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opstod som et opgør med specialpæda-
gogikken, hvor der er tradition for at se 
mennesker med hjerneskade som børn, 
der skal opdrages og adfærdsmodifice-
res (3, 4). Set i det lys er det banebryden-
de at påpege, at menneskets adfærd ikke 
skyldes regression eller dårlig opdragel-
se, men at adfærden derimod er udtryk 
for hjerneskadens kognitive følger i kom-
bination med de aktuelle omgivelser. 
Dette paradigmeskifte er stadig i sin vor-
den på mange bosteder, plejecentre og 
dagtilbud i Danmark.
 Nogle gange kan det skabe mere præ-
cise forestillingsbilleder, når man for-
tæller, hvad et begreb ikke indeholder. 
Neuropædagogik er som nævnt en del af 
et igangværende paradigmeskift fra den 
forældede stadietænkning, hvor men-
nesker med hjerneskade sås som børn, 
til den egentlige neuropsykologi, hvor 
mennesker med hjerneskade forstås som 
havende kognitive vanskeligheder. 
 Neuropædagogik handler ikke om 
opdragelse, adfærdsmodifikation og 
konsekvenspædagogik. Det er nødven-
digt at se bag om adfærden og få ind-
blik i kombinationen af de kognitive 
funktionsnedsættelser og omgivelsernes 
påvirkninger. Neuropædagogik handler 
ikke om at slutte fra adfærdsmønstre til 
hjerneskadens lo kalisering, da det er 
umuligt at tolke fra adfærdens komplek-
sitet til en fysiologisk præcisering. Kun 
en scanningsbeskrivelse kan informere 
om hjerneskadens placering og omfang. 
Neuropædagogik kan ikke tages seriøst, 
hvis alle omtales som frontalskadede. 
 I neuropædagogik er der ingen faste 

I den store danske encyklopædi define-
res neuropædagogik som “pædagogiske 
fremgangsmåder ved undervisning og 
behandling af personer med beskadigel-
se af hjernen”. Menneskets ressourcer og 
vanskeligheder skal kortlægges, så hver-
dagen kan tilrettelægges på måder, hvor 
mennesket kan bruge sine stærke sider 
og få hjælp til kompensation for de sva-
ge sider (1). Det er dog uklart, hvorledes 
neuropædagogik adskiller sig fra andre 
koncepter inden for neurorehabilitering, 
hvor alle fokuserer på viden om hjerne-
skade og individuel tilrettelæggelse af 
hjælpen. En uddybende definition er: 
 “Neuropædagogik er kunsten at ind-
gå situationsbestemt i et solidarisk sam-
arbejde med mennesker, som medfødt 
eller erhvervet har skader i hjernens 
mentale funktioner. Samarbejdet har er-
faringsdannelse som mål som led i per-
sonens bestræbelser på at overvinde, 
kompensere for eller leve med de be-
grænsninger, hjerneskaden har medført. 
Neuropædagogik er en tværfaglig disci-
plin, som baseres på (…) erfaringer hos 
alle implicerede i samarbejdet” (2). 
 Her er flere pointer om fokus på men-
neskets egne bestræbelser på at leve 
livet, et solidarisk samarbejde mellem 
professionelle, mennesket og de pårø-
rende, tværfaglighedens nødvendighed 
og erfaringsdannelse som mål. Men det 
står stadig ikke klart, hvordan neuropæ-
dagogik adskiller sig fra andre neurore-
habiliteringskoncepter.
 Der er flere grunde til, at neuropæda-
gogik er diffust defineret. Neuropæda-
gogik er et ungt begreb på ca. 20 år. Det 
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