
Konfliktens tredeling

Før
- Forebyggelse frem for alt

Under
- Fokus på formål

Efter
- Pligt til at evaluere



Før konflikt
- Forebyggelse frem for alt



Stressmodellen



Grundlæggende 
belastningsfaktorer
- Kognitive funktionsnedsættelser

- Sanseperceptionsforstyrrelser

- Familierelationer, livshændelser, 

traumer, etc.



Stressmodellen



Hvordan kan vi 
kompensere?
- Tilpasse krav og forventninger

- Tilpasse omgivelser

- Hjælpemidler

- Planlægge og strukturere

- Ikke bagatellisere



Advarselstegn
To forskellige typer advarselstegn

1. Negative advarselstegn
- Øger stress

- Tab af færdigheder

- Personlige advarselstegn

2. Positive advarselstegn
- Sænker stress



Dagshjælper
Kort samtale
• Hvordan har din morgen været?
• Er der noget du tænker meget på?
• Skal du noget vigtigt/svært senere?
• Har du fået din ADHD-pille?

Skalering
• På en skala fra 1 til 10 hvor træt er du?
• På en skala fra 1 til 10 hvor sur er du? 
• På en skala fra 1 til 10 hvor meget uro mærker 

du?

Bruges løbende gennem hele dagen, og altid ved 
skift eller strukturfald. 

Dagsprogram m. bagdøre

• Gennemgang af aktivitet

• Aftale hvilken bagdør barnet kan/skal 

bruge i tilfælde af pres/uro/surhed

En bagdør er et alternativ, som barnet kan 

eller skal vælge, hvis han/hun ikke magter 

den aktivitet, som er på dagsprogrammet.



Konfliktsituation
- Fokus på formål



Hvordan agerer vi i 

konflikt?
- Affekt smitter – vi kan mærke

hinandens følelser

- Vi spejler hinandens 

muskelspændinger

- Vi skal bevare roen



Formål
Vores eneste opgave er at deeskalere 

og afslutte konflikten.

Hvordan forholder vi os:

1. Fysisk

2. Sprogligt

3. Til omgivelserne



Fysisk fremtoning
Bevar roen

Aldrig spænde i kroppen

Hold afstand – bak ved krav

Undgå forlænget øjenkontakt

Stå fysisk med siden til

Cirkelbevægelser



Sproglig fremtoning
Stemmeføring

Ordvalg

Ukvemsord og trusler



Omgivelser
Ryd lokalet

Få plads – kom ud

Fjern potentielt farlige elementer

Hold flugtveje ”åbne”



Efter konflikt
- Pligt til at evaluere



Evaluering

”Vi er ikke interesseret i 

konsekvensen af kontroltabet, 

men i hvad der afsted kom det.”



Når vi evaluerer

• Fokus på årsag - hvorfor 

konflikt?

• Hvad kan vi gøre anderledes 

eller ændre?

• Fysisk og sproglig fremtoning 

samt omgivelser



Når vi evaluerer 
med barnet

• Vær påpasselig

• Undgå skam og skyld

• Identificer årsag

• Hvad gør vi fremadrettet?



Opsummering
• Før – Forebyggelse frem for alt

• Under – Fokus på formål

• Efter – Pligt til at evaluere



Spørgsmål?
Litteratur

Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed
af Bo Hejlskov Elvén, Hanne Veje & Henning Beier

Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser 
eller udviklingshæmning
af Bo Hejlskov Elvén

Det eksplosive barn
af Ross. W. Greene


