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Indhold

• Robusthed

• Børnene (forståelse, accept, motivation)

• Forældrene

• Samarbejdet mellem skole og hjem



Robusthed
-Når man møder modstand

Robus - Egetræ

Accept af 
vanskeligheder og 
udfordringer

Redskaber til 
livsmestringAt vokse og 

folde sig ud

Styrke - stærk

At bøje sig
og rette sig op igen



Robusthedsprogrammet



Robusthed og ordblindhed

• At arbejde med forståelse og accept af diagnosen
• At arbejde med de følelser, der er knyttet til 

udfordringerne



Hvordan påvirkes hjernen?

• Påvirkninger udefra
• Hvad kan jeg selv 

gøre?



Hjerneforskning 

• Ny viden
• Ny forståelse
• Ny didaktik

Author: Mikkelwallentin

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Mikkelwallentin&action=edit&redlink=1


Hippocampus

Author:Images are generated by Life Science Databases(LSDB).



Hjernens plasticitet

- Use it, or loose it.



Øvelse gør mester



Tænkehjernen og hjernens 112

Author: Images are generated by Life Science Databases(LSDB).



Øvelse

• I skal nu tegne eller fortælle jeres sidemand om en episode fra jeres 
fritidsliv, der kan sætte turbo på stresshormonerne

• I skal derefter tegne eller fortælle om en episode fra jeres arbejdsliv, 
der kan få alarmklokkerne til at ringe.



Selvbestemmelsesteorien
Edward Deci & Richard Ryan

Louise Klinge (Lærernes relationskompetence)
• Selvbestemmelse (selfdetermination)

• Kompetence (competence)

• Samhørighed (relatedness)

- Tre psykologiske behov, der øger motivationen og går på tværs af alder, køn og 
etnicitet



Selvbestemmelse

•En grund til at sige ”Ja”
•Meningsfuldhed 
•Jeg siger selv ”ja”



Kompetence

• At tro på målet
• ZNU



Samhørighed
(ikke alene – der er brug for mig)

• Gruppearbejde
• ”Men han er da kommet i en go’ gruppe…”
• ”Vi skal føle os heldige…”



Historien om Victor



• Selvbestemmelse
• Er barnet med til at bestemme, hvordan der skal arbejdes med udfordringerne?
• Giver de aktiviteter barnet skal lave mening for barnet?

• Kompetence
• Kan barnet magte opgaverne – er de inden for barnets nærmeste udviklingszone?
• Trænger barnet til at blive puffet ud af sin komfortzone?

• Samhørighed
• Føler barnet sig alene med sine udfordringer?
• Føler barnet sig set og værdsat, når der er gruppearbejde?



Forældrene



-Et historisk perspektiv
• En funktionsnedsættelse i forhold til vores skriftsprogskultur

Herodes Atticus’ søn i Athen omkring år 150



Mistro til diagnosen



Samarbejdet mellem skole og hjem



Mentalisering
- At tænke tanker om egne og andres tanker

- At være i stand til at ændre tankemønstre og 
berolige sig selv



Mentalisering i samtalen og i samarbejdet

Author: Jørgen Stamp



At ”støtte” for meget…



De rette hjælpemidler



At skelne mellem det tekniske og det 
intellektuelle niveau



God læseudvikling – passende niveau

90-95 %



Bøger fra da du selv var barn

Gå på biblioteket !



Vejledning- og netværksaftener

• Test
• Hjernens modning
• Alternative metoder
• Find litteratur, der dur
• Skriveøvelser
• Motivation
• Efter folkeskolen
• Mindset
• Hukommelse og billeddannelse
• Dysleksi og fremmedsprog 



Barnets stemme:

• Til lærerne
• Til forældrene
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