted her. 

Herved kan en person sammenholde sanseindtryk fra forskellige sanser (lyd, lys eller lugt) og danne en 

helhedsvurdering af en situation. 

Bagest sidder occipitallappen (nakkelappen). Området er ikke så stort som de øvrige og står kun for erkendelse 

af form, farve og bevægelse (synsimpulser).  
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2.3.5 Forskellige hjerner 

Alle mennesker er forskellige, og derfor udvikler deres hjerner sig også forskelligt både i funktion og i anatomi. 

Der ses både individuelle forskelle på, hvordan en vanskelighed ”ser ud” og forskellige fremtoninger af en 

bestemt udviklingsforstyrrelse. Eksempelvis ses en tendens til, at mennesker med autisme er dårligere til at 

tolke sociale situationer end mennesker uden autisme. Men man kan ikke diagnosticere på baggrund af 

billeder taget af hjernens anatomi. Så selvom der kan være visse ligheder og forskelle i billeder af individuelle 

hjerner, er der fortsat også mange ligheder på tværs af udviklingsforstyrrelser og forskelligheder inden for 

samme kategori (Jarrett, 2015). 

Nogle forskere har haft en hypotese om, at en del af vanskelighederne omkring autisme ligger i hjernens evne 

til at sende signaler fra en del af hjernen til en anden, og at evnerne hos disse mennesker er lukket inde i deres 

egne områder uden at kunne samarbejde (Jarrett, 2015). Dette mener man at kunne påvise, ved at den hvide 

og den grå hjernemasse er andersledes fordelt hos børn med autisme. Andre arbejder med, at afsendelsen og 

modtagelsen ned på receptorniveau fra et neuron til det næste er påvirket, idet signalerne sendes for upræcist 

til at blive fanget korrekt (Brock, 2014). 

2.3.6 Plasticitet 

Plasticitet i hjernen er et begreb, der bruges om det fænomen, at hjernens forbindelser og fysiske struktur kan 

ændre sig, når hjernen lærer noget nyt, eller der sker forandringer i hjernen, efter hjernen blev dannet. Den 

viden, man har om plasticitet, bygger i grove træk på kliniske undersøgelser af hjerner, som har taget skade 

sammenlignet med raske hjerner, på hvordan man kan genoptræne noget af det tabte, og på forskning 

omkring mennesker, som bruger bestemte evner, de har optrænet over flere år. Eksempelvis har man 

undersøgt musikeres udvidede cortexområder for at lytte, tolke og fysisk udføre musikken gennem 

instrumenter samt størrelsen på taxichaufførers hippocampus, når de skal huske vejene i London uden GPS. 

Her kan man se, at udførelsen af bestemte opgaver får hjernen til at ændre sig (Mogensen, 2014).  

Men der er begrænsninger på, hvor meget af det tabte man er i stand til at genvinde, og nyere forskning tyder 

på, at jo tidligere man har fået læsioner, jo større og generaliserede skader er der risiko for, at man pådrager 

sig (Nyberg, 2016; Bigler m.fl., 2018). 

Vi har nu set på de fysiske strukturer i hjernen. I næste afsnit vil vi kigge på det system hjernen har til at sende 

signaler rundt fra hjernen til kroppen og tilbage igen. 

2.4 De tre nervesystemer og nervecellerne 

 

CASE 2.1 

Preben er en borger på 52 år, med en medfødt kromosomfejl, som har medført diagnoserne infantil autisme 

og funktionsnedsættelse. Han er uden sprog og viser glæde ved at komme ud i naturen, gerne hvor han kører 

i afdelingens blå bus. Dette er en ugentlig aktivitet sammen med to andre borgere. En dag skal Preben og de 

andre på tur, det er varmt både udenfor og inde i bussen. Mens bussen kører afsted, kommer der pludselig en 

lyd fra motorrummet, og det lugter af olie. Der kommer også en hyletone fra instrumentbrættet, og 

personalet holder ind til siden, tjekker bussen og ringer for at blive hentet af en anden bus. Preben reagerer 

ved at blive ængstelig, han kommer med høje lyde, begynder at svede, får udvidede øjenpupiller, bliver rød i 

hovedet og kropslig urolig. En personale finder en kold juice til Preben og sætter sig i en grøftekant sammen 

med ham, får ham til at drikke juicen og venter på, han falder til ro. Idet de sætter sig i grøftekanten for at 

vente på den anden bus, bliver den hjælpende personale opmærksom på sin egen krop: Susen for ørene, 

hurtig puls, øget vejrtrækning, anspændte nakkemuskler, hjertebanken og en snurren i maven som langsomt 

forsvinder. Hendes benmuskler begynder at ryste let, og hun føler pludselig trang til at komme på toilettet: 

kroppen er ved at finde ud af, at faren er ovre for nu. 

Eksemplet viser, hvordan både borger og medarbejder bliver kropsligt påvirket ved uforudsete hændelser, som 

indebærer en risikovurdering og en handling (er her farligt, skal jeg flygte eller tage kampen op). Det er en 
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effektiv funktion, som mennesket i lighed med andre pattedyr har udviklet over årtusinder, og som i dag 

igangsættes, når kroppen opfatter, at der kan være fare på færde. Det kan være pludselige bevægelser, uvante 

lugte, synet af en slange, høje uventede lyde o.l. Men det kan også være andres adfærd, som man forbinder 

med noget indlært ubehageligt (kritik af ens arbejde, nogen, der hvisker bag ens ryg, mange mennesker samlet 

etc.). Her er der tale om, at indlærte og i nogen grad tankebestemte vurderinger af situationen igangsætter ens 

fysiske reaktioner. Det er igennem kroppens nervesystem, mennesket reagerer, og i dette afsnit er der en 

oversigt over, hvordan systemet overordnet hænger sammen. Hvis man har kendskab til kroppens reaktioner, 

bliver det lettere at hjælpe både sig selv og borgeren til at komme tilbage i en mere rolig tilstand igen. Læs 

mere om reaktioner, og om hvordan man kan arbejde med dem hos sig selv og borgeren i afsnittet om den 

neuroaffektive tilgang. 

2.4.1 Nervesystemet 

Nervesystemet hos mennesket beskrives ved en inddeling i centralnervesystemet (CNS), som består af selve 

hjernen og rygmarven, og det perifere nervesystem (PNS). PNS er alt det nervevæv, der befinder sig uden for 

selve hjernen og rygmarven (Bjarkam, 2015). Nervesystemernes overordnede funktion er at sende, modtage og 

behandle information i kroppen, både for at opretholde organismens indre miljø og for at modtage 

information og tilpasse sig det ydre miljø.  

Det kan eksempelvis være delvist bevidst information fra hjernen ned til muskulaturen i benene om at gå væk 

fra vejen, når man har observeret en kørende bil på vejbanen, kroppens information om, at nu har man flyttet 

sig, og sansernes bevidste informationsbearbejdning om, at man ikke er i fare fra bilen, for den er kørt forbi. 

Eller det kan være autonom (ubevist og automatisk) information i den autonome del af nervesystemet, 

eksempelvis tilpasning af vejrtrækning og hjerteslag, så kroppen kan skynde sig over vejen og ind i sikkerhed.  

PNS består af forskellige somatiske baner (sensoriske, motoriske) og af et autonomt nervesystem, som 

reagerer ubevist. Det vigtige i arbejdet som neuropædagog, er dels at kunne genkende nogle af de fysiske 

reaktioner og forsvarsmekanismer som er på spil og dels at modvirke, at de opstår. Derfor vil det autonome 

nervesystem kort blive beskrevet. 
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Figur 2.11: Skematisk illustration af de overordnede regulatoriske centre i det autonome nervesystem 

Kilde: VISS (inspireret af Bjarkam, 2015, p. 358) 

2.4.2 Det autonome nervesystem 

Det autonome nervesystem er todelt og har to hovedfunktioner: Det sympatiske system aktiveres, når kroppen 

skal yde noget ekstra, og det parasympatiske system aktiveres, når belastningen er overstået, og balancen i 

kroppen skal genvindes og fastholdes. Når det sympatiske system er aktiveret, øges vores vågenhed i 

hjernestammen, pupillerne udvides, lungerne udvides, så iltoptaget optimeres, hjertet slår hurtigere, så blod 

tilføres til muskler og hjerne, og sukkerstoffer fra leveren mobiliserer energi. Samtidig hæmmes aktiv 

fordøjelse i mavesæk og tarme, og produktion af unødige sekreter, eksempelvis spyt og tårer, stopper. Blodkar 

og svedkirtler udvides, og der frisættes adrenalin fra binyremarven, så kroppen er kampklar og kan præstere 

sit ypperste. 

Når belastningen er overstået aktiveres det parasympatiske system, som skal genopbygge kroppens ressourcer. 

Pupillerne trækkes sammen igen, vejrtrækningen bliver langsommere, hjertet slår langsommere, 

fordøjelsesfunktionen og de øvrige funktioner - som var sat på pause - kan genoptages.  

Den overordnede styring af alle disse aktiviteter samordnes i rygmarven og i hjernestammen via såkaldte 

lokale refleksbuer, der igen kontrolleres i hypothalamus og i dens forbindelser til hypofysen inde i hjernen 

(Bjarkam, 2015).  
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2.4.3 Det centrale nervesystem 

Det centrale nervesystem spiller således konstant en rolle, også når der er tale om funktioner i de øvrige 

systemer. Det centrale nervesystem består af selve hjernen og af hjernestammen. Systemet består fysisk af 

forskellige former for nerveceller, nogle sender og modtager signaler fra hinanden, nogle hjælper med 

transporten eller har andre funktioner i systemet. De mest kendte nerveceller er dem, som kaldes neuroner, 

der primært har funktionen at sende og modtage signaler. De mange millioner neuroner i hjernens 

centralnervesystem udvikler sig gennem menneskets liv, og de hjælper med at tilpasse hjernens funktion, så 

den hele tiden fungerer så optimalt som muligt. Man har tidligere troet, at hjernen havde et afgrænset antal 

neuroner, og at der ikke kunne skabes nye, men forskere har fundet ud af, at kroppen danner nye neuroner fra 

stamceller gennem hele livet (Jarrett, 2015). 

 

Figur 2.12: tegning af neuroner 

Kilde: VISS (inspireret af Jarrett, 2015) 

Når neuroner sender signaler videre, sker det på baggrund af et aktionspotentiale, som bevirker at kemiske 

stoffer (neurotransmittere) sendes fra det ene neuron og videre til det andet i en kemisk synapse – i et lille 

mellemrum (synapsen) fra afsenderen (aksonet) til den modtagende dendrits receptorceller. Få signaler 

sendes ved elektriske synapser (Jarrett, 2015), og hastigheden af signaler, der afsendes, varierer fra 2 km i 

timen til ca. 600 km i timen. Neuronerne kan højst lave 400 aktionspotentialer i sekundet. Når man giver 

patienter medicin mod eksempelvis depression, er det ofte selve synapseprocessen, man går ind og påvirker 

ved at hæmme eller effektivisere neuronets evne til at optage stoffet (Bjarkam, 2015). 
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Figur 2.13: Elektriske signaler i hjernen 

Kilde: www.sciencephoto.com)  

Rundt om neuronernes axoner sidder andre celletyper (Schwannske celler) og medvirker til, at signalerne kan 

komme hurtigere frem, den såkaldte myelisering (Jarrett, 2015). Det er denne funktion, der er angrebet, når 

mennesker rammes af alkoholdemens, hvor cellemembranen fejlernæres af alkohol og derfor bliver ude af 

stand til at beskytte cellen. 

2.5 Fysiologi og kemi 

Kroppen sender interne signaler gennem såkaldte transmitterstoffer, der er kemiske stoffer, som dannes i 

nervecellerne, og hvis funktion er at påvirke receptorer på andre celler.  

 

De synaptiske transmittere kan gøre tre ting:  

 

1. Tænde en celle, så den affyrer et signal 

2. Hæmme cellens receptor, så den ikke sender  

3. Modificere receptoren, så cellens modtagelighed ændres 

 

Der findes flere end 100 forskellige transmittersubstanser, som normalt inddeles i typen af den kemiske 

sammensætning (aminosyrer, monoaminer, amino thyrosin og peptider - kæder af aminosyrer (Bloom & 

Lazerson, 1988). Funktionen fra transmitterne afhænger både af typen af stof og af typen af receptorer. Her 

http://www.sciencephoto.com/
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nævnes kun kort de mest kendte: Acetylcholin, noradrenalin, adrenalin, dopamin, serotonin, melatonin, 

oxytocin, GABA og glutamat. 

 

Acetylkolin er en neurotransmitter, som sendes rundt i alle nervesystemerne, også uden for 

centralnervesystemet, og som både kan virke hæmmende (inhibitorisk) og igangsættende (excitatorisk). Den 

kan eksempelvis hæmme de motoriske evner eller påvirke receptorer i hjernen til at forbedre hukommelsen. 

 

GABA - en aminosyre - kaldes inhibitorisk, fordi den hæmmer signalprocessen og derved hindrer en aktivitet i 

hjernen. Man kan kunstigt fremstille stoffet til behandling af overaktivitet i hjernen, eksempelvis ved epilepsi 

eller angst (Bloom & Lazerson, 1988). Et andet eksempel er de tidligere sløvende former for sovemedicin, som 

var kunstigt fremstillet GABA signalstof (Bjarkam, 2015). 

 

En aminosyre med modsat virkning, som fremmer aktivitet, er glutamat - et såkaldt excitatorisk stof, der ofte 

spiller ind i centralnervesystemet.  

 

Noradrenalin, adrenalin og dopamin er såkaldte monoaminer, og de kan alle virke både hæmmende, 

igangsættende og modulerende i det centrale nervesystem - og for førstnævntes vedkommende også i det 

parasympatiske nervesystem.  

 

Dopamin og noradrenalin virker begge i det centrale nervesystem og kan påvirke velbefindende, tænkning, 

bevidsthed, opmærksomhed og motorik. Noradrenalin fungerer desuden ned i det sympatiske nervesystem 

omkring vores indvolde. Her kan stoffet igangsætte vores kropslige funktioner igen, når faren er overstået. 

 

Når man i dag behandler med antipsykotisk medicin, går stoffet ind og blokerer for, at receptoren kan optage 

det dopamin, som er afsendt. Modsat vil stoffer som kokain eller amfetamin forstærke dopaminreceptorerne, 

så der frisættes mere dopamin i synapsen (Bloom & Lazerson, 1988). 

2.5.1 HPA samarbejde 

Adrenalin frisættes i vores nervesystem ved stress og kaldes derfor vores akutte stresshormon. Adrenalin og 

cortisol indgår i et samarbejde med hypothalamus og hypofysen i forhold til vores opfattelse og reaktion på 

faresignaler. Hypothalamus er med til at styre basale mekanismer som temperaturregulering, tørst og sult. Når 

et menneske står i en farlig situation, kan nervesystemet praktisk nok reagere ved, at vi lukker ned for disse - i 

situationen - mindre vigtige funktioner gennem det såkaldte HPA samarbejde (Hypothalamus–Pituitra 

(Hypofysen) og –Adrenal cortex (danner binyrebarkhormon)). Amygdala medvirker til at sætte HPA 

samarbejdet i gang, eksempelvis ved angst eller negative reaktioner. 

Hippocampus kan være med til at bremse eller hæmme HPA samarbejdet. Hippocampus er en del af det 

limbiske system og hjælper med de rumlige erfaringer og hukommelse. Så når vores hukommelse registrerer at 

der ikke er brug for at reagere på en given situation på et givent sted, vil den være i stand til at dæmpe 

reaktionen. 

2.5.2 Cortisols rolle  

Et vigtigt stof i pressede situationer er cortisol. Cortisols funktion er at hjælpe kroppen til at kunne være parat 

til at handle hensigtsmæssigt i akut stressede situationer. Man bliver i stand til at løbe hurtigt, men samtidig 

lukker mindre livsvigtige systemer som immunforvaret ned. Ved konstant stress, sker der desværre det, at der 

også konstant er lukket for immunforsvaret, og derfor kan der komme vedvarende påvirkninger af kroppen. 

En bivirkning af cortisol er, at det angriber nerveceller, blandt andet de mest sårbare, der sidder i 

hippocampus, som jo bremser HPA samarbejdet. Med andre ord kan cortisol slå bremsemekanismen i stykker. 

Cortisolen går ind og hæmmer dannelsen af stoffet neurotrofin, som neuronerne bruger til at udvikle og 
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genopbygge sig med. Når der ikke er neurotrofiner tilstede i neuronerne, går der en naturlig forprogrammeret 

proces i gang med, at neuronerne dræber sig selv. 

Ved depression er der fundet et meget forhøjet niveau af cortisol, noget som ikke ses hos andre psykiatriske 

patienter (Mogensen, 2016).  

Cortisolniveauet svinger i løbet af dagen, så man har et højere niveau ved dagens start end ved slutningen af 

dagen. Der er desuden genetiske variationer i cortisol-receptorfunktionen. Det er desuden fundet, at miljøet 

kan påvirke cortisolniveauet, og jo flere store udløsende faktorer, man har været udsat for, jo større er risikoen 

for, at det udløser en depression. Med andre ord bliver man mere og mere udsat. Rotteforsøg (Mogensen, 

2016) med hunrotter og deres unger og adoptivunger viser, at det både er miljø og gener, som spiller ind på 

mængden af østrogen og derved evnen til at vise omsorg for sin unge, der igen påvirker ungens niveau af 

cortisol og risikoen for at udvikle depression. 

 

 

Figur 2.14: Eksempel på hormonforskelle 

Kilde: VISS (inspireret af Mogensen, 2016) 

2.5.3 Serotonin, melatonin og oxytocin 

Serotonin er et forholdsvis sjældent signalstof, og det findes kun i selve hjernen, oftest omkring hjernebroen 

(pons). Det menes at være involveret i temperaturregulering, sanseperception (eksempelvis smerte) og søvn. 

Fordi stoffet påvirker sansebearbejdningen, er det med til at kunne ændre vores opfattelse af vores 

velbefindende og tænkning. Medicinsk antidepressiv behandling påvirker hjernens evne til at optage 

serotonin, ligesom stoffer som LSD går ind og påvirker hjernens optag af serotonin (Bloom & Lazerson, 1988). 
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Endelig er der hormonerne melatonin og oxytocin. Melatonin er et hormon, vi producerer, for at hjernen skal 

falde til ro, inden vi skal sove. Det påvirkes af solens lys og dagslængden, og det påvirkes negativt af, at vi 

sidder med skarpt blåt lys, inden vi skal til at falde i søvn (skærme på iPads og fjernsyn). Nogle mennesker har 

gavn af at få tilført kunstigt melatonin for at få styr på deres søvnrytme. 

Oxytocin kaldes nogle steder for kærlighedshormonet. Det er et stof, som får os til at føle velvære og have en 

positiv opfattelse af omverdenen. Når man eksempelvis berører et barn eller aer sin kat, produceres stoffet, og 

man kommer derved til at indgå i en positiv sansemæssig relation. Dette kan bruges i neuropædagogisk 

arbejde (se kapitel 10).  

2.6 Kan hjernegymnastik hjælpe på indlæring - myte eller fakta? 

Den viden, vi har om hjernen, bygger som sagt på tusindvis af videnskabelige studier, som skal gentages og 

kontrolleres, for at vi kan være sikre på, at den sammenhæng, der findes, rent faktisk stammer fra de årsager, 

man sætter ind i studiet, og ikke bare er tilfældige. Der findes rigtig mange myter om, hvad hjernen kan, og 

hvad den består af. Nogle af dem beskriver Jarrett i bogen ”Great Myths about the Brain” fra 2015 – heriblandt 

myten om, at hjernegymnastik kan forbedre skolefaglig indlæring. Til trods for at ”Brain Gym” er et stort 

opslået firma med programmer oversat til 40 sprog, er der intet troværdigt studie, som har påvist, at den 

fysiske og motoriske træning har nogen effekt på den faglige indlæring eller på måden, signaler sendes fra den 

ene og til den anden hjernehalvdel på. Så hver gang man hører om noget, hjernen er i stand til, er det 

afgørende at faktatjekke, om der ligger videnskabelige studier bag, eller det blot er en smart salgsside baseret 

på hypoteser. 

__________________________ 
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Bigler har forsket i en menneskealder i hjernens strukturer i den rolle, samarbejdet (neuroconnectivity) 

mellem forskellige hjerneområder har. Han har udgivet et væld af videnskabelige artikler. Samtidig er 

han en underholdende bidragsyder i TED talks og ved forelæsninger omkring brugen af billedteknikker 

til at fremkalde synlig viden om sammenhænge mellem skader i hjernen og efterfølgende 

vanskeligheder i adfærd og funktionsniveau hos det enkelte individ. 

 

2. Harry Daniels & Mariane Hedegaard. (Eds) (2011), Vygotsky and Special Needs Education Rethinking 

Support for Children and Schools, Bloomsbury. 

 

I denne bog sættes den dialektiske kulturhistoriske tilgang ind i det praktiske arbejde med mennesker 

med særlige behov. Bogen tager udgangspunkt i forskellige forskeres bidrag fra den pædagogisk 

psykologiske praktiske verden på skoler og institutioner i almen og særlige kontekster og kan anbefales 

som afsæt til den dialektiske tilgang. 

 

3. Jesper Mogensen (2011): Almost Unlimited Potentials of a Limited Neural Plasticity. I Journal of 

Consciousness Studies, 18, No. 7-8, pp. 13-45.  

 

Artiklen beskriver det nyeste syn på plasticitet i hjernen med udgangspunkt i forfatterens egen 

mangeårige forskning på området og viden om samspillet mellem miljø og genetik i dyr og mennesker. 
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9. Fra udredning til neuropædagogisk praksis  

I dette kapitel introduceres du til, hvordan der kan skabes forandring i en neuropædagogisk praksis ved at 

arbejde systematisk med vidensindsamling, analyse og hypotese, planlægning af indsats, udførelse og 

implementering samt dokumentation af indsatsen. Vejen til en god neuropædagogiske indsats beror først og 

fremmest på en grundig og nuanceret udredning i forhold til den aktuelle problemstilling, men også på en tydelig 

målbeskrivelse som er i overensstemmelse med udredningens fund. I kapitlet belyses, hvordan en 

neuropædagogisk indsats kan implementeres, samt hvordan indsatsen kan dokumenteres, så den professionelle 

kan få viden om og fagligt begrunde, hvad der virker i den neuropædagogiske praksis.  

Forfatter: Anna Marie Langhoff Nielsen, specialpædagogisk konsulent i VISS 

9.1 Hvad vil det sige at udrede?  

I kapitel 1 mødte vi i Case 1.4 en borger, som reagerer uhensigtsmæssigt på overgange. De professionelle har 

forskellige opfattelser af baggrunden for borgerens reaktioner, men alle har som mål, at borgeren skal blive 

tryg ved overgange. Hvorvidt de professionelle vil lykkes med dette mål afhænger af et grundigt kendskab til 

borgerens situation, hvilket kun kan opnås gennem en udredning af de mange forhold, der påvirker borgerens 

liv. 

Udredning indgår som en vigtig del af det neuropædagogiske arbejde og er afgørende for at analysere 

fænomener i praksis og efterfølgende planlægge en indsats, som med relativ sikkerhed vil støtte borgerens 

trivsel.  

 

Figur 9.1: Neuropædagogisk praksis 

Kilde: VISS 
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Det neuropædagogiske arbejde er kendetegnet ved, at indsatsen ofte ydes i forhold til borgere som lever liv, der 

rummer store, daglige udfordringer, og som indebærer, at den professionelle i mødet med borgeren står over 

for problemstillinger, der er kendetegnet ved at have en stor kompleksitet. Der er tale om såkaldte vilde 

problemer, der ikke klart lader sig definere, og som der derfor heller ikke er en umiddelbar løsning på 

(Krogstrup, 2011).  

Kompleksiteten i en given problemstilling kan ses som et garnnøgle, der er filtret sammen, og hvor der er 

behov for at rede trådene ud, med andre ord er der behov for udredning. For at kunne afdække forskellige 

aspekter af en problemstilling, kan det som udgangspunkt anbefales, at flere professionelle indgår i en 

udredning og at der benyttes forskellige metoder. 

Som vist i Figur 1.3 i kapitel 1, er der mange forhold, som påvirker en borgers tilstand og handlinger. 

Borgerens mange forskellige udtryk og handlinger rettet mod borgeren selv og andre må i udgangspunktet ses 

som meningsfulde for borgeren, til trods for at handlingerne umiddelbart virker uhensigtsmæssige og derfor 

som noget, der må forhindres. Uanset handlingernes udtryk er de en kommunikation til den professionelle om 

borgerens subjektive oplevelse af egen tilstand generelt eller i forbindelse med en given situation eller 

hændelse.  

Forudsætningen for at udrede er først og fremmest en evne til at observere og bruge alle sine sanser i de 

forskellige situationer og samspil, som den professionelle indgår i med borgeren i den daglige praksis. Ud over 

færdigheder i observation er det nødvendigt, at den professionelle kan anvende en bred vifte af metoder til 

udredning samt har kompetencer i at fortolke og analysere data, som kan danne baggrund for hypoteser, der 

efterfølgende kan afprøves i praksis. Udredning af komplekse problemstillinger kræver endvidere, at den 

professionelle er bredt teoretisk funderet for at kunne få øje på noget andet end det, hun umiddelbart ser. Hun 

skal med andre ord mestre at anskue en problemstilling fra forskellige vinkler, hvor både individuelle, 

relationelle og kontekstuelle forhold medreflekteres.   

9.1.1 Formålet med udredning 

Udredningens formål er overordnet at kvalificere den neuropædagogiske praksis og producere viden, der 

bevæger sig ud over den professionelles common sense viden eller hverdagsforståelser af praksis. Disse 

forståelser tager typisk udgangspunkt i det alment menneskelige og alment pædagogiske, og bidrager derfor 

ikke nødvendigvis med en tilstrækkelig viden til at forstå en kompleks problemstilling.  

Udredning i en neuropædagogisk sammenhæng har først og fremmest til formål at få indblik i borgerens 

ressourcer samt de strategier, borgeren benytter for at kunne mestre sit liv. Der er fokus på at undersøge 

relationelle og kontekstuelle forhold og herigennem forstå borgerens særlige reaktioner på de påvirkninger, 

der kommer både fra borgeren selv, fra andre og fra miljøet. Udredningen kan derfor bestå af forskellige 

metoder til undersøgelse, og det er den professionelles vurdering, hvilke metoder der er relevante i forhold til 

en given borger og problemstilling. Der er således tale om en mere dynamisk form for udredning, som kan 

danne baggrund for at tilrettelægge en neuropædagogisk indsats, der gennem borgerens ressourcer og den 

professionelles kravtilpasning sikrer, at borgerens udvikling og trivsel fremmes (Damon og Røgilds, 2013). 

Udredningens formål er derfor ikke at diagnosticere eller klassificere borgeren, men udelukkende at finde nye 

veje til at fremme borgerens læring og trivsel. 

Det er derfor også vigtigt at understrege, at professionelle i en neuropædagogisk praksis med borgere med 

nedsat psykisk funktionsevne ikke laver omfattende, standardiserede tests, hvor formålet netop er at 

diagnosticere eller klassificere borgeren på forskellige måder – dette overlades til andre faggrupper fx læger, 

neurologer, psykologer og terapeuter. Den professionelle i den neuropædagogiske praksis udreder derimod 

gennem observation, screeninger og relevante undersøgelser, som typisk munder ud i en beskrivelse af 

borgeren i den aktuelle situation, hvor relationelle og kontekstuelle forhold også belyses. Disse udredninger 

kan danne baggrund for, at der rettes henvendelse til andre faggrupper, fx læge, neurolog, psykiater, 

neuropsykolog, fysio- eller ergoterapeut, som kan lave yderligere udredning af borgerens problemstillinger. 
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9.1.2 Forskellen på test, screening og undersøgelse 

Ifølge Pædagogisk-psykologisk ordbog er en test en prøve, som kan: 

 …” omfatte, 1) standardiserede opgaver til brug ved psykologiske og pædagogiske undersøgelser o.l. til 
bestemmelse af en persons placering i forhold til den gruppe, opgaverne er afprøvet på og standardiseret 
efter, 2) trindelte opgaver: diagnostisk prøve, 3) ethvert systematisk opbygget undersøgelsesmateriale, fx til 
personlighedsundersøgelser eller holdningsvurderinger” (Hansen, Thomsen & Warming, 2008:471). 
 
Der er typisk tale om et omfattende, standardiseret materiale, som har været afprøvet på en stor gruppe af 

testpersoner fx intelligenstest som WISC og WAIS, men også PISA-test, som anvendes i folkeskolen. En test 

tager sædvanligvis en del tid at lave og kræver personens aktive medvirken. En screening adskiller sig fra en 

test ved at være: 

 …”en grov, orienterende undersøgelse, ofte af større befolkningsgrupper, fx for at forebygge sygdomme” 

(Hansen, Thomsen & Warming, 2008:411). 

I ordbogen findes også begrebet screening test, som er en … udvælgelsestest; test hvormed man foretager en 

grov udvælgelse for derefter at foretage en nærmere undersøgelse af dem, der på denne måde er blevet skilt 

ud” (Hansen, Thomsen & Warming, 2008:411).  

Screeninger kender vi bedst fra det sundhedsfaglige område fx fra de store mammografiprogrammer. Der er 
tale om en grov undersøgelse, hvor dem, der bliver opfanget og dermed skilt fra, sendes til yderligere 
udredning for at af- eller bekræfte den foreløbige hypotese. I pædagogisk sammenhæng kan fx nævnes CHAT 
skemaet, som er en tidlig opsporing af børn med autismespektrum forstyrrelser (Robins, Fein & Barton, 
2009).  
 
Det ligger i begrebet undersøgelse, at det handler om at søge under, det vil sige lede efter det underliggende 

eller bagvedliggende frem for det, der umiddelbart træder frem.  

I følge Den Danske Ordbog handler undersøgelse om: 

”1) … at underkaste noget, fx en genstand, et materiale, et område el. en organisme, en nøje og detaljeret 

gennemgang med henblik på at finde frem til og opnå sikker viden om dets beskaffenhed, sammensætning, 

struktur, egenskaber osv. … 

2) … det at søge at afklare og nå frem til sikker viden om et spørgsmål, en sammenhæng, en problematik e.l., 
oftest vha. videnskabelige metoder (www.sproget.dk, lokaliseret 4.11.2019).  

Der er i lyset af denne definition mange veje til at undersøge et fænomen, alt afhængigt af fænomenets karakter. 

Det, der karakteriserer en undersøgelse ud fra definitionen, er dens grundighed med henblik på at opnå så sikker 

viden om fænomenet som muligt. I en neuropædagogisk, tværfaglig praksis vil der være flydende overgange 

mellem de tre begreber, hvor fx både en test og en screening kan indgå som elementer i en undersøgelse.  

9.2 Observation som håndværk 

Observation er den professionelles vigtigste redskab i enhver pædagogisk praksis og også et vigtigt element i 

enhver udredning. Begrebet observation betyder iagttagelse eller efterlevelse og kommer af det latinske 

observare, der betyder: bevare eller iagttage. Ifølge Fremmedordbogen har begrebet observation også en 

anden betydning, som er … ”undersøgelsesperiode før diagnosen stilles” (Hårbøl, Schack & Spang-Hanssen, 

2001:664). Det ligger implicit i denne betydning, at man ikke skal drage forhastede konklusioner, men 

derimod må iagttage og undersøge et fænomen over tid, før man kan udsige noget endeligt om, hvad der er på 

spil.   

Når vi observerer, så ser og iagttager vi på en særlig måde, hvor blikket er stillet skarpt på en given 

problemstilling eller situation, som en eller flere borgere, men ofte også en eller flere medarbejdere, indgår i. 

Observation handler dermed om mere end bare at se. Der er tale om håndværksmæssige kompetencer, der kun 

http://www.sproget.dk/
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kan tilegnes og mestres gennem øvelse, og som bidrager med at synliggøre forskellige former for viden i en 

professionel praksis. Observation er en særlig tilgang til at undersøge praksis – en tilgang, der fordrer en 

systematik, som primært kan opnås, hvis observationen er planlagt. 

Der foregår naturligvis uformelle observationer, hver gang den professionelle er i en pædagogisk situation med 

en borger. Den professionelle ser og hører ting i praksis, som hun umiddelbart bliver opmærksom på, men hvis 

hun vil forstå disse sansninger mere tilbundsgående, kræver det systematik for at få en større viden om 

fænomenet. Systematikken indebærer, at der observeres gennem længere tid og alt afhængigt af 

problemstillingen, også i forskellige miljøer og i situationer med forskellige medarbejdere.  

9.2.1 Planlægning af observationen  

I planlægningsfasen skal der først og fremmest tages stilling til formålet med observationen. Hvis formålet 

ikke er præciseret, er der en risiko for, at den professionelle ser det, hun plejer at se. Der er også en risiko for, 

at der indsamles en uoverskuelig stor mængde data, som ikke er brugbar og som kan være med til at forplumre 

analysen. Formålet med observationen er med til at afgøre, hvad og hvor, der skal observeres samt hvem, der 

skal observere.  

CASE 9.1 

Aisha er 13 år og går på en specialskole for elever med autismespektrum forstyrrelser. Da hun er lille af 

vækst får hun hormonindsprøjtninger, som påvirker hendes humør. Aisha kan derfor svinge meget i sit 

udtryk, og det er ikke altid muligt at forstå, hvorfor hun reagerer uhensigtsmæssigt. Aisha bliver hentet af 

taxa om morgenen på et fast tidspunkt, lige før forældrene tager på arbejde. Aisha er glad for at komme i 

skole, men de sidste to uger har hun været meget oprevet og ulykkelig, når taxachaufføren følger hende ind i 

garderoben. Lærerne vil gerne undersøge situationen nærmere med det formål, at Aisha får en god start på 

dagen. Lærerne observerer Aisha i garderoben for at finde ud af, om der her er noget nyt, hun reagerer på, 

men uden at blive klogere på, hvad der er galt. Aishas mor finder helt tilfældigt ud af, at en af de andre 

elever, som skal hentes om morgenen, har skiftet skole. Dette betyder, at taxaen ankommer for tidligt til 

skolen, og eleverne skal nu vente i taxaen 15 minutter, før de følges ind i garderoben. Taxachaufførens 

observationer inddrages og i samarbejde lægges en plan for skoledagens start.   

Som nævnt i indledningen er udgangspunktet, at al adfærd er meningsfuld, og derfor vil det ofte ikke være 

tilstrækkeligt kun at observere borgeren uafhængigt af omgivelserne. I eksemplet er der tale om kontekstuelle 

faktorer, som den iagttagede adfærd hos Aisha er en efterfølgende reaktion på. Hvis observationen ensidigt har 

fokus på Aisha, som en pige med svingende humør, vil man ikke være i stand til at indsamle brugbare data, 

som kan sikre, at lærerne får øje på noget nyt og dermed kan støtte Aisha i at få en bedre start på dagen.   

A. Kvalitativ eller kvantitativ tilgang 

I planlægningsfasen skal der også tages stilling til, hvordan der skal observeres. Her er observationens formål 

med til at bestemme, hvilke tilgange og metoder der skal bruges. Lidt firkantet sagt, så er det ikke muligt at 

bruge en lineal eller direkte observation som metode, hvis man vil finde ud af, hvor meget en borger vejer, og 

det er heller ikke muligt at få viden om, hvordan en borger fx oplever det at være overvægtig, ved at bruge en 

vægt. Observationsmetoder genererer forskellige former for data, og her skelnes mellem tilgange, der 

genererer enten kvantitative eller kvalitative data. Kvantitative data omhandler det målbare, fx hvor længe 

eller hvor ofte et fænomen fremtræder, mens de kvalitative data i højere grad omhandler, hvordan fænomenet 

fremtræder og opleves. Det giver dog ofte god mening at benytte tilgange, som genererer begge former for 

data, især når der er tale om komplekse problemstillinger (Aarup, 2015). 

CASE 9.2 

Torben bor på et bosted med fem andre. Når han er sammen med de andre i stuen fx til måltiderne eller ved 

aftenskaffen, selvskader, råber og skælder han ofte højlydt ud på de andre, hver gang en af dem siger noget, 

eller nogen går til og fra bordet. De professionelle har gennem fire uger registreret kvantitativt, ift. hvor ofte 
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Torben selvskader, råber og skælder ud og det viser sig, at der ikke er en reduktion af denne adfærd i 

observationsperioden. Alligevel oplever medarbejderne, når Torben skælder ud, at det ikke fylder så meget 

som tidligere. De har derfor benyttet en mere kvalitativ metode, hvor de på en skala fra 1 – 4 har gradueret 

fænomenet skælde ud.  

1 = selvskade, råbe og skælde ud højlydt 

2 = råbe og skælde ud, højlydt 

3 = skælde ud, mindre højlydt 

4 = mumle og lave lyde 

Det viser sig nu, at selvom Torben fortsat skælder ud, registreres der primært på skalaens 1 og 2 scorer, så det 

er nu tydeligt, at der er en kvalitativ forskel fra tidligere. Gennem koblingen af de to tilgange er det samtidig 

gået op for medarbejderne, at de ubevidst er blevet bedre til at gribe tidligere ind og støtte Torben, når han 

begynder at lave lyde og mumle.   

Ud over det hensigtsmæssige i at koble en kvantitativ og en kvalitativ tilgang i observationen viser eksemplet 

også, hvordan observation i sig selv er med til at skabe en forandring i praksis. Den skærpede opmærksomhed 

har umiddelbart fået betydning for medarbejdernes handlinger. 

B. Observatørpositioner 

Overvejelser om graden af observatørdeltagelse skal også vurderes i lyset af formålet. Hvis formålet fx er at få 

viden om, hvordan borgeren indgår i sociale samspil med sine bofæller, kan det være hensigtsmæssigt at 

benytte interaktionsbaseret observation, hvor man selv er deltagende observatør og dermed observerer direkte 

(Hedegaard, 2013). En anden metode, som er en indirekte metode og dermed ikke kræver samme grad af 

deltagelse, er video, som giver en større mulighed for at komme på afstand af situationen, hvis den 

professionelle selv står bag kameraet. Hvis man er en del af situationen, men hvor det er en kollega, der fører 

kameraet, får man mulighed for at se sin egen rolle i samspillet udefra og dermed også for at få en form for 

afstand til situationen.  

C. Struktureret og ikke-struktureret observation 

Hvorvidt en observation skal være struktureret eller ikke-struktureret afhænger igen af formålet. Inden for 

arbejdet med borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne er nogle af de mest strukturerede 

observationsformer registrering af forskellige somatiske tilstande. Fx når der registreres epileptiske anfald, 

væskeindtag, afføringsfrekvens og lignende benyttes ofte skemaer, som kun indsamler data om disse specifikke 

forhold. De ikke-strukturerede observationer foregår typisk løbende gennem dagen, hvor den professionelle 

har et skærpet blik på praksis, men hvor man ikke har aftalt at observere på et bestemt fænomen. Her er 

observatøren blot opmærksom på det, der umiddelbart sker.  

D. Metodetriangulering 

Som nævnt, er det nyttigt at anvende en bred vifte af metoder i udredning. Overvejelserne i planlægningsfasen 

er derfor vigtige i forhold til at få fokus på de forskellige metoders styrker og svagheder. Det at benytte 

forskellige metoder i undersøgelsen af en problemstilling i praksis kaldes også metodetriangulering.  

Metodetriangulering refererer til at kombinere flere forskellige metoder til at afdække et fænomen for at 

tilvejebringe en mere tilbundsgående og sikker viden om fænomenet (Aagerup, 2015). Formålet er at få 

afdækket så mange perspektiver som muligt, fx borgernes egen oplevelse af situationen, relationelle og 

kontekstuelle forhold, herunder medarbejderens tilgang til borgeren, forhold om borgerens specifikke 

funktionsnedsættelse, men også forhold, som er indlejret i de institutionelle logikker, samt de betingelser, 
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praksis er underlagt. Samtidig kan trianguleringen bidrage til, at fund fra praksis får en større gyldighed, hvis 

forskellige metoder bekræfter de samme fund (Frederiksen, 2015). 

I undersøgelsesfasens metodetriangulering kan der genereres data fra både primære kilder og sekundære 

kilder.  

 

Figur 9.2: Metodetriangulering 

Kilde: VISS 

I praksis kan metodetrianguleringen bestå af to til flere metoder. Det afgørende er, at der i planlægningsfasen 

tages stilling til, hvilket antal metoder der er nødvendige at benytte for at få så nuanceret et billede af 

problemstillingen eller fænomenet som muligt. 

I eksemplet nedenfor er benyttet tre metoder i undersøgelse af Sofies oplevelse af træning på bold. 

 

Sekundære data fx fra 
pårørende, fra andre 

undersøgelser, journaler, 
livshistorie

Primære data - kvantitative: fx 
registrering af et fænomen ift. 
hvor ofte eller  hvor længe det 

fremtræder, alder, køn 

Primære data - kvalitative: fx 
interview af borger, 

fokusgruppeinterview, 
observation (af individ, 

kontekst, relationer), egen 
deltagelse, video
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Figur 9.3: Metodetriangulering i praksis 

Kilde: VISS 

Metodetriangulering fordrer, at den professionelle er bekendt med og kan anvende en bred vifte af tilgange og 

metoder samt formår at vurdere, hvilke metoder der er relevante i forhold til at undersøge problemstillingen 

grundigt. Dette er essensen i den integrative neuropædagogik. 

CASE 9.3 

Sofia er fem år og har multiple funktionsnedsættelser. Hun går i en specialbørnehave, hvor hun blandt andet 

træner med fysioterapeuten på en stor fitnessbold. Når Sofia står på bolden, hjælper terapeuten hende til at 

lave høje hop. Set udefra (af terapeut og pædagog) virker Sofia glad for denne aktivitet, og jo højere hun 

hopper, des mere griner hun. Efter træningen er Sofia altid meget træt og vanskelig at komme i kontakt med. 

Medarbejdere vil derfor, ud over den direkte observation, registrere, hvor længe hun har brug for hvile samt 

optage video af træningen. Videoen giver efterfølgende mulighed for at lave en mikroanalyse af Sofias 

mimik og lyde. Her bliver det tydeligt, at Sofia ikke griner, fordi hun morer sig, men at hun derimod viser 

tydelige tegn på at være angst. Registreringen af Sofies behov for hvile viser også en sammenhæng mellem 

øget træthed og den specifikke aktivitet. 

Inden observationen gennemføres, skal der tages stilling til en række forhold fx, etik, hvor længe 

observationen skal vare, på hvilket tidspunkt af dagen den skal foregå, hvordan data registreres, samt hvem 

der er tovholder i forhold til at få indsamlet alle data. 

9.2.2 Gennemførelse af observationen 

I denne fase observeres ud fra de kriterier, der er aftalt, og det er vigtigt, at alle, der er involverede i at 

observere, er tro mod aftalerne. Hvis observationen kræver en umiddelbar registrering, skal det sikres, at dette 

kan gøres ubesværet, men hvis observationen efterfølgende skal skrives ind i fx en elektronisk journal eller en 

logbog, kan det være nødvendigt at gøre sig notater i løbet af dagen, så man får alle data registreret. Det kan 

være nødvendigt at justere nogle ting undervejs, og det er vigtigt at disse justeringer drøftes på et teammøde, 

så alle er bekendt med eventuelle ændringer. Når data registreres fx i en mere skriftlig form, er det 

hensigtsmæssigt, at det gøres så præcist som muligt, da det vil være lettere at analysere data efterfølgende. I de 

elektroniske journaler kan der fx laves kodeord for de forskellige fokuspunkter i observation, så 

medarbejderen spores ind på at beskrive netop det, der ønskes viden om. 
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I gennemførelsesfasen er det vanskeligt at observere ”rent”, det vil sige uden at lave en fortolkning. 

Overvejelser om, hvordan man kommer til at påvirke observationen, men også om, hvordan man som 

observatør umiddelbart begynder at fortolke det, man har observeret, skal løbende registreres eller beskrives, 

gerne mens man observerer eller umiddelbart efter. 

9.2.3 Analyse af data og hypotesedannelse 

Begrebet analyse henviser til … ” 1. opløsning af et sammensat hele i dets enkelte dele: MODSAT syntese 2. 
(gram.) bestemmelse af de enkelte ords funktion i sætningen og sætningernes indbyrdes forhold” (Hårbøl, 
Schack & Spang-Hanssen, 2001:49). 
 
I analysefasen gennemgås de data, der er indsamlet, og det er her, man ser på mønstre i data samt gør sig 

teoretiske overvejelser om, hvilken betydning der ligger bag. Dataanalysen munder således ud i en hypotese, 

det vil sige ... ”en gennem erfaring og tænkning begrundet antagelse til forklaring af et fænomen” (Hårbøl, 

Schack & Spang-Hanssen, 2001:427). Hypotesen om borgerens handlinger og udtryk skal kunne begrunde de 

efterfølgende overvejelser om, hvilken neuropædagogisk indsats der er behov for.  

De forskellige observationsmetoder kræver forskellige analytiske tilgange. Videooptagelser kan eksempelvis, 

hvor der er fokus på borgerens initiativer i sociale situationer, føres ind i et skema, hvor der er mulighed for at 

kategorisere initiativernes forskellige former, så som initiativ til kontakt til medarbejdere, initiativ til kontakt 

med andre borgere, initiativ til kontakt gennem fysisk kontakt, verbal kontakt og lignende. Analysen af 

klippene foregår typisk i mikrosekvenser.  

De mere strukturerede og kvantitative observationer analyseres typisk gennem optælling, som retter sig mod, 

hvor ofte og hvor længe fænomenet forekommer. Det er dog stadig vigtigt at sammenholde en kvantitativ 

analyse med en analyse af de kontekstuelle og relationelle faktorer. 

CASE 9.4 

Martin bor på et bosted med syv andre beboere. Han har nedsat psykisk funktionsevne, er døv og lider af 

epilepsi. På bostedet benyttes tegnsprog, hvilket gør det muligt for Martin at kommunikere sine behov til 

personalet, men det giver også personalet mulighed for at komme i dialog med Martin samt forberede ham 

på dagens gøremål. Martin er hjemme på besøg hos sine forældre hver anden weekend fra fredag 

eftermiddag til mandag, hvor han kommer hjem til bostedet efter han har været i sit dagtilbud. Martins 

forældre benytter ikke tegnsprog, da de mener Martin forstår alt, hvad de siger. Personalet på bostedet har 

løbende registreret Martins epileptiske anfald, og i analysen heraf er det blevet tydeligt, at Martin næsten 

udelukkende har anfald de weekender, han er hjemme, og i dagene lige efter. Analysen munder derfor ud i en 

hypotese om, at Martin bliver stressbelastet og får anfald, da han ikke kan kommunikere med sine forældre.  

9.2.4 Udredning på baggrund af tidligere observationer og viden om borgeren 

Som nævnt ovenfor genererer forskellige observationsmetoder forskellige former for data, som kan indgå i en 

udredning. Der er også metoder til udredning af individuelle forhold hos borgeren, som ikke indebærer en 

direkte observation, men som i højere grad baserer sig på den viden, den professionelle allerede har om 

borgeren blandt andet fra journalnotater, tidligere undersøgelser eller oplysninger fra pårørende.  

Dette gør sig også gældende, når der for eksempel laves en screening af borgerens neuropsykologiske 

strategier, kommunikationsfærdigheder, sansebearbejdning eller udviklings- og funktionsniveau på forskellige 

områder, hvor udredningen laves på baggrund af den professionelles besvarelse af en række spørgsmål. Igen er 

det vigtigt at være flere, når der svares, så der afdækkes så mange aspekter af borgerens liv som muligt. Det er 

endvidere vigtigt at se borgerens strategier og funktioner i relation til miljøet og reflektere over, hvorfor 

borgeren fx kun viser funktionen eller strategien i bestemte kontekster og sammen med bestemte 

medarbejdere eller andre borgere.  

Medarbejdernes uformelle observationer af hinanden i samspil med en borger er også vigtige. Dette kræver, at 

der er en åbenhed i teamet omkring det at tale om hinandens udfordringer i forhold til en borger. 
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Anerkendelsen af, at alle gør deres bedste, er vigtig, og der skal være en forståelse for at feedback ikke er det 

samme som kritik, men en hjælp til at få nye muligheder til at kvalificere i samværet og indsatsen med en 

borger. 

9.2.5 Observatørens objektivitet  

Virkeligheden præsenterer sig ikke for os som en objektiv sandhed, men fortolkes af levende personer, der ikke 

er forudsætningsløse. Det er derfor vigtigt at være bevidst om sin egen umiddelbare trang til at forklare og 

forstå det, man observerer. Når man iagttager, sker det gennem en proces, som indledningsvist involverer 

kognitive processer som sansning, opmærksomhed og perception. Hvordan vi perciperer og fortolker sker altid 

på baggrund af tidligere erfaringer – bevidste såvel som ubevidste. Disse erfaringer bliver til den forforståelse, 

vi møder og fortolker omgivelserne igennem. Forforståelsen er en del af vores habitus, som er kropsligt 

indlejrede varige, men også foranderlige dispositioner, der formes gennem opdragelse, uddannelse samt 

kulturel og social baggrund. Gennem habitus bringer observatøren således sin egen subjektivitet med ind i 

observationen, hvilket får betydning for, hvordan det observerede bedømmes og fortolkes (Bourdieu, 1994, 

Nielsen & Lyhne, 2016a). Det er derfor vigtigt, at kende sig selv og løbende være opmærksom på, hvordan de 

briller eller det filter, man ser verden igennem, farver, det vi ser. Med andre ord skal observatøren ikke blot 

observere et fænomen i praksis, men også samtidig observere sig selv som en del af observationen. 

Det vil dog aldrig være muligt at sikre fuldstændig objektivitet i en pædagogisk observation, men objektiviteten 

og dermed validiteten af en undersøgelse kan øges ved at være bevidst om dette vilkår. Dette gøres, fx ved at 

medreflektere sin egen forforståelse og umiddelbare tilstand i observationens forskellige faser, benytte 

metodetriangulering samt være flere personer, der laver observationer, og som har forskellige grader af 

nærhed og distance i forhold til borgeren.  

9.3 Planlægning og gennemførelse af den neuropædagogiske indsats 

Den neuropædagogiske udredning består ofte af mange elementer, som samlet danner grundlag for, at de 

professionelle får et fælles billede af borgerens situation og at de herigennem får mulighed for at arbejde i 

samme retning, når de skal støtte borgerens udvikling og trivsel.  

Uanset om borgeren har udviklet flere færdigheder eller mistet færdigheder, vil udredningen tilvejebringe 

viden om borgeren, så den professionelle kan møde borgeren med relevante krav og tilpas støtte og dermed 

arbejde inden for det, der betegnes som zonen for nærmeste udvikling. Zonen for nærmeste udvikling er et 

begreb, der stammer fra den russiske psykolog Lev Vygotsky, og som betegner de områder inden for 

udviklingen, hvor barnet eller personen kan løse opgaver sammen med en mere kyndig person (Vygotsky, 

1976). Opgaven bliver dermed at undersøge, hvor der er et udviklingspotentiale, som kan danne baggrund for 

den neuropædagogiske indsats. Den professionelles viden og kreativitet bliver derfor afgørende for, i hvilket 

omfang det er muligt at støtte borgeren i at anvende sine nuværende ressourcer i forskellige sammenhænge.  

Når vi taler om udvikling, i sammenhæng med mennesker med nedsat psykisk funktionsevne, handler det 

således om at anvende borgerens eksisterende ressourcer og strategier i en bredere sammenhæng, det vil sige 

at brede udviklingen ud horisontalt frem for vertikalt (Lyhne & Nielsen, 2016b). Udvikling kan også ses som en 

øget trivsel og derfor kan begrebet trivselszone i en neuropædagogisk sammenhæng ofte være et mere 

dækkende begreb end begrebet nærmeste udviklingszone.  

9.3.1 Mål  

Når den neuropædagogiske indsats planlægges, skal der formuleres et eller flere mål, der kan arbejdes ud fra. 

De mål, der udarbejdes skal hænge sammen med udredningen og de øvrige forhold, der er omkring borgeren, 

herunder de fysiske rammer, relationer til medarbejdere og bofæller samt en række forhold der indgår i den 

relationelle model fra kapitel 1. Medarbejderen kan indøve en systematik omkring målsætning ved at benytte 

følgende model (Figur 9.4), som primært er rettet mod udredningens fund. 



 

50 
 

Figur 9.4: Planlægning af mål på baggrund af udredning  

Kilde: VISS 

Modellen kan i princippet indeholde flere bobler alt afhængigt af den udredning, der er lavet. Formålet med 

modellen er at vurdere, om det mål, man vil arbejde med, stemmer overens med den viden, der er 

fremkommet gennem de forskellige udredningsmetoder. Målet skal ses i relation til alle bobler, og 

medarbejderen skal kunne argumentere for, hvorfor målet er relevant og meningsfuldt for borgeren, opnåeligt 

og samtidig være medvirkende til at øge borgerens trivsel.  

Om målet er meningsfuldt for borgeren kan vurderes ved at benytte Antonovskys begreb oplevelse af 

sammenhæng, hvor kravene om begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed skal imødekommes (se 

kapitel 8). 

9.3.2 SMART 

Når der udarbejdes mål fx i pædagogiske planer, er de ofte karakteriseret ved at være brede og overordnede, 

hvilket gør det vanskeligt at dokumentere, om målene bliver opfyldt. Når målet er upræcist, er der risiko for, at 

man glemmer målet og først forholder sig til det næste gang, der skal udarbejdes en pædagogisk plan. Det er 

derfor nødvendigt at skelne mellem fokusområde, overordnede mål og delmål. De mål, der skal arbejdes med 

her og nu, skal formuleres præcist, så de er lettere at operationalisere og dokumentere. Her kan for eksempel 

anvendes SMART-modellen, som er et redskab til at spore medarbejderen ind på at være præcis i 

formuleringen af målet. 

SMART er et akronym for: 

Specifikt – dvs. tydeligt formuleret, veldefineret og afgrænset, så alle ved, hvad der gerne vil opnås med målet 

Målbart – overvejelser om, hvordan man kan se, når målet er nået 

Accepteret – målet skal være meningsfuldt, og alle skal være enige om at arbejde med målet 

Realistisk – er det realistisk at arbejde med målet med de ressourcer, fysiske rammer og tid, der er til rådighed 

Tidsbegrænset – fastsat tid for, hvornår målet forventes at være nået (EMU, 2017) 

CASE 9.5 

Khalid har nedsat psykisk funktionsevne. Han vil gerne indgå i relationer, men er ofte utryg og har en 

tilbøjelighed til at isolere sig, så snart der er mange mennesker omkring ham. For år tilbage var et af målene 

i den pædagogiske plan, at Khalid skulle udvikle sine sociale kompetencer. Medarbejderne oplevede ikke, at 

de på noget tidspunkt nåede i mål og besluttede sig derfor for at udarbejde et mere præcist mål ud fra 

SMART-modellen. 

Fokusområdet var fortsat sociale kompetencer. 
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S – Khalid skal være tryg ved at spise frokost sammen med medarbejderen og en anden bofælle 

M – målet kan dokumenteres ved at registrere, om Khalid bliver ved bordet, og om han er afslappet i 

situationen 

A – alle er enige om målet, som er vurderet til at være meningsfuldt for Khalid  

R – Khalid og hans bofælle kommer hjem fra dagtilbud klokken tolv og er de eneste, der er i boenheden til 

frokost ud over medarbejderen  

T – der arbejdes med målet i en måned, hvorefter det evalueres på teammødet 

Præciseringen af målet har ikke blot gjort det lettere at arbejde med og dokumentere, men har også øget 

engagementet i teamet, da medarbejderne nu oplever at lykkes med deres mål.  

Virkeligheden i den neuropædagogiske praksis er mange steder præget af, at der i en årrække har været store 

besparelser på området. Dette gør det endnu mere nødvendigt at arbejde med både præcise og små mål, som 

der er mulighed for at lykkes med.  

9.3.3 Planlægning og gennemførelse af indsatsen 

I planlægningsfasen vurderer medarbejderne i teamet, hvordan der kan arbejdes med målet. Det er vigtigt at 

overveje alle aspekter i forhold til, hvordan man kan lykkes med målet. Her kan fx benyttes metoden ”De 9 

H`er”, hvor der blandt andet svares på, hvad indholdet i indsatsen skal være, hvornår, hvor og sammen med 

hvem indsatsen skal foregå, hvilke metoder der skal benyttes m.m. En anden metode er indsatsmodellen, som 

også er et redskab til at komme hele vejen rundt og sikre, at man arbejder med passende mål og lykkes med 

indsatsen (Elvèn, Veje & Beier, 2012). I indsatsmodellen er der blandt andet fokus på, hvordan der kan laves 

både et sikkerhedsnet og en nødudgang for borgeren, hvis denne ikke kan magte at være i situationen.  

I en neuropædagogisk praksis med mennesker med nedsat funktionsevne er det en vigtig pointe, at borgerens 

funktionsniveau kan være ustabilt. Zonen for nærmeste udvikling kan variere meget fx på grund af manglende 

søvn, stress og støj i omgivelserne, somatiske og psykiske problemer, uforudsigelighed i dagens rutine m.m. 

Det er derfor nødvendigt at arbejde med kravtilpasning fx i forhold til den tid, aktiviteten varer, samt graden af 

borgerens deltagelse og selvstændighed i udførelsen af aktiviteten. Der skal derfor i planlægningsfasen tages 

stilling til, hvordan målet kan gennemføres på de dage, hvor borgerens dagform er anderledes end sædvanligt. 

Hvis dette ikke er drøftet i teamet, er der risiko for, at der ikke arbejdes med målet på disse dage, hvilket kan 

medvirke til at skabe utryghed og uforudsigelighed for borgeren. 

CASE 9.6 

Grete er en ældre dame, som bor på et plejecenter. Hun er dement og har også gigt, som især påvirker 

hendes gang. Grete er meget glad for at gå små ture i naturen og ser frem til at komme ud hver dag. 

Medarbejderne har afsat ½ time til at gå en tur sammen med Grete hver eftermiddag. På de dage, hvor 

Grete har mange smerter, medbringes en kørestol, som Grete kan sætte sig i, når hun har brug for det. 

William har hjemmedag, hvilket indebærer at han skal ordne sin lejlighed sammen med medarbejderen. 

William er selvhjulpen, men på dage, hvor hans stemningsleje er nedsat, magter han ikke det samme som på 

andre dage. Medarbejderen starter derfor besøget hos ham med en snak om, hvad der skal gøres og hvem, 

der gør hvad. Der udarbejdes så en liste med de opgaver, der skal ordnes og William vælger, hvilke opgaver 

han kan klare selv. Der sættes løbende flueben ved opgaverne, når de er gennemført. Ved opgaver som 

William alligevel har svært ved at gennemføre, får han en hjælpende hånd. 

Som vist i eksemplerne foretages en kravtilpasning, hvor der både er et sikkerhedsnet og en nødudgang. For 

både borger og medarbejder er det vigtigt at lykkes med målet, selvom det indebærer en justering af kravene 

til, hvordan det gøres.  
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9.3.4 Implementering af den neuropædagogiske indsats 

Når der arbejdes i en neuropædagogisk praksis med nye mål, er formålet at skabe en forandring i praksis. I 

starten er der typisk et stort engagement, hvor alle bestræber sig på at efterleve det, der er aftalt. Det er dog let 

at falde tilbage til de gamle måder at gøre tingene på, hvis man ikke hele tiden er bevidst om at holde aftalerne 

om, hvordan målet skal nås, for øje. Implementering af en indsats forudsætter et kontinuerligt arbejde med 

målene, som kun kan lykkes, hvis der er skabt rammer for det. Ud over medarbejdernes engagement og 

målrettethed, er ledelsesmæssig opbakning, tid og rum til refleksion på møder og i overlap, mulighed for faglig 

sparring og supervision, også afgørende for, at indsatsen implementeres. Disse forhold har ligeledes betydning 

for den efterfølgende evaluering og dokumentation af indsatsen. 

9.4 Dokumentation af praksis  

I slutningen af 1980’erne blev New Public Management styringsmodel i den offentlige sektor , hvilken bl.a. 

understøttede et øget fokus på dokumentation, evaluering og resultatmåling. Moderniseringen af den 

offentlige sektor har resulteret i nye styringsformer og nye måder at arbejde med velfærdsydelser på, hvor 

arbejdet nu i højere grad er rettet mod barnets eller borgerens individuelle udvikling, læring og trivsel. Dette 

har siden 1990’erne, fra det politiske niveau, affødt et behov for at få viden om, hvordan pengene bruges i 

forhold til borgere, som modtager velfærdsydelser. Samtidig har det affødt et behov for at få dokumentation 

for, hvad der virker i praksis, og om de ressourcer, der bruges i praksis, har den ønskede effekt for borgeren. I 

denne sammenhæng har begrebet evidens i mange år domineret den socialfaglige debat, hvor begrebet ses som 

vejen til at få sikker viden om, hvad der virker (Krogstrup, 2011). 

9.4.1 Begrebet evidens 

Når professionelle i social- og sundhedsfaglige sammenhænge taler om evidens, en evidensbaseret praksis og 

evidensbaserede metoder, tales der ikke nødvendigvis ud fra samme definition af begrebet.   

Begrebet evidens stammer fra det engelske evidence og har her en bred betydning: 

 Vidneforklaring, vidneudsagn, vidnesbyrd 

 Bevis, bevismateriale (proof) 

 Tegn, spor, øjensynlighed, indlysende, tydelighed, klarhed 

 

Det evidente er altså det øjensynligt indlysende. 

I en naturvidenskabelig sammenhæng anvendes evidensbegrebet i en mere snæver betydning og refererer til 

det stringent beviste (proof), som det ses inden for RCT (Randomized Controlled Trials). Her afprøves fx et 

lægemiddel på to grupper af patienter, hvor den ene gruppe får det virksomme lægemiddel, og den anden 

gruppe får en pille uden virkning, men uden at vide det (placebo). På denne måde kan man med relativt stor 

sandsynlighed bevise effekten af lægemidlet, idet forsøget systematisk kontrolleres for andre påvirkninger som 

fx lægens positive eller negative tilgang til patienten. RCT-forsøg er dyre, da de ofte tager lang tid og også skal 

omfatte en stor gruppe deltagere, herunder en kontrolgruppe, for at kunne dokumentere noget sikkert om 

lægemidlets effekt (Olesen, 2007; Krogstrup, 2011).  

Når vi taler om evidens i en pædagogisk og socialfaglig sammenhæng, støder vi på det dilemma, at man vil 

bruge en naturvidenskabelig, kvantitativ tilgang i en praksis, der er forankret i humanvidenskaben, og hvor 

fænomener sædvanligvis undersøges gennem kvalitative tilgange. Der er, som nævnt, tale om omfattende 

problemer, der er meget komplekse, og som er påvirket af faktorer, der er svære at kontrollere. Relationer, 

kontekst, borgerens og den professionelles dagsform er alle forhold, der løbende ændrer sig, og som dermed 

har en afgørende betydning for effekten af en indsats. De neuropædagogiske problemstillingers kompleksitet 

fordrer ofte, at den professionelle fra minut til minut må udøve et professionelt skøn i forhold til, hvad der vil 

være det rigtige at gøre i den specifikke situation. Det kan derfor betyde, at de metoder, de professionelle er 

blevet enige om at benytte, ikke altid kan anvendes fuldt ud, og dermed vil der opstå usikkerhed om en 

metodes effekt.  
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Når det alligevel er meningsfuldt at forholde sig til evidens, er det når begrebet anvendes i en bred betydning, 

hvor målet er at dokumentere en metodes sandsynlige effekt, med andre ord finde ud af, hvilken indsats er 

mest hensigtsmæssig i forhold til at nå målet for indsatsen. Når der arbejdes systematisk med evidens og 

dokumentation, synliggør og erstatter dette subjektive antagelser (tro og synsninger) om indsatsen med en 

mere objektiv og sikker viden om, hvad der virker for hvem i en given sammenhæng.  

Man skal dog være sig bevidst, at mange menneskelige problemer ikke kan fikses med en bestemt metode eller 

teknik, men fordrer et unikt samarbejde mellem borgeren og den professionelle – et forhold som mange vil 

hævde, kan være svært at måle på. Ifølge professor Hanne Kathrine Krogstrup er der da også tegn på, at 

evidensbølgen klinger af, og at der i højere grad er fokus på samskabelse – et begreb, der indgår i 

styringsformen New Public Governance, som er den nye filosofi i forhold til styring af den offentlige sektor. 

Evaluering og dokumentation af effekt indgår i denne styringsform i de processer, hvor samskabelsen finder 

sted, dvs. mellem borger, professionelle og ledelse. Evaluering og dokumentation har derfor her fokus på, om 

samskabelsesprocesserne har fundet sted, hvordan de har forløbet, og hvilke forbedringer eller effekter de har 

ført til for borgeren; borgeren sættes med andre ord i højere grad i centrum (Krogstrup, 2018). 

9.4.2 Metoder til dokumentation 

Gennem årene er der udviklet en bred vifte af metoder til at målstyre og vurdere effekter af indsatser i 

pædagogisk praksis. Metoder til dokumentation kan rette sig både mod borger-, gruppe- og 

organisationsniveau og fx være procesbeskrivelser, logbog, SMTTE-modellen (Andersen, 2007), Den 

didaktiske relationstænkning (Fredens, 2012), Den logiske model (Broe & Madsen, 2007), 

Forandringskompasset (Københavns Kommune, 2010), Aktionslæring (Plauborg, Andersen og Bayer, 2007), 

BIKVA-modellen (Krogstrup, 2018), Drivkraftmodellen (Wegener & Lynggaard-Jensen, 2018) m.m. for blot at 

nævne nogle få eksempler. Uanset hvilken metode man vælger, vil metoden ofte være en vej til at opnå 

systematik i dokumentationsarbejdet. Systematikken er afgørende for vurderingen af effekten af en indsats. 

Fælles for de fleste dokumentationsmodeller er at dokumentere, om målet nås, eller om der er en øjensynlig 

effekt af indsatsen. Dokumentationen af effekten er vigtig, da den indeholder et kvalitativt aspekt, som også 

kan omhandle borgerens egen oplevelse af indsatsen. Hvis effekten ikke er tydelig, kan dokumentationen 

danne baggrund for at forbedre indsatsen. 

CASE 9.7 

Gunnar har en erhvervet hjerneskade og sidder i kørestol, da han har spasticitet i benene. Gunnar har derfor 

behov for fysioterapeutisk behandling, og målet er, at han besøger fysioterapeuten tre gange om ugen 

mellem kl. 9 – 9.30. Det kan dokumenteres, at Gunnar kommer til behandling tre gange ugentligt, men 

samtidig ses der ikke en effekt af behandlingen. Medarbejderne observerer nu på dette forhold i en periode, 

og det bliver tydeligt, at det er vanskeligt for medarbejderen at få Gunnar klar til kl. 9. Ofte når han ikke at 

spise morgenmad, er stresset og har derfor svært ved at indgå i behandlingen på en positiv måde. På 

baggrund af dokumentationen ændres Gunnars behandlingstid til kl. 10 – 10.30 og efter et stykke tid ses nu 

en effekt af indsatsen. 

Gennem dokumentationen fik medarbejderne øje på, at målet skulle ændres, så effekten af målet blev tydeligt. 

Målet skulle ikke længere handle om, at Gunnar skulle til fysioterapi tre gange om ugen, men at han fik større 

bevægelighed i benene.  

Udredning af en borgers udfordringer i livet og dokumentation af den neuropædagogiske indsats forudsætter, 

at den professionelle har kompetencer i at observere, analysere, danne hypoteser og planlægge en indsats på 

baggrund af den viden, udredningen har tilvejebragt, både ud fra viden på baggrund af data om den konkrete 

borger, kontakt med pårørende, medarbejdere og ikke mindst med borgeren selv.  

__________________________ 
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Supplerende læsning 

Udredning af komplekse problemstillinger har til formål at afdække hvilke muligheder, der er i forhold til at 

udfolde borgerens ressourcer. Nye erfaringer tilpasset borgerens forudsætninger generaliseres over tid og 

ændrer hjernens organisering. Dette kan du læse mere om i følgende bog: 

Damon, G. & Røgilds, L. (2013): Dynamisk Assessment som psykologisk – pædagogisk redskab. En 

introduktion til Reuven Feuersteins teori og metode. København. Dansk Psykologisk Forlag. 
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