
”Der	er	jo	ikke	to	børn	der	er	ens,	vel?”		
Et	casestudie	om	evidensbaserede	forebyggende	indsatser	for	børn	

med	udadreagerende	adfærd	i	den	danske	folkeskole.	

																Billy, listen.  

    You’re tactile seeking and  

I’m tactile defensive. Either we  

  go see an occupational therapist   

      or this releationship 

                  is over.  
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Abstrakt		

Titel:	”Der	findes	jo	ikke	to	børn	der	er	ens,	vel?”	–	Et	casestudie	om	evidensbaserede	

forebyggende	indsatser	for	indskolingsbørn	med	udadreagerende	adfærd	i	den	danske	

folkeskole.		

Problembaggrund:	Ud	fra	samfundsdebatten	gennem	de	senere	år	tyder	meget	tyder	på,	at	

man	i	den	danske	folkeskole	mangler	viden	og	redskaber	i	forhold	til,	at	forebygge	

udadreagerende	adfærd	hos	børn	i	indskolingen.	Med	udgangspunkt	i	

sanseintegrationsteorien	tyder	det	yderligere	på,	at	der	hos	nogle	børn	kan	være	en	

sammenhæng	mellem	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser	og	udadreagerende	adfærd.	Vi	

har	derfor	fundet	det	interessant	og	relevant,	at	undersøge,	hvordan	man	via	

sanseintegrations	undersøgelser,	som	ergoterapeut,	kan	medvirke	til	at	evidensbasere	

forebyggende	indsatser	for	børn	med	udadreagerende	adfærd.		

Problemformulering:	”Vi	vil	via	observationer	og	Sensory	Processing	Measure	undersøge	

for	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser	hos	indskolingsbørn	med	udadreagerende	adfærd	i	

en	dansk	folkeskole.	Efterfølgende	anvendes	resultater	fra	Sensory	Processing	Measure	

sammen	med	empiriske	data	til	kvalitetsudvikling	af	indsatser	målrettet	børn	med	

udadreagerende	adfærd	i	den	danske	folkeskole.”	

Metode	og	materiale:	Projektet	er	udarbejdet	som	et	multi-casedesign	med	serielle	single-

casestudier.	Data	er	indsamlet	via	Sensory	Processing	Measure	suppleret	med	observationer	

og	semi-strukturerede	interviews,	samt	et	fokusgruppeinterview.	Der	arbejdes	henholdsvis	

ud	fra	en	positivistisk	og	hermeneutisk	tilgang.		

Konklusion:	Vi	konkluderer,	at	nogle	indskolingsbørn	med	udadreagerende	adfærd	i	den	

danske	folkeskole	har	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser.	Hos	disse	børn	kan	Sensory	

Processing	Measure	medvirke	til,	at	identificere	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser,	

hvorved	der	kan	udarbejdes	individuelle	evidensbaserede	forebyggende	indsatser.	Disse	

indsatser	kan	medvirke	til,	at	børnene	får	det	bedst	muligt	udgangspunkt	for	hensigtsmæssig	

adfærd	og	deltagelse	i	betydningsfulde	aktiviteter,	såsom	undervisning	og	leg	med	deres	

venner.	



Perspektivering:	Med	henblik	på	videre	udvikling	af	ergoterapeutisk	praksis	vil	det	på	

baggrund	af	projektets	resultater	være	interessant,	at	udarbejde	et	studie,	som	kan	kortlægge	

omfanget	af,	hvor	mange	indskolingsbørn	med	udadreagerende	adfærd,	der	er	i	den	danske	

folkeskole	-	samt	hvor	mange	af	disse	børn,	der	har	SI-vanskeligheder.	Dertil	vil	det	

efterfølgende	være	relevant,	at	udarbejde	et	RCT	-	eller	interventionsstudie,	som	kan	påvise	

effekten	af	evidensbaserede	forebyggende	indsatser	for	disse	børn.	

Nøgleord:	Evidensbaseret	praksis,	Sensory	Processing	Measure,	forebyggende	indsatser,	

sanseintegration,	børn,	udadreagerende	adfærd,	den	danske	folkeskole.		

Forfattere:	Julia	Riis,	Rikke	Thomsen	og	Theresa	Torp	

Vejledere:	Birthe	Tranberg	(metode)	og	Ingelis	Arnsbjerg	(fagligt)	
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Abstract		

Title:	”No	two	kids	are	ever	alike,	right?”	–	A	case	study	on	evidence-based	preventive	

intervention	for	children	with	externalizing	behaviour	in	Preschool	and	the	early	Elementary	

School	years	in	Danish	public	schools.		

Background:	There	are	many	indications	that	the	public	schools	lack	both	knowledge	and	

tools	in	order	to	make	preventive	measures	for	children	with	externalizing	behaviour.	

Applying	the	theory	of	sensory	integration	suggests	that	for	some	children,	there	may	be	a	

correlation	between	sensory	processing	difficulties	and	externalizing	behaviour.	We	

therefore,	find	it	interesting	and	relevant	to	examine	how	we,	as	occupational	therapists,	

through	sensory	integration	examination,	can	develop	evidence-based	preventive	

intervention	for	those	children.	

Problem	Formulation:	“We	will,	through	observations	and	Sensory	Processing	Measure,	

investigate	for	sensory	processing	difficulties	in	“Early	Childhood	Education”	children	with	

externalizing	behaviour	in	a	Danish	primary	school.	Results	from	Sensory	Processing	Measure	

are	used	in	conjunction	with	empirical	data	for	quality	development	of	efforts	targeted	at	

children	with	externalizing	behaviour	in	Danish	public	schools.”	

Method	and	material:	This	project	is	designed	as	a	multi-case	study	with	serial	single	cases,	

and	based	on	a	positivistic	and	hermeneutical	approach.	Data	has	been	collected	through	

Sensory	Processing	Measure,	supplemented	with	observation	and	semi-structured	interviews,	

as	well	as	a	focus	group	interview.	

Conclusion:	We	can	conclude	that	some	children	with	externalizing	behaviour	in	the	Danish	

preschool/early	elementary	school	system	have	sensory	processing	difficulties	as	well.	For	

these	children,	Sensory	Processing	Measure	can	help	identify	sensory	processing	disorders,	

allowing	occupational	therapists	to	develop	individualised	evidence-based	preventive	

intervention.	These	measures	can	contribute	to	providing	the	children	with	the	best	possible	

foundation	for	developing	appropriate	behaviour	and	the	ability	to	participate	in	meaningful	

activities,	such	as	receiving	education	and	playing	with	classmates	and	other	friends.		

	



Perspectivation:	In	order	to	further	develop	occupational	therapy	practice	research	in	the	

future	the	results	of	the	study	perspectivates	the	need	for	a	study	that	can	determine	how	

many	children	in	Danish	preschool/early	elementary	school	show	externalizing	behaviour	

and	how	many	of	these	children	have	sensory	integration	difficulties.	In	addition,	it	would,	

subsequently,	be	relevant	to	develop	an	RCT	or	intervention	study	that	can	demonstrate	the	

effect	of	evidence-based	intervention	on	these	children.	

Keywords:	Evidence-based	praxis,	Sensory	Processing	Measure,	preventive	intervention,	

sensory	integration,	children,	externalizing	behaviour,	preschool/early	elementary	school.		

Authors:	Julia	Riis,	Rikke	Thomsen	and	Theresa	Torp	

Supervisors:	Birthe	Tranberg	og	Ingelis	Arnsbjerg		

Contact:	TheresaTorp@gmail.com		

Ord:	335	

	

	

	

	

	

	

	

	



Forord	

Dette	projekt	er	udarbejdet	af	tre	studerende	på	ergoterapeutuddannelsen	ved	University	

College	Syddanmark	i	perioden	marts-juni	2018.	Formålet	med	projektet	er	at	undersøge,	om	

man	ved	hjælp	af	sanseintegrations	(SI)	undersøgelser	kan	medvirke	til	at	kvalitetsudvikle	

forebyggende	indsatser	for	børn	med	udadreagerende	adfærd	i	en	dansk	folkeskole.	Vi	har	

valgt	dette	emne,	da	det	er	vores	oplevelse,	at	der	siden	inklusionen	i	2012	har	været	meget	

fokus	på	stigningen	af	”udadreagerende	adfærd	og	vold”	i	folkeskolen	i	

samfundsdebatten/medierne	og	knap	så	meget	fokus	på	årsagerne	til	denne	adfærd.	Det	er	

vores	ønske,	at	dette	projekt	kan	medvirke	til	at	give	et	bredere	kendskab	til,	hvorfor	nogle	

børn	reagerer,	som	de	gør,	og	dermed	opnå	bedre	forståelse	af	disse	børns	vilkår	–	samt	

medvirke	til	at	udvikle	forebyggende	indsatser,	der	kan	give	børnene	bedre	muligheder	for	

deltagelse	i	betydningsfulde	aktiviteter,	såsom	undervisning	og	leg	med	andre	børn.	

	

Vi	ønsker	at	takke	alle	ergoterapeuter,	skoleledere,	AKT-vejledere,	pædagoger,	forældre	og	

børn,	som	tog	sig	tid	til	at	medvirke	-	og	gøre	vores	projekt	muligt.	Vi	sender	et	særligt	stort	

tak	til	vores	dygtige	vejledere:		
	

Metodevejleder:	Birthe	Tranberg		

Faglig	vejleder:	Ingelis	Arnsbjerg		
	

	

	

Dato:	D.	4	juni	2018	

Anslag:	84.000	tegn	
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Julia	Riis	 					 	 Theresa	Torp	 	 Rikke	Thomsen	

	
	

Denne	opgave	-	eller	dele	heraf	–	må	kun	offentliggøres	med	forfatternes	tilladelse	jf.	
Bekendtgørelse	af	lov	om	ophavsret	nr.	1144	af	23.10.2014	



Læsevejledning	
Som	grundlag	for	udarbejdelsen	af	projektet	har	vi	fulgt	gældende	retningslinjer	for	

opgaveskrivning	på	University	College	Syddanmark.	Da	samtlige	dele	af	projektet	er	

udarbejdet	i	fællesskab,	har	alle	forfattere	et	fælles	ansvar	for	indholdet.			

	

Projektet	er	designet	som	et	casestudie,	og	som	dataindsamlingsmetode	trianguleres	der	

mellem	spørgeskemaer,	observationer,	semistrukturerede	interviews	–	samt	et	fokusgruppe	

interview.	Samtlige	af	projektets	deltagere	har	modtaget	et	informationsbrev	og	har	givet	

samtykke	til	at	deltage	i	projektet.	Casene	og	fokusgruppeinterview	deltagere	er	

anonymiseret	i	projektet.	

	

Med	henblik	på	at	holde	en	rød	tråd	gennem	opgaven,	starter	hvert	afsnit	med	en	metatekst,	

som	kort	beskriver,	hvad	det	følgende	afsnit	omhandler.		

	

Lange	begreber	og	teorier	bliver	første	gang	nævnt	i	deres	fulde	længde,	hvorefter	der	i	resten	

af	opgaven	vil	blive	anvendt	forkortelser.		

	

Oversigt	over	bilagene	er	vedlagt	separat.	Som	referencesystem	har	vi	benyttet	Vancouver.	

	

God	læselyst!	
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Problembaggrund	
I	dette	afsnit	redegøres	for	projektets	baggrund.	
 

Inklusion	i	folkeskolen 
I	skoleåret	2012-13	vedtog	Folketinget	en	lovændring	om	øget	inklusion	i	den	danske	

folkeskole,	hvilket	ifølge	Andersen	(1)	bl.a.	betød	markante	ændringer	for	børn,	der	gik	i	

specialklasse.	Med	denne	lovændring	er	et	barn	først	berettiget	til	at	komme	i	specialklasse,	

hvis	det	er	visiteret	til	støtte	i	mere	end	12	lektioner	om	ugen	(2).	Dette	har	ifølge	Andersen	

(1)	medført,	at	ca.	49.000	børn,	som	tidligere	gik	en	i	specialklasse,	nu	skal	inkluderes	i	

almene	folkeskoleklasser. 

 

Ifølge	Undervisningsministeriet	(UVM)	(3)	er	formålet	med	lovændringen,	at	folkeskolen	skal	

tilgodese	alle	børns	læring	og	trivsel.	Dette	betyder	bl.a.,	at	børn	med	særlige	behov	nu	skal	

deltage	i	den	almene	undervisning. 

 

I	ph.d.-projektet	“Promises	of	Reflexivity”	sætter	Ratner	(4)	fokus	på,	hvilken	betydning	

lovændringen	kan	have	for	børn	i	en	almen	folkeskoleklasse.	Her	oplevede	hun	bl.a.,	at	

manglende	ressourcer	og	støtte	til	en	inkluderet	elev	med	særlige	behov	skabte	så	meget	uro	i	

klassen,	at	to	elever	skiftede	skole.	Ratner	(5)	tilføjer,	at	det	værste	scenarie	vil	være	opnåelse	

af	formel	inklusion	frem	for	reel	inklusion,	hvorved	manglende	støtte	til	et	barn	med	særlige	

behov	kan	gå	ud	over	barnets	og	klassekammeraternes	trivsel	og	læring. 

 

Børn	med	udadreagerende	adfærd	i	den	danske	folkeskole 
Der	har	siden	lovændringen	i	2012	været	stort	fokus	på	et	stigende	antal	af	arbejdsskader	i	

forbindelse	med	vold	i	folkeskolen,	og	en	rapport	fra	Arbejdstilsynet	(AT)	(6)	viser,	at	hver	5.	

folkeskolelærer	oplevede	vold	i	skoleåret	2016/2017.	Dette	understøttes	af	AT’s	

kontrolrapporter	fra	landets	skoler,	som	Møller	(7)	har	fået	aktindsigt	i.	Her	fremgår	det,	at	

1066	kontrolbesøg	i	2012	udløste	14	påbud,	mens	AT	i	2015	gav	38	påbud	ud	fra	523	

kontrolbesøg.	Møller	(7)	påpeger,	at	påbuddene	gives	til	skoler,	hvis	AT	observerer	alvorlige	

problemer	med	elever,	der	opfører	sig	voldeligt	og	truende	overfor	personale	eller	andre	
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børn.	I	AT’s	kontrolrapport	fremgår	det	bl.a.,	at	flere	skoler	har	fået	påbud,	fordi	skolerne	ikke	

gør	nok	for	at	forebygge,	håndtere	og	forhindre	volden	(7).	Møller	(8)	fremhæver,	at	det	ifølge	

AT’s	kontrolrapport	fremgår,	at	lærere	og	pædagoger	bl.a.	føler	magtesløshed.	De	ansatte	

udtaler	bl.a.,	at	de	mangler	viden	om	børn	med	udadreagerende	adfærd	og	redskaber	til	at	

håndtere	børnenes	udfordringer. 

 

Et	systematisk	review,	udarbejdet	af	Furlong	et	al.	(9),	viste	i	2012,	at	5-10%	af	alle	børn	

mellem	5	og	15	år	i	Storbritannien	og	USA	har	adfærdsvanskeligheder.	Dette	understøttes	af	

Lægehåndbogen	(10),	hvor	det	anslås,	at	2-5%	af	alle	børn	i	Danmark	har	

adfærdsvanskeligheder.	Nordahl	et	al.	(11)	fremhæver,	at	udadreagerende	adfærd	er	en	af	de	

mest	almindelige	adfærdsproblematikker	i	folkeskolen.	I	Lægehåndbogen	(10)	karakteriseres	

denne	adfærd	som	gentagende	og	vedvarende	mønstre	af	antisocial,	trodsig	eller	aggressiv	

adfærd,	som	fører	til	brud	på	sociale	forventninger	og	normer. 

 

AKT-teamet	i	den	danske	folkeskole 
Efter	en	del	debatter	angående	børn	i	folkeskolen	med	særlige	behov	valgte	UVM	(12)	i	2000	

at	udarbejde	en	generaliseret	oversigt	over	områderne	adfærd,	kontakt	og	trivsel	i	

folkeskolen.	Dette	gjorde	man	bl.a.	ud	fra	en	tese	om,	at	eleverne	i	den	danske	folkeskole	skal	

have	optimale	betingelser	for	udvikling	og	trivsel	-	hvis	man	skal	skabe	de	bedste	

forudsætninger	for	læring.	Derfor	har	mange	danske	folkeskoler	nu	et	AKT-team,	som	ifølge	

UVM	(12)	består	af	lærer	og/eller	pædagoger,	som	har	deltaget	i	et	kursus	med	fokus	på	

børns	adfærd,	kontakt	og	trivsel.	Denne	uddannelse	udbydes	bl.a.	af	seminar.dk,	hvor	det	

fremgår,	at	man	for	at	blive	AKT-vejleder	skal	bestå	et	uddannelsesseminar	på	fire	moduler,	

som	i	alt	varer	10	dage	fordelt	over	et	halvt	år	(13).	UVM	(12)	tilføjer,	at	formålet	med	et	AKT-

team	er	at	styrke	børns	trivsel	i	folkeskolen.	Når	et	AKT-team	har	fokus	på	barnets	adfærd,	

omhandler	dette	ifølge	UVM	(12)	bl.a.	barnets	handlinger,	evner	og	opførsel.	Kontakt	

omhandler	barnet	i	sociale	relationer,	og	trivsel	handler	om	kvaliteten	af	barnets	adfærd,	

kontakt	m.m. 
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Sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser	og	udadreagerende	

adfærd 
Ifølge	sanseintegration(SI)s-teorien,	som	oprindeligt	er	udviklet	af	forsker	og	ergoterapeut	

Jean	Ayres,	betyder	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser,	at	hjernen	har	en	mangelfuld	evne	

til	at	organisere,	integrere	og	bearbejde	sanseindtryk	til	hensigtsmæssig	brug	(14). 

 

Ayres	(14)	fremhæver,	at	der	findes	forskellige	typer	af	sensoriske	

bearbejdningsforstyrrelser.	Ét	barn	kan	have	svært	ved	at	registrere	sansestimuli	fra	egen	

krop	og	har	derfor	svært	ved	at	opretholde	opmærksomhed	og	holde	sig	vågen	under	

undervisningen,	virker	ukoncentreret	og	beskrives	som	kluntet.	Et	andet	barn	kan	derimod	

have	svært	ved	at	frasortere	unødvendige	stimuli,	fx	overfor	berøring	og	lyd,	hvorved	

tolerancen	overfor	sensorisk	påvirkning	let	bliver	overskredet.	Den	pågældende	stimuli	kan	af	

nervesystemet	derved	opfattes	som	ubehagelig	eller	truende,	hvorved	kroppen	sættes	i	

alarmberedskab. 

 

Ayres	(14)	tilføjer,	at	et	barn,	der	har	haft	disse	udfordringer	gennem	sine	første	5-6	leveår,	

har	tillært	sig	nogle	strategier	for	at	kunne	agere	i	sin	hverdag.	Nogle	reagerer	passivt	ved	

ubevidst	at	trække	sig	fra	sociale	situationer	eller	virke	uengageret.	Andre	reagerer	aktivt	og	

udadreagerende	og	prøver	ubevidst	at	komme	i	kontrol	for	at	kunne	undgå	det,	der	føles	

ubehageligt.	Dette	kan	bl.a.	opleves	som	raserianfald	og	sensoriske	”meltdowns”,	hvor	barnets	

adfærd	bliver	udadreagerende.	Ayres	(14)	beskriver,	at	raserianfald	ofte	har	en	tydelig	årsag	

og	et	formål	–	da	man	kan	opnå	en	vis	form	for	kontrol.	Hun	beskriver,	at	sensoriske	

meltdowns	derimod	er	uden	for	barnets	kontrol.	Sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser	kan	

ifølge	Ayres	(14)	således	være	årsag	til	uhensigtsmæssig	adfærd	hos	børn,	selvom	deres	

familiemæssige	forhold	og	sociale	vilkår	er	gode. 

 

Fælles	for	disse	eksempler	på	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser	er	ifølge	Ayres	(14),	at	

det	bl.a.	kan	have	indflydelse	på	barnets	udvikling	og	adfærd.	Det	kan	være	svært	for	disse	

børn	at	deltage	i	skoleaktiviteter	på	lige	fod	med	andre	børn,	og	deres	adfærd	kan	forveksles	

med	at	være	flabet,	doven,	hysterisk,	uartig	osv.	Det	på	trods	af,	at	denne	adfærd	i	
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virkeligheden	kan	være	barnets	forsøg	på	at	agere	i	sin	hverdag	ud	fra	de	sansemæssige	

vilkår,	det	har. 

 

Undersøgelser	af	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser 
Ayres	(14)	fremhæver,	at	ergoterapeuter	benytter	en	kombination	af	test	eller	

screeningsredskaber	samt	observationsredskaber	til	at	måle	effektiviteten	af	barnets	

sensoriske	processer.	Hun	tilføjer,	at	man	på	baggrund	af	disse	tests	og	observationer,	samt	

oplysninger	fra	forældre	og	relevante	professionelle	omkring	barnet,	kan	udrede	barnets	

udfordringer	–	og	dermed	vurdere,	hvad	barnet	har	behov	for.	En	af	de	meget	anvendte	og	

validerede	undersøgelsesmetoder	er	Sensory	Processing	Measure	(SPM)	(15),	som	er	et	

integreret	system	af	vurderingsskalaer,	der	giver	et	overblik	over	skolebarnets	

sansebearbejdning,	sociale	deltagelse,	motoriske	planlægning	og	koordination,	praksis	og	

ideation. 

 

Børn	med	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser	i	folkeskolen 
Et	amerikansk	studie	fra	2004,	viser	at	op	imod	14%	af	alle	børn	har	sensoriske	

bearbejdningsforstyrrelser	i	lavere	eller	højere	grad	(16).	Ifølge	Danmarks	Statistik	(DST)	

(17)	blev	der	i	2017	født	61.397	børn,	hvorved	vi	anslår,	at	der	hvert	år	kan	fødes	op	til	8500	

børn	med	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser	i	Danmark.	Dette	understøttes	af	Nielsens	

(18)	kandidatprojekt,	hvor	studiets	tværsnitsundersøgelse	af	1721	indskolingselever	i	den	

danske	folkeskole	viste,	at	21,3%	af	børnene	havde	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser.	

Ifølge	DST	(19)	består	en	gennemsnitlig	klasse	af	22	elever,	hvorved	der	kan	være	op	til	4	

børn	med	SI-forstyrrelser	i	en	almen	folkeskoleklasse.	Ayres	(14)	fremhæver,	at	5-15%	af	alle	

børn	skønnes	at	have	så	store	SI-forstyrrelser,	at	det	får	konsekvenser	som	fx	langsommere	

læring	og	adfærdsvanskeligheder. 

 

Sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser	og	deltagelse	i	

skoleaktiviteter 
I	skolen	betragtes	læsning,	skrivning	og	regning	som	grundlæggende	færdigheder,	men	som	

Ayres	(14)	fremhæver,	er	dette	yderst	komplicerede	processer,	som	udvikles	på	baggrund	af	



Side	8	af	61	
		

velfungerende	sansebearbejdning.	Sanserne	og	SI	beskrives	som	fundamentet	for	f.eks.	

kropsbevidsthed,	motorisk	planlægning,	sprog,	daglige	færdigheder,	adfærd	og	indlæring.	

Dette	understøttes	af	Whites	(20)	kvantitative	undersøgelse	fra	2007,	som	viser	en	signifikant	

sammenhæng	mellem	de	motoriske	og	processuelle	færdigheder,	og	sensoriske	

bearbejdningsevner	målt	med	Assessment	of	Motor	and	Process	Skills	(AMPS)	og	den	

Sensoriske	Profil.	Resultaterne	af	denne	undersøgelse	understøtter	forskernes	hypotese	om,	

at	sensoriske	bearbejdningsevner	er	tæt	forbundet	med	aktivitetsudførsel,	indlæring	og	

adfærd. 

 

Ergoterapeutisk	indsats	i	relation	til	børn 
Ergoterapeuter	arbejder	ifølge	Ergoterapeutforeningen	(ETF)	(21)	med	børn,	der	har	

aktivitetsproblemer	eller	er	i	risiko	for	at	udvikle	sådanne	problemer.	ETF	(21)	tilføjer,	at	det	

er	en	ergoterapeutisk	kerneopgave	at	undersøge,	forebygge,	behandle	og	kompensere	for	

aktivitetsproblematikker	hos	disse	børn.	Som	det	fremgår	i	Professionsgrundlaget	for	

ergoterapeuter,	er	en	del	af	den	ergoterapeutiske	grundforståelse,	at	meningsfuld	og	vellykket	

aktivitet	og	deltagelse	er	omdrejningspunktet	for	det	gode	liv,	og	det	er	derfor	målet	at	

minimere	aktivitetsproblemer	og	-begrænsninger	(22).	Ayres	(14)	fremhæver,	at	sensoriske	

bearbejdningsforstyrrelser	ofte	kan	kædes	sammen	med	begrænsninger	ift.	

aktivitetsudførelse,	deltagelse	i	sociale	relationer	og	læring.	Som	det	fremgår	på	ETF’s	

hjemmeside,	er	formålet	med	SI-undersøgelser	og	-behandlinger	at	forbedre	barnets	

sansebearbejdningsmønster,	så	barnet	får	bedre	mulighed	for	at	deltage	i	betydningsfulde	

aktiviteter,	samtidig	med	at	barnets	udvikling	fremmes	(23). 

 

Afgrænsning 
Som	det	fremgår	af	projektets	problembaggrund,	viser	det	sig,	at	5-15%	af	alle	børn	i	

Danmark	ifølge	Lægehåndbogen	(10)	udviser	udadreagerende	adfærd.	Yderligere	fremgår	

det,	at	flere	skoler	ifølge	AT’s	kontrolrapport	har	fået	påbud,	fordi	skolerne	ikke	gør	nok	for	at	

forebygge,	håndtere	og	forhindre	vold	(8).	Her	tilføjes	det,	at	folkeskolelærere	giver	udtryk	

for,	at	de	mangler	viden	og	redskaber	ift.	børn	med	udadreagerende	adfærd. 
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Meget	tyder	altså	på,	at	danske	folkeskoler	mangler	redskaber	og	viden	om	børn	med	

udadreagerende	adfærd,	hvorfor	det	kan	være	svært	at	forebygge	og	håndtere.	Med	

udgangspunkt	i	SI-teorien	tyder	det	også	på,	at	der	kan	være	en	sammenhæng	mellem	

sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser	og	udadreagerende	adfærd	hos	nogle	børn. 

 

Vi	finder	det	derfor	interessant	og	relevant	at	undersøge,	hvordan	man	som	ergoterapeut	kan	

medvirke	til	at	evidensbasere	forebyggende	indsatser	for	børn	med	udadreagerende	adfærd	

via	SI-undersøgelser.	Det	er	vores	ønske,	at	disse	forebyggende	indsatser	kan	medvirke	til,	at	

børn	med	udadreagerende	adfærd	får	det	bedst	mulige	udgangspunkt	for	trivsel,	læring	og	

hensigtsmæssig	adfærd,	samt	for	at	deltage	i	betydningsfulde	aktiviteter	på	lige	fod	med	

andre	børn	i	en	dansk	folkeskole. 

 

Problemformulering 
Med	udgangspunkt	i	projektets	problembaggrund	og	afgrænsning	har	vi	udarbejdet	følgende	

problemformulering: 

	

Vi	vil	via	observationer	og	Sensory	Processing	Measure	undersøge	for	sensoriske	

bearbejdningsforstyrrelser	hos	indskolingsbørn	med	udadreagerende	adfærd	i	en	dansk	

folkeskole.	Efterfølgende	anvendes	resultater	fra	Sensory	Processing	Measure	sammen	med	

empiriske	data	til	kvalitetsudvikling	af	indsatser	målrettet	børn	med	udadreagerende	adfærd	i	

den	danske	folkeskole. 

 

Dertil	har	vi	udarbejdet	følgende	forskningsspørgsmål: 

1. Hvordan	forebygges	udadreagerende	adfærd	hos	indskolingsbørn	i	en	dansk	folkeskole?	

Hvordan	vurderer	skolens	personale	virkningen	af	nuværende	forebyggende	indsatser	for	

indskolingsbørn	med	udadreagerende	adfærd	i	én	dansk	folkeskole?	

2. Hvordan	kan	Sensory	Processing	Measure	medvirke	til	at	evidensbasere	forebyggende	

indsatser	hos	indskolingsbørn	med	udadreagerende	adfærd	i	en	dansk	folkeskole?	
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Projektets	formål 
Projektets	interne	formål	er	at	medvirke	til	at	evidensbasere	forebyggende	indsatser	for	

indskolingsbørn	med	udadreagerende	adfærd	i	den	danske	folkeskole. 

 

Projektets	eksterne	formål	er	at	medvirke	til	kvalitetsudvikling	af	ergoterapeutisk	praksis,	

således	at	man	via	SPM	suppleret	med	andre	ergoterapeutiske	undersøgelser	kan	hjælpe	

nogle	børn	med	udadreagerende	adfærd	til	at	få	et	bedre	fundament	for	hensigtsmæssig	

adfærd	og	deltagelse	i	betydningsfulde	aktiviteter,	såsom	undervisning	og	leg	med	andre	

børn.	

 

Målgruppe 
Primær:	Ergoterapeuter	der	arbejder	med	indskolingsbørn	med	udadreagerende	adfærd	i	den	

danske	folkeskole. 

 

Sekundær:	Fagpersonale	der	arbejder	med	indskolingsbørn	med	udadreagerende	adfærd	i	

den	danske	folkeskole.	

 

Begrebsafklaring 
Vi	vil	herunder	definere	meningsbærende	begreber	fra	projektets	

problemformulering. 

Begreb Definition 

Sensoriske	

bearbejdningsforstyrrelser 

Forstyrrelser	i	nervesystemet,	som	kan	resultere	i,	at	man	kan	

have	svært	ved	at	registrere,	organisere,	integrere,	fortolke	

og/eller	anvende	sensoriske	input	fra	egen	krop	og	

omgivelserne	(24). 

Indskolingsbørn Børn	i	førskole,	0.-3.	klasse. 
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Udadreagerende	adfærd Antisocial,	trodsig	eller	aggressiv	adfærd	(10). 

Dansk	folkeskole Den	danske	folkeskole	er	en	kommunal	grundskole	i	Danmark	

(25). 

Empiriske	data Empiri	er	den	information	om	virkeligheden,	som	kan	

indhentes	gennem	erfaring.	Empiriske	data	kan	bestå	af	

interviews,	observationer,	spørgeskemaundersøgelser	m.m.	

(26). 

Kvalitetsudvikling Dynamisk	og	vedvarende	proces,	som	har	til	formål	at	

forbedre	kvaliteten	af	bl.a.	sundhedsvæsenets	ydelser	(27). 

Forebyggende	indsatser Indsatser,	som	har	til	formål	at	hindre	noget	uønsket	i	at	opstå	

eller	udvikle	sig	(28). 

Evidensbaseret Bestemte	ydelser,	hvor	det	er	videnskabeligt	dokumenteret,	at	

det	har	værdi	og	effekt	(27). 

 

Teori 
I	dette	afsnit	vil	vi	redegøre	for	projektets	faglige	grundlag	ift.	SI,	udadreagerende	adfærd	og	

folkeskoleloven. 

	 

Sanseintegrationsteorien 
Som	teoretisk	grundlag	har	vi	anvendt	SI-teorien,	som	oprindeligt	er	udviklet	af	den	

amerikanske	forsker	og	ergoterapeut	Ayres	(1920-1988)	(14).	Denne	teori	er	udviklet	til	børn	

med	sansemotoriske	dysfunktioner,	og	SI	defineres	som	den	neurologiske	proces,	der	

organiserer	sanseimpulser	fra	egen	krop	og	fra	omgivelserne.	Ayres	fremhæver	(14),	at	

sanserne	og	SI	bl.a.	har	afgørende	indflydelse	på	læring,	aktivitetsudførsel	og	adfærd. 

 

Ifølge	SI-teorien	oplever	vi	omgivelserne	gennem	indtryk	fra	vores	sanser.	Det	er	igennem	

bearbejdelse	af	information	fra	disse,	vi	gør	os	erfaringer	og	forholder	os	til	verden	omkring	
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os.	Det	fremgår,	at	sansning	er	forudsætning	for	handling	–	motorisk	og	kognitivt	–	og	dermed	

også	adfærdsmæssigt.	Det	vil	sige,	at	vi	handler	på	baggrund	af	organisering,	modulering	og	

fortolkning	af	sansestimuli	(14). 

 

De	kropsorienterede	og	de	ydre	sanser 

Sanserne	kan	deles	op	i	kropsorienterede	sanser,	dvs.	de	sanser,	der	giver	information	om	

sansning	i	og	på	kroppen,	og	de	ydre	sanser,	som	giver	information	om	stimuli	fra	

omverdenen. 

 

Ifølge	SI-teorien	har	de	kropsorienterede	sanser	hovedansvaret	for	kropsbevidsthed,	postural	

kontrol,	kroppens	position	ift.	rum	og	retning,	motorisk	planlægning,	koordination,	balance	

m.m.	Det	antages,	at	disse	3	sanser	danner	et	fundament,	som	spiller	en	primær	rolle	for	den	

sansemotoriske,	emotionelle,	sociale	og	kognitive	udvikling,	og	som	er	det	fundament,	de	4	

ydre	sanser	arbejder	på	(14). 

 

De	7	sanser	defineres	således: 

Kropsorienterede	sanser Ydre	sanser 

Den	vestibulære	sans:	Sanseorganerne	

sidder	i	det	indre	øre	og	giver	information	

om	tyngdekraft,	bevægelse	hastighed	og	

bevægeretning. 

Den	auditive	sans:	Registrerer,	bearbejder,	

genkender	og	husker	lyde.	 

 

Tæt	forbundet	med	den	vestibulære	sans	og	er	

med	til	at	bestemme	rum,	retning	og	afstand	til	

ting. 
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Den	proprioceptive	sans:	Registrerer	bl.a.	

muskelspænding	og	kroppens	stilling	via	

sensoriske	receptorer,	som	sidder	i	muskler	

og	led.	Disse	sanseindtryk	opstår	ved	

muskelsammentrækning	og	udstrækning,	

samt	ved	ledkompression	og	-

dekompression. 

Den	visuelle	sans:	Registrerer	og	relaterer	

position	og	bevægelser	i	forhold	til	

omgivelserne.	Tæt	forbundet	med	den	

vestibulære	sans. 

Den	taktile	sans:	De	taktile	sanseorganer	

sidder	på	og	under	huden,	i	slimhinder	og	i	

indvolde.	Registrerer	bl.a.	berøring,	

temperatur,	smerte	osv. 

Den	gustatoriske	sans:	Tæt	forbundet	med	den	

olfaktoriske	sans.	Giver	information	om	det,	vi	

spiser. 

 Den	olfaktoriske	sans:	Olfaktoriske	

sansereceptorer	registrerer	lugte.	Sidder	dybt	

inde	i	næsehulen. 

	 

Sanseintegration 

Ifølge	Ayres	(14)	er	SI	en	ubevidst	hjerneproces,	som	opstår,	uden	at	vi	tænker	over	det.	

Teorien	beskriver,	at	SI	er	ansvarlig	for	at	organisere	information	fra	alle	vores	sanser,	og	at	

dette	foregår	via	elektriske	impulser,	som	gennem	nervebaner	sender	impulserne	fra	

sanseorganerne	til	rygmarven	og	derfra	videre	til	hjernen. 

 

Ayres	(14)	beskriver	sansning	som	det	yderste	led	i	kæden,	hvor	sansepåvirkning	omsættes	

til	elektriske	impulser,	der	ledes	videre	til	forskellige	hjerneområder	alt	efter	relevans.	Næste	

led	er	perceptionen,	hvor	sansestimuli	bearbejdes.	Dernæst	fortolkes	alle	de	forskellige	

sanseindtryk	kognitivt	i	forhold	til	tanker,	følelser,	hukommelse,	erfaring,	social	sammenhæng	

osv.	I	sidste	led	omsættes	kognitionen	til	handling	–	motorisk,	verbalt	og	adfærdsmæssigt.	SI	

beskrives	således	som	hjernens	evne	til	at	registrere,	tolke	og	integrere	sanseindtryk	for	at	

kunne	planlægge	og	udføre	en	viljestyret	og	hensigtsmæssig	handling.	Sanserne	og	SI	anses	
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dermed	som	fundament	for	bl.a.	motorisk	planlægning,	aktivitetsudførsel,	indlæring	og	

adfærd. 

 

Barnets	normale	udvikling	af	sanser	

Lige	fra	fødslen	lærer	vi	at	mærke	vores	krop.	Vi	lærer,	hvordan	vi	skal	begå	os,	og	hvad	de	

mange	sanseindtryk,	vi	får,	betyder.	Ifølge	SI-teorien	udvikler	vi	vores	SI	ud	fra	disse	

sanseindtryk	med	henblik	på	at	kunne	agere	mest	hensigtsmæssigt	i	vores	hverdag	(14). 

 

Ifølge	Ayres	(14)	kan	udviklingen	af	barnets	SI	fra	spæd	til	7-årsalderen	beskrives	som	

følgende: 

 

I	den	første	måned	af	barnets	liv	er	det	særligt	oplevelsen	af	at	blive	berørt,	som	spiller	en	

stor	rolle	i	barnets	udvikling,	og	barnets	hjerne	udvikler	sig	især	gennem	kropskontakt.	Det	er	

også	i	denne	periode,	at	barnet	udviser	tilfredsstillelse	ved	bevægelse	såsom	at	blive	båret	og	

vugget.	Denne	sensoriske	påvirkning	virker	for	barnet	beroligende	og	er	også	med	til	at	

organisere	barnets	hjerne. 

 

I	fjerde	til	sjette	måned	af	barnets	liv	begynder	det	at	udvikle	en	bevidsthed	om,	hvor	dets	

hænder	befinder	sig	i	rummet.	Barnet	har	her	lært	at	koordinere	forskellige	dele	af	hjernen,	

herunder	den	del,	som	“ser”,	med	den	del,	der	“mærker”.	Dette	medfører,	at	barnets	

bevægelser	på	dette	stadie	i	livet	bliver	mere	bevidste. 

 

Når	barnet	nærmere	sig	otte	måneder,	er	det	især	bevægelsen	fra	ét	sted	til	et	andet,	som	

spiller	en	stor	rolle.	På	dette	tidspunkt	er	barnet	bl.a.	i	gang	med	at	udvikle	sin	rumlige	

perception. 

 

I	niende	til	tolvte	måned	er	barnet	meget	udforskende,	hvilket	er	med	til	at	stimulere	

nervesystemet.	Det,	at	barnet	kravler	og	udforsker	sine	omgivelser,	hjælper	til,	at	det	lærer	at	

koordinere	kroppens	to	sider,	udvikler	visuel	perception	og	lærer	motorisk	planlægning.	Det	

er	også	i	denne	periode,	at	barnet	ved	hjælp	af	de	tidligere	måneders	SI	lærer	at	rejse	sig	op	og	

gå. 
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Når	barnet	nærmer	sig	de	to	år,	er	det	blevet	mere	bevidst	om	sine	bevægelser	samt	berøring	

fra	andre.	Barnet	vil	her	udforske	en	masse	bevægelser	for	at	øge	sin	sensoriske	bevidsthed	

om,	hvordan	krop	og	omgivelser	fungerer.	Via	SI	begynder	barnet	at	føle	sig	som	et	

selvstændigt	individ,	som	er	i	gang	med	at	etablere	sin	egen	personlighed. 

 

Barnets	tredje	til	syvende	år	er	en	vigtig	periode	ift.	barnets	modtagelighed	overfor	og	

organisering	af	sanseindtryk.	Hver	opgave	barnet	udfører,	kræver,	at	det	gør	brug	af	alle	de	

sensoriske	informationer,	som	er	blevet	lagret	i	hjernen	gennem	de	aktiviteter,	som	barnet	

tidligere	i	livet	har	udført. 

 

Sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser 

Ayres	(14)	beskriver	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser	som	en	hjernemæssig	funktion,	

der	ikke	fungerer	hensigtsmæssigt.	Hun	uddyber,	at	hjernen	kan	have	en	mangelfuld	evne	til	

at	bearbejde,	integrere	og	organisere	sanseindtryk.	Ayres	(14)	tilføjer	at	der	først	er	tale	om	

en	SI-dysfunktion,	når	barnet	er	hæmmet	i	forhold	til	leg,	læring,	aktivitetsudførsel	eller	

adfærd	i	en	sådan	grad,	at	der	er	risiko	for,	at	barnets	udvikling	forsinkes. 

 

Modulation 

Ifølge	SI-teorien	er	modulation	måden,	hvorpå	hjernen	gennem	elektriske	impulser	regulerer	

sin	egen	aktivitet	ved	at	fremme	eller	hæmme	beskeder	fra	sansesystemet.	Det	beskrives,	at	

nervesystemet	ved	en	velfungerende	modulation	vil	reagere	på	nogle	stimuli,	mens	det	

ignorerer	andre.	Man	kan	derved	udvise	en	passende	og	hensigtsmæssig	adfærd	i	forhold	til	

situationen	(14). 

 

Modulationsforstyrrelse 

Ayres	(14)	beskriver,	at	SI-vanskeligheder	ofte	viser	sig	som	en	modulationsforstyrrelse,	hvor	

man	har	svært	ved	at	fastholde	normale	grænser	i	forhold	til	at	registrere	og	reagere	på	

sansemeddelelser.	Det	uddybes,	at	det	kan	betyde,	at	man	enten	overreagerer,	underreagerer	

eller	skifter	i	reaktionsmåde,	så	den	er	ude	af	proportion	i	forhold	til	omfanget	af	

sanseindtryk.	Når	hjernen	ikke	har	tilstrækkeligt	filter	til	at	frasortere	irrelevante	

informationer,	er	hjernen	konstant	på	overarbejde,	hvilket	kan	fremkalde	en	konstant	

stresstilstand.	Dette	kan	resultere	i	et	sensorisk	meltdown,	hvor	barnet	ikke	længere	har	
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kontrol	over	sine	handlinger.	Mængden	af	transmitterstoffer,	der	enten	hæmmer	eller	

fremmer	beskederne,	kan	veksle	meget,	så	barnet	i	én	situation	kan	reagere	hensigtsmæssigt	

og	i	den	næste	helt	overreagere.	Ubalancen	kan	ifølge	SI-teorien	endvidere	betyde,	at	

reguleringen	og	dermed	adfærden	kan	ændre	sig	fra	dag	til	dag	eller	fra	time	til	time,	og	det	er	

ofte	svært	at	finde	en	ydre	årsag	til	en	pludselig	ændret	adfærd. 

 

Nissen	(29)	fremhæver,	at	vi	har	to	sæt	taktile	bearbejdningssystemer	med	hver	sin	type	

respons	over	for	taktile	stimuli: 

1. ”Det	beskyttende	system”	udløses	som	oftest	af	passivt	tilførte	stimuli,	som	sender	

besked	til	hjernen,	når	vi	har	brug	for	hurtig	respons	for	at	beskytte	os	selv.	

2. ”Det	diskriminerende	system”	er	aktivt	undersøgende	og	giver	hjernen	mere	nuanceret	

information	om,	hvad	vi	berører.	

 

Når	det	beskyttende	system	aktiveres,	er	det	ifølge	Nissen	(29),	fordi	sanseindtryk	opleves	

som	ubehagelige	eller	farlige.	Når	det	er	det	diskriminerende	system,	får	vi	mulighed	for	at	

reflektere	og	tænke	over	berøringen.	Nissen	(29)	tilføjer,	at	det	er	afgørende	for	vores	trivsel	

og	funktion,	at	disse	to	bearbejdningssystemer	fungerer	i	et	hensigtsmæssigt	balanceforhold. 

Hvis	det	beskyttende	system	eksempelvis	er	for	aktivt,	kan	nervesystemet	have	svært	ved	at	

hæmme	stimuli,	ofte	overfor	berøring	og	lyd.	Ifølge	SI-teorien	bliver	tolerancen	overfor	

sensorisk	påvirkning	dermed	nemt	overskredet,	og	den	pågældende	stimuli	kan	af	

nervesystemet	opfattes	som	ubehagelig	eller	truende,	hvorved	kroppen	sættes	i	

alarmberedskab	(14).	Ayres	(14)	tilføjer,	at	et	barn,	der	har	haft	disse	vanskeligheder	gennem	

sine	første	5-6	leveår,	har	tillært	sig	nogle	strategier	for	at	kunne	agere	i	sin	hverdag.	Nogle	

reagerer	passivt	ved	at	trække	sig	ind	i	sig	selv,	melde	sig	ud	af	fællesskabet	eller	at	virke	

uengageret.	Andre	reagerer	aktivt	og	udadreagerende	og	prøver	ubevidst	at	komme	i	kontrol	

for	at	kunne	undgå	det,	der	føles	ubehageligt.	Dette	kan	bl.a.	opleves	som	raserianfald	og	

sensoriske	”meltdowns”. 

 

Nissen	(29)	fremhæver,	at	mange	børn	med	lav	sensorisk	tolerance	kan	opfattes	som	styrende	

eller	dominerende.	Ifølge	SI-teorien	kan	forklaringen	være,	at	disse	børn	ubevidst	har	gjort	sig	

den	erfaring,	at	de	bedre	kan	acceptere	og	tolerere	sensorisk	påvirkning,	når	de	er	forberedt	
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og	aktivt	deltagende	(14).	På	den	måde	er	barnets	nervesystem	via	det	diskriminerende	

system	forberedt	på	lyde,	berøring	osv. 

 

Sensoriske	undersøgelser	og	intervention 

Ayres	(14)	fremhæver,	at	ergoterapeuter	benytter	en	kombination	af	test	eller	

screeningsredskaber	sammen	med	observationsredskaber	til	at	måle	effektiviteten	af	barnets	

sensoriske	processer.	Hun	beskriver,	at	man	på	baggrund	af	disse	undersøgelser,	samt	

oplysninger	fra	forældre	og	relevante	professionelle	omkring	barnet,	kan	udrede	barnets	

udfordringer	–	og	dermed	vurdere,	hvad	barnet	har	behov	for.	Nogle	børn	kan	have	brug	for	

bevægelsesoplevelser	(vestibulære	sansepåvirkninger),	nogle	kan	behøve	mange	taktile	og	

proprioceptive	stimuli,	og	andre	kan	behøve	noget	helt	tredje.	Hun	fremhæver,	at	alle	børn	

med	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser	har	brug	for	oplevelser,	hvorfra	de	kan	producere	

adaptiv	respons. 

 

Udadreagerende	adfærd 
Nordahl	et	al.	(11)	fremhæver,	at	den	mest	udbredte	definition	på	udadreagerende	adfærd	er;	

En	forstyrrelse	i	interaktionen	mellem	individet	og	konteksten.	Det	tilføjes,	at	

udadreagerende	adfærd	er	en	af	de	mest	almindelige	adfærdsproblematikker	i	folkeskolen	

(11).	Socialstyrelsen	(30)	beskriver,	at	udadreagerende	adfærd	kan	defineres	som	adfærd,	der	

bryder	gældende	normer,	regler	og	forventninger	fra	barnets	omgivelser,	og	at	adfærden	kan	

opleves	som	voldsom	og	aggressiv.	De	tilføjer,	at	udadreagerende	adfærd	kan	indebære,	at	

barnet	udviser	fysisk	voldelig	adfærd	(som	at	skubbe,	slå	og	sparke),	har	svært	ved	at	regulere	

følelser	og	har	svært	ved	at	indgå	i	sociale	relationer. 

 

Folkeskoleloven 
Bekendtgørelse	af	lov	om	folkeskolen	har	til	formål	at	sikre,	at	eleverne	i	den	danske	

folkeskole	udvikler	deres	kundskaber	og	færdigheder	-	bl.a.	med	henblik	på	at	forberede	

eleverne	på	at	deltage	og	tage	medansvar	i	samfundet	(31). 

 

En	lovændring	i	2012	betyder,	at	elever	med	særlige	behov	nu	skal	inkluderes	i	den	almene	

undervisning	(32).	Der	blev	hertil	lagt	stor	vægt	på	at	inkludere	flest	mulige	elever	i	den	
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almene	folkeskole,	hvilket	betød,	at	børn	med	særlige	behov	nu	først	kan	visiteres	til	

specialundervisning,	hvis	barnet	har	brug	for	støtte	til	mere	end	9	undervisningstimer	(31).	

 

Design	og	metode 
	 I	dette	afsnit	vil	vi	redegøre	for	projektets	design,	videnskabelige	metode,	dataindsamlings	-	

og	databearbejdningsmetoder	samt	forskningsetik. 

 

Studiedesign 

Med	henblik	på	at	undersøge	projektets	problemformulering	valgte	vi	at	anvende	et	

casestudie-design.	Ledderers	(33)	definerer	casestudie	således: 

“Et	casestudie	er	en	empirisk	undersøgelse	af	et	nutidigt	fænomen	i	dets	sociale	og	

naturlige	omgivelser.	I	studiet	interagerer	forskeren	på	forskellig	vis	med	

undersøgelsesfeltet,	og	der	anvendes	flere	forskellige	datakilder	til	at	generere	empiri	om	

det	udvalgte	fænomen.	Det	primære	formål	er	at	forstå	fænomenet,	dets	egenskaber	og	

kompleksitet.	(33	s.	167)” 

Vi	valgte	at	anvende	dette	design,	da	vi	ville	undersøge	et	nutidigt	fænomen	vedrørende	

sansebearbejdningsvanskeligheder	hos	børn	med	udadreagerende	adfærd	ved	hjælp	af	

undersøgelsesredskabet	SPM. 

 

Med	udgangspunkt	i	Ramians	(34)	beskrivelse	af	casestudietyper	valgte	vi	at	designe	vores	

casestudie	som	et	multi-casedesign	med	serielle	single-casestudier.	Ifølge	Ramien	(34)	

designes	denne	type	casestudie,	ved	at	resultaterne	fra	hver	case	bruges	til	at	udvikle	

hypoteser	før	et	efterfølgende	casestudie.	I	projektets	første	del	foretog	vi	en	SI-undersøgelse	

af	børn	med	udadreagerende	adfærd	i	en	dansk	folkeskole,	hvorefter	vi	på	baggrund	af	

resultaterne	og	evidensbaserede	løsningsforslag	udarbejdede	2	cases,	som	skulle	danne	

grundlag	for	et	fokusgruppeinterview	med	udvalgte	faggrupper	tilknyttet	en	dansk	folkeskole.	

Fokusgruppeinterviewet	skulle	via	forskellige	perspektiver	og	synsvinkler	medvirke	til	at	

kvalitetsudvikle	og	evidensbasere	forebyggende	indsatser	for	indskolingsbørn	med	

udadreagerende	adfærd	i	den	danske	folkeskole. 

 

Med	henblik	på	at	gøre	opgaven	gennemskuelig	visualiseres	projektets	studiedesign	i	figur	1. 
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Figur	1:	Visuelt	studiedesign

	

Videnskabelig	metode 
Da	vi	under	projektets	dataindsamling	triangulerede	mellem	kvantitative	og	kvalitative	

dataindsamlingsmetoder	valgte	vi	at	arbejde	ud	fra	en	positivistisk	og	hermeneutisk	tilgang.	I	

følgende	afsnit	beskrives	de	videnskabelige	tilgange,	hvorefter	det	beskrives,	hvorfor	og	

hvordan	vi	har	anvendt	dem.	
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Positivismen 

Thisted	(35)	fremhæver,	at	det	ud	fra	positivismens	grundteser	og	metodiske	anvisninger	bør	

være	muligt	at	finde	frem	til	den	forklaring,	der	objektivt	påviser	årsagen	til	de	forhold,	der	

ønskes	forklaret	med	baggrund	i	ens	empiriske	iagttagelser.	Hertil	tilføjer	han,	at	videnskaben	

ifølge	positivismen	forholder	sig	til	de	empiriske	kvantificerbare	data,	da	det	udelukkende	er	

her,	at	grundlaget	for	videnskaben	kan	være	objektiv. 

 

Ifølge	Popper	(35)	vil	vi	altid	have	nogle	teoretiske	antagelser	på	baggrund	af	det	konkrete	

problem,	som	vi	ønsker	belyst	gennem	vores	undersøgelser.	Hertil	fastslår	han,	at	det	ikke	på	

forhånd	kan	være	givet,	hvorvidt	vores	antagelser	er	sande	eller	ej,	hvorfor	vi	altid	må	

forholde	os	kritisk	til	vores	egne	antagelser. 

 

Hermeneutikken 

Når	man	arbejder	hermeneutisk,	betyder	det	ifølge	Griberg	og	Ohlén	(36),	at	man	fortolker	

noget,	og	at	der	gennem	denne	tolkning	bliver	skabt	en	mening	i	det,	der	undersøges. 

 

Griberg	og	Öhlén	(36)	fremhæver,	at	”forforståelse”	kan	defineres	som	den	viden	og	de	

forestillinger	samt	antagelser,	som	ligger	til	grund	for	vores	forståelse.	Heidegger	(37)	

beskrev	i	1993	forforståelsen	som	en	hermeneutisk	spiral:	Hver	gang	vi	forsøger	at	tolke	eller	

forstå	noget,	har	vi	allerede	en	forståelse,	som	vi	ikke	kan	lægge	fra	os.	Dermed	bliver	

tolkningsprocessen	ifølge	Heidegger	(37)	til	en	hermeneutisk	spiral,	altså	en	tilbagevendende	

bevægelse	af	forforståelse	og	ny	forforståelse. 

 

Projektets	brug	af	positivisme	og	hermeneutik 

Første	del	af	vores	problemformulering	“vi	vil	via	observationer	og	Sensory	Processing	Measure	

undersøge	for	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser	hos	fire	børn	i	indskolingen,	der	

udelukkende	udvælges	på	baggrund	af	udadreagerende	adfærd”	undersøgte	vi	via	kvantitative	

SPM-spørgeskemaer.	Herved	ønskede	vi	ud	fra	en	positivistisk	tilgang	at	finde	frem	til	en	

forklaring,	der	objektivt	kunne	påvise	SI-vanskeligheder	som	en	mulig	årsag	til	børnenes	

udadreagerende	adfærd.	Samtidig	arbejdede	vi	positivistisk	ud	fra	en	teoretisk	antagelse	om,	

at	børn	med	udadreagerende	adfærd	kan	have	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser.	De	
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kvantitative	undersøgelser	blev	suppleret	med	kvalitative	observationer	med	henblik	på	at	

skabe	et	helhedsorienteret	billede	af	børnenes	ressourcer	og	udfordringer	ift.	SI-

vanskeligheder.	Efterfølgende	analyserede	og	fortolkede	vi	vores	resultater	ud	fra	en	

hermeneutisk	tilgang	med	baggrund	i	vores	teoretiske	grundlag. 

 

Problemformuleringens	anden	del	“Resultater	fra	Sensory	Processing	Measure	anvendes	

sammen	med	empiriske	data	til	kvalitetsudvikling	af	indsatser	målrettet	børn	med	

udadreagerende	adfærd	i	den	danske	folkeskole”	ønskede	vi	at	belyse	via	et	kvalitativt	

fokusgruppeinterview,	hvorved	vi	ud	fra	et	hermeneutisk	perspektiv	ønskede	at	skabe	en	ny	

forforståelse. 

 

Under	hele	projektet	arbejde	vi	deduktivt	ud	fra	en	positivistisk	og	hermeneutisk	tilgang.	Når	

man	arbejder	deduktivt,	tager	man	ifølge	Priebe	og	Landström	(28)	udgangspunkt	i	teorien	og	

generelle	antagelser	om	virkeligheden,	hvorefter	man	undersøger,	om	den	givne	påstand	kan	

bekræftes. 

 

Søgestrategi 
	 Med	henblik	på	på	systematisk	og	målrettet	vis	at	kunne	orientere	os	i	eksisterende	viden,	

udviklede	vi	forud	for	udarbejdelse	af	problembaggrund	en	søgeprotokol.	Projektets	

litteratursøgning	blev	foretaget	i	perioden	marts	2018	til	og	med	maj	2018.	Søgestrategi,	

herunder	søgeord	og	anvendte	databaser,	fremgår	i	projektets	søgeprotokol,	som	kan	ses	

under	bilag	(se	bilag	1).	Yderligere	gjorde	vi,	med	henblik	på	at	vurdere	kvaliteten	af	

inddragede	artikler,	studier	og	projekter,	brug	af	Macmasters	kvalitative	(se	bilag	2)	og	

kvantitative	(se	bilag	3)	tjeklister. 

 

Forskningsetik 
Forud	for	projektets	dataindsamling	udarbejdede	og	indhentede	vi	skriftligt	samtykke	(se	

bilag	4)	fra	forældrene	til	de	4	børn	samt	deltagerne	i	fokusgruppeinterviewet.	Her	gjorde	vi	

på	baggrund	af	persondatalovens	§3	og	§6	(38)	bl.a.	opmærksom	på,	at	alle	deltageres	

oplysninger	anonymiseres. 
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Dataindsamlings-	og	databearbejdningsmetoder 
	 I	dette	afsnit	beskrives	projektets	dataindsamlings-	og	databearbejdningsmetoder.	 

	 Metoderne	beskrives	i	to	dele: 

1. Undersøgelse	af	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser.	

2. Fokusgruppeinterview.	

 

Med	henblik	på	at	øge	projektets	reliabilitet	var	vi	alle	tre,	forfatterne	til	dette	projekt,	til	

stede	og	deltagende	under	samtlige	dele	af	projektets	dataindsamling	og	databearbejdning. 

 

Undersøgelser	af	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser 
Med	formålet	at	undersøge	for	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser	hos	børn	med	

udadreagerende	adfærd	valgte	vi	at	anvende	undersøgelsesredskabet	SPM	suppleret	med	

observationer	af	børnene	og	ustrukturerede	interviews	af	forældre,	samt	pædagoger. 

 

Sensory	Processing	Measure 

SPM	er	et	valideret	SI-undersøgelsesredskab,	udarbejdet	af	Parham	et	al.	(15)	og	forankret	i	

Ayres’	(14)	SI-teori.	Redskabet	er	et	integreret	system	af	vurderingsskalaer,	som	giver	et	

helhedsorienteret	overblik	over	skolebarnets	sansebearbejdning,	sociale	deltagelse,	

motoriske	planlægning	og	ideation.	En	uddybende	beskrivelse	af	SPM’en	kan	findes	under	

bilag	(se	bilag	5). 

 

Observationer	og	ustrukturerede	interviews 

Da	en	SPM	ifølge	Parham	et	al.	(15)	ikke	bør	stå	alene,	valgte	vi	at	supplere	denne	

undersøgelsesmetode	med	udefra-observationer	af	de	4	børn	i	forskellige	relevante	

situationer	udvalgt	på	baggrund	af	SPM-resultaterne.	Yderligere	valgte	vi	at	supplere	med	

ustrukturerede	interviews	af	forældre	og	pædagoger,	med	henblik	på	at	opnå	et	

helhedsorienteret	billede	af	børnenes	problematikker. 

 

Udvælgelse	af	informanter	og	etablering	af	kontakt 

Forud	for	udvælgelsen	af	informanter	udarbejdede	vi	følgende	in-	og	eksklusionskriterier: 
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Inklusionskriterier Eksklusionskriterier 

-	Børn	i	indskolingen	(førskole	til	og	med	3.	klasse). 

-	Børn	med	udadreagerende	adfærd. 

-	Børn	der	har	haft	eller	er	i	kontakt	med	skolens	AKT-team. 

-	Børn	med	diagnoser. 

 

Efterfølgende	kontaktede	vi	en	folkeskoleleder,	som	udviste	stor	interesse	i	at	medvirke	i	

vores	projekt.	Vi	arrangerede	et	møde	med	ham,	hvor	han	hjalp	os	med	at	etablere	telefonisk	

kontakt	til	3	pædagoger	i	indskolingen,	som	efterfølgende	hjalp	os	med	at	udvælge	4	relevante	

børn	med	udgangspunkt	i	vores	in-	og	eksklusionskriterier.	Pædagogerne	kontaktede	

børnenes	forældre,	som	alle	var	interesserede	i	at	medvirke,	hvorefter	vi	etablerede	telefonisk	

kontakt. 

 

Tilrettelæggelse	og	gennemførsel	af	projektets	dataindsamling 

Forud	for	projektets	dataindsamling	sendte	vi	et	informationsbrev	(se	bilag	6)	ud	til	forældre	

og	pædagoger,	købte	4	sæt	SPM-spørgeskemaer	og	udarbejdede	en	observationsguide	(se	

bilag	7).	Vi	prioriterede	at	være	tilstede	under	udfyldelse	af	alle	spørgeskemaer,	så	vi	kunne	

være	behjælpelige	ift.	eventuelle	spørgsmål	undervejs	-	samtidig	med	at	vi	kunne	høre	mere	

om	børnenes	ressourcer	og	udfordringer.	Vi	mødtes	med	pædagogerne	på	skolen	og	

forældrene	i	hjemmet.	Efterfølgende	lavede	vi	aftaler	med	pædagogerne	om,	hvornår	vi	kunne	

komme	og	observere	børnene	i	relevante	situationer,	såsom	fri	leg,	morgensamling,	

opgaveløsning	og/eller	frikvarter. 

 

Analyse	og	tolkning	af	undersøgelser 

Med	udgangspunkt	i	resultater	fra	ovenstående	dataindsamling	udarbejdede	vi	på	baggrund	

af	SI-teorien	og	SPM’ens	hjælpeark	en	sensorisk	profil	på	hver	af	de	fire	børn	(se	bilag	5).	

Efterfølgende	udarbejdede	vi	evidensbaserede	løsningsforslag	på	baggrund	af	børnenes	

specifikke	problematikker.	Profilerne	blev	udarbejdet,	således	at	de	kan	anvendes	og	læses	af	

skolens	personale.	Som	det	fremgår	af	SPM’ens	hjælpeark,	er	det	her	vigtigt	at	beskrive	barnet	

ud	fra	et	helhedsorienteret	perspektiv,	hvor	man	både	fremhæver	barnets	ressourcer	og	

udfordringer	(15). 
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Cases	til	fokusgruppeinterview 

Udfaldene	af	børnenes	sensoriske	profiler	dannede	grundlag	for	udarbejdelse	af	2	cases,	som	

efterfølgende	dannede	grundlag	for	vores	fokusgruppeinterview	–	og	heraf	besvarelse	af	

forskningsspørgsmål	2.	De	2	cases	beskrives	i	projektets	resultatafsnit. 

 

Fokusgruppeinterview 
Projektets	design	af	fokusgruppeinterview	blev	inspireret	af	Halkier	(39),	som	beskriver	

fokusgruppeinterviewet	som	en	kvalitativ	forskningsmetode,	hvor	data	produceres	via	

gruppeinteraktioner	omkring	et	emne,	som	er	bestemt	af	forskerne. 

 

Halkier	(39)	fremhæver,	at	fokusgruppeinterviewet	kendetegnes	ved	en	ikke-styrende	

interviewstil,	hvor	hensigten	er	at	få	forskellige	synspunkter	frem	omkring	et	emne.	Han	

tilføjer,	at	formålet	ikke	er	at	nå	til	enighed	eller	at	finde	løsninger	på	de	diskuterede	emner. 

 

Vi	valgte	denne	forskningsmetode,	da	vi	gerne	ville	opnå	forskellige	synspunkter,	

perspektiver	og	tilgange	til	vores	emne	-	fra	de	forskellige	faggrupper,	projektets	emne	

berører.	Dvs.	pædagoger,	lærere,	AKT-vejledere,	skoleledere,	ergoterapeuter	og	andre	

faggrupper	tilknyttet	den	danske	folkeskole,	som	har	oplevet	udadreagerende	adfærd	hos	

indskolingsbørn	i	den	danske	folkeskole. 

 

Udvælgelse	af	informanter 

Forud	for	udvælgelsen	af	informanter	udarbejdede	vi	følgende	in-	og	eksklusionskriterier: 

 

Inklusionskriterier Eksklusionskriterier 

Skal	have	erfaring	med	udadreagerende	

adfærd	i	indskolingen. 

Ansatte	fra	andre	skoledistrikter	end	

vores	undersøgte	skole. 

	  

Yderligere	var	det	vigtigt	for	os	at	få	så	mange	forskellige	faggrupper	med	som	muligt. 
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Efterfølgende	fandt	vi	i	samarbejde	med	skolens	leder	frem	til	4	deltagere	(en	ergoterapeut,	

en	pædagog,	en	AKT-vejleder	og	en	skoleleder)	og	et	mødetidspunkt,	som	passede	for	alle.	

Alle	deltagere	arbejder	på	den	skole,	hvorfra	vi	udvalgte	de	4	børn.	Dog	er	ergoterapeuten	

ansat	på	skolens	specialafdeling,	hvor	hun	til	hverdag	arbejder	med	børn	med	særlige	behov	-	

og	bliver	tilkaldt	som	konsulent,	når	den	almene	skole	har	brug	for	sparring	ift.	et	barn. 

 

Tilrettelæggelse	af	interview 

Som	Halkier	(39)	fremhæver,	er	det	vigtigt	at	tage	stilling	til	strukturen	i	et	

fokusgruppeinterview.	Vi	valgte	en	løs	struktur,	da	vi	var	interesseret	i,	at	deltagerne	

diskuterede	forslagene	med	hinanden	frem	for	at	besvare	specifikke	spørgsmål.	Forud	for	

interviewet	udarbejdede	vi	en	åben	interviewguide	(se	bilag	8),	bestående	af	temaer,	som	

skulle	danne	rammerne	for	interviewet.	Vi	tematiserede	vores	interviewguide	ud	fra	

relevante	begreber	i	projektets	forskningsspørgsmål	samt	relevante	temaer	fra	de	2	cases. 

 

De	2	cases	blev	sendt	ud	til	samtlige	deltagere	4	dage	forud	for	interviewet,	således	at	

deltagerne	kunne	nå	at	gøre	sig	nogle	tanker	ift.	SPM	resultater,	forebyggende	indsatser	osv.	

Dette	bl.a.	med	henblik	på	at	fremme	deltagernes	interaktion	med	hinanden. 

 

Inden	interviewet	fordelte	vi	rollerne	imellem	os,	projektets	3	forfattere,	således	at	én	var	

moderator,	én	var	co-moderator	og	én	sørgede	for	at	vi	overholdt	tiden.	Interviewet	skulle	

vare	1,5	time	-	hvilket	betød	ca.	5	minutter	til	hvert	tema	+	briefing	og	debriefing. 

 

Gennemførsel	af	interviewet 

Fokusgruppeinterviewet	startede	med	en	præsentationsrunde	og	en	kort	briefing,	hvor	

deltagerne	blev	informeret	om	spilleregler.	Efterfølgende	præsenterede	vi	deltagerne	for	

interviewets	første	tema	og	igangsatte	selve	interviewet.	Undervejs	stillede	vi	uddybende	

spørgsmål,	samt	spørgsmål	der	kunne	få	deltagerne	tilbage	på	rette	spor,	når	de	kom	for	langt	

væk	fra	det	præsenterede	tema.	Da	vi	havde	rundet	alle	interviewguidens	temaer	af,	

afsluttede	vi	interviewet	med	en	debriefing. 
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Transskribering	af	fokusgruppeinterview 

Fokusgruppeinterviewet	blev	optaget	på	diktafon	og	efterfølgende	transskriberet.	Halkier	

(39)	fremhæver,	at	det	er	mest	hensigtsmæssigt,	at	interviewet	transskriberes	af	én,	der	har	

været	til	stede	under	interviewet.	Vi	valgte	derfor	at	uddele	transskriberingen	mellem	os,	

projektets	tre	forfattere,	således	at	vi	hver	transskriberede	30	minutter.	Efterfølgende	byttede	

vi	og	hørte	interviewet	igennem	igen	for	at	øge	projektets	validitet.	Som	Kvale	og	Brinkmann	

(40)	fremhæver,	er	det	vigtigt	at	lave	en	udførlig	beskrivelse	af,	hvordan	transskriptionerne	er	

udført.	Derfor	udarbejdede	vi	forud	for	transskriberingen	koder	og	transskriberingsregler,	

hvor	vi	bl.a.	besluttede	os	for	at	omforme	interviewet	til	et	mere	formelt	skriftsprog	ved	at	

undlade	øh,	eh	osv. 

 

Analyse	af	fokusgruppeinterview 

Med	henblik	på	at	strukturere	vores	analyse	af	fokusgruppeinterviewet	anvendte	vi	display-

teknik.	Ifølge	Ramian	(34)	er	denne	teknik	en	metode	til	systematisk	at	omsætte	resultaterne	

til	læsevenlige	tabeller.	Hertil	valgte	vi	at	designe	en	matrix	(bilag	9).	Designet	af	matrixen	tog	

udgangspunkt	i	interviewguidens	temaer.	Temaerne	blev	efterfølgende	operationaliseret	og	

inddelt	i	undertemaer.	Herefter	dekontekstualiserede	vi	citater,	som	kunne	medvirke	til	at	

besvare	projektets	forskningsspørgsmål,	og	indsatte	dem	i	matrixen.	Med	henblik	på	at	øge	

projektets	validitet	har	vi	valgt	at	kode	de	inddragede	citater,	således	at	man	altid	kan	finde	

frem	til	det	originale	citat	i	vores	matrix	(se	bilag	9)	-	samtidig	med	at	det	fremgår,	hvem	der	

citeres,	og	hvilket	tema	citatet	knytter	sig	til.	Citaterne	kodes	efter	tema,	deltager	og	sidetal.	

Eksempelvis	vil	tema1,	citater	af	pædagog	+	ergoterapeut,	på	side	24,	kodes	som:	(T1,	P	+	E,	S.	

24). 

 

Læsevejledning	til	projektets	resultatafsnit 
Vi	vil	herunder	gennemgå	en	kort	læsevejledning	til	projektets	resultatafsnit. 

 

Med	henblik	på	at	besvare	projektets	2	forskningsspørgsmål,	udarbejdet	på	baggrund	af	den	

overordnede	problemformulering,	har	vi	valgt	at	dele	resultatafsnittet	op	i	3	under-afsnit	(se	

figur	2,	3	og	4): 
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Figur	2:	Design	af	resultatafsnit	1 

 
 

Figur	3:	Design	af	resultatafsnit	2 

 
Figur	4:	Design	af	resultatafsnit	3 
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Som	det	visualiseres	i	figur	2,	3	og	4,	deles	resultatafsnittet	op	således: 

• Resultatafsnit	1:	Hvordan	forebygges	udadreagerende	adfærd	hos	indskolingsbørn	i	en	

dansk	folkeskole?	Hvordan	vurderer	skolens	personale	virkningen	af	nuværende	

forebyggende	indsatser	for	indskolingsbørn	med	udadreagerende	adfærd	i	en	dansk	

folkeskole?	

• Resultatafsnit	2:	SPM-resultater	og	casebeskrivelser,	som	danner	grundlag	for	

fokusgruppeinterviewet.	

• Resultatafsnit	3:	Hvordan	kan	Sensory	Processing	Measure	medvirke	til	at	

evidensbasere	forebyggende	indsatser	hos	indskolingsbørn	med	udadreagerende	adfærd	i	

en	dansk	folkeskole?	

 

Projektets	informanter	benævnes	som	følgende: 

Børn Fokusgruppeinterviewdeltagere 

Barn	1	(B1) Ergoterapeut	(E) 

Barn	2	(B2) Pædagog	(P) 

Barn	3	(B3) AKT-lærer	(A) 

Barn	4	(B4) Skoleleder	(SL) 

 

Resultater 
Dette	afsnit	indeholder	en	systematisk	præsentation	af	projektets	resultater. 

 

Resultatafsnit	1:	Hvordan	forebygges	udadreagerende	adfærd	

hos	indskolingsbørn	i	en	dansk	folkeskole?	Hvordan	vurderer	

skolens	personale	virkningen	af	nuværende	forebyggende	

indsatser	for	indskolingsbørn	med	udadreagerende	adfærd	i	en	

dansk	folkeskole? 
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Som	beskrevet	i	metodeafsnittet	besvares	projektets	1.	forskningsspørgsmål	ved	hjælp	citater	

fra	fokusgruppeinterviewet	samt	meningskondensering	på	baggrund	af	projektets	teoretiske	

grundlag. 

 

Forebyggelse	af	udadreagerende	adfærd	hos	indskolingsbørn	i	den	danske	folkeskole	

	

Forebyggende	indsatser	med	AKT-involvering 
P	beskriver,	at	de	i	førskolen	nogle	gange	forsøger	at	forebygge	udadreagerende	adfærd	ved	at	

tage	et	barn	ud	af	klassen	og	arbejde	én	til	én.	Hertil	tilføjer	SL,	at	dette	kan	være	en	del	af	et	

AKT-forløb,	som	ifølge	UVM	(12)	har	til	formål	at	styrke	børns	trivsel	i	folkeskolen	med	fokus	

på	deres	adfærd,	kontakt	og	trivsel. 

 

P:	“En	anden	strategi	vi	i	hvert	fald	også	bruger	ofte	nede	hos	førskolen	[...]	det	er	at	vi	

tager	dem	ud.	[...]	Altså	vi	laver	det	samme,	som	de	andre	gør	-	vi	gør	det	bare	et	andet	

sted,	for	hun	kan	simpelthen	ikke	være	i	det.	Hvor	jeg	bevidst	placerer	hende	i	et	rum,	

hvor	hun	kan	sidde	med	ryggen	til	og	gardinerne	rullet	for	-	for	så	finder	hun	ro	lige	med	

det	samme..	[...]“ 

	 

SL:	“..Og	det	kunne	sagtens	være	et	AKT-forløb,	og	at	det	er	lavet	i	samarbejde	med	AKT.	

[...]”	(T1,	P+SL,	s.	11) 

 

Forebyggende	indsatser	igangsat	af	klassens	team 
P	påpeger,	at	man	på	klasseniveau	forsøger	at	forebygge	udadreagerende	adfærd	ved	hele	

tiden	at	holde	øje	med	barnets	signaler.	Når	et	barn	begynder	at	udvise	motorisk	uro,	forsøger	

hun	at	aflede	og	flytte	barnets	fokus	-	med	henblik	på	at	forebygge	udadreagerende	adfærd.	

Ifølge	SI-teorien	kan	motorisk	uro	bl.a.	skyldes,	at	barnet	har	svært	ved	at	registrere	

proprioceptive	stimuli	og	dermed	søger	forstærkede	sanseinformationer	gennem	

trykpåvirkning	af	kroppen	under	kraftbetonede	bevægelser	(14). 

 

P:	”Som	regel	når	vi	har	de	her	børn,	som	reagerer	meget	kraftigt,	så	ser	vi	ret	hurtigt	

nogle	tegn.	Det	kan	være	nogle	ting,	de	siger,	nogle	ting	de	gør.	[...]	så	handler	det	meget	

om	at	få	dem	afledt,	altså	få	flyttet	deres	fokus.	[...]	Nogle	gange	har	man	held	med,	at	det	
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der	meltdown	så	ikke	opstår.”	

(T1,	P+S1,	s.	8) 

 

Virkning	af	forebyggende	indsatser 
Virkning	af	forebyggende	indsatser	med	AKT-involvering 
Det	fremgår,	at	AKT-indsatser	på	nuværende	tidspunkt	mest	består	af	“brandslukning”	frem	

for	forebyggende	indsatser. 

 

S2:	“Har	I	nogle	AKT-forløb	nu	her?” 

	 

[...] 

 

		 SL:	“Lige	nu	er	det	mest	brandslukning	[...]” 

(T1,	SL+E+S1+S2,	s.	9-10) 

 

Virkning	af	forebyggende	indsatser	igangsat	af	klassens	team 
P	fremhæver,	at	det	langt	fra	altid	lykkedes	at	forebygge	udadreagerende	adfærd,	på	trods	af	

at	de	som	forebyggende	indsats	forsøger	at	holder	øje	med	børnenes	signaler.	Hertil	tilføjer	

hun,	at	de	nogle	gange	har	måttet	flytte	resten	af	klassens	elever	til	et	andet	lokale	-	for	at	

beskytte	dem	når	ét	af	børnene	bliver	udadreagerende.	Dette	anser	hun	som	en	

uhensigtsmæssig	løsning,	da	barnet	på	denne	måde	bliver	ekskluderet	fra	fællesskabet. 

 

P:	”[...]	Man	holder	øje	med	signaler,	hvad	siger	de,	hvad	gør	de,	begynder	de	at	sidde	

uroligt,	begynder	de	at	sige	nogle	ting,	som	peger	hen	imod,	at	nu	er	vi	snart	ved	at	være	

på	vej.	Det	er	det,	som	vi	ligesom	forsøger	at	forebygge.	Forebygge	alt	hvad	vi	kan.	Men	vi	

er	som	regel	i	en	større	gruppe,	og	det	er	bare	langt	fra	altid	at	det	lykkes” 

 

S1:	”Og	hvad	så	når	det	ikke	lykkes?”	

		

P:	”Så	har	vi	et	meltdown” 

	

[...]	
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P:	”For	at	tage	et	eksempel,	så	har	vi	i	vores	førskole	en	pige,	som	har	det	rigtig	svært	i	

samlingssituationen.	[...]	En	ting	er,	altså	når	hun	begynder	at	være	til	fare	for	andre,	så	

er	vi	simpelthen	nødt	til	at	reagere,	så	kan	vi	ikke	stoppe	op	og	kigge	på	mere.	Én	ting	er	

at	hun	står	og	kaster	en	pude	ud	i	rummet,	det	er,	hvad	det	er.	Men	når	hun	begynder	at	

kaste	biler	efter	de	andre	børn,	så	er	vi	simpelthen	nødt	til	at	reagere.	Der	har	vi	været	

nødt	til	at	sige,	okay	så	tager	vi	alle	de	andre	børn	over	på	den	anden	stue.	[...]	og	det	er	

igen	med	til	at	gøre	hende	anderledes	-	og	igen	med	til	at	ekskludere	hende	fra	

fællesskabet	[...]”	

(T2,	S1+E+P+SL,	s.8-9) 

Delkonklusion	på	forskningsspørgsmål	1 

Overordnet	viser	resultaterne,	at	man	i	en	dansk	folkeskole	på	nuværende	tidspunkt	kun	gør	

brug	af	få	forebyggende	indsatser	for	indskolingsbørn	med	udadreagerende	adfærd.	Disse	

forebyggende	indsatser	kan	f.eks.	være	at	tage	et	barn	ud	af	klassen	og	arbejde	én	til	én	som	

en	del	af	et	AKT-forløb	eller	at	holde	øje	med	barnets	signaler	med	henblik	på	at	kunne	aflede	

og	flytte	barnets	fokus,	inden	det	bliver	udadreagerende.	Da	der	er	mange	elever	i	en	klasse,	

er	det	langt	fra	altid,	at	det	lykkes.	Disse	forebyggende	indsatser	bygger	ikke	på	konkrete	

undersøgelser. 

 

Resultatafsnit	2:	Resultater	fra	sensoriske	undersøgelser	af	børn	

med	udadreagerende	adfærd 
På	baggrund	af	vores	undersøgelser	af	4	indskolingsbørn	med	udadreagerende	adfærd	i	en	

dansk	folkeskole	har	vi	via	SPM’ens	hjælpeark	samt	SI-teorien	udarbejdet	4	sensoriske	

profiler	(se	bilag	5),	som	bl.a.	indeholder	forslag	til	individuelle	forebyggende	indsatser. 

 

Vi	vil	herunder	lave	et	kort	resumé	af	de	4	sensoriske	profiler	og	de	2	cases,	som	udarbejdes	

på	baggrund	af	resultater	fra	disse. 

 

B1	resultater 
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Udfordringer:	Som	det	fremgår	af	Figur	5,	placerer	B1	sig	indenfor	afgjort	dysfunktion	og	

nogle	vanskeligheder,	hvilket	betyder,	at	B1	har	markante	sensoriske	

bearbejdningsforstyrrelser.	Ifølge	SI-teorien	kan	dette	have	indflydelse	på	hendes	sociale	

formåen	og	adfærd	i	skolen	(14).	I	analysen	fremgik	det,	at	B1’s	reaktionsmønster	er	generelt	

skiftende	mellem	overreagerende,	underreagerende	og	søgende,	hvilket	ifølge	SI-teorien	kan	

indikere	en	modulations-dysfunktion.	Nervesystemet	bliver	konstant	bombarderet	med	

utallige	sansestimuli,	og	i	den	normale	hjerneproces	sorterer	hjernen	i	alle	disse	stimuli	ved	

gennem	elektriske	impulser	og	transmitterstoffer	at	hæmme	eller	fremme	hver	besked	(14).	

B1’s	nervesystem	kan	have	svært	ved	at	regulere,	hvorved	der	ofte	kommer	for	mange	stimuli	

gennem	filteret	og	andre	gange	for	lidt.	Indimellem	bliver	B1’s	“bæger”	så	overfyldt,	at	det	

resulterer	i	et	“sensorisk	meltdown”. 

 

Figur	5:	Profilark	B1	 

 

Forslag	til	forebyggende	indsatser:		
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Følgende	forebyggende	indsatser	kan	hjælpe	B1	i	dagligdagen,	så	hun	ikke	bliver	

bombarderet	med	indtryk,	der	er	ubetydelige,	og	modsat	får	tilstrækkeligt	af	de	indtryk,	som	

kan	hjælpe	hende	til	en	hensigtsmæssig	adfærd	og	udvikling.	Forebyggende	indsatser	

uddybes	teoretisk	i	B1’s	sensoriske	profil	(se	bilag	5). 

1. Pausested:	B1	har	brug	for	et	sansefattigt	miljø,	som	hun	kan	bruge	som	et	”pausested”	

fra	de	mange	stimuli.	Dette	kan	medvirke	til	at	dæmpe	nervesystemet	(14).	

2. Struktur	og	forudsigelighed:	Når	B1	er	forberedt	på	hvad	der	skal	ske	og	selv	er	aktivt	

deltagende,	nedsættes	risikoen	for	at	hendes	nervesystem	bliver	”overrasket”	og	går	i	

alarmberedskab	(14).	

3. Kædevest:	En	kædevest	kan	under	stillesiddende	aktiviteter,	give	B1	stimuli	gennem	

den	proprioceptive	sans	og	dermed	hjælpe	hende	til	motorisk	ro	(14).	

 

B2	resultater 
Udfordringer 

Som	det	fremgår	på	figur	6,	har	B2	nogle	vanskeligheder	med	sansebearbejdning,	hvilken	kan	

have	indflydelse	på	hans	sociale	formåen	og	adfærd	i	skolen.	Resultaterne	fra	B2s	sensoriske	

profil	viste,	at	han	har	en	lav	sensorisk	tolerance,	samtidig	med	at	han	er	meget	søgende. 

 

Figur	6:	Profilark	B2 
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B2	er	særligt	overreagerende	overfor	berøring	og	lyd,	og	sansepåvirkninger	som	for	andre	

børn	kan	føles	normale,	kan	for	B2	føles	ubehageligt	eller	truende.	Når	man	som	B2	har	en	lav	

sensorisk	tolerance,	kan	den	fysiologiske	tilstand	i	hjernen	ifølge	SI-teorien	påvirkes	gennem	

det	autonome	nervesystem.	Det	autonome	nervesystem	kan	dermed	sættes	i	alarmberedskab,	

hvilket	kan	resultere	i	beskyttelsesstrategien	“kamp	eller	flugt”	(14).	Dette	opleves	ved,	at	han	

råber	op,	slår	fra	sig	eller	løber	væk,	når	hans	tolerance	overfor	sansestimuli	overskrides. 

 

Forslag	til	forebyggende	indsatser: 

Følgende	indsatser	kan	hjælpe	B2	i	dagligdagen,	så	han	ikke	bliver	bombarderet	med	indtryk,	

der	er	ubetydelige,	og	modsat	får	tilstrækkeligt	af	de	indtryk,	som	hjælper	ham	til	en	

hensigtsmæssig	adfærd	og	udvikling.	Forebyggende	indsatser	uddybes	teoretisk	i	B2’s	

sensoriske	profil	(se	bilag	5). 
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1. “The	Alert	Program	(41)”:	En	metode	der	kan	lære	B2	at	selvregulere	ved	at	blive	

opmærksom	på,	hvornår	han	er	ved	at	blive	overstimuleret.	Hertil	lærer	han	strategier,	

som	modvirker	overstimulering.	

2. Arbejdsstol:	En	arbejdsstol	der	afgrænser	B2	via	fodstøtte	og	støtte	på	kroppen,	kan	

medvirke	til	at	give	ham	et	bedre	fundament	for	opmærksomhed	og	koncentration	

under	stillesiddende	aktiviteter	(14).	

3. Pausehjørne:	Ligesom	B1	har	B2	også	brug	for	et	sansefattigt	pausehjørne,	som	kan	

nedsætte	den	samlede	mængde	af	sansestimuli.		

 

B3	resultater 
Udfordringer:	Overordnet	viser	analysen,	at	B3	har	nogle	vanskeligheder	med	

sansebearbejdning,	hvilket	kan	have	indflydelse	på	hans	sociale	formåen	og	adfærd	i	skolen.	

Resultaterne	fra	B3's	sensoriske	profil	viste,	at	han	ligesom	B2	har	en	lav	sensorisk	tolerance	-	

særligt	overfor	lyd	og	berøring,	samtidig	med	at	han	er	meget	søgende. 

	

	

Figur	7:	Profilark	barn	3 
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Forslag	til	forebyggende	indsatser:		

Da	B3	viste	sig	at	have	de	samme	sansebearbejdningsvanskeligheder	som	B2,	i	højere	eller	

mindre	grad	indenfor	enkeltområder,	vil	de	samme	løsningsforslag	gøre	sig	gældende.	Dog	

udviser	B3	mere	motorisk	uro	under	stillesiddende	aktiviteter	end	B3,	hvorfor	vi	yderligere	

har	udarbejdet	et	forslag	til	en	forebyggende	indsats.	Dette	uddybes	teoretisk	i	B3’s	

sensoriske	profil	(se	bilag	5). 

1. Fem	minutter	på	trampolin	eller	lignende	forud	for	stillesiddende	aktiviteter:	Kan	via	

bl.a.	den	proprioceptive	sans	medvirke	til	at	give	B3	et	bedre	fundament	for	

koncentration	og	opmærksomhed.	

 

B4	resultater 
Udfordringer:	Overordnet	viser	analysen,	at	B4	har	nogle	vanskeligheder	med	

sansebearbejdning	i	skolen,	hvilket	kan	have	indflydelse	på	hans	sociale	formåen	og	adfærd	i	
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skolen.	Resultaterne	fra	B4's	sensoriske	profil	viste,	at	han	ligesom	B2	og	B3	har	en	lav	

sensorisk	tolerance	-	særligt	overfor	lyd	og	berøring,	samtidig	med	at	han	er	meget	søgende. 

	 

Figur	8:	Profilark	barn	4 

 
	

Forslag	til	forebyggende	indsatser:		

Da	B4	viste	sig	at	have	de	samme	sansebearbejdningsvanskeligheder	som	B2	og	B3,	dog	i	

højere	eller	mindre	grad	inden	for	enkeltområder,	vil	de	samme	løsningsforslag	gøre	sig	

gældende. 

 

Sammenfatning	af	SPM-resultater 
Overordnet	fremgår	det	af	vores	resultater,	at	de	4	børn	alle	har	sensoriske	

bearbejdningsforstyrrelser. 
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Casebeskrivelser 
B1	udviste	som	det	eneste	af	børnene	store	modulationsvanskeligheder,	hvorfor	hendes	

sensoriske	profil	danner	grundlag	for	case	1	(C1)	(Se	bilag	10).	Da	3	af	børnene	(B2,	B3	og	B4)	

alle	udviste	en	blanding	af	overreagerende	og	søgende	adfærd,	danner	disse	grundlag	for	case	

2	(C2)	(Se	bilag	10). 

 

Vi	vil	herunder	laver	et	kort	resumé	af	de	2	cases,	som	kan	læses	i	deres	fulde	længde	under	

bilag	(Se	bilag	10).	Navnene	i	de	2	cases	er	fiktive,	men	vanskeligheder,	resultater	og	

løsningsforslag	er	taget	direkte	fra	de	4	sensoriske	profiler. 

 
 

C1 C2 

Generelt	om	

barnet 

Olivia	(O)	på	6	år	er	en	sød	og	

charmerende	pige,	som	lige	er	

startet	i	førskole. 

 

O’s	største	udfordringer	viser	

sig	under	aktivitetsskift,	

kravsituationer	og	aktiviteter,	

hvor	hun	skal	sidde	stille	-	

eksempelvis	under	

morgensamling	eller	

opgaveløsning.	Hun	har	også	

svært	ved	at	lege	med	andre	

børn,	hvis	hun	ikke	er	den	

styrende.	Når	hun	ikke	selv	er	i	

kontrol	eller	får	lov	til	at	

bestemme,	kan	det	ende	i	store	

frustrationer,	hvilket	ofte	fører	

til	udadreagerende	adfærd. 

 

7-årige	Tobias	(T)	er	en	sød	og	

hjælpsom	dreng,	som	går	i	0.	

klasse	og	snart	skal	starte	i	1.	

klasse.	T	elsker	at	lege	på	

legepladsen	og	er	generelt	meget	

søgende	overfor	fysisk	aktivitet,	

hvor	han	dog	fremstår	mere	

motorisk	usikker	end	sine	

jævnaldrende.	Ofte	laver	han	

gadedrengehop,	springer,	hopper,	

danser	eller	løber	i	stedet	for	at	

gå	-	og	når	han	går,	er	det	med	

tunge,	klaskende	skridt. 

 

T’s	største	udfordringer	viser	sig	

ved	stillesiddende	aktiviteter,	

hvor	han	har	svært	ved	at	

koncentrere	sig	og	er	meget	

motorisk	urolig.	Her	bliver	han	let	
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frustreret,	hvilket	kan	føre	til	

udadreagerende	adfærd. 

SI-

vanskeligheder 

Resultatet	af	O’s	sensoriske	

profil	peger	på,	at	hun	har	

markante	udfordringer	med	

sansebearbejdning. 

 

O’s	reaktionsmønster	er	

generelt	skiftende	mellem	

overreagerende,	

underreagerende	og	søgende,	

hvilket	kan	indikere	en	

modulations-dysfunktion. 

 

Resultaterne	fra	T's	sensoriske	

profil	viste,	at	han	har	en	lav	

sensorisk	tolerance,	samtidig	med	

at	han	er	meget	søgende. 

 

T	er	særligt	overreagerende	

overfor	berøring	og	lyd,	og	

sansepåvirkninger,	som	for	andre	

børn	kan	føles	normale,	kan	for	T	

føles	ubehagelige	eller	truende.	

Når	man	som	T	har	en	lav	

sensorisk	tolerance,	kan	den	

fysiologiske	tilstand	i	hjernen	

påvirkes	gennem	det	autonome	

nervesystem.	Dermed	kan	det	

sættes	i	alarmberedskab	og	

resultere	i	beskyttelsesstrategien	

“kamp	eller	flugt”. 

Dette	kan	helt	konkret	opleves	

ved	udadreagerende	adfærd,	når	

hans	tolerance	overfor	

sansestimuli	overskrides. 

Forslag	til	

forebyggende	

indsatser 

1. Pausested.	

2. Struktur	og	

forudsigelighed.	

3. Kædevest.	

1. The	Alert	Program.	

2. Arbejdsstol.	

3. Pausehjørne.	
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De	2	cases	benyttes	via	fokusgruppeinterviewet	til	besvarelse	af	projektets	2.	

forskningsspørgsmål. 

 

Resultatafsnit	3:	Hvordan	kan	en	sensorisk	profil	medvirke	til	at	

evidensbasere	forebyggende	indsatser	hos	indskolingsbørn	med	

udadreagerende	adfærd	i	én	dansk	folkeskole? 
Som	beskrevet	i	metodeafsnittet,	besvares	projektets	2.	forskningsspørgsmål	ved	hjælp	

citater	fra	fokusgruppeinterviewet	samt	meningskondensering	på	baggrund	af	projektets	

teoretiske	grundlag.	Forskningsspørgsmålet	besvares	først	via	C1	og	derefter	via	C2. 

 

Case	1:	Sansebearbejdningsvanskeligheder 

Her	diskuterer	interviewdeltagerne	SPM	resultater	i	C1. 

 

P	fremhæver,	at	der	bør	være	mere	fokus	på,	at	børn	med	udadreagerende	adfærd	kan	have	

sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser,	da	hun	synes,	at	resultaterne	giver	god	mening	ift.	

nogle	af	de	børn,	hun	oplever	i	sin	hverdag. 

 

P:	“Jeg	tænker	bare	at	sætte	mere	fokus	på	det.	Hvorfor	er	det,	at	vi	ikke	har	fokus	på	det?	

Det	kan	jeg	simpelthen	ikke	forstå,	for	der	er	simpelthen	så	meget,	der	giver	mere	mening.	

[...]” 

(T3,	P+E+S1,	s.	12-13) 

 

E	og	P	er	enige	om,	at	man	med	en	fælles	forståelse	for,	at	et	barn	kan	have	sensoriske	

bearbejdningsforstyrrelser,	kan	gøre	en	forskel	for	barnet. 

 

E:	“[...]	Jeg	tænker	bare,	at	når	man	ligesom	har	forståelsen	for,	hvad	det	er,	så	kan	man	

også	bedre	acceptere	det” 

 

P:	“Meget	bedre.	Men	også	som	du	siger,	at	vi	så	alle	sammen	har	det	samme	fundament	

at	arbejde	ud	fra	-	så	vil	vi	jo	bare	kunne	gøre	en	helt	anden	forskel” 

(T3,	E+P,	s.	13-14) 
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På	baggrund	af	en	sensorisk	profil	kan	man	med	udgangspunkt	i	SI-teorien,	udarbejde	

evidensbaserede	forebyggende	indsatser,	som	kan	hjælpe	barnet	i	dagligdagen	(14). 

 

Som	en	metafor	beskriver	E,	at	man	jo	ikke	ville	stille	spørgsmålstegn	og	sige	“så	gå	dog”	til	et	

barn	i	kørestol.	Hun	tilføjer,	at	man	på	samme	måde	måske	skal	være	mere	forstående	overfor,	

at	nogle	børn	som	følge	af	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser	kan	have	svært	ved	at	

mærke	deres	krop.	Dette	kan	ifølge	SI-teorien	bl.a.	forklares	med	en	forstyrrelse	i	

bearbejdning	af	proprioception	(14). 

 

E:	“[…]	Vi	har	integreret	børn,	der	sidder	i	kørestol	-	det	stiller	vi	ikke	spørgsmålstegn	ved	

-	så	gå	dog” 

 

P:	“Det	siger	man	jo	ikke” 

 

E:	“Det	gør	man	jo	ikke	-	og	på	samme	måde	skulle	det	jo	være	her.	Nå	jamen	du	har	

simpelthen	svært	ved	at	mærke	din	krop.	Okay,	så	er	det	sådan	det	er” 

 

P:	“Ja,	så	er	det	dét,	vi	arbejder	ud	fra” 

(T3,	E+P,	s.	13-14) 

 

Hertil	tilføjer	P,	at	man	bedre	kan	acceptere	barnets	adfærd,	når	man	ved,	at	der	kan	være	en	

fysiologisk	årsag	til,	at	barnet	reagerer,	som	det	gør. 

 

Hertil	pointerer	P,	at	skolen	på	nuværende	tidspunkt	“famler	i	blinde”,	når	de	i	bedste	mening	

prøver	at	hjælpe	børnene	ved	at	afprøve	forskellige	forebyggende	indsatser.	Hun	tilføjer,	at	

hun	er	sikker	på,	at	det	ville	gøre	en	forskel	for	deres	arbejde,	hvis	de	på	baggrund	af	SPM-

resultater	og	en	ergoterapeutisk	vurdering	kan	få	nogle	helt	konkrete	forebyggende	indsatser,	

som	kan	hjælpe	det	enkelte	barn. 

	 

P:	“Altså	jeg	tænker,	efter	at	have	læst	det	her	[...]-	så	vil	jeg	have	lidt	nemmere	ved	at	sige	

-	okay,	det	er	derfor	[…]	altså	nu	ved	jeg,	at	der	er	noget	i	den	her	lille	piges	hjerne,	som	
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ikke	som	fungerer,	som	ved	hende	ved	siden	af.	Altså	hun	gør	det	jo	ikke	for	at	genere	mig	

-	hun	gør	det	så	godt,	som	hun	overhovedet	kan.	Og	det	i	sig	selv	er	jo	et	vilkår,	som	jeg	vil	

kunne	grave	et	spadestik	dybere	og	have	mere	forståelse	for	hende,	end	jeg	har	i	forvejen.	

Men	også	at	man	måske	kunne	få	nogle	værktøjer	[...]	Det	er	ikke	sikkert,	at	det	virker	lige	

nu	og	her,	men	det	er	noget,	man	kan	gøre,	fordi	vi	famler	sgu	lidt	i	blinde	nogle	gange	

ikke?” 

 

Stud	1:	“Ja” 

 

P:	“Vi	prøver	jo	det	bedste,	vi	kan,	og	så	tager	vi	det	jo	bare	oppe	fra	og	ned	-	men	en	

ergoterapeut,	som	kigger	og	siger	-	prøv	og	hør	her,	her	er	nogle	konkrete	værktøjer,	som	

I	kan	benytte	jer	af,	det	her	kan	I	prøve,	hvis	ikke	det	her	fungerer,	så	prøver	vi	det	her.	Jeg	

er	sikker	på,	at	det	vil	gøre	en	forskel	for	os,	i	vores	arbejde” 

(T3,	P+S1,	s.	14-15) 

 

P	beskriver,	at	hun	via	få	ugers	deltagelse	i	dette	projekt	allerede	er	begyndt	at	tænke	

anderledes,	når	hun	eksempelvis	ser	et	barn,	som	hænger	hen	over	bordet.	Inden	projektet	

ville	hun	og	SL	eksempelvis	tolke	det	som	søvnmangel,	dårlig	opdragelse	eller	flabethed. 

 

P:	“Jeg	tænker	hvert	fald,	at	dét	det	har	betydet	for	mig	på	den	her	korte,	korte	tid,	det	er	

da,	at	vi	har	et	par	andre	piger,	som	der	så	sent	som	i	dag,	så	lagde	jeg	mærke	til	en,	som	

sov	hen	over	bordet,	og	med	det	samme	kom	jeg	til	at	tænke,	hov!	Der	er	noget	

understimulering,	der	er	noget	et	eller	andet	-	det	gør	jo	noget	ved	os.	Vi	bliver	jo	klædt	på	

på	en	anden	måde	til	måske	at	se	tingene	på	en	ny	måde.	Hvor	jeg	måske	inden	det	her	

ville	have	tænkt	-	nå	okay,	du	har	måske	ikke	sovet	ret	godt	i	nat,	op	med	dig! 

	 

SL:	“Ja,	eller	flabethed” 

	 

[…] 

	 

P:	“Og	lige	tænker	-	Det	behøver	ikke	at	være,	fordi	at	hun	

er	doven.	[…]	Der	kan	være	noget	helt	andet,	som	ligger	til	grund	for	det.	Og	der	tror	jeg,	
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at	man	bliver	mere	nysgerrig	og	mere	opsøgende	i	sit	eget	arbejde	ved	at	tænke	hov!	der	

kan	være	flere	muligheder	her.	[…]” 

(T3,	P+SL+S2+S1,	s.	16-18) 

 

Case	1:	Forebyggende	indsatser 
Pausested 

P	fremhæver,	at	et	pausested	kan	fungere	godt	for	mange	børn.	Dog	er	hun	bekymret	for,	at	

nogle	børn	vil	stikke	af. 

 

P:	“Jeg	har	skrevet	rigtig	spændende	ide.	Som	kunne	fungere	vanvittigt	godt	for	mange	

børn	(Ivrighed)” 

 

[…] 

 

P:	“Men	jeg	vil	sige,	at	vi	bliver	udfordret...	på	den	måde	at	vi	desværre	har	nogle	børn,	

som	har	brug	for	det,	men	som	ikke	kan	stoppe	der,	de	vil	simpelthen	løbe	væk.	[...]” 

(T4,	P+E+SL,	s.	19-22) 

 

E	foreslår	herunder	et	løsningsforslag,	som	skolen	kan	bruge	i	praksis. 

 

E:	“Hvis	man	så	bare	havde	et	lille	telt,	som	var	hendes	tilhørsforhold.	Som	ikke	er	noget,	

“Nu	går	du	hen	i	dit	pausested,	afgang!”	Men	at	det	er	noget,	man	lærer,	at	det	er	faktisk	

der,	jeg	har	lyst	til	at	trække	mig	hen.	Det	er	en	af	de	strategier,	hun	skal	lære	selv.” 

(T4,P+	E+SL,	s.	19-22) 

 

E	beskriver	vigtigheden	af,	at	barnet	lærer	at	associere	teltet	med	tryghed,	så	det	automatisk	

er	der,	hun	får	lyst	til	at	trække	sig	hen,	når	hun	har	behov	for	en	pause.	Når	et	barn	får	et	

sensorisk	meltdown,	er	dets	adfærd	og	handlinger	udenfor	barnets	kontrol	(14),	hvorfor	det	

at	trække	sig	til	teltet	skal	være	en	automatiseret	handling. 

 

P:	“Jeg	tænker,	det	er	en	meget	meget	spændende	tanke,	det	der	kunne	bekymre	mig,	

netop	med	Olivia,	det	er..	at	hun	ønsker	så	meget	opmærksomhed,	at	hun	vil	begynde	at	
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larme	derinde	[…]	hun	vil	have	svært	ved	at	forstå,	tror	jeg,	at	det	her	er	mit	sted,	det	er	

her,	jeg	søger	hen.	[…]” 

 

[...] 

 

E:	“Ja!	Så	skal	det	være	et	lille	grupperum,	man	måske	har	i	tilknytning..” 

 

[...] 

 

P:	“Der	er	i	hvert	fald	ikke	nogen	grund	til	ikke	og	prøve	det	af.	Men	så	skulle	man	måske	

have,	at	det	hed	pausetid	eller	legetime,	måske	i	et	andet	rum.	[...]” 

(T4,	P+E+SL,	s.19-22) 

 

På	baggrund	af	E’s	teoretiske	viden	om	SI	og	P’s	praksiserfaring,	kendskab	til	barnet	og	

skolens	rammer	diskuterer	og	tilpasser	de	i	samarbejde	forebyggende	indsatser,	således	at	de	

bedst	muligt	kan	implementeres	i	praksis. 

 

Struktur	og	forudsigelig 

P	beskriver,	hvordan	de	på	klasseniveau	i	den	nærmeste	fremtid	ønsker	at	gøre	mere	ud	af	

struktur	og	forudsigelighed	på	en	visuel	måde,	hvor	børnene	selv	kan	følge	med	i,	hvad	der	

skal	ske. 

 

P:	“Alle	børn	trives	i	struktur	og	noget	visuelt,	så	det	er	i	hvert	fald	noget,	vi	har	tænkt	os	

at	gøre	meget	mere	i.”	(Ivrighed) 

 

E:	“Man	kan	sige,	at	nogle	børn	har	rigtig	meget	glæde	af	at	de	selv	skal	være	aktive	i	det,	

sådan	at	man	måske	har	sin	egen	lille	strimmel	på	sin	egen	lille	plads.	[...]” 

(T1,	P+E,	s.	23) 

 

[...] 
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E:	“Og	så	sætter	du	piktogrammerne	på..	Og	det	er	hende	selv,	der	laver	skemaet,	når	hun	

kommer,	så	er	hun	den	aktive	i	det.	Det	er	altid	det	der	med,	at	så	snart	nervesystemet	er	

aktivt,	så	er	det	meget	mere	tolerant.” 

	 

P:	“Ja,	spændende	tanke..	Igen	tænker	jeg,	at	det	er	noget,	der	skal	prøves.” (noterer	

forslag) 

(T4,	P+E+S1+S2,	s.23-25) 

 

E	fremhæver,	at	det	er	vigtigt,	at	barnet	selv	er	den	aktive	i	handlingen.	Dette	kan	

understøttes	af	SI-teorien,	hvor	man	antager,	at	barnets	nervesystem	er	bedre	forberedt	på	

den	stimuli,	der	kommer,	når	det	er	det	diskriminerende	system,	der	er	aktivt	(14).	 

Igen	diskuterer	og	tilpasser	P	og	E	i	samarbejde	forebyggende	indsatser,	så	de	kan	

implementeres	i	praksis. 

 

Kædevest 

A	spørger	interesseret	ind	til	kædevestens	effekt. 

 

A:	“Det,	der	skulle	være	effekten	af	det,	det	er	det	tunge?	Nu	når	du	siger	bjørnekram,	at	

man	føler	sig	holdt	om?	Er	det	rigtig?” 

	 

E:	“Ja.” 

(T4,	SL+S1+E+P+A,	s.	28-29) 

 

E:	“Og	det	handler	jo	om,	at	det	er	den	der	muskel-led-sans,	man	stimulerer.” 

	 

A:	“Ja	det	er	jo	det.” 

	 

E:	“Som	er	med	til	at	skabe	tonus	og	dermed	arousal.” 

(T4,	E+A+S1,	s.	30) 

 

E	beskriver,	at	det	handler	om,	at	man	via	tyngden	kan	stimulere	muskel-led-sansen	og	

derved	skabe	tonus	og	bedre	arousal,	hvilket	understøttes	af	SI-teorien	(14). 
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Case	1:	Delkonklusion	på	forskningsspørgsmål	2 
Det	fremgår,	at	skolens	forebyggende	indsatser	på	nuværende	tidspunkt	ikke	bygger	på	

konkrete	undersøgelser	af	børnene,	hvorfor	skolen	nogle	gange	famler	i	blinde,	når	de	i	bedste	

mening	forsøger	at	hjælpe	børnene.	Yderligere	fremgår	det,	at	forebyggende	indsatser	

udarbejdet	på	baggrund	af	SPM	og	andre	ergoterapeutiske	undersøgelser	skal	tilpasses	i	

samarbejde	med	klassens	team,	da	de	på	baggrund	af	deres	praksiserfaring	og	kendskab	til	

barnet,	de	fysiske	rammer	og	skoledagens	struktur	kan	medvirke	til	at	tilpasse	indsatserne,	så	

de	bedst	muligt	kan	implementeres	i	praksis. 

 

Case	2:	Sansebearbejdningsvanskeligheder 

Her	diskuterer	interviewdeltagerne	SPM-resultater	i	C2. 

 

E:	“Jeg	tænker	bare,	han	er	sådan	et	rigtig	typisk	barn,	hvor	kropssanserne	bare	ikke	

fungerer	ret	godt	sammen.	Han	er	den	der	klumsede	og	klodsede	dreng,	som	[...]	nærmest	

kan	falde	over	sine	egne	ben.	[...]	Og	det	er	typisk,	når	sanserne	ikke	fungerer	særlig	godt	

sammen...	Altså	muskel-led	sansen,	berøringssansen	og	vestibulærsansen,	det	er	sådan	en	

treenighed,	der	udgør	vores	kropsbevidsthed...	og	som	er	fundamentet	for,	at	resten	af	

vores	sanser	kan	fungere	godt.” 

(T5,	S1+P+E,	s.	32) 

 

E	fremhæver,	at	den	proprioceptive,	taktile	samt	vestibulære	sans	tilsammen	udgør	vores	

kropsbevidsthed,	og	dermed	danner	grundlag	for,	at	resten	af	vores	sansesystem	kan	fungere	

optimalt	(14). 

 

Case	2:	Forebyggende	indsatser 

 

“The	Alert	Program” 

E	fremhæver,	at	alle	børn	er	forskellige,	hvorfor	det	er	vigtigt,	at	man	analyserer	sig	frem	til,	

hvad	det	enkelte	barn	har	behov	for	-	og	derved	udarbejder	samt	tilpasser	forebyggende	

indsatser	specifikt	ift.	det. 
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E:	“Igen	kan	man	ikke	bare	tage	en	strategi	og	sige,	nu	bruger	man	dén	her	til	7	børn.	

Men	man	går	ind	og	analyserer	sig	frem	til,	hvad	er	det	netop,	dét	her	barn	kunne	have	

glæde	af.” 

 

(Alle	er	enige)	(Ivrighed) 

(T6,	E,	s.	34) 

 

[…] 

 

E:	“Der	er	ikke	to,	der	er	ens.	Der	er	ikke	to,	der	har	de	samme	behov,	vel.” 

(T6,	A+E+SL+P,	s.	34-36) 

 

Dette	kan	understøttes	af	SI-teorien,	hvor	det	fremhæves,	at	der	findes	mange	forskellige	

typer	af	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser,	hvorfor	løsningsforslag	derfor	også	bør	

udarbejdes	ud	fra	den	enkelte	sensoriske	profil	(14). 

 

Herefter	tilføjer	A,	at	det	somme	tider	kan	være	svært	at	lave	strategier	for	det	enkelte	barn,	

da	de	ofte	kun	er	én	lærer	til	20	børn.	Hertil	påpeger	han,	at	der	netop	som	følge	af	

lovændringen	i	folkeskoleloven(2)	er	flere	børn,	som	kunne	have	gavn	af	individuelle	

forebyggende	indsatser.	Ifølge	UVM(3)	var	det	egentlige	formål	med	inklusionen,	at	

folkeskolen	skulle	tilgodese	alle	børns	læring	og	trivsel	i	skolen. 

 

A:	“Det	er	også	bare,	fordi	at	en	almen	klasse,	der	er	du	bare	tyve	børn,	og	du	er	en	lærer,	

to	hvis	vi	er	heldige.	Det	er	svært	at	styre	det.	Med	mindre	at	man	styrer	det	for	alle.	At	

det	er	en	fælles.	Vores	normer.	Eller.	Området	for	børn	i	folkeskolen,	den	er	jo	blevet	

større,	ikke?	I	forhold	til	inklusionen.	Det	vil	sige,	at	der	faktisk	er	nogen	af	dem,	der	går	i	

en	almen	klasse,	der	kunne	have	brug	for	det.” 

 

(Aller	er	enige)	(Ivrighed) 

(T6,	A+E+SL+P,	s.	34-36) 
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Arbejdsstol 

Dette	løsningsforslag	skabte	stor	ivrighed,	hvorfor	interviewdeltagerne	ofte	afbrød	hinanden.	

Det	fremgår,	at	interviewdeltagerne	alle	har	forskellige	opfattelser	af,	hvad	en	stol	bør	kunne.	

Hertil	pointerer	E	igen	vigtigheden	af,	at	man	har	fokus	på	det	enkelte	barns	behov,	hvilket	i	

C2	omhandler	at	få	en	øget	kropsbevidsthed	gennem	grounding	og	afgrænsning. 

 

S:	“Vi	har	også	prøvet	de	der..	[…]	AS	XC	eller	et	eller	andet.	De	der	fodkarruseller	til	at	

hænge.	Hvor	de	kan	sidde	med	fødderne	på.	Så	i	stedet	for	at	de	sidder	og	drejer	på	stolen,	

så	er	det	fødderne,	de	sidder	og	arbejder	med.	Og	dem	siger	de	hvert	fald,	de	kan	se...”	

(Afbrydes) 

 

A:	“Vi	har	dem	også	ovre	i	AKT.	De	larmer	bare	frygteligt	meget,	altså..” 

 

[…] 

 

E:	“Altså	hvis	man	snakker,	om..	Den	stol,	I	beskriver	her	i	casen,	det	er	sådan	en,	hvor	der	

skal	afgrænse	ham	og	skal	give	ham	den	der	grounding-fornemmelse	-	så	det	er	lidt	det	

modsatte.	Så	nogle	børn	vil	have	brug	for	virkelig	at	have	noget	fast	og	virkelig	kunne	

mærke.	Altså	de	børn,	som	ikke	har	den	der	kropsbevidsthed	selv,	og	det	har	ham	her.	

Hvad	kalder	I	ham? 

 

P:	“Tobias”	

 

E:	“Han	har	simpelthen	ikke	den	der	kropsbevidsthed.	Så	hvis	du	sætter	ham	på	noget	[...]	

jamen	så	går	det	først	galt.	Så	han	ville	have	behov	for,	måske	allerhelst	selvfølgelig	at	

kunne	nå	gulvet,	men	ellers	i	hvert	fald	en	fast	fodstøtte,	som	han	ved,	hvor	er	henne.	Og	

afgrænsning	af	kroppen.	Andre	børn	ville	kunne	have	glæde	af,	at	det	er	noget,	der	

bevæger	sig.	Men	igen	så	skal	man	altså	lige	ind	og	analysere.	Hvad	er	det	for	nogle	

problematikker,	barnet	har	for	at	kunne..	Agere.” 

(T6,	SL+A+E+P,	s.	s	37-38) 
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E	tilføjer,	at	de	“skramlende”	stole,	som	skolen	på	nuværende	tidspunkt	benytter	som	

forebyggende	indsats,	kan	være	meget	overvældende	for	et	barn	med	en	overreagerende	

høresans.	Ifølge	SI-teorien	kan	et	sådant	barn	have	svært	ved	at	hæmme	unødvendige	stimuli,	

hvorfor	almindelige	lyde	kan	føles	meget	ubehagelige	for	barnet	(14). 

 

E:	“Men	der	er	mange	ting,	man	kunne	hive	meget	hurtigt,	også	i	forhold	til	alle	de	der	

stole,	som	med	deres	skramlende	ben	og	sådan	noget.	Hvis	man	nu	har	en	overreagerende	

høresans.	Huha	da.	Hold	da	op	ikke	også.” 

(T7,	E+P,	s.	39) 

 

Pausehjørne 

A	synes,	at	alle	klasser	burde	have	et	pauserum/hjørne.	E	tilføjer,	at	en	gyngestol	vil	være	

oplagt	at	have	i	pausehjørnet,	da	man	via	lineære	bevægelser	gennem	vestibulærsansen	kan	

berolige	nervesystemet.	Hun	beskriver,	at	det	modsat	vil	øge	arousal,	hvis	man	sætter	barnet	

på	en	stol	med	pludselige	bevægelser	og	snurren.	Det	fremgår,	at	denne	forebyggende	indsats	

ikke	er	baseret	på	konkrete	undersøgelser	af	børnene,	hvorfor	disse	stole	nogle	gange	kan	

være	det	modsatte	af	dét,	børnene	egentlig	har	behov	for. 

 

A:	“[…].	Det	er	jo	sådan	noget	her,	jeg	synes,	at	alle	klasser	burde	have,	i	stedet	for	at	“det	

er	dernede	ham,	der	larmer,	han	sidder”. 

 

E:	“Ja,	nu	kan	jeg	godt	lide,	at	I	har	skrevet	det	der	med	gyngestol	-	fordi	det	er	netop	

forskellen	på	igen	altså..	Nu	må	I	sige	til,	hvis	det	bliver	for	nørdet,	ik? 

 

(Alle	griner). 

 

E:	“Men	i	forhold	til	den	vestibulære	sans,	ik?	At	når	man	laver	de	der	lineære	bevægelser,	

om	det	er	i	en	gyngestol,	eller	om	det	er	på	en	gynge.	Frem	og	tilbage	stille	og	roligt,	ik?	

Det	beroliger	sansesystemet.	Hvor,	hvis	det	er	pludselige	bevægelser	eller	snurren.	Eller	

ja,	hvor	det	skifter	retning.	Så	opildner	det	nervesystemet.	Så	det	kan	man	jo	også	bruge	

på	forskellige	måder..	Men	ham,	som	er	overreagerende,	og	som	er	oppe	at	køre,	der	vil	

det	være	det	stille	og	rolige	lineære...	Og	det	er	det,	man	får	i	en	gyngestol.” 
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[...] 

 

A:	“Der	har	vi	jo	alle	de	der	vippestole..” 

 

E:	“Ja,	det	er	jo	fint	nok	til	ham,	der	skal	have	arousal	op	og	er	ved	at	falde	i	søvn..” 

 

(Alle	griner). 

 

A:	“Ja,	men	det	er	jo	ikke	dem,	vi	putter	på	dem	jo.” 

 

[...] 

 

P:	“Ja,	for	jeg	da	fx	(elevs	navn)	nede	i	0.	som	sidder	sådan	her	(indikerer	urolige	

bevægelser)	Der	har	jeg	prøvet	den	der	stol,	netop	den	runde	taburet	ik?	(Griner).	Ja,	der	

gør	vi	jo	faktisk	det	modsatte	ik?” 

 

SL:	“Ups.”	(Griner) 

 

A:	“Nå,	jamen	så	blev	man	da	lidt	klogere..” 

(T6,	S1+E+P+SL+A,	s.	42-43) 

 

P	fremhæver	vigtigheden	af,	at	man	allerede	i	førskolen	kan	hjælpe	barnet	ift.	dets	sensoriske	

vanskeligheder	-	og	dermed	skabe	en	bedre	forudsætning	for	læring.	Ifølge	SI-teorien	er	

sanserne	og	SI	fundamentale	for	bl.a.	adfærd,	motorisk	planlægning	og	læring	(14). 

 

P:	“Ja!	Men	det	handler	vel	i	bund	og	grund	også	om,	at	hvis	vi	skal	skabe	en	forudsætning	

for	at	lære..	Så	skal	alle	de	her	andre	ting	vel	også	være	på	plads.	Altså	så	bliver	vi	nødt	til	

at	starte	der.” 

 

Ergoterapeut:	“Ja,	og	der	tænker	jeg	jo,	førskolen	jo	er	et	oplagt	sted..” 
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Pædagog:	“JA!	(Udbryder)	Ja,	for	guds	skyld	da,	et	godt	sted	at	starte.”	(Ivrighed) 

 

Ergoterapeut:	“Ja,	at	få	nogle	ting	på	plads,	inden	man	egentlig	starter	i	skole..	At	få	lavet	

nogle	gode	rutiner,	som	kan	videreføres.” 

(T6,	E+P+SL,	s.	46-47) 

 

Case	2:	Delkonklusion	på	forskningsspørgsmål	2 
Det	fremgår	af	resultaterne,	at	skolens	nuværende	forebyggende	indsatser	ikke	bygger	på	

konkrete	undersøgelser	af	børnene.	Herved	er	effekten	ikke	altid	optimal,	samtidig	med	at	

man	somme	tider	kan	risikere	at	gøre	det	modsatte	af	dét,	barnet	egentlig	kan	have	behov	for.	

Eksempelvis	fremgår	det,	at	skolen	med	henblik	på	at	dæmpe	børns	arousal	har	benyttet	en	

vippestol,	som	via	pludselige	bevægelser	og	snurren	ifølge	SI-teorien	i	stedet	vil	opildne	

barnets	nervesystem	og	derved	øge	barnets	arousal. 

 

Yderligere	fremgår	det,	at	forebyggende	indsatser	udarbejdet	på	baggrund	af	SPM	og	andre	

ergoterapeutiske	undersøgelser	skal	tilpasses	i	samarbejde	med	klassens	team,	da	de	på	

baggrund	af	deres	praksiserfaring	og	kendskab	til	barnet,	de	fysiske	rammer	og	skoledagens	

struktur	kan	medvirke	til	at	tilpasse	indsatserne,	så	de	bedst	muligt	kan	implementeres	i	

praksis. 

 

Yderligere	fremgår	det,	at	førskolen	ville	være	et	oplagt	sted	at	starte,	således	at	man	kan	

hjælpe	barnet	ift.	eventuelle	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser	-	og	derved	skabe	det	

bedst	mulige	fundament	for	læring,	inden	barnet	starter	i	0.	klasse.	

 

Diskussion 
I	dette	afsnit	diskuteres	først	projektets	metode	og	efterfølgende	projektets	resultater. 

 

Metodediskussion 
Som	følge	af	projektets	tidsramme	valgte	vi	at	uddelegere	transskribering	af	

fokusgruppeinterviewet,	således	at	vi	hver	især	transskriberede	en	tredjedel	af	interviewet.	

Med	henblik	på	at	mindske	bias	opstillede	vi	forud	for	transskriberingen	en	fælles	ramme	af	
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koder	og	regler.	Samtidig	byttede	vi	efterfølgende	afsnit	og	hørte	interviewet	igennem	igen	

med	henblik	på	at	øge	projektets	validitet. 

 

Som	det	fremgår	af	SPM’ens	vejledning,	bør	SPM’en	ikke	stå	alene,	da	man	ønsker	at	opnå	et	

helhedsorienteret	billede	af	barnets	ressourcer	og	udfordringer.	Parham	et	al.	(15)	anbefaler	

derfor,	at	man	supplerer	med	en	performance-test,	hvilket	vi	som	følge	af	opgavens	

tidsramme	ikke	kunne	nå.	For	at	øge	undersøgelsens	kvalitet	supplerede	vi	i	stedet	med	

observationer	samt	ustrukturerede	interviews	med	forældre	og	pædagoger.	Yderligere	er	vi	

opmærksomme	på,	at	vores	erfaring	ift.	at	fortolke	SPM-resultater	er	begrænset	ved	siden	af	

en	børneergoterapeut	med	mange	års	erfaring	og	efteruddannelse	eller	kurser	indenfor	SI. 

 

Som	følge	af	opgavens	tidsramme	har	vi	ikke	opnået	datamætning,	hvorfor	projektets	2	cases	

henholdsvist	indeholder	1	og	3	børn	-	hvorved	kvaliteten	af	de	2	cases	ikke	er	ligevægtig.	Af	

samme	årsag	kan	vores	SPM-resultater	ikke	generaliseres	til	alle	indskolingsbørn	med	

udadreagerende	adfærd	i	den	danske	folkeskole,	selvom	vores	undersøgelser	viste,	at	100%	

af	de	børn,	der	på	baggrund	af	udadreagerende	adfærd	deltog	i	projektet,	havde	sensoriske	

bearbejdningsforstyrrelser. 

 

Vi	vurderer,	at	flere	af	resultaterne	fra	fokusgruppeinterviewet	med	fordel	kan	overføres	til	

den	ergoterapeutiske	praksis	-	på	trods	af	at	vi	kun	har	udført	ét	fokusgruppeinterview	på	én	

dansk	folkeskole,	hvilket	giver	en	lav	overførbarhed.	Med	en	bredere	tidsramme	havde	det	

være	muligt	at	foretage	mange	fokusgruppeinterviews	på	tværs	af	landets	folkeskoler,	hvilket	

kunne	have	givet	en	højere	grad	af	overførbarhed	og	mulighed	for	generalisering	af	projektets	

resultater. 

 

	Vi	har	bevidst	valgt	ikke	at	sende	transskriberingen	ud	til	fokusgruppeinterviewets	deltagere,	

selvom	det	kunne	have	givet	projektet	en	højere	validitet.	Kvale	og	Brinkmann	(40)	

fremhæver,	at	det	for	nogle	informanter	kan	virke	overvældende	at	læse	sine	egne	udtalelser,	

da	det	i	transskriberingen	er	det	talte	sprog,	der	fremgår	-	hvilket	kan	lyde	som	

usammenhængende	tale	på	lavere	intellektuelt	niveau. 

 



Side	53	af	61	
	

Med	henblik	på	at	sikre	transparent	og	gennemskuelighed	i	opgaven	har	vi	udarbejdet	to	

læsevejledninger.	Én	for	selve	opgaven	og	én	for	resultatafsnittet.	Hertil	starter	hvert	afsnit	

med	en	metatekst,	som	kan	lede	læseren	igennem	hele	opgaven.	Yderligere	har	vi	benyttet	

visuelle	designs	(se	figur1,	2,	3	og	4),	som	skal	give	læseren	et	overblik	over,	hvordan	vi	har	

designet	projektet	samt	resultatafsnittet. 

 

Resultatdiskussion 
Som	det	fremgår	af	resultatafsnittet,	viser	vores	undersøgelser,	at	100%	af	de	undersøgte	

børn	med	udadreagerende	adfærd	har	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser.	Det	fremgår	

heraf,	at	der	kan	være	en	sammenhæng	mellem	udadreagerende	adfærd	og	SI-vanskeligheder	

hos	nogle	børn.	Dette	kan	dog	ikke	generaliseres	pga.	projektets	mangel	på	datamætning.	

Yderligere	har	vi	via	litteratursøgning	ikke	fundet	andre	videnskabelige	studier	eller	

projekter,	som	undersøger	og	påviser	denne	sammenhæng.	Dog	går	vores	resultater	i	god	tråd	

med	Nielsens	(18)	kandidatprojekt,	som	har	påvist,	at	over	21%	af	alle	børn	i	indskolingen	

har	SI-vanskeligheder	-	selvom	hun	ikke	specifikt	undersøger	på	børn	med	udadreagerende	

adfærd. 

 

Vi	har	primært	valgt	at	benytte	forsker	og	ergoterapeut	Jean	Ayres	som	kilde,	da	det	er	hende,	

der	oprindeligt	har	udviklet	SI-teorien.	Vi	har	suppleret	med	få	sekundære	kilder,	såsom	

Connie	Nissen	og	Lucy	Miller,	som	byggede	på	andres	fortolkning	af	teorien	-	med	henblik	på	

at	opnå	en	bredere	forståelse	af	SI’s	påvirkning	af	barnets	aktiviteter,	trivsel	og	adfærd. 

 

SPM’en	er	et	valideret	undersøgelsesredskab,	men	vi	er	opmærksomme	på,	at	det	er	udviklet	

og	standardiseret	i	USA,	hvor	skolens	dagligdag,	normer,	værdier	eksempelvis	kan	være	

anderledes	end	i	den	danske	folkeskole.	Samtidig	kan	der	forekomme	dobbeltnegationer	i	

enkelte	spørgsmål	fra	spørgeskemaerne,	da	disse	er	oversat	fra	amerikansk.	Blandt	andet	

derfor	prioriterede	vi	at	være	tilstede,	når	forældre	og	pædagoger	udfyldte	spørgeskemaerne,		

så	der	ikke	opstod	misforståelser	og	derved	fejl	i	besvarelserne. 

 

Vi	vurderer,	at	vores	resultater	trods	den	lave	mængde	af	data	med	fordel	kan	overføres	og	

medvirke	til	at	kvalitetsudvikle	den	ergoterapeutiske	praksis.	Som	tidligere	nævnt,	havde	
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100%	af	de	4	børn,	vi	undersøgte,	ifølge	SPM	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser,	hvorfor	

man	kan	formode,	at	dette	også	kan	gøre	sig	gældende	hos	andre	børn	med	udadreagerende	

adfærd.	Det	fremgår	af	vores	resultater,	at	man	via	SI-undersøgelser	ville	kunne	identificere	

nogle	af	disse	børns	vanskeligheder.	Man	ville	på	denne	baggrund	kunne	evidensbasere	

forebyggende	indsatser	for	disse	børn	og	hjælpe	dem	til	at	få	et	bedre	udgangspunkt	for	

hensigtsmæssig	adfærd	og	deltagelse	i	betydningsfulde	aktiviteter,	samtidig	med	at	børnenes	

udvikling	fremmes.	Dette	falder	i	god	tråd	med	den	ergoterapeutiske	praksis,	hvor	man	ifølge	

ETF	(21)	arbejder	med	børn,	der	har	aktivitetsproblematikker	eller	er	i	risiko	for	at	udvikle	

sådanne	problemer.	Det	tilføjes,	at	det	er	en	ergoterapeutisk	kerneopgave	at	undersøge,	

forebygge,	behandle	og	kompensere	for	aktivitetsproblematikker	hos	disse	børn. 

 

Det	fremgår	af	projektets	resultater,	at	skolens	personale	via	få	ugers	medvirkning	i	dette	

projekt	har	opnået	en	bredere	forståelse	af	de	undersøgte	børn	-	og	derved	bedre	kan	hjælpe	

børnene	ud	fra	indsigt	i	årsagssammenhængen	bag	elevernes	adfærd.	Det	fremgår	også,	at	

skolen	nu	er	mere	opmærksom	på,	at	nogle	børn	med	udadreagerende	adfærd	kan	have	

behov	for	en	ergoterapeutisk	vurdering,	således	at	man	på	den	måde	kan	evidensbasere	

forebyggende	indsatser	for	det	specifikke	barn.	Dette	falder	i	god	tråd	med,	at	lærere	og	

pædagoger	ifølge	AT’s	rapport	føler,	at	de	på	nuværende	tidspunkt	mangler	viden	om	børn	

med	udadreagerende	adfærd	og	redskaber	til	at	hjælpe	dem	(8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Side	55	af	61	
	

Konklusion 
Vi	kan	konkludere	at	nogle	indskolingsbørn	med	udadreagerende	adfærd	i	den	danske	

folkeskole	har	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser.	

 

I	en	dansk	folkeskole	gør	man	på	nuværende	tidspunkt	brug	af	få	forebyggende	indsatser	for	

børn	med	udadreagerende	adfærd.	De	forebyggende	indsatser	omfatter	bl.a.	at	tage	et	barn	ud	

af	klassen	og	arbejde	én	til	én	som	en	del	af	et	AKT-forløb	eller	at	holde	øje	med	barnets	

signaler	med	henblik	på	at	kunne	aflede	og	flytte	barnets	fokus,	inden	det	bliver	

udadreagerende.	Indsatserne	bygger	ikke	på	konkrete	undersøgelser	af	børnene,	hvorfor	

skolen	ofte	famler	i	blinde,	når	de	i	bedste	mening	forsøger	at	hjælpe	børnene.	Herved	er	

effekten	ikke	altid	optimal,	samtidig	med	at	skolen	somme	tider	kan	risikere	at	gøre	det	

modsatte	af	dét,	barnet	egentlig	har	behov	for. 

 

Sensory	Processing	Measure	kan,	kombineret	med	andre	helhedsorienterede	

ergoterapeutiske	undersøgelser,	medvirke	til	at	identificere	nogle	børns	sensoriske	

bearbejdningsforstyrrelser,	hvorved	der	kan	udarbejdes	evidensbaserede	forebyggende	

indsatser	for	indskolingsbørn	med	udadreagerende	adfærd	i	den	danske	folkeskole.	

Efterfølgende	tilpasses	indsatserne	i	samarbejde	med	klassens	team,	da	teamet	på	baggrund	

af	deres	praksis	erfaring	og	kendskab	til	barnet,	samt	skolens	fysiske	rammer	og	struktur	kan	

medvirke	til	at	justere	indsatserne	så	de	bedst	muligt	kan	implementeres	i	praksis.	
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Perspektivering 
Med	henblik	på	videre	udvikling	af	ergoterapeutisk	praksis	ville	det	på	baggrund	af	projektets	

resultater	være	interessant	at	udarbejde	et	kortlæggende	studie,	som	kan	kortlægge	omfanget	

af,	hvor	mange	indskolingsbørn	med	udadreagerende	adfærd	der	er	i	den	danske	folkeskole,	

samt	hvor	mange	af	de	børn,	der	har	SI-vanskeligheder. 

 

Dertil	ville	det	efterfølgende	være	relevant	at	udarbejde	et	RCT	-	eller	interventionsstudie,	

som	kan	påvise	effekten	af	evidensbaserede	forebyggende	indsatser. 

 

I	et	interventionsstudie	ville	man	først	udvælge	et	antal	børn	på	baggrund	af	kriteriet	

“udadreagerende	adfærd”,	hvorefter	man	ville	undersøge	børnene	og	igangsætte	

interventionen	hos	de	børn,	der	viser	sig	at	have	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser.	

Efterfølgende	vil	man	følge	børnene,	hvorefter	man	til	sidst	evaluerer	på	effekten. 

 

I	et	RCT-studie	ville	man	på	samme	måde	udvælge	et	antal	børn	med	udadreagerende	adfærd	

og	lave	en	SPM	kombineret	med	andre	helhedsorienterede	ergoterapeutiske	undersøgelser.	

Man	ville	derefter	ekskludere	børn	uden	sensoriske	bearbejdningsforstyrrelser	og	dele	de	

resterende	børn	op	i	to	grupper.	Den	ene	gruppe	ville	herefter	modtage	intervention	på	

baggrund	af	en	ergoterapeutisk	vurdering	af	sansebearbejdningsvanskeligheder,	hvorimod	

kontrolgruppen	udelukkende	ville	fortsætte	med	de	indsatser,	der	i	forvejen	gøres	brug	af	i	

den	almene	danske	folkeskole. 

 

Fordelen	ved	et	interventionsstudie	kan	være,	at	man	her	ikke	har	en	kontrolgruppe,	og	at	alle	

børn	derved	modtager	forebyggende	indsatser.	Et	RCT-studie	ville	dog	stadig	være	etisk	

forsvarligt,	da	kontrolgruppen	fortsat	modtager	de	indsatser,	der	i	forvejen	tilbydes	i	den	

danske	folkeskole.	Vi	vurderer	derfor,	at	et	RCT	studie	ville	være	at	foretrække,	da	det	ifølge	

Sundhedsstyrelsen	(42)	ligger	højere	end	interventionsstudier	på	evidenshierarkiet. 

 

Vi	formoder,	at	studier	som	disse	vil	kunne	medvirke	til	at	give	et	bredere	kendskab	til,	

hvorfor	nogle	børn	med	udadreagerende	adfærd	reagerer	og	agerer,	som	de	gør.	Man	ville	

dermed	kunne	opnå	en	bedre	forståelse	af	årsagssammenhæng	ift.	disse	børns	vilkår	for	
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læring,	trivsel	og	aktivitetsdeltagelse,	hvorved	man	ville	kunne	evidensbasere	forebyggende	

indsatser	for	indskolingsbørn	med	udadreagerende	adfærd	i	den	danske	folkeskole.	Disse	

indsatser	ville	kunne	medvirke	til	at	hjælpe	det	specifikke	barn	til	at	få	det	bedst	mulige	

udgangspunkt	for	hensigtsmæssig	adfærd	og	deltagelse	i	betydningsfulde	aktiviteter,	såsom	

undervisning	og	leg	med	andre	børn.	
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