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Introduktion

Dette materiale er inspiration til tiltag i arbejdet med børn med en udadreagerende adfærd 
i Fredericia Kommunes tilbud hovedsagligt 3 - 6 års området. 

Tiltagene er tænkt som eksempler, man kan benytte som 1. leds medarbejder, alt efter hvil-
ken udfordring man står i.

Med udtrykket ”børn med en udadreagerende adfærd” menes børn, som reagerer på 
omgivelsernes påvirkning – og hvor denne reaktion kan være uhensigtsmæssig. 

Ud fra en systemisk tilgang er materialet derfor opdelt i forskellige niveauer: 
Ledelses-, personale-, børne- og forældreniveau, med en række forskellige tiltag indenfor 
temaerne:  Viden, struktur, samarbejde og konflikthåndtering. Temaerne er udarbejdet på 
baggrund af interview med institutionspersonale og ledere.

Desuden er det vigtigt, at personalet er afklaret med dels egen institutions pædagogik, hvil-
ket gør det nemmere at lave fælles indsats omkring f.eks. urolige børn.

Det er vigtigt, at der ikke vælges for mange tiltag på én gang, men at man som fagperson
igangsætter de tiltag, med størst effekt i den enkelte situation. Endvidere er opsamling og 
evaluering af effekten afgørende for det videre forløb. 

Materialet er udover denne folder også tilgængeligt på Medarbejderportalen under Børn og 
Unge/Videns- og Ressourcecenteret.
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Ledelsesniveau

Viden

• Kompetenceløft, eksempelvis via temadag, oplæg, kursus, fyraftensmøde etc. fra eksternt perso-
nale i Fredericia, kommune eller andre eksterne samarbejdspartnere. 

• Kompetenceløft via udfoldelse af den eksisterende viden i institutionen eller fra andre matrikler. 
Dette kan eksempelvis gøres via refleksionsrum, feedback, oplæg, eller på personalemøde.

• Didaktisk refleksion og helikopterperspektiv for at perspektivere personalets syn på børnead-
færd.  

• Kontinuerlig evaluering af det pædagogiske grundlag i forhold til børnegruppen.

• Analyse af områdets brugere samt afstemning af tiltag i forhold til disse. Eksempelvis børn 
med specielle kulturelle eller sociale baggrunde.

• Udnyttelse af den eksisterende viden omkring brugernes behov og understøttele af denne det-
te via personalets placering og aktiviteter.

Struktur

• Regulering af praksis: overvejelser i forhold til reorganisering af strukturen omkring 
personalets tilstedeværelse, således at systemerne tilpasser sig barnet og ikke omvendt. 
Eksempelvis situationer i garderobe, spisning, hvor konflikter muligvis kan undgåes.

Samarbejde

• Implementering af kollegial refleksion vha. forskellige samtaleteknikker. 

• Fokus på kompetencer og nye perspektiver i egne rækker, intern viden.  

• Jobswop / matrikelbytte således, at man kommer hjem med ny inspiration – oprettelse af data-
base med muligheder inden for dette. 

• Fokus på forældresamarbejdet – hvordan, hvad, osv. – kommunikation og forventningsafklaring. 

• Systematisering af videregivelse / formidling af ny viden.

Konflikthåndtering

• Imødekomme ønsket om at alt fast personale (pædagoger og medhjælpere) kvalificeres til at  
håndtere og mægle i konflikter. Evt. ved at der afholdes interne oplæg - derefter afprøvnings  
periode - evaluering og erfaringsopsamling.

• Konsensus i hvordan man takler konflikter barn / barn, personale / barn, personale / personale,  
personale / forældre, personale / leder.
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Personaleniveau

Viden

• Registrering af adfærd – Hvornår? Hvor? Hvem?  Således at man kan forebygge og minimere 
udadreagerende adfærd. Dette kan være et skema med meget konkrete punkter, der registreres 
på, som anvendes til videre refleksion. 

• Observationer – andre faglige øjne – fokus på det, der virker og har udviklingspotentiale.

• Fast opsamlende punkt på p-møde, hvor der ses tilbage, opsamles og erfaringer deles både 
internt i institutionen og eksternt i området/distriktet. 

• At være undersøgende på barnets hensigt og intention.

Struktur

• Fælles indsatsområder – f.eks. trin for trin (hurtig hund / stop op snegl), lyskryds eller andet.  
At alle ved det er introduceret, og hvordan man vil bruge det i praksis. 

• Rutiner i forhold til standardsituationer, f.eks: 

 • Garderoben – visualisere, opdele

 • Spisning –  vaske hænder, faste pladser i perioder, faste voksne ved bordet 
 
 • Aktivitetsskift – hvor er fokus?

 • Visualisering, således at alle kan være med til at fastholde den skabte struktur.

• Fysiske rum tilpasset aktiviteter, f.eks. rum til fordybelse, motorik, kreativitet. 

• Tilpassede aktiviteter:

 • Voksen styring og guidning i forhold til aktivitet og inddeling af børn socialt/fagligt.
 
 • Udnyttelse af institutionens fysiske rammer.

Samarbejde

• Udvikling af hvordan udnyttelse af ressourcer i hverdagen kan optimeres:  Hvem tager sig af 
hvad? – mere selvstændigt arbejde – fordeling af personale i de daglige gøremål.

Konflikthåndtering

• Enighed om hvornår en konflikt er nødvendig – skal man tage alle? 

• Pædagogisk konsensus i forhold til den pædagogik der anvendes til løsning af konflikter.
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Børneniveau

Viden

• Der kan være forhold, det kan være hensigtsmæssig at orientere sig omkring, inden man sætter  
eventuelle tiltag i gang. F.eks.: Psykiske og familiemæssige forhold, ydre omstændigheder, familie-
forhold/situation, sygdom i familien, skilsmisse, sorg, søskende forhold, individuelle handleplan. 

• Endvidere kan der være fysiske omstændigheder der, skal tages i betragtning, såsom hørelse, syn,  
fysisk og motorisk udvikling.

• Der laves et idékatalog til børn, f.eks. ideer til ”Den gode leg” eller en guide til kammeraten 
med, hvad man kan gøre  ”Når min ven er vred”.

• Tematiseret arbejde med f.eks. venskaber, følelser - flere indfaldsvinkler som læsning, teater, 
illustrationer m.m..

• Barnet kan være med til at reflektere og blive bevidstgjort.  At barnet bliver mere selvhjulpent 
og udvikler strategier og erfaringer på eget niveau.

Struktur

• Ideer til aktiviteter, eksempelvis en individuelt tilpasset ”Tomrumskasse” / Timeout kasse – en 
kasse som indeholder legetøj eller inspiration til lege. Denne kan bruges ved f.eks. skift eller 
behov for ro.

 
• Visuel guidning af dagens program samt standardsituationer (tydelighed). 

• Udnyttelse af relationelle forankringer barn / voksen, barn/barn (evt. vha. sociogram). 
 

• Visualisering og tydelighed om regler og rammer. Individuelle hensyn i forhold til udvikling.

Samarbejde

• Børnementor – Vise det ”gode eksempel” i børnehøjde.

• Udvikling af barnets strategier i samspil med voksne.

• Udarbejde strategi for hvad barnet gør, når primære relation ikke er i nærheden.

Konflikthåndtering

• Børnekurser i konfliktløsning – ”hands on”.

• Brug af billeder - dette kan udbygges f.eks. til konflikthåndtering.

• Vær opmærksom på, at en ”dør” holdes åben, så barnet kan komme ud af konflikten på en 
hensigtsmæssig facon.

• Brug af konkrete redskaber: Girafsprog, KAT kassen (mappe med redskaber til kognitiv affektiv  
træning), Trin for trin, Maryfondens kuffert.
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Forældreniveau

Viden

• Forventningsafstemning – forebyggende, således at samarbejdet fortsættes, også når samtalen er  
vanskelig.

• Brug af pædagogiske konsulenter (evt. MiniPAS og Marte Meo).

Struktur

• Optimering af information i forhold til strukturen i institutionens praksis. Hvorfor gør vi, som  
vi gør.

• Prioritering af tidsressourcer i forhold til forældresamarbejde – er der sat tid nok af?

Samarbejde

• Forældreinddragelse – hvor meget, hvilken information? 

• Samarbejde med Videns- og Ressourcecenteret eller AKT ressourcepersoner (f.eks. sparring, 
oplæg, observationer, mm.). 

• Gensidig udveksling af succeser og gode historier. 

• Inddragelse af individuelle læreplaner og deraf fælles fokuspunkter. 

• Oplysning om eksterne tilbud. Eksempelvis Anonym rådgivning, KKP).

Konflikthåndtering

• Individuel vejledning i adfærd og konflikt.  

• Konsensus i tilgangen til barnet hjemme/daginstitution. 

• Arbejde med inspiration fra Gry Bastiansen – Børn med eksplosiv adfærd  
(Forlag: Akademisk forlag, 2014)  
www.grybastiansen.dk.



www.fredericia.dk
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Links:

Seminarer.dk  
– Kursus: ”Frustrationsrobusthed”

Dcum.dk 
– Materiale til personaler om  
konflikthåndtering

Inspiration til videre læsning:

Godt for børn
Niels Krog, Gyldendal Akademisk, 2010

Børns udviklingsopgaver – Mit urolige barn
Helle Kjærgaard, Frydenlund, 2014

Børn med eksplosiv adfærd
Gry Bastiansen, Akademisk forlag, 2013

Inklusionens pædagogik - fællesskab 
og mangfoldighed i daginstitutionen
Socialpædagogisk bibliotek 
Gyldendal Akademisk, 2009

Børnefællesskaber og familieliv - børns  
hverdagsliv på tværs af daginstitution og hjem 
Dorthe Kousholt 
Dansk psykologisk forlag, 2011

Aktionslæring- læring i og af praksis
Helle Plauborg, Gyldendal Akademisk, 2007


