
Metoder anvendt i Magnoliahuset, Skolen på Nordens Plads og Christianskolen 

Psykologfaglige metoder Sanseintegrerende metoder og motorisk 

træning

Specialpædagogiske metoder i forhold til 

kommunikative vanskeligheder

I Magnoliahuset og på Nordens Plads og 

Christianskolen anvendes metoder, der har 

baggrund i udviklingspsykopatologi, og hvor 

der tages udgangspunkt i relevante 

udviklingsmæssige faktorer. Disse kan være 

tilknytningsforstyrrelser eller 

udviklingsforstyrrelser. Her er arbejdes med 

neuroaffektive metoder, der bygger på ny og 

anerkendt viden om hjerneforskning. En 

central tilgang er mentalisering, der retter sig 

mod primært de professionelle omkring 

barnet eller den unge. I 

mentaliseringsmetoder er der fokus på at 

aflæse barnet/den unge og tilpasse sin 

adfærd overfor barnet. Derudover arbejdes 

der med en systemisk-narrativ tilgang, hvor 

inddragelse af netværket omkring barnet/den 

unge er centralt.

Børn med henholdsvis høj eller lav arousel 

reagerer ofte på stimuli fra omgivelserne eller 

opsøger selv stimluli. Det kan bl.a. vise sig 

ved kropslig uro, eller ved at barnet forsøger 

at skærme sig imod kropsælig uro. Derfor kan 

metoder, der består i sanseintegration, have 

god effekt. Sanseintegrerende metoder kan 

for eksempel rette sig imod vestibulærsansen 

(balance), auditiv sans (lyd), visuel sans 

(viduelle stimuli) eller proprioseptiv sans 

(muskelled). I sanseintegrerende metoder 

arbejdes der med gradvis tilvænning ved 

stimulation af pågældende sans (for 

eksempel kan vestibulærsansen bearbejdes 

ved at gynge) og pasning af omgivelser (for 

eksempel kan visuelt følsomme have brug for 

at lokalet indrettes med få/færre visuelle 

stimuli). Sanseintegrerende metoder 

inddrages på baggrund af såkaldte 

sanseprofiler, som udarbejdes af bl.a. fysio- 

og ergoterapeut.

For børnene i primært Magnoliahuset og 

Skolen på Nordens Plads arbejdes der med 

en struktureret specialiseret tilgang, hvor 

formålet er at udvikle barnets kommunikative 

evner. Indsatser retter sig mod børn på tidlige 

udviklingstrin. Indsatser i forhold til 

kommunikation handler ikke om mekanisk 

optræning af den enkelte i bestemte 

kommunikationsfærdigheder, som man 

mener, han eller hun mangler, men om at 

støtte og udvide 

kommunikationsmulighederne i de 

betydningsfulde relationer og sammenhænge, 

med henblik på, at barnet kan blive en aktiv 

deltager i det sociale liv. Indsatser i forhold til 

kommunikation baserer sig blandt andet  på 

faste strukturer, visualisering og gentagelser. 
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Dialektisk adfærdsterapi  retter sig mod børn 

og unge med tilknytningsforstyrrelser. Her 

arbejdes gennem metalisering med fx 

følelsesregulering hos barnet/den unge med 

henblik på at kunne indgå sunde relationer. 

Wilbarger  retter sig mod sensorisk følsomme 

børn og unge, hvor barnet stimuleres ved at 

blive børstet med en særlig børste. Formålet 

er dels at undgå at barnet oplever at være 

overstimuleret (typsik ved høj arousel), dels 

med henblik på at øge oplevelsen af taktil 

stimulation (typisk ved lav arousel).

TEACH Treatment and Education of Autistic 

and Related Communication Handicapped 

Chrildren ( TEACH)  sigter mod at hjælpe 

mennesker med autisme til at forstå deres 

omgivelser. Tanken er, at arbejde målrettet, 

systematisk og struktureret og ved følge 

rutiner og gentagelser, således at 

dagligdagen bliver så forudsigelig og 

overskuelig som muligt for barnet.

Arouselpædagogik retter sig mod børn/unge, 

der er meget sensitive, for eksempel/unge 

med autisme-spektum-forstyrrelser. 

Indsatserne sigter mod at skabe rammer, så 

barnet kan trives og handle hensigtsmæssigt. 

Desuden sigter arouselpædagogik mod at 

mindske konfliktskabende adfærd hos barnet 

eller i barnets omgivelser.

FOTT (Facio-Oral-Tract-Therapy ) er en 

terapiform, der retter sig mod børn og unge 

med problemer synkefunktion og 

mundmotorik, som typisk optræder i 

forbindelse med Downs syndrom eller 

cerabral parese. Ved indsatsen stimuleres 

ansigt, mund og svælg ved problemer med 

synkefunktion og mundmotorik. Formålet er at 

hindre synkeproblemer, optimere spise- og 

drikkefunktion, at forbedre (eller støtte) 

bevægelser og sensibilitet i mund og svælg 

samt hæmme komplikationer som fx 

biderefleks. 

Tegn til tale (TTT)  retter sig mod børn/unge 

uden talesprog eller et svært forståeligt 

talesprog. TTT supplerer talesproget med 

tegn og adskiller sig fra kropssprog ved 

primært at være centreret omkring hænderne 

og ved at være mere standardiseret og 

universel.

Cognitive-behavioral Therapy (CBT)  retter sig 

mod børn og unge med angst, hvor barnet 

gradvist eksponeres for det som angsten 

retter sig mod. Formålet er at reducere 

negative eller uhensigtsmæssige tanker og 

handlinger hos barnet.

Finmotrisk træning  retter sig mod børn/unge 

med motoriske vanskeligheder, som typisk 

optræder i forbindelse med Downs Syndrom 

eller cerabral parese. Indsatsen indebærer 

træning af hånd- og fingergreb, som kan 

bidrage til at forbedre fx spise – og/eller 

skrivesituationer.

PODD (Pragmatic Organized Dynamic 

Displays)  retter sig retter sig mod børn/unge 

uden talesprog eller et svært forståeligt 

talesprog. PODD er et redskab, der støtter 

udvikling af kommunikation hos barnet/den 

unge med særligt fokus på systematisk 

udvikling af ordforråd. 
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PECS (Picture Exchance Communication 

System)  retter sig retter sig mod børn/unge 

uden talesprog eller et svært forståeligt 

talesprog og er et visuelt 

kommunikationssystem, der bygger på 

udveksling af billeder til at opnå ønskede mål 

og opfylde forskellige behov. Udover billeder 

kan man også bruge fotografier, 

stregtegninger, konkreter og symboler i 

PECS. Den oprindelige målgruppe er 

småbørn med autisme, som enten ikke har 

noget ekspressivt verbalt sprog eller kun har 

et meget begrænset verbalt sprog. Men 

PECS har vist sig at være anvendeligt for en 

bredere gruppe; deriblandt også voksne med 

autisme eller andre former for 

kommunikationsvanskeligheder. PECS blev 

udviklet omkring 1992.  

Verbo-tonal-metoden . Metoden retter sig mod 

børn på et tidligt udviklingstrin og stimulerer 

kommunikation hos barnet ved at koble lyde 

og bevægelser.
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Karlstadmodellen  retter sig mod børn med 

tale eller kommunikationsforstyrrelser. 

indsatsen tilpasses det enkelte individ, og 

sprogudviklingen vil variere i tempo og 

sværhedsgrad. Den bruges ved sprog – tale 

eller kommunikationsforstyrrelser og kan også 

benyttes til mennesker med en udviklings- 

eller perceptionsforstyrrelse i forbindelse med 

deres sprogvanskeligheder. En grundtanke i 

Karlstadmodellen er, at alle sprogforstyrrelser 

er unikke – ligesom alle mennesker er unikke. 

Derfor tilpasses sprogtræningen det enkelte 

individ, og sprogudviklingen vil variere i tempo 

og sværhedsgrad. Ifølge Karlstadmodellen er 

familie og personer i nærmiljøet de vigtigste 

aktører, når det gælder sprogtræning. 

Karlstadmodellen er siden 1970’erne blevet 

udviklet. Metoden er baseret på et 

humanistisk menneskesyn og fem 

pædagogiske principper (empowerment, et 

skridt foran, kontinuitet, struktur og 

tydeliggørelse)
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Intensive Interaktion  er en metodisk tilgang 

som sigter imod udvikling og forøgelse af 

grundlæggende kommunikative og sociale 

færdigheder. Metoden bliver især benyttet til 

børn, der har meget svært ved at 

kommunikere både verbalt og nonverbalt, og 

der bliver lagt vægt på at kunne forstå og 

bruge øjenkontakt, ansigtsudtryk, gestus, 

berøring og stemmen. Intensive Interaktion 

bruges til børn med autisme, intellektuelt 

handicap, multihandicap og hjerneskade. 

Metoden blev udviklet i begyndelsen af 

1960’erne, er blevet videreudviklet og bliver 

nu brugt mange steder i verden. 

Udover nogle af de metoder, der er nævnt i skemaet, benytter Magnoliahuset også Marte Meo-metoden, der er baseret på at personalet får 

indblik i, hvilke ressourcer de har for at kunne støtte barnet i dets udvikling i samspillet med barnet. Det er en metode, hvor der benyttes 

video til at analysere samspillet mellem mennesker. Formålet er at skabe en anerkendende og udviklingsstøttende kommunikation mellem 

børn og voksne. Analysen af videomaterialet foretages ud fra fem Marte Meo-principper; at følge initiativ,  positiv bekræftelse af initiativ, at 

sætte ord på egne og den andens initiativer, turtagning og positiv ledelse. Er disse fem principper til stede i samspil, er der en meget stor 

chance for at samspillet er konstruktivt og udviklingsstøttende.


