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Velkommen 

Efteruddannelse i integrativ neuropædagogik – Modul 5 – Dag 1

Læringsmål for undervisning

Viden om:

 kontekstuelle og psykiske belastningers betydning for borgerens 

trivsel 

Færdigheder:

 Kan udarbejde handleplan til forebyggelse af konflikter

Kompetencer:

 Kan analysere og tilpasse ydre rammer, egen adfærd og pædagogisk 

intervention ift. forebyggelse og håndtering af udfordrende adfærd 
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Oplevelse af sammenhæng - Antonovsky

Konfliktforebyggelse

Oplevelse af

sammenhæng

(Antonovsky, 2000)
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Konfliktforebyggelse – Hvornår?
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 Den lange bane - forebyggelse
 Den korte bane - håndtering

Konfliktforebyggelse – den lange bane

bane
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De beskyttende faktorer
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IRIS
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Faktortjekkeren

05-10-2022 Konfliktforebyggelse



Integrativ neuropædagogisk 
efteruddannelse 2022

05-10-2022

Konfliktforebyggelse 6

Gruppearbejde

05-10-2022 Konfliktforebyggelse

 Gå sammen to og to

 Interview hinanden i forhold til faktor-tjekkeren, med 

udgangspunkt i egen arbejdsplads/borger

 Brug listen med de beskyttende faktorer til refleksion

 Fremlæggelse i plenum

Konfliktforebyggelse
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Problemskabende / udadreagerende adfærd

De bagvedliggende årsager

Isbjerg modellen
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Arousal regulering
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Konflikthåndtering – den korte bane

bane

05-10-2022 Konfliktforebyggelse

Hvad er problemskabende adfærd

Konfliktforebyggelse

“Kulturel anormal adfærd af en sådan intensitet, hyppighed
eller varighed at den fysiske sikkerhed for personen selv
eller andre, sandsynligvis vil bringes i alvorlig fare eller
adfærd, som sandsynligvis alvorligt begrænser personen i
brugen af, eller resulterer i at personen bliver nægtet
adgang til, almindelige offentlige faciliteter/ydelser.”

(Emerson 1995)
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 Problemskabende adfærd er adfærd, der skaber                                skaber 

problemer for omgivelserne

 Mestringsstrategier for den enkelte kan være et problem for andre

 Det er som oftest, når vi ikke forstår baggrunden for at problemer opstår, at 

der udvikles en konflikt

 For hvem er adfærden problemskabende?

(Hejlskov Elvén, 2010)

Problemskabende adfærd
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Søvnforstyrrelser

Sensoriske forstyrrelser

Manglende overblik

Uforudsigelighed

Afslag på ønske

Stresstærskel

Grundlæggende Stress

Akut Stress

Stress

Konfliktforebyggelse05-10-2022

Forløb af et affektudbrud

Eksplosion

‘Normal’ område

Udløsningsfase

A
ro

u
s
a
l 
/ 
S

p
æ

n
d
in

g
s
-i
n
te

n
s
it
e
t

05-10-2022 Konfliktforebyggelse



Integrativ neuropædagogisk 
efteruddannelse 2022

05-10-2022

Konfliktforebyggelse 11

Steder på kroppen man typisk bliver ramt
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Arme/hænder

Hoved

Bryst

Ben

Skuldre

Mave/skridt

Ryg
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Hvordan påvirker jeg situationen?

Konfliktforebyggelse05-10-2022



Integrativ neuropædagogisk 
efteruddannelse 2022

05-10-2022

Konfliktforebyggelse 12

Affektsmitte

 Spejlneuroner

 Vi påvirker og påvirkes konstant af omgivelserne

 Vigtigt at være bevidst om:

 Hvordan påvirker jeg selv situationen?

 Hvordan påvirkes jeg af situationen?

Konfliktforebyggelse05-10-2022

Stressprofil - inspireret af Bo Hejlskov Elvén
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Stressprofil

Situationsbestemte 

stressfaktorer

Advarselstegn Beskyttende faktorer

Personlige Omgivelserne

Stressgrænse

Grundlæggende stressfaktorer Beskyttende faktorer –

pædagogik på den lange bane
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Ex fra VISO sag
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Stressprofil i praksis
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 Gå sammen i grupper, men arbejd individuelt med 

Jeres borger

 Udfyld stressprofilen (overfør gerne fra arousal-

reguleringsskemaet) 

 Brug gruppen til sparring

 Opsamling i plenum
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 https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/voksne-med-
udviklingshaemning-og-udadreagerende-adfaerd-formidlingshaefte

 https://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/psykiske-
vanskeligheder/indsatsteamet/sus-dilemmakort-med-vejledning.pdf

 https://voldsomudtryksform.dk/undervisningsmateriale/paedagog/

 https://voldsomudtryksform.dk/wp-
content/uploads/2019/01/Undervisermanual_jan2019.pdf

 https://rise.articulate.com/share/0ZvQ4t_KQsQ9OHU4mPAyYlgyvCc
BeOEG#/

 https://voldsomudtryksform.dk/category/ikke-kategoriseret/

 Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på 
botilbud samt på boformer for hjemløse — Socialstyrelsen - Viden til 
gavn

https://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/psykiske-vanskeligheder/indsatsteamet/sus-dilemmakort-med-vejledning.pdf
https://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/psykiske-vanskeligheder/indsatsteamet/sus-dilemmakort-med-vejledning.pdf
https://voldsomudtryksform.dk/undervisningsmateriale/paedagog/
https://voldsomudtryksform.dk/wp-content/uploads/2019/01/Undervisermanual_jan2019.pdf
https://rise.articulate.com/share/0ZvQ4t_KQsQ9OHU4mPAyYlgyvCcBeOEG#/
https://voldsomudtryksform.dk/category/ikke-kategoriseret/
https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/nationale-retningslinjer-for-forebyggelse-af-voldsomme-episoder-pa-botilbud-og-boformer-for-hjemlose

