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Den Blindepædagogiske Referenceramme 
 

Alle tilgange, metoder og praksisser kobler vi med vores viden om synshandicappets og hjerneskaders betydning for menneskers 
læring og udvikling. 

 

Pædagogisk tilgang Metode/praksis Effekt/formål 
Den Blindepædagogiske 
Referenceramme (DBR) 

DBR er en faglig forståelsesramme, der rummer 
teorier, metoder, formål, værdier og menneskesyn 
for arbejdet med voksne borgere med synshandicap 
og multiple funktionsnedsættelser. Medarbejdere i 
Blindenetværket skal kontinuerligt 
kompetenceudvikle sig indenfor disse områder. 
 
Det pædagogiske personale besidder specialiseret 
viden om synshandicappets og hjerneskadens 
betydning for læring og udvikling, og omsætter dette 
i den daglige praksis med borgerne. 
 
Vores menneskesyn er helhedsorienteret; vi 
betragter det kropslige, det følelsesmæssige, det 
kognitive og sansningen, som indbyrdes afhængige 
udviklingsområder. 
 

Borgeren oplever at være centrum i eget liv, at blive mødt lige 
dér hvor han/hun er, at være tryg, have højst mulig grad af 
selvbestemmelse, indflydelse og udviklingsmuligheder.  
 
 

Aktiv Læring 
 
 
 

Synsfaglig pædagogisk praksis, der tager afsæt i, at 
alle mennesker rummer et udviklingspotentiale og at 
mennesket lærer sig fra det han/hun foretager sig i 
de omgivelser han/hun får at være aktiv i. 
Pædagogerne bruger Lilli Nielsens funktionsskema 
som udgangspunkt til at afdække borgerens 
udviklingsniveauer og hvilke indsatsområder der 
sammen med borgeren skal fokuseres på. 

Borgeren oplever succeser ved at tilegne sig nye færdigheder 
som han/hun kan overføre fra en situation til en anden.  
Borgeren bevarer sin nysgerrighed på omverdenen, er tryg og 
har mod på at prøve nyt. 



 

2 Pædagogisk tilgange metoder effekt - oversigt2016 

Borgeren tilbydes miljøer, relateret til nærmeste 
udviklingszone, hvor han/hun kan undersøge, 
eksperimentere, sammenligne og erfare. 
Borgeren lærer og udvikler eksisterende eller nye 
færdigheder, dels ved egne aktiviteter/selvaktiviteter 
og dels i relationen og samspillet med andre. 
 

Døvblinde pædagogik 
 
 
 

Partnerskab og taktil kommunikation 
Fokus på sociale, kommunikative og fysiske omgivelser. 
Struktureret og forudsigelig hverdag med vægt på 
kommunikation og sociale relationer. 

 

Borgeren oplever at være en del af omverdenen, at føle sig 
hørt, blive set og være i relation med andre. 
Borgeren oplever at have en konstruktiv kommunikation med 
andre. 

Low arrousal 
 
 
 

Rogivende, konflikt nedtrappende pædagogisk 
praksis, som forebygger problemskabende adfærd. 

Vi tager afsæt i, at borgerens adfærd, uanset om 
den er hensigtsmæssig eller ej, altid er et udtryk for 
en meningsfuld mestring/måde at løse problemer på 
for borgeren. Den pædagogiske støtte tilrettelægges 
derfor på basis af borgerens behov, i stedet for på 
borgerens adfærd. 

 

Borgeren bevarer kontrol over sig selv og undgår eller reducerer 
konflikter. Borgeren oplever at være tryg i sit miljø. Borgerens  
mestringsstrategier/måder at løse problemer på udvides og 
udvikles. 
 

Neuropædagogisk tilgang 
 
 

Neuropsykologisk viden om hjernens funktion, som 
vi omsætter til neuropædagogisk praksis. 
Via neuropsykologisk screening af borgeren og via 
supervision af det pædagogiske personale, 
kortlægger vi den enkelte borgers funktionsniveauer 
på områder som: kommunikation, sociale 
kompetencer, hukommelse, arousal, 
opmærksomhed, orienteringsevne m.fl.  
Ved at kende borgerens funktionsniveauer, kan det 
pædagogiske personale stimulere og understøtte 
der hvor borgeren har muligheder og behov for 
udvikling. 

Borgeren oplever at blive mødt med anerkendelse, støtte og 
passende udfordringer på de funktionsniveauer/udviklingstrin de 
befinder sig på.  
Borgeren oplever at kunne bruge sine stærke sider, samtidig 
med at enten det pædagogiske personale, eller strukturen 
hjælper til at kompensere for svage områder. 
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Vi fokuserer på borgerens stærke områder, og 
undgår at stille udfordringer hvor borgeren pga. 
neurologiske dysfunktioner ikke kan medvirke. 

Rehabiliterende tilgang 
 
 

Er en helhedsorienteret tilgang til borgerens hele 
livssituation, og består af en koordineret, 
sammenhængende og vidensbaseret indsats. 
Det er en målrettet og tidsbestemt samarbejde 
mellem borgeren, pårørende og fagfolk. 
 

Borgeren oplever at være ”ved roret i eget liv”, at være aktiv 
deltager i så stort et omfang som muligt. 
Borgeren oplever at være i centrum på egne betingelser, at 
omgivelserne fokuserer på borgerens ressourcer, rettigheder og 
muligheder. 

Sansestimulation 
 
 

Sansestimulation tager udgangspunkt i borgerens 
sanseprofil, som det pædagogiske personale 
udarbejder i Lilli Nielsens funktionsskema, og som 
Center for Specialterapi udarbejder ud fra deres 
ergo- og fysioterapeutiske fagligheder. 
Borgerens funktions-/sanseprofil danner baggrund 
for de pædagogiske metoder der tilbydes borgeren. 
Sansestimulation er målrettet den enkelte borgers 
ressourcer og vanskeligheder og bidrager til bedst 
mulig sansebearbejdning uden unødige 
forstyrrelser. 
Det pædagogiske personale anvender principper og 
materialer fra bla. Snoozelen, Lilli Nielsens 
perceptuelle hjælpemidler, Aktiv Læring miljøer. 
 

Borgeren får tilbudt aktivitetsmiljøer, som er attraktive og 
understøtter udvikling/læring/erfaring. 
Borgere som er udfordret på deres evne til at bearbejde 
sanseoplevelser og som nemt bliver overstimulerede, oplever at 
være i miljøer som giver tilpas med ”forstyrrelser” – ikke for få 
og ikke for mange. 

Totalkommunikation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En kommunikationstilgang, som rummer en 
forståelse af at der, udover det verbale sprog, findes 
en rigdom af kommunikationsformer, midler og 
metoder. 
Det er det pædagogiske personale der skal lære sig 
at forstå den enkelte borgers 
kommunikationsform/metode, samt at hjælpe til 
styrkelse eller udvikling af borgerens 
kommunikation. 

Borgeren oplever at blive set, hørt og forstået i den 
kommunikationsform han/hun har. 
Borgeren afprøver evt. teknologiske 
kommunikationshjælpemidler. 
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Digitale og velfærdsteknologiske hjælpemidler 
indgår hvor borgeren kan og vil benytte dem. 
 

Blindenetværkets dokumentations 
praksis, vurderingsniveauer 1-4 
 

Blindenetværket har udviklet en 
dokumentationsform, hvor det pædagogiske 
personale dagligt dokumenterer udvalgte 
opmærksomhedsområder/udviklingsområder for 
den enkelte borger. 
Det pædagogiske personale dokumenterer desuden 
effekten af den pædagogiske praksis  
 

Borgeren oplever sammenhæng i den pædagogiske indsats. 

Autisme Spektrum Forstyrrelser Teoretisk og praktisk viden om ASF i kombination 
med synshandicap, som udmøntes i en individuel, 
forudsigelig struktur og pædagogisk praksis i 
borgerens hverdag.  
 

 

Borgeren oplever forudsigelighed og tryghed i hverdagen, og 
kan derved opnå overskud til at udvikle kompetencer i at mestre 
eget liv. 

 


