
        

Se hvordan pædagoger kan fremme børns positive udvikling, og få konk-
rete værktøjer du kan bruge i dit eget arbejde. Psykolog Luise Bæk Bomme 
(Center for ADHD) vejleder i pædagogisk-didaktisk relationsarbejde, og fil-
men viser hvordan vejledningen omsættes til praksis i en børnehavehver-
dag. Filmen er målrettet personale i dagtilbud, her betegnet pædagoger.  

Vi ved, at den adfærd man giver opmærksomhed, får man mere af. 
Fokus skal derfor være der, hvor barnet gør det, vi ønsker. Det er pæda-
gogens positive og proaktive strategier, som gør den store forskel.  

· Igennem leg og nærvær opbygges en positiv relation til barnet og selv-
    værdet styrkes.
· Med ros og belønning skabes motivation hos barnet for at samarbejde om
    de ting, der udfordrer. 
· Med rutiner, afledning og logiske konsekvenser nedbringes den uhensigts-
    mæssige adfærd. 

Målet er at få barnet i trivsel ved at få øje på når det forsøger, at rose de små 
skridt og at nedbringe korrektion og skældud.

Luise Bæk Bomme bruger pyramiden fra De Utrolige År ® som disposi-
tion for 3x vejledning. Det er blevet til 3 film af 10-15 minutter. Strategierne 
som anvendes i vejledningerne er evidensbaserede i forhold til at øge børns 
trivsel og positive udvikling. De kan bruges til alle børn, ikke kun børn som 
har det svært og som kan være svære at nå. Vi ser pædagogerne når de 
udfordres i deres praksis, vi følger hvordan de kommer godt i gang med 
at arbejde med de strategier de får præsenteret og vi ser et barn komme i 
positiv udvikling. 
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Filmen er inspireret af programmet De Utrolige År ®, som er ud-
viklet af professor Carolyn Webster Stratton, USA. Det er sket på 
baggrund af et bredt teoretisk grundlag, som har god evidens i 
praksis, herunder teorier fra udviklingspsykologi, pædagogik, 
læringsteori, neuropsykologisk viden og kommunikation.

Center for ADHD er et nonprofit center, der arbejder for at for-
bedre betingelser for børn, unge og voksne med uro og opmærk-
somhedsvanskeligheder. Se mere adhdcenter.dk
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Filmkompagniet har produceret 26 film, der formidler god praksis 
fra lærer til lærer. Tilmeld dig nyhedsbrev på hjemmesiden og få 
besked om nye film. På Filmkompagniets YouTube-kanal har der 
været mere end 415.000 visninger.
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