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Introduktion
Dette metodekatalog er skrevet til dig, som arbejder 
med børn og unge i fritids-, ungdomsklub og ungdoms-
skole eller efterskole. Altså børn og unge fra 5. klasse 
til 18-årige.

Metodekataloget er en del af det projekt, der oprinde-
ligt hedder ADHD-rummelige klubber. Projektets titel 
er nu blevet ændret til ADHD-inkluderende klubber, da 
begrebet inklusion er mere dækkende for vores tilgang 
til arbejdet med målgruppen. Rummelighed indicerer, 
at der er noget, som rummer noget andet, dvs. der er 
et fællesskab, der vurderer sig selv som mere normale 
end dem, der rummes. I inklusionsbegrebet skelnes der 
ikke mellem normal og speciel, da alle er unikke indivi-
der. I stedet handler det om børnenes eller de unges 
ret til deltagelse samt allervigtigst om deres oplevelse 
og følelse af at være en naturlig og værdifuld del af det 
sociale fællesskab.

Projektet er finansieret af Social- og Integrationsmini-
steriet og gennemført i samarbejde med Ungdomsrin-
gen, forening for fritids- og ungdomsklubber i Danmark. 
Projektet løber fra juli 2012 - juli 2014.

BAGGRUND FOR PROJEKT  
ADHD-INKLUDERENDE KLUBBER
Projektet er blevet til på baggrund af ADHD-foreningens 
ønske om, at alle børn og unge med ADHD skal have 
muligheden for et godt fritids- og ungdomsliv. Mange 
unge med ADHD oplever sig ofte udelukkede fra at del-
tage på lige fod med andre, hvad enten det gælder sko-
len eller fritidsaktiviteter. Men at indgå i fællesskaber og 
have relationer til jævnaldrende har stor betydning for 
de unges trivsel. Derfor er projektets overordnede for-
mål at forebygge social isolation og udsathed hos børn 
og unge med ADHD og ADHD-lignende problematikker 
gennem en styrkelse af den pædagogiske indsats i lan-
dets fritids- og ungdomsklubber. 

Dette katalog er udarbejdet i tæt samarbejde med en 
gruppe klubmedarbejdere fra forskellige steder i landet, 
som har været medvirkende til at udvikle og afprøve me-
toder og aktiviteter i deres egen og andres klubpraksis. 
Arbejdet med metodekatalogets redskaber bygger på 
et ønske om at udvikle og udbrede den mest brugbare 
faglige viden for klubmedarbejdere om unge med ADHD 
via indsamlingen af Best Practice blandt klubmedarbej-
dere, der til dagligt arbejder med de unge, det hele dre-
jer sig om.
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METODEKATALOGETS INDHOLD  
OG OPBYGNING 
Metodekataloget er inddelt i tre dele. Den første del 
består af et vidensafsnit, der udgør det teoretiske af-
sæt for arbejdet med inklusion af børn og unge med 
ADHD eller ADHD-lignende problematikker i klubber. 
Dette afsnit er inddelt i fire hovedtemaer:

•	 RAMMER OG ORGANISERING

•	 KOMMUNIKATION

•	 DET SOCIALE OG FÆLLESSKABER 

•	 AT VÆRE UNG MED ADHD

Under hvert temaafsnit kan du finde en række konkre-
te emner. Hvert afsnit tager udgangspunkt i, hvorfor 
det er vigtigt at arbejde med disse emner i forhold til 
børn og unge med ADHD efterfulgt af, hvordan man 
kan arbejde med temaerne. Under hvordan finder du 
konkrete cases og forslag til pædagogiske metoder 
og redskaber. 

Den anden del hedder: Rammer for implementering. 
Den tager fat på implementeringen med udgangs-
punkt i Gennembrudsmetoden som den nye praksis-
form og giver et fingerpeg om, hvad der er vigtigt for 
at skabe forandringer i hverdagspraksis. Den er frem-
kommet ved erfaringerne fra implementeringsfasen, 
hvor klubmedarbejderne efterspørger metoder til, 
hvordan man kommer i gang med at implementere ny 

viden og nye metoder i egen organisation. Dette afsnit 
indeholder følgende punkter:

•	 LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER I KLUBBEN

•	 GENNEMBRUDSMETODEN SOM NY PRAKSISFORM

•	 TRIN 1: FORBEDRINGSMODEL

•	 TRIN 2: PDSA/FORANDRINGSCIRKEL

•	 CASE PÅ IMPLEMENTERING

Den tredje del binder en sløjfe om de to første del og 
giver en vejledning til, hvordan man ved hjælp af PDSA 
kan bringe viden i spil i en ellers travl hverdag. Den  
indeholder således en vejledning til udfyldelse af 
PDSA/forandringscirkel samt en bilagssamling på 
udfyldte PDSA’er på ADHD-inkluderende indsatser i 
klubberne. Disse indsatser knytter sig til vidensafsnit-
tets temaer:

•	 KONKRETE EKSEMPLER PÅ RAMMER OG 
ORGANISERING

•	 KONKRETE EKSEMPLER PÅ KOMMUNIKATION

•	 KONKRETE EKSEMPLER PÅ DET SOCIALE OG 
FÆLLESSKABER

Kataloget kan læses fra ende til anden. Det kan også 
anvendes som et opslagsværk. 

Rigtig god fornøjelse.
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Viden om ADHD
Dette afsnit giver en kort grundlæggende viden om diagnosen ADHD hos børn og unge. I afsnittet kan du finde:

•	 FAKTA OM ADHD HOS BØRN OG UNGE

•	 TYPISKE VANSKELIGHEDER I DAGLIGDAGEN FOR BØRN OG UNGE MED ADHD

•	 ARVELIGHED, ÅRSAGER OG KOMORBIDITET

•	 KØNSFORSKELLE

FAKTA OM ADHD HOS BØRN OG UNGE
ADHD er en medfødt udviklingsforstyrrelse og 
skyldes ikke dårlig opdragelse eller andre sociale 
faktorer. ADHD står for Attention Deficit / Hyper-
activity Disorder, og det kan på dansk oversættes 
til en forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og 
impulsivitet.

Undersøgelser viser, at ca. 2-3 % af alle skolebørn 
har ADHD. Det svarer til, at der sidder ca. én i hver 
skoleklasse(Damm & Thomsen, 2012).

ADHD er en diagnose, der stilles hos en speciallæ-
ge i psykiatri, og som kræver en grundig udredning.

De vanskeligheder, børn og unge har pga. deres 
ADHD, kan variere meget afhængigt af, hvordan de 
mødes af omgivelserne, og at de får den rette be-
handling og støtte. Diagnosen svinger fra en svær 
til en mild grad. Symptomerne kan derfor være me-
get forskellige.

HUSK: 
Alle børn er forskellige – også børn 
og unge med ADHD. Dette katalog til-
byder en vifte af mulige redskaber, 
metoder og ting at være opmærksom 
på. Redskaber og metoder, som ikke 
nødvendigvis virker på alle børn. Husk 
altid at tage udgangspunkt i det enkel-
te barns behov, vær vedholdende, men 
sørg også for at justere og evaluere 
undervejs i dit arbejde.
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TYPISKE VANSKELIGHEDER I DAGLIGDAGEN 
FOR BØRN OG UNGE MED ADHD
ADHD kan komme til udtryk på forskellige måder. Nogle 
børn og unge har nedsat opmærksomhed med koncen-
trationsvanskeligheder til følge; andre er overvejende 
hyperaktive, urolige og impulsive. Nogle er præget af 
både nedsat koncentrationsevne, impulsivitet og mo-
torisk uro. Fælles for alle børn og unge med ADHD er 
dog, at deres vanskeligheder har vidtrækkende konse-
kvenser for deres funktionsniveau i dagligdagen. Børn 
og unge med ADHD oplever at have problemer med at 
sanse, tolke og forstå verden, udvikle jeg-opfattelse og 
skabe relationer. I forlængelse heraf modnes børn og 
unge med ADHD typisk senere end andre. Herunder er 
eksempler på, hvordan de forskellige vanskeligheder in-
denfor de tre kerneområder opmærksomhed, aktivitet 
og impulsivitet kan komme til udtryk i hverdagen.

FORSTYRRELSE AF OPMÆRKSOMHED
•	 Vanskeligt at si og sortere det væsentlige i en 

given situation 

Opmærksomhedskontrol er hos de fleste mennesker 
fuldstændig automatiseret, men børn og unge med den-
ne type vanskelighed vil afledes af selv de mindste ting. 
Det kan være lyde og lugte, men også berøringer, tan-
ker eller fornemmelser som f.eks. sult. Indtryk kommer 
væltende uden sortering, og barnet/den unge oversti-
muleres, overvældes og udtrættes derfor hurtigt.

•	 Vanskeligt at slippe eller skifte fokus

Barnet har meget svært ved at skifte fra en aktivitet 
eller leg til en anden. Barnet har brug for at blive for-
beredt og tid til at omstille sig. Man kan også opleve at 
barnet fuldstændig glemmer, hvad det var i gang med, 
hvis det bliver afbrudt og derfor ikke får gjort ting færdig.

•	 Har svært ved at være vedholdende og at holde 
koncentrationen over tid 

Når noget bliver rutinepræget, mister barnet fokus. 
Derfor er det ofte rastløst eller uroligt og kan virke ener-
gisk uden egentlig at være det. Den manglende vedhol-
denhed skyldes, at energiniveauet i hjernen er for lavt. 

•	 Svært ved at beskæftige sig med flere ting på én 
gang 

Man kan have en fornemmelse af, at barnet ikke hører 
efter eller følger de instrukser man giver, men barnet 
har svært ved at opfange kollektive og flere beskeder 
på en gang.

•	 Mangelfuld arbejdshukommelse

Arbejdshukommelsen er at kunne fastholde information 
i bevidstheden med henblik på at kunne fuldføre en opga-
ve og at være i stand til at fortsætte med eller fastholde 
en aktivitet. Arbejdshukommelsen holder den røde tråd 
og sikrer, at vi ved, hvad vi skal gøre hvornår, hvorfor og 
hvordan. Barnet med ADHD har brug for hjælp til dette.

mj01
Typewritten Text
Tilbage til indholdsfortegnelse



7

FORSTYRRELSE I AKTIVITET
Der er to former for aktivitetsforstyrrelse: hyperak-
tivitet (overaktivitet) og hypoaktivitet (inaktivitet), dvs. 
enten for meget eller for lidt aktivitet i forhold til situ-
ationen. 

•	 Ved hyperaktivitet har barnet/den unge meget 
svært ved at holde sig i ro. Det kan være at sid-
de stille på en stol ret længe ad gangen. Man-
ge oplever, i takt med de bliver ældre, at uroen 
flytter ind i kroppen. Begge dele medfører en 
konstant følelse af rastløshed og manglende 
evne til at slappe af. Hyperaktiviteten kan også 
komme til udtryk ved, at barnet/den unge taler 
som et vandfald.

•	 Hypoaktivitet kan være kendetegnende ved, 
at barnet virker initiativløst, dovent, dagdrøm-
mende, fraværende og nærmest forsvinder ind 
i sig selv. 

IMPULSIVITET
•	 Taler eller handler uden at tænke på konse-

kvens.

•	 Afbryder eller svarer på et spørgsmål, inden 
det er stillet til ende. Har svært ved at aflæse 
situationer og kan derfor komme til at overskri-
de andres grænser. Det gør det vanskeligt at 
indgå i leg, aktiviteter og socialt samvær med 
andre.

•	 Har svært ved at vente på tur.

•	 Virker generelt utålmodige, reagerer typisk 
prompte, har kort lunte og kan ”hoppe” rundt 
i relationer til andre, eksempelvis venner. De 
unge kan have mange forskellige kærester, re-
agere impulsivt i forhold til job og i trafikken.

”Jeg sidder og kæmper med min krop, 
og jeg føler, at der er noget, jeg bliver 
nødt til at bevæge. Så er der en tå, der 
føles forkert, så skal den presses mod 
gulvet... Sådan kører det hele tiden!”

Mikkel, 18 år, om uroen i kroppen
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ARVELIGHED, ÅRSAGER OG KOMORBIDITET 
(SAMSYGELIGHED OG TILLÆGSVANSKELIG-
HEDER)
Der er en høj arvelighed inden for ADHD. Tvillingestudi-
er tilskriver genetiske faktorer ca. 80 % af årsagsfor-
klaringen ved ADHD (Damm & Thomsen, 2012). Det 
betyder, at en del forældre eller andre familiemedlem-
mer til børn og unge med ADHD selv har ADHD eller 
ADHD-lignende vanskeligheder. Udviklingen hos børn og 
unge med ADHD er afhængig af, hvordan voksne om-
kring dem håndterer deres vanskeligheder. Det betyder 
også, at psykosociale faktorer som disharmoni i familien 
og social klasse har betydning for, hvor kompenserende 
familien og omgivelserne er i forhold til barnets ADHD 
vanskeligheder og dermed kan spille en rolle i forhold 
til, hvordan og hvor udpræget ADHD-vanskelighederne 
kommer til udtryk. Den rette støtte og behandling kan 
afhjælpe specifikke vanskeligheder og øge barnets mu-
ligheder for udvikling, men ADHD er ikke noget, man 
vokser fra. 

Når man har ADHD, er der fejl i hjernens funktioner i 
bestemte områder. Der er for lidt af signalstofferne 
dopamin og noradrenalin flere steder i hjernen, og det 
menes at være en af årsagerne til opmærksomheds- og 
impulsproblemerne.

En del børn, unge og voksne med ADHD har også an-
dre vanskeligheder eller diagnoser (komorbiditet). Det 
kan f.eks. være autismespektrumforstyrrelse, Tourettes 
syndrom, sprog- og indlæringsvanskeligheder, angst, 
depression og adfærdsfortyrrelse. 

KØNSFORSKELLE
Flere drenge og mænd end piger og kvinder har diag-
nosen ADHD, men der findes ingen videnskabelig for-
klaring på denne fordeling. Der er muligvis en skævhed 
i diagnosticeringen. Det kan skyldes, at de mere synlige 
symptomer som impulsivitet og hyperaktivitet ses hyp-
pigere hos mænd end hos kvinder. ADHD kommer ofte 
anderledes til udtryk hos kvinder, der kan være mere 
stille og indadvendte med deres opmærksomhedsfor-
styrrelse med det resultat, at ingen opdager deres van-
skeligheder. 
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Rammer og
organisering
Børn og unge med ADHD har ofte svært ved at skabe 
overblik, organisere og planlægge i hvilken rækkefølge 
ting eller aktiviteter skal foregå. De er konstant på over-
arbejde i forhold til at forsøge at holde styr på deres 
hverdag. Det, de fleste andre ikke bruger særlig meget 
energi på, er for børn og unge med ADHD en labyrint 
uden rød tråd. Børn og unge med ADHD trives bedst 
med forudsigelighed; ellers overvældes de af krav og for-
ventninger og oplever ofte at være i en kaostilstand som 
giver ”rod i hovedet” og frustrerer. Struktur er med til 
at give hverdagen rammer og forudsigelighed, og som 
klubmedarbejder kan du være med til at skabe og tyde-
liggøre en struktur, der gør det nemmere for barnet at 
overskue og agere hensigtsmæssigt i (klub)hverdagen.

I dette afsnit kan du finde nogle undertemaer, der giver 
dig konkrete forslag til, hvordan du kan arbejde målret-
tet med at skabe overskuelige rammer og organisering:

•	 Fælles front og klubbens kultur

•	 Strukturelle og visuelle støttesystemer

•	 Tidsfornemmelse

•	 Fysisk indretning
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FÆLLES FRONT OG KLUBBENS KULTUR1 
Som institutions- og arbejdsform er fritids- og ung-
domsklubber præget af stor mangfoldighed, aktivitet 
og skiftende fremmøde fra børnene og de unge. Det er 
et forholdsvis ustruktureret miljø, præget af forandring 
og uforudsigelighed med mange uskrevne regler og 
normer. Klubberne har forskellige kulturer, forskellige 
pædagogiske referencepunkter og praksisformer og 
forskellige måder at samarbejde på.

Klubberne har eksisteret som institutionsform i 71 år, 
og der er de senere år sket en tydelig, øget professio-
nalisering af klubbernes pædagogikker og metoder. På 
trods af nye og innovative arbejdsmetoder går der en 
tydelig linje gennem tiden med hensyn til formål, pæda-
gogisk praksis og kulturelle træk.

Det er en institutionsform, som er baseret på medlem-
mernes frivillige fremmøde, aktiviteter, der udspringer 
af den aktuelle børne- og ungdomskultur, samt et tyde-
ligt fokus på de større børn og unges aktive medbestem-
melse i dagligdagen. Heri er indlejret et mål om med-
borgerskab, og der går således en direkte linje fra det 
interne fællesskab i klubben til det samfundsmæssige 
fællesskab, vi alle stræber efter at være en del af. Rela-
tionen mellem de ansatte og børn og unge er et vigtigt 
element til at skabe udvikling og læring, mens relationen 
mellem jævnaldrende – det bærende fællesskab – er 
klubbens livsnerve og grundidé. 

Netop derfor kan fritids- og ungdomsklubber danne et 
godt socialt prøverum for børn og unge med ADHD. 
Fællesskabstanken og de dertil knyttede aktiviteter er 
så at sige en del af klubbernes DNA, og med en bevidst, 
faglig tilgang kan børn og unge med ADHD profitere 
og lære rigtig meget af at indgå i de sociale arenaer, 
klubben skaber. Blot er det vigtigt at pointere, at børn 
og unge med ADHD har særligt behov for forudsigelige 
rammer, hvor de uskrevne regler, rutiner og normer, 
som er i klubben, tydeliggøres. Jo mere bevidst perso-
nalet er om kulturen i klubben, jo nemmere er det at 
konkretisere den. Derudover er det vigtigt at sørge for 
at skabe rammerne for en konstruktiv erfaringsudveks-
ling personalet imellem, hvor vigtige informationer om 
de enkelte børn eller unge med ADHD videreformidles. 
Gode spørgsmål at arbejde med i en personalegruppe, 
der fokuserer på at skabe en fælles platform, er: 

•	 Hvilke værdier arbejder vi ud fra i vores klub?

•	 Er der konkrete regler og rammer i klubben? 

•	 Er regler og rammer visuelt synlige?

•	 Hvorfor gør vi, som vi gør?

1 Afsnittet er skrevet i samarbejde med Ulla Andersen, konsulent 
i Ungdomsringen
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STRUKTURELLE OG  
VISUELLE STØTTESYSTEMER
Når du støtter barnet og den unge med ADHD i at ska-
be struktur, kan du hjælpe med at lave faste rytmer og 
rutiner, konkrete planer for aktiviteter og opgaver og 
hjælpe med at prioritere dem. Du kan som klubmed-
arbejder bruge dit overblik til at hjælpe barnet med at 
holde den røde tråd. 

Mennesker med ADHD er ofte visuelt stærke. De visuel-
le systemer er med til at afhjælpe problemer i forhold til 
arbejdshukommelsen og risikoen for at blive afledt. Det 
talte ord forsvinder i det øjeblik, det er sagt, og børn og 
unge med ADHD har brug for en tydeligere kommunika-
tion end den rent verbale. Visuelle systemer kan derfor 
være med til at spare mange ord og diskussioner. Der er 
mange muligheder, når det gælder om at guide barnet  
 

visuelt. Du kan eks. anvende boardmaker, fotos, symbo-
ler og tekst. De fleste børn og unge har en mobiltelefon, 
og på den kan du hjælpe med at skrive aftaler ind i kalen-
deren, huskenoter og sætte alarmer som påmindelser. 
På den måde skabes der overblik og forudsigelighed. 
Ligesom der findes et hav af Apps til smartphones, som 
gratis kan downloades. Det er dog vigtigt, at man som 
voksen bruger tid på at vejlede barnet/den unge i at 
anvende dem, så de implementeres ordentligt.

Det kan være en hjælp at hænge et ugeskema op, som 
er synligt for alle. Sæt gerne visuelle billeder på aktivi-
teterne.

Mandag Svømning for 4.+5. klasser

Tirsdag Glaskunst i KREA

Onsdag Madklub kl. 17-19

Torsdag Tilmeld hockey senest kl. 16

Fredag Hockeyturnering for 7. klasser

StrukturKonkret

Struktur
Visuelle systemer

støtte
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mandag
tirs

dag
onsdag

torsd
ag

søndagfre
dag

lørdag

De 8 H’er
1. Hvad skal vi lave? – Indhold
2. Hvorfor skal vi lave det? – Skabe mening
3. Hvornår laver vi det? – Tidspunkt
4. Hvor skal vi lave det? – Placering
5. Hvem laver vi det med? – Voksne, børn
6. Hvordan laver vi det? – Metode
7. Hvor længe laver vi det? – Tidsperspektiv
8. Hvad skal vi lave bagefter? – Indhold

Barnet med ADHD kan have stor gavn af at have sin egen tavle, hvor dagens aktiviteter og opgaver 
sættes på. Tavlen kan barnet altid vende tilbage til i løbet af dagen, hvis overblikket smutter.

Tag udgangspunkt i de 8 H’er, når du vil 
hjælpe barnet med at skabe overblik.
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Adam på 13 år med ADHD ankommer 
til klubben. Det første rum, han går ind 
i, er garderoben. I garderoben ligger 
tasker og jakker hulter til bulter, og 
støjniveauet er højt, for der er mange 
børn, der lige er ankommet.  

Adam går i stå midt i alt det kaoti-
ske, og først da en voksen ”vækker” 
ham, får han lagt sin jakke og taske 
fra sig og kommer videre. Adam 
har svært ved at ryste ankomsten 
af sig, og personalet oplever ofte, 
at han efterfølgende virker utryg.  

Personalet prioriterer, at der al-
tid står en voksen i garderoben, 
når Adam kommer fra skole. 
Den voksne kan guide Adam 
videre i huset til den faste 
garderobeplads, han har fået 
et andet sted, hvor han hver 
dag kan lægge sine ting det 
samme sted. Det skaber ro 
og tryghed. Adam får på den 
måde en god start i klubben.

Nogle børn og unge med ADHD har behov for hjælp til 
at dele opgaver op i mindre dele. Det kan f.eks. være til 
at tydeliggøre ankomsten i klubben. Sæt tegninger eller 
fotos ind i skemaet og støt visuelt. 

En rolig, god ankomst i klubben udgør udgangspunktet 
for resten af dagen. Derfor kan det være en god ide at 
gøre sig overvejelser om, hvordan børnene modtages. 

•	 Er det muligt at planlægge personalets opgaver, 
så der er en modtager i eller tæt på garderoben?

Gå stille ind i garderoben

Hæng jakken op

Stil tasken i skabet

Sig goddag til en voksen

Aftal, hvad jeg skal lave i dag
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TIDSFORNEMMELSE
Børn og unge med ADHD har ofte en dårlig tidsfornem-
melse og svigtende tidsregulering. Det hænger sam-
men med planlægningsproblemer, da det er svært at 
overskue og vurdere, hvor lang tid en aktivitet vil tage. 
Det kan f.eks. betyde, at barnet godt kender klokken, 
men har svært ved at fornemme hvor lang tid, 15 min. 
egentlig er. Man kan med fordel anvende en Time Timer, 
der visuelt viser, hvor lang tid der er gået, hvor lang tid 
der er tilbage, eller hvor lang tid der er, indtil en given 
aktivitet begynder.

Det kan også være en god forberedelse for barnet eller 
den unge, at den voksne verbalt giver remindere og ad-
varsler, ligesom man kan anvende tegninger eller white 
board til visuelt at illustrere i hvilken rækkefølge og tids-
mæssig længde, forskellige aktiviteter foregår.

•	 Hvordan kan I støtte og forberede dem, der har 
brug for hjælp til tidsstyring?

FYSISK INDRETNING
Børn og unge med ADHD overstimuleres hurtigere end 
andre børn. Nogle er letafledelige og kan ikke koncentre-
re sig om at spille et spil med andre, hvis de sidder i et 
stort åbent rum, hvor der spilles bordtennis i baggrun-
den. Nogle bliver påvirkede af belysning og lugte. Eksem-
pelvis er lysstofrør ofte en kilde til at skabe yderligere 
uro eller duftlys med til at gøre utilpas. Ved at gøre sig 
overvejelser omkring rummenes indretning og funktion 
kan man hjælpe til at afgrænse og undgå at oversti-
mulere. Måske er det på tide at rydde op og rydde ud? 
Mange børn og unge med ADHD kan ikke overskue for 
mange farver og ting.

Mange steder kan det være en fordel at indrette et sær-
ligt roligt stille-rum med klare retningslinjer for, hvordan 
det må bruges. Der kan enkelte børn og unge trække 
sig tilbage, når der er behov for det, eller få muligheden 
for at være sammen et mindre antal ad gangen. Et stil-
le-rum kan også bruges som ”pause” for de børn, der 
har behov for det. 

•	 Hvad indbyder rummene til? 

•	 Er det tydeligt og overskueligt, hvilken funktion 
rummet har? 

•	 Hvilke krav stiller vi til børnenes opmærksom-
hed? 

•	 Hvad hænger på væggene? Er det et kaos af 
gamle plakater og sedler hulter til bulter?

55

50

45

40

35
3025

20

15

10
5

0

15 minutter

1time 20 minutter

5 minutter
Nu er det tid! NU!

15 minutter

1time 20 minutter

5 minutter
Nu er det tid! NU!

En Time Timer kan rekvireres via ADHD–foreningens netbutik
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Kommunikation
Kommunikation kræver gode kognitive evner. Almindeli-
ge samværsformer og kommunikation kan være særligt 
vanskelige for børn og unge med ADHD, fordi det forud-
sætter (kognitive) evner til at:

•	 Fastholde sin opmærksomhed, at kunne si og 
sortere og finde det væsentlige

•	 Man har en god sprogforståelse

•	 Man er i stand til at opfatte og forstå sociale og 
følelsesmæssige signaler

•	 Man kan hæmme sine impulser

•	 Man kan sætte sig ind i, hvad andre tænker, føler 
og mener

•	 Man er i stand til at holde sig i ro

Gode kognitive færdigheder inden for ovenstående om-
råder er centrale for at kunne agere hensigtsmæssigt. 
Har man ikke de nødvendige kognitive evner til at forstå 
en situation eller omgivelsers krav, vil man udvise en 
adfærd, der er anderledes end andres. Man vil reage-
re på måder, som omgivelserne ikke forstår og derfor 
ofte tager afstand fra. Typisk bruger børn og unge med 
ADHD enormt meget hjernemæssig energi på at forstå 
og fortolke deres omgivelser. Færdigheder, som hos de 
fleste andre er automatiserede og ureflekterede. Man-
ge børn og unge med ADHD er blevet mødt med skæld-
ud og misforståelse, fordi vi i vores kommunikation med 
andre let kommer til at tillægge dem nogle motiver, vi 
forventer, de har. Tænker du som klubmedarbejder: 
”Hun skaber sig og råber højt, fordi hun er hysterisk og 

ønsker at prøve grænser af”, så styrer det din reaktion 
i én retning. I en anden, hvis du tænker: ”Der er noget, 
der frustrerer Sille så meget at hun overloades og rea-
gerer med råberi. Lad os finde ud af, hvad det er”.

I dette afsnit kan du finde undertemaerne:

•	 Åbenhed

•	 Tydelig og konkret kommunikation

•	 Positivt sprogbrug

•	 Konfliktforebyggelse  
og håndtering (model)

•	 At tage en pause – stoppe op 
– tænke – handle

•	 Samarbejde med forældre til børn 
og unge med ADHD 

•	 Dagsorden – et redskab til samarbejde
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ÅBENHED
Når man som klubmedarbejder arbejder med børn og 
unge med ADHD (eller andre vanskeligheder), kan det 
være svært at vide, hvordan og hvor meget man skal 
fortælle de andre børn og unge i klubben om eksem-
pelvis Sara med ADHD og hendes vanskeligheder. Man 
kan være bange for, at man stigmatiserer Sara yderli-
gere ved at fortælle andre om hendes diagnose. Men 
åbenhed giver andre børn og unge en mulighed for at 
få indsigt i, hvorfor Sara nogle gange reagerer ander-
ledes end de fleste. Sætter man ord på det der sker, 
giver man de andre en mulighed for at forstå, og man 
vil som oftest opleve, at andre børn og unge er gode 
til at tage hensyn, hvis de ved hvordan og hvorfor, de 
skal gøre det. Det gavner fællesskabet og muligheden 
for social inklusion, at alle lærer, at retfærdighed ikke 
er, at man får det samme, men at man får det, man 
har behov for. Inddrag barnet og den unge med ADHD 
i, hvordan I kan tale med de andre i klubben. Inddrag 
også gerne deres forældre. Lyt til deres erfaringer og 
viden og forklar hvorfor, I finder det vigtigt at være åbne 
om forskellige behov. Husk at åbenhed ikke er kritik af 
barnet, men en måde at komme med en forklaring på. 
Tal altid ordentligt og respektfuldt om barnet og dets 
vanskeligheder. 

•	 Hvordan hjælper I børn og unge med ADHD med 
at sætte ord på deres vanskeligheder? 

•	 Hvordan arbejder I med at skabe forståelse for 
den enkeltes vanskeligheder blandt resten af 
klubbens medlemmer?

Sara ankommer til klubben ved at stor-
me ind og smække hårdt med døren. 
Da klubmedarbejderen beder hende 
lukke døren stille og roligt, råber Sara: 
”Gu vil jeg da ej, I er kraftedeme så 
åndssvage i den her klub!”. Sara går 
op i stille-rummet og smækker døren 
hårdt bag sig. Der er en del børn, 
der lige er ankommet i klubben, og 
de står i garderoben og ser målløst 
efter Sara. Klubmedarbejderen si-
ger: ”Jeg tror, Sara har det svært 
i dag. Derfor råber hun sådan lige 
nu. Hun skal lige have lov til at sid-
de lidt for sig selv i stille-rummet 
og køle lidt af, så kommer hun 
ud, når hun har lyst til at være 
sammen med os igen”. De an-
dre snakker videre og hænger 
jakker på plads. Klubmedarbej-
deren giver Sara 10 min., før 
hun går ind til hende. Klub-
medarbejderen starter med 
at rose hende for at gå lidt 
for sig selv, da hun var vred.
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TYDELIG OG KONKRET KOMMUNIKATION
Vær konkret og skræl sproget for overflødigt indhold. 
Tal tydeligt med korte præcise sætninger. Spørg til, om 
den unge lytter, og lad gerne den unge fortælle, hvad 
I har aftalt. På den måde får du en god fornemmelse 
af, hvordan og hvilket af det, du har sagt, er opfattet. 
Undlad ironi og sarkasme. Mange børn og unge med 
ADHD er meget konkret tænkende og opfatter det, du 
siger, bogstaveligt. Det kan derfor være forvirrende for 
dem, når du anvender ironi og sarkasme. Undlad at 
bruge ukonkrete svar som ”måske” og ”senere”. Sæt et 
konkret tidspunkt for, hvornår en aktivitet eksempelvis 
begynder og sørg for at overholde det. 

POSITIVT SPROGBRUG
Alt for mange børn og unge med ADHD oplever ofte at 
blive afvist og at få skældud. Du kan som klubmedarbej-
der arbejde på at give positiv feedback til unge, også 
selvom det nogle gange er en udfordring. Din indstilling, 
tilgang og måde at tale til og om barnet og den unge på 
har en kæmpe betydning for, om den unges jegopfattel-
se påvirkes i positiv eller negativ retning. Du kan som 
klubmedarbejder fokusere på at forstærke konkret, 
positiv adfærd og samtidig støtte den unge i at træne 
vigtige sociale kompetencer.

Gode huskeregler, når du arbejder med børn og unge 
med ADHD.

•	 Hjælp barnet og den unge med at udpege sine 
styrker

•	 Brug dit sprog til at fremhæve styrker frem for 
mangler

•	 Giv ros! Man kan ikke rose for meget, så længe 
den er oprigtig og ikke er en indirekte kritik

•	 Børn og unge, der er vant til meget kritik, vægrer 
sig ofte mod ros, men bliv ved alligevel. ”Det er 
mit job som pædagog at give dig ros, så det bliver 
jeg ved med”

Den unge med ADHD har typisk ofte 
fået negative spejlinger: ”Hør nu ef-
ter!”, ”Lad være med at afbryde!”, 
”Sid ordentligt!”, ”Tag dig nu sam-
men!”. 

Den unge med ADHD har ligesom 
alle andre unge behov for at få an-
erkendt det, der går godt: 

”Jeg lagde mærke til, at du gik 
ud fra stopbold og tog en pau-
se i stedet for at starte en 
diskussion, da du var uenig 
med Anna om reglerne”.
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KONFLIKTFOREBYGGELSE OG HÅNDTERING
I arbejdet med børn og unge med ADHD kan konflikter fylde meget. Husk altid på, at frustrationer hos barnet/den unge 
med ADHD er udtryk for vanskeligheder. Når et barn eller en ung ofte havner i konflikt, er det fordi, det er vanskeligt at 
tolere ændringer eller skift, barnet/den unge har svært ved at forudsige og overskue situationer, svært ved at udskyde 
sine behov, fastholde sin opmærksomhed og ved at hæmme egne impulser og sit temperament. I stedet for at bebrejde 
eller at skælde ud skal du som klubmedarbejder kunne vise, at du kan rumme og tage ansvar for situationen med dine 
ord og dit kropsprog. Det kan dog til tider være en stor udfordring, og kan du mærke, at din egen vrede og frustration 
gør, at du er påvirket, så du ikke tænker klart og professionelt, kan en aftale om at skifte med en kollega være en god ide. 
Somme tider kan et personskifte virke nedtrappende i sig selv, særligt hvis den unge er i det røde felt. Nedenstående 
model for konfliktforebyggelse og håndtering indeholder 5 trin. På hvert trin kan du finde inspiration og gode råd til både 
at håndtere en tilspidset situation her og nu (Det røde felt), men også til at arbejde forebyggende og på at følge op efter 
konflikt. 

Model udarbejdet i samarbejde med udviklingsgruppe

1. FOREBYGGENDE
Sørg for ro, forudsigelighed og tydelige 

spilleregler. Iagttag og spørg ind til 
barnet. Sæt ord på det, du ser (krops-

sprog). Tilpas krav og forventninger. 
Lav aftaler/strategier for, hvad barnet 

har brug for, når noget er svært

2. PÅ VEJ OP
Tal afdæmpet. Afled eller 

undersøg: Hvad sker der lige nu?
Tydeliggør konflikten for barnet og giv 

overskuelige muligheder. 
Begræns din talestrøm

Udvis forståelse. Vær lydhør.
Vis barnet, du vil det, selvom 
det har været i konflikt.
Giv tid til time in og time out.
”Er du klar til at snakke nu?”

Ros barnet for at være faldet til ro og det,
der gik godt, inden barnet går hjem. 
Følg op med barnet: ”Hvad gør vi næste 
gang, det bliver svært?”. Evaluér med andre 
voksne:”Kan vi gøre noget anderledes næste gang?”

4. NEDTRAPPENDE

5. EFTERFØLGENDE

Bevar roen. Husk ADHDen har 
taget over. Skærm og sørg for, at ingen 

kommer til skade. Vær til stede for barnet 
- evt. på afstand. Guid ud/væk

3. DET RØDE FELT
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Modellen læses fra venstre mod højre i trappetrinene, 
således at man starter fra det forebyggende på vej op til 
det røde felt, derefter nedtrappende og efterfølgende. I 
det forebyggende og opfølgende arbejde er det centralt 
at samarbejde med barnet og den unge om at finde ud 
af, hvad det er, der svært i en pågældende, konkret situ-
ation og at finde løsninger til, hvad I kan gøre anderledes 
næste gang. På den måde kan mange fremtidige konflik-
ter potentielt undgås, og den unge oplever at blive set, 
hørt og forstået samtidig med at strategier til at kunne 
håndtere svære situationer tydeliggøres.

•	 Hvordan arbejder I med at forebygge og håndte-
re konflikter?

•	 Hvordan giver I andre børn og unge en plan for, 
hvordan de kan takle konflikter med børn, der har 
det svært?

AT TAGE EN PAUSE – STOPPE OP –  
TÆNKE – HANDLE
Et særligt kendetegn ved at have ADHD er, at det kan 
være vanskeligt at stoppe op og tænke, før man handler. 
Det er særligt vanskeligt, når man føler sig uretfærdigt 
behandlet og vred. Man kan med fordel samarbejde 
med den unge om at lave en strategi for, hvad vedkom-
mende kan gøre, hvis vreden eller frustration opstår. 
Forskellige strategier virker for forskellige børn og unge. 
Det kan f.eks. være, at Peter har brug for at kunne gå 
ind i stille-rummet og tage høretelefoner på og høre lidt 
musik, når noget bliver svært. Det kan være, han har 
brug for at løbe en tur rundt om klubben. Lad den unge 
vælge sin foretrukne metode og mind ham om at bruge 
den. Ikke alene hjælper du den unge til at få en mindre 
konfliktfyldt hverdag, men han får også muligheden for 
at træne selvkontrol og kognitive strategier, som kan 
gavne ham i andre sammenhænge i fremtiden.

SAMARBEJDE MED FORÆLDRE TIL BØRN  
OG UNGE MED ADHD
Det er altid vigtigt at have en åben og anerkendende 
tilgang til samarbejdet med forældre om deres børn og 
unge. Med børn og unge med ADHD eller lignende van-
skeligheder er det særligt vigtigt. Forældre til børn med 
vanskeligheder bliver ofte kontaktet, når noget ikke fun-
gerer. Mange forældre kan have oplevelser af bebrejdel-
ser og misforståelser i mødet med professionelle bag 
sig. De kan derfor føle sig særligt udsatte og sårbare i 
samarbejdet med jer.

Dertil kommer, at der er en høj arvelighed indenfor AD-
HD-diagnosen. Det er en udfordring for forældre, der 
selv har ADHD, at skabe de rammer, der skal til for 
at hjælpe deres børn og unge med ADHD. Tilrettelæg 
møder og kommunikationen med forældrene, så det er 
tydeligt, hvilke forventninger og aftaler der foreligger. 
Husk altid, at forældre er eksperter i deres egne børn, 
ADHD eller ej. Lyt og vær nysgerrig på deres perspekti-
ver. De kender måske nogle redskaber, der virker gavn-
lige i forhold til deres barn. Husk også at give forældre 
til børn og unge med ADHD besked om, når noget går 
godt. 
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DAGSORDEN  
– ET REDSKAB TIL SAMARBEJDE
Brug dagsorden, når du skal holde møder med foræl-
dre, skole, sagsbehandlere og andre samarbejdspart-
nere. En dagsorden hjælper med at holde den røde tråd 
i en samtale, og sender du den ud til mødedeltagerne i 
forvejen, har de en mulighed for at forberede sig. Det 
skaber forudsigelighed for alle parter, og det giver en 
mulighed for at holde samtalen på sporet. Nedenståen-
de er et eksempel på, hvordan en dagsorden kan se ud. 
Eksemplet er udarbejdet med inspiration fra Vækstmo-
dellen – vejen til den gode samtale (Grønbæk og Pors, 
2009). Denne mødestruktur tager udgangspunkt i, 
hvad der går godt, altså barnets ressourcer og mulig-
heder. Samtidig huskes deltagerne på at indgå aftaler 
om, hvem der har ansvar for hvad og, særligt vigtigt, 
at der sættes en dato for opfølgning. Alt sammen med 
fokus på at skabe positiv, fremadrettet dynamik i sam-
arbejdet. 

DAGSORDEN FOR MØDE MED FORÆLDRE OG ANDRE 
SAMARBEJDSPARTNERE

1. Forventninger til mødet

2. Hvad går godt i klubben?

3. Hvilke udfordringer er der?

4. Hvilke muligheder har vi?

5. Aftaler(hvem gør hvad, hvornår?)

6. Dato for opfølgningsmøde

HUSK at holde fokus på:
Hvad kan jeg gøre/forandre? Frem for: 
Hvad kan andre gøre eller forandre… 
Dette perspektivskift kan åbne nye mulig-
heder i det fremadrettede samarbejde.
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Det sociale 
og fællesskaber
Når man skal indgå i relationer, herunder samtaler eller 
aktiviteter med andre, stiller det krav til en række op-
mærksomhedsfunktioner. Man skal kunne fokusere og 
fastholde opmærksomheden, da man både skal være 
opmærksom på det, man selv er i gang med, samtidig 
med at man er opmærksom på den andens ønsker 
og behov. Ydermere skal man også kunne fordele op-
mærksomheden, både på sig selv og den anden, sådan 
at samværet ikke kun foregår på den enes betingelser. 
De fleste med ADHD kender godt reglerne for social ad-
færd, men har svært ved at anvende dem i praksis pga. 
deres impulsivitet. Man kan også sige, at mennesker 
med ADHD har sociale perceptionsvanskeligheder, hvil-
ket betyder, at de har svært ved at skabe overblik over 
det, der foregår, og har vanskeligheder med at aflæse 
andre præcist. Derfor har børn og unge med ADHD 
sværere ved indlæring af almindelige normer og regler 
for adfærd. Vanskelighederne med impulsivitet og op-
mærksomhed gør det svært dels at få de erfaringer, 
andre gør sig, og dels at nå at aflæse omverdenens re-
aktioner på deres adfærd, og få reflekteret over det, de 
oplever. Mennesket er skabt til at indgå i fællesskaber, 
og det er i fællesskabet og det sociale samspil, børn og 
unge med ADHD udvikler sig. I klubberne arbejder man 
ud fra en grundlæggende respekt for det enkelte barn 
og det fællesskab, det indgår i. Her er en særlig forstå-
else og rum for, at børn og unge lærer og udvikler sig i 
socialt samspil med omgivelserne. Når man har ADHD, 

har man behov for støtte og træning i forhold til at kun-
ne indgå i fællesskaber. Derfor er klubberne en særlig 
træningsarena for udviklingen af nødvendige sociale 
kompetencer.

I dette afsnit kan du finde undertemaerne: 

•	 Relationsarbejde

•	 Om deltagelse i klubfællesskaber

•	 Interessefællesskaber

•	 At forberede, igangsætte og gennemføre aktivi-
teter

RELATIONSARBEJDE
Alle børn og unge, ADHD eller ej, profiterer af at have 
udviklet gode relationer både til professionelle og til 
jævnaldrende. Klubmedarbejderens gode relation til 
barnet og den unge med ADHD er fundamentet for et 
udbytterigt professionelt arbejde med barnet. Et arbej-
de, der kan kræve meget energi, og som kan stille store 
krav til klubmedarbejderens evne til at arbejde med re-
lationer. En god relation til barnet giver forståelse for, 
hvad der ligger til grund for barnets vanskeligheder og 
reaktioner. En forståelse, der fører til empati frem for 
vrede og frustration over barnets adfærd. 
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Positive relationer til jævnaldrende er en særlig be-
tydningsfuld trivselsfaktor for børn og unge. Klubmed-
arbejderen er derfor en betydningsfuld rollemodel for 
udviklingen af positive relationer i klubfællesskabet. Det 
er altid den voksne, der har ansvaret for at skabe en re-
spektfuld kommunikation i klubfællesskabet. Den måde, 
klubmedarbejderen opfatter og taler om barnet og den 
unge med ADHD på, har en direkte effekt ikke alene på 
det enkelte barns mulighed for at skabe en positiv selv-
opfattelse, men også en særlig indflydelse på, hvordan 
de andre medlemmer i klubben kommunikerer om og 
med barnet og den unge med ADHD. Relationsarbej-
det handler altså i høj grad om at være i stand til at 
se ud over den adfærd, der er præget af impulsivitet, 
uopmærksomhed og uro og at få skabt et rum, for at 
barnet og den unge med ADHD i tillid til omgivelserne 
trygt kan udvikle sig. Det er vigtigt at være sig bevidst 
om, at den voksne altid er ansvarlig for relationen.

•	 Hvordan arbejder I målrettet på at opretholde og 
fastholde en positiv relation til de børn og unge, 
der er særligt udfordrede?

•	 Hvordan kommunikerer I til og om barnet og den 
unge med ADHD i personalegruppen og overfor 
de andre klubmedlemmer?

Børn og unge med ADHD ligner 
alle andre børn og unge på man-
ge måder. De har masser af om-
råder, hvor de er kompetente, er 
kreative, har humor og kan for-
dybe sig i opgaver.
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OM DELTAGELSE I KLUBFÆLLESSKABER 
Fællesskaber er en essentiel del af det (klub)pædago-
giske arbejde, og i den pædagogik, der udøves, er der 
mulighed for at gøre en forskel for etableringen og ud-
viklingen af fællesskaber. Klubfællesskabet er en træ-
ningsarena for udviklingen af sociale færdigheder hos 
børn og unge. Ofte sker udviklingen af sociale færdig-
heder naturligt eller ”af sig selv” hos andre, men hos 
børn og unge med ADHD, der har mangelfulde sociale 
færdigheder, udvikles de ikke uden konkret hjælp. Man 
kan ikke forvente, at børn og unge med ADHD, der har 
sociale udfordringer, selv kan tage initiativ til og selv 
kan strukturere venskaber med andre. Som klubmed-
arbejder kan man opleve, at nogle unge søger udpræ-
get meget kontakt med en bestemt voksen, og det kan 
være udtryk for, at der er behov for at skabe en øget 
tryghed for den unge. Men det er vigtigt at have sig for 
øje, at når der er opbygget en tryghed i relationen, må 
det pædagogiske mål være gradvist at forberede den 
unge til bedre selv at kunne klare sig sammen med an-
dre voksne og i grupper med jævnaldrende unge. Reflek-

sion over, hvorvidt den unge udfordres tilstrækkeligt i 
at afprøve samvær med andre, er derfor en central del 
af arbejdet med unge med ADHD. Har et barn eller en 
ung en særlig tilknytning til en bestemt voksen, er det 
centralt at være opmærksom på, at samværet har et 
pædagogisk formål, som handler om gradvist at lære 
børn og unge sociale kompetencer. Klubmedarbejderen 
kan i det arbejde beskrives som en proceskonsulent i 
forhold til de små og langsomme, men betydningsfulde 
skridt, børn og unge med ADHD tager i forhold til at del-
tage i samvær og fællesskaber med andre. 

•	 Man kan også lære noget af at være deltager på 
sidelinjen og se, hvordan andre er sammen. Men 
er der nogen børn og unge i jeres klub, som altid 
ser på eller kun er sammen med voksne?

•	 Hvad gør I for at sikre disse børn og unge til-
strækkelig udfordring i forhold til at træne deres 
deltagelse sammen med andre børn og voksne? 

DEN VOKSNE SOM PROCESKONSULENT

•	 Gennemgå scenarier/situationer med barnet/den unge, 
gerne visuelt (vha. tegninger eller piktogrammer)

•	 Udforsk bagefter sammen med barnet/den unge hvad 
der gik godt og hvorfor.

Kilde: Anne Vibeke Fleischer, 2009.
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INTERESSEFÆLLESSKABER
Aktiviteter er et redskab til at skabe fællesskaber. Når 
man har svært ved at indgå i relationer til jævnaldrende, 
vanskeligt ved at aflæse de spilleregler, der er i et fælles-
skab, og kommer til at overskride andres grænser, re-
sulterer det ofte i, at man vælges fra eller afvises, sær-
ligt når de unge selv skal organisere aktiviteter. I klubregi 
er der en oplagt mulighed for at skabe et rum, hvor en 
aktivitet eller en interesse kan udgøre adgangsbilletten 
til et interessefællesskab for de unge med ADHD. Når 
aktiviteterne er noget, klubmedarbejderen starter eller 
hjælper til med at igangsætte, og som de unge kan væl-
ge at være med til, er det lettere for de unge med be-
hov for hjælp og støtte at deltage. I det fællesskab, der 
skabes omkring aktiviteten, trænes nogle færdigheder, 
som senere kan åbne muligheden for at indgå i andre 
fællesskaber på egen hånd. Derudover kan aktiviteter 
anvendes som redskab til at fremhæve og understøtte 
det, den enkelte kan og er god til. Noget som børn og 
unge med ADHD, der kan have mange nederlag i baga-
gen, kan vokse, lære og udvikle sig positivt af.

Ved at fremhæve hvad Anders er god til, anerkender 
Frans hans styrker og giver ham en opgave, han kan 
magte og udvikle sig i. De andre unge omkring Anders 
får øjnene op for, at han kan noget særligt. På den måde 
bliver interessen for motocross en fælles reference-
ramme eller en slags adgangsbillet til at indgå i et inte-
ressefællesskab med andre i klubben.

•	 Hvordan arbejder I med aktiviteter, der fremhæ-
ver de unges evner og styrker?

•	 Hvilke aktiviteter igangsætter I, som kan give 
børn og unge, der deltager meget lidt i aktivite-
ter sammen med jævnaldrende, en mulighed for 
at være med?

Anders på 11 har ADHD. Han har 
været meget urolig og haft mange 
konflikter som gør, at mange af hans 
jævnaldrende har trukket sig fra 
ham. I klubben er Anders meget op-
taget af motocross. Han er at finde 
på klubbens motocrossværksted, 
fra det åbner i foråret, til sæsonen 
slutter i efteråret. Han er en habil 
motocross kører, men er også rigtig 
god til at skille maskiner ad, rense, 
pudse og samle dem igen.

Frans, som er den voksne, der er 
ansvarlig for motocrossaktivite-
terne, sætter derfor ofte Anders 
til at vise ”nye” børn på værkste-
det, hvordan maskinen skal ren-
ses efter et løb. 

Anders er i den sammenhæng 
yderst grundig og giver gerne 
de andre en hjælpende hånd. 
Flere af de andre medlemmer 
i klubben er begyndt at inddra-
ge Anders, når de snakker 
om motocross - også når de 
er i caféen eller møder ham 
andre steder i klubben.
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Hver onsdag er der rundbold på klubbens plæne. Inden kampen tager klubmedar-
bejderen Alfred Peter til side. Peter har ADHD. Han elsker at spille rundbold, men 
sidste onsdag endte Peter i slåskamp, da han blandede sig i en konflikt imellem to 
andre unge. Alfred og Peter har talt om, at han skal øve sig i at blande sig uden 
om de andres konflikter. Alfred minder Peter om deres aftale. Alfred samler 
alle dem, der vil være med til rundbold, og spørger ind til reglerne. Alfred 
sørger for at lade Peter fortælle. Peter kender reglerne til punkt og prikke.

Da spillet er godt i gang, mærker Alfred, at Peter og Mohammed bliver 
frustrerede over noget. De brokker sig højlydt. Alfred stopper kam-
pen og siger: ”Nu kan jeg mærke, der er noget, der ikke er, som det 
skal være. Hvad gør vi ved det?” De andre begynder at brokke 
sig. Nu var de lige så godt i gang. Alfred fastholder, at kampen 
ikke fortsætter, før der er fundet en løsning. Mohammed si-
ger: ”Det er bare fordi, Kenneth ikke vil lade mig kaste.” 
Kenneth kigger ned i jorden. ”Det er fordi du ikke kaster 
ret langt.” Peter blander sig: ”Ja, Kenneth er latterlig!” 
Alfred stopper Peter og siger henvendt til Peter: ”Pe-
ter, er det her din konflikt?”

Denne gang virker den venlige henstilling, og 
Peter ser ned i jorden og går over til hegnet. 
Alfred gør snakken med Mohammed og 
Kenneth færdig, og kampen kan fortsæt-
te. Efter kampen går Alfred ved siden af 
Peter på vej ind i klubben. Han giver 
Peter et klap på skulderen. Du spil-
lede godt i dag Peter. Peter smi-
ler og løber hen til Mohammed.

AT FORBEREDE, IGANGSÆTTE  
OG GENNEMFØRE AKTIVITETER
Forberedelse af aktiviteten, jf. HVASKO (se de 8 H´er på 
side 20), indebærer en forventningsafklaring, inden ak-
tiviteten igangsættes. Regler og rammer for aktiviteten 
må afklares og gennemgås på en måde, så alle deltage-
re er indforståede med dem. Derudover kan man som 

voksen styre aktiviteten sådan, at den bruges som et 
særligt socialt læringsrum. 

Alfred bruger aktiviteten som redskabet til social læring, 
og han viser de unge, at han ”tør” håndtere og være i 
den udfordring, der opstår, indtil den er løst. Også selv 
om det betyder, at aktiviteten må stoppes, lige når den 
er godt i gang og måske oven i købet flere gange. 
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At være ung
med ADHD
I overgangen fra barn til ung er der en række udviklings-
mæssige milepæle. I ungdommen forventes det, at man 
udvikler personlig identitet og større og større grad af 
selvstændighed, evne til at træffe beslutninger og at 
man ”finder sin plads” i nye sociale roller i forbindelse 
med uddannelse, kønsidentitet osv. At være ung med 
ADHD handler derfor om, hvordan den funktionsned-
sættelse, man har, påvirker muligheden for at udvikle 
selvstændighed, dyrke ungdomslivet og senere blive et 
aktivt medlem af samfundet. 

I dette afsnit kan du finde undertemaerne:

•	 Udvikling af identitet 
og selvstændighed

•	 Sårbarhed

•	 Beskyttende faktorer

UDVIKLING AF IDENTITET  
OG SELVSTÆNDIGHED
En vigtig del af det at leve med et handicap som ADHD, 
der oveni købet er usynligt for andre, handler om, hvor-
dan den unge finder måder at forholde sig til sin ADHD 

på. Refleksioner over personlig og social identitet hæn-
ger sammen med, hvordan man oplever, at andre ser 
på og vurderer én. Det har betydning for, hvordan man 
vurderer sit eget selvværd.

Den personlige og den sociale identitet er tæt forbund-
ne, og gennem deltagelse i forskellige sociale sammen-
hænge afprøver den unge sit tilhørsforhold til forskellige 
grupper og tager afstand fra andre. Der er en negativ 
social stigmatisering, som knytter sig til det at leve med 
et handicap som ADHD, som får stor betydning for den 
unges livsudfoldelse. Det kan være meget begrænsende 
for unge med ADHD i forhold til at udvikle selvstændig-
hed og selvværd. Den sociale stigmatisering er de alme-
ne klubtilbud, der inkluderer unge med ADHD, med til at 
bearbejde, da det giver den unge med ADHD mulighed 
for at indgå i fællesskaber med jævnaldrende.

Mange unge (og børn) med ADHD fremstår som mere 
umodne sammenlignet med deres jævnaldrende uden 
ADHD. Flere faktorer spiller ind. Selve den biologiske 
afvigelse kan bevirke, at den unge følger en anden ud-
viklingstakt end jævnaldrende. I forbindelse med den 
kognitive udvikling kan den unge med ADHD have en 
forsinket udvikling. Eksempelvis i forhold til de eksekutive 
funktioner – også kaldet de selvstyrende systemer, som 
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indebærer selvrefleksion, abstraktionsevne, planlæg-
ningsevne og selvregulering. Områder, der særligt i de 
tidlige teenageår for alvor udvikles. Set i det perspektiv 
kan man sige, at forskellen mellem de krav, der bliver 
stillet til de unge, og deres reelle kompetencer bliver 
større, jo ældre de bliver.

Videreudviklingen af de eksekutive funktioner er et vig-
tigt fundament for den unges evne til selvstændighed; 
især i takt med, at der er mindre og mindre voksensty-
ring – eksempelvis i samværet med andre.

SÅRBARHED
Unge med ADHD er mere sårbare over for stress og 
forvirring end deres jævnaldrende. Typisk reagerer de 
unge med ADHD mere impulsivt og er mere aggressive 
og udadreagerende, når de udsættes for stresspåvirk-
ninger. Dertil hører, at de unge med ADHD bare ger-
ne vil være ligesom alle andre, men oftere udsættes 
for afvisninger fra deres jævnaldrende. De har typisk 
en del nederlag i bagagen og følelsen af ikke at være 
”gode nok” eller en fornemmelse af ikke at slå til. Nogle 
søger derfor fællesskaber, der anerkender, men som 
kan være mindre hensigtsmæssige. Eksempelvis når 
den unge indgår relationer til andre eller i fællesskaber, 
der udnytter hans/hendes impulsivitet og manglende 
refleksionsevne. Vi ved f.eks., at piger med ADHD er 
særligt udsatte i forhold til overgreb eller grænseover-
skridende seksuelle oplevelser (Kopp, 2011). Dertil 
kommer, at mennesker med ADHD er kraftigt overre-
præsenterede i kriminalitetsstatistikker; måske fordi 
det kan være svært at holde fast i det fornuftige valg. 
De unge med ADHD er en udfordring at fastholde, også 
i klubregi. Derfor er det af afgørende betydning, at man 

som klubmedarbejder husker på at bevare roen og er 
vedholdende i kontakten til disse unge. De har særligt 
behov for at vide, at nogen vil dem, og får muligheden for 
at indgå i positive, hensigtsmæssige fællesskaber, hvor 
de kan udvikle sunde, sociale kompetencer.

BESKYTTENDE FAKTORER
Damm & Thomsen (2012) opstiller en række beskytten-
de faktorer i børn og unge med ADHDs omgivelser, der 
har betydning for en sund udvikling hos den unge med 
ADHD. Under personlige beskyttende faktorer er det høj 
IQ, godt temperament, faglig kompetence, gode sociale 
evner og motorisk kompetence. Under miljømæssige 
faktorer er det trygt miljø med struktur, positive voksne, 
normalklasse og accept fra jævnaldrende.

For børn og unge med ADHD har det altså en betydning 
for deres muligheder for at klare sig godt og trives, at de 
træner deres sociale kompetencer, således at de opnår 
sociale evner. Det har også betydning, at de bliver mødt 
med positive voksne og med accept fra jævnaldrende. 
Selvom den unge måske udviser en adfærd, der er af-
visende, har den unge behov for støtte og vedholden-
hed fra sine omgivelser. Væbn dig med tålmodighed og 
vær vedholdende i din kontakt. Er der perioder, hvor den 
unge ikke kommer, har det en betydning, at du f.eks. sen-
der en sms om de tilbud og aktiviteter, der er i klubben. 
Det fortæller den unge, at du vil kontakten, at han er 
savnet ved sit fravær og stadig er velkommen i klubben.

•	 Hvordan arbejder I med at fastholde de unge i 
klubben, som I ikke ser så ofte?
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Ledelse af 
forandringsprocesser 
i klubben
Af projektets afsluttende evaluering fremgår det, at der 
er størst tilfredshed med projektet, metoderne, lærin-
gen og udviklingen hos de klubber, hvor metoderne er 
blevet spredt fra projektdeltagerne til resten af klubben. 
Og dette kan ikke lade sig gøre uden en engageret og 
viljestærk ledelse, der enten deltager i selve projektet 
eller følger op på hjemmefronten.

Anbefalingen til implementering af metoder fra katalo-
get er derfor at sørge for at få ledelsesopbakning, så 
det er muligt at skabe en fælles front i personalegrup-
pen. 

I følgende afsnit vil vi derfor komme ind på ledelsens be-
tydning for implementering. Hvilken rolle spiller ledelsen, 
og hvilke rammer fremmer implementeringen?

At arbejde målrettet med at implementere anderledes 
praksisformer i forbindelse med børn og unge, der har 
ADHD, kræver først og fremmest en opmærksom og 
tydelig ledelse.

Der skal tænkes nyt, der skal måske gøres op med vane-
tænkning og tidligere praksis, og der skal formidles til de 
medarbejdere, som ikke er direkte involveret i arbejdet 
med børn/unge med ADHD, deres forældre og relevan-
te samarbejdspartnere.

Endvidere har de medarbejdere, som skal i gang med at 
eksperimentere med nye metoder, behov for ledelses-
mæssig sparring eller coaching.

Omkring ledelses opbakning siger en klub-
medarbejder:

”Ledelsesengagementet og prioriterin-
gen har været den altoverskyggende 
grund til, at det er lykkedes at sprede 
metoden og de gode erfaringer på ar-
bejdspladsen.” 
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•	 Hvad er målet og formålet med nye praksisformer? 
•	 Hvilke forventninger har ledelsen?
•	 Hvor lang skal testperioden være, og hvornår skal det 

tages op til evaluering?
•	 Hvilke rammer skal der sættes for implementering af 

nye praksisformer?
•	 Hvilke rammer skal der sættes for sparring, refleksion 

og opsamling undervejs?
•	 Hvilken rolle spiller jeg som leder?
•	 Er det nødvendigt/hensigtsmæssigt med støtte udefra?

NÅR VANETÆNKNINGEN BRYDES
For at kunne bryde med vanetænkning kræves der klar-
hed over gældende holdninger og værdier i forbindelse 
med børn og unge med ADHDs tilstedeværelse i klub-
ben.

En start kan være at forholde sig til inklusionsbegrebet 
på et mere overordnet, værdimæssigt plan og diskutere 
konstellationen inkluderende praksis og klub i hele per-
sonalegruppen.

Dernæst kan man gå mere specifikt til værks og stil-
le spørgsmålene: Hvordan ser vi på børn og unge med 
ADHD og andre diagnoser, hvordan ser vi på forældre-
samarbejdet, og hvor kan vi med fordel ændre tilgan-
gen?

Ledelsen har her ansvaret for at igangsætte en refleksi-
onsproces og at fastholde medarbejderne i denne. Det 
er en god ide at fastholde disse refleksioner på skrift for 
at kunne måle en mulig udvikling. 

NYE PRAKSISFORMER
Når man skal igangsætte og eksperimentere med nye 
praksisformer i klubbens hverdagsliv, kræver det over-
blik, organisatorisk kompetence og tid og rum til at vur-
dere nye tiltag og reflektere over den videre udvikling. 
Det er det tilknyttede personales ansvar at få tingene til 
at ske og til at dokumentere ændringer samt til at tage 
eventuelle opgør med tidligere tiders praksis, hvis den 
ikke længere er hensigtsmæssig.

Det er ledelsens opgave at sikre, at personalet får tid og 
plads til at skabe forandringer med kvalitet, og at der re-
flekteres og udvikles i en løbende proces. Opsamling og 
evaluering er her vigtige aktiviteter, og ledelsen skal sik-
re tiden til vurdering på de opnåede resultater og videre 
handlinger, uden at det går ud over basale aktiviteter.

Derfor er det vigtigt – inden processen med indføring 
af nye praksisformer sættes i gang – at man som leder 
overvejer følgende:
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FORMIDLING TIL ANSATTE OG EVT. FORÆL-
DRE SAMT SAMARBEJDSPARTNERE
Når der forandres og ændres i ”det, vi kender”, vil der 
altid være spørgsmål til formålet, metoderne, resultatet 
og holdningerne bag, og her skal ledelsen træde ind og 
sikre, at den nødvendige formidling foregår, og at den er 
af en høj kvalitet.

Alle forandringsprocesser kræver en grundig formidling 
til de berørte personer, såvel professionelle som foræl-
dre til de berørte børn og unge med ADHD. For at give 
formidlingen legitimitet er det en god ide at offentliggø-
re resultater og udfordringer med ledelsens medvirken, 
således at eventuelle spørgsmål og tvivlstilfælde er 
handlet af med ledelsen på forhånd. 

SPARRING OG COACHING
Når medarbejderne arbejder med nye metoder og for-
andringsprocesser, kan de støde på vanskeligheder af 
forskellig art. Det kan derfor være nødvendigt, at der ind-
lægges plads og tid til ledelsesmæssig sparring – især i 
starten. Lederen kan være med til at skabe retning ved 
at stille hv-spørgsmål til de involverede medarbejdere.

I fald ledelsen ikke selv er i stand til at løfte opgaven, 
kan der søges støtte uden for huset til at løfte opga-
ven, sådan at det involverede personale kan sikres den 
optimale faglige udvikling og mulighed for at skabe de 
bedste resultater.

Efterfølgende handler det for lederen om at skabe rum 
og rammerne for den kollegiale faglige sparring og su-
pervision.

OPSAMLING1

Forandringsprocesser kræver en professionel indstil-
ling fra alle involverede, og der skal sættes de nødvendi-
ge ressourcer af i dagligdagen med henblik på at skabe 
de bedste resultater for både børn og unge med ADHD 
og det involverede personale. Det er en ledelsesmæssig 
opgave at sikre dette – og det skal ske i samarbejde 
med det direkte involverede personale samt de øvrige 
ansatte. 

Når nye praksisformer skal implementeres, er det vig-
tigt, at alle ved, hvad opgaven går ud på, og hvad de skal 
løse sammen, ud fra fælles mål, fælles viden og fælles 
metoder. Ligesom på et håndboldhold skal medarbej-
derne kunne se sig selv som en del af helheden. De skal 
kunne spille hinanden gode, så de kan gøre et godt styk-
ke arbejde. De er alle afhængige af hinanden, så respekt 
for hinanden er et centralt begreb. 

For at gøre det ude i klubberne kræver det nogle spil-
leregler/en fælles arbejdssystematik, der sætter fokus 
på koordination, kommunikation og samarbejdsrelation.

I projektet ADHD-inkluderende klubber vil vi i implemen-
teringsfasen derfor komme ind på en internationalt 
anerkendt metode, som gør det muligt at implemente-
re ny viden i praksis. Metoden er kendt under navnet 
gennembrudsmetoden, PDSA eller forandringscirklen. 
Gennembrudsmetoden kan anvendes generelt, hvor der 
skal skabes forandringsprocesser. Den har f.eks været 
anvendt på skoler, institutioner og arbejdspladser, hvor 
man arbejder med børn, unge eller ældre, som kræver 
særlig opmærksomhed, og hvor koordination, kommu-
nikation og samarbejdsrelation mellem de involverede 
parter er altafgørende for succesfulde resultater. Ind-
satsområder bestemmes ud fra, hvor behovet ligger 
hos den enkelte skole, institution eller arbejdsplads. Der 
kan være tale om fokus på gruppedynamik, læringsstil, 
inklusion af to-sprogede børn/unge eller unge med sær-
lige udfordringer, såsom ADHD.

1 Afsnittet Ledelse af forandringsprocesser i klubber er skrevet i samarbejde med 
Ulla Andersen, konsulent i Ungdomsringen
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I projekt ADHD-inkluderende klubber sættes metoden i 
spil i forhold til for børn og unge med ADHD-problema-
tikker i klubben. Metoden understøtter det foregående 
afsnit om ledelse af en forandringsproces i klubben, 
fordi den arbejder både på det refleksive plan, hvor der 
stilles overordnede spørgsmål til personalets forholden 
sig til inklusionsbegrebet, og hvor der skabes retning for 
hele gruppen. Men den går også på det operationelle 
plan, hvor der stilles konkrete spørgsmål til, hvordan og 
hvad der skal til for at skabe forbedringer i hverdagen 
for det enkelte barn. Når retningen er clearet af i perso-
nalegruppen, er det vigtigt at påpege vigtigheden af, at 
forandringen skabes nedefra. Dvs. at den enkelte med-
arbejder eller det enkelte team er med til at definere de 
små skridt, der skal til for at skabe forbedringer for det 
enkelte barn eller den unge.

Metoden giver endvidere mulighed for at dokumentere, 
evaluere og reflektere undervejs i arbejdsprocessen og 
fungerer som en fælles samarbejdsplatform for øget 
koordination, kommunikation og samarbejdsrelation 
mellem de involverede parter.

På baggrund af klubmedarbejdernes gode erfaringer 
gennemgår vi herunder gennembrudsmetoden. 

•	 GENNEMBRUDSMETODEN SOM NY PRAKSISFORM

•	 TRIN 1: FORBEDRINGSMODEL

•	 TRIN 2: PDSA/FORANDRINGSCIRKEL

•	 CASE PÅ IMPLEMENTERING 
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Gennembrudsmetode 
som ny praksisform
HVAD ER GENNEMBRUDSMETODE?
Gennembrudsmetoden eller PDSA, som den også kal-
des er en kvalitetsudviklingsmode, som er udviklet af 
The Institute of Healthcare Improvement i Boston, USA, 
og er internationalt kendt som: The ’Breakthrough Seri-
es’ Collaborative Method. 

Metoden har været brugt indenfor sundhedsvæsenet, 
importeret til DK i 1990 af Center for kvalitetsudvikling, 
CFK, og senere bredt ud til ældreområdet. Kvalitetsud-
viklingsmetoden starter med udgangspunkt i praksis, af 
praksis og for praksis. Arbejdet med gennembrudsme-
toden kan deles op i to trin (se nedenstående illustrati-
on).

Trin 1 tager udgangspunkt i en forbedringsmodel, hvor 
der stilles følgende spørgsmål:

Hvad vil vi opnå? Hvornår er en forandring en forbed-
ring? Hvilke forandringer skal iværksættes for at skabe 
forbedringer?

Trin 2 tager udgangspunkt i PDSAen, hvor den bliver 
brugt til at følge op på hvert enkelt lille tiltag. Her stilles 
konkrete spørgsmål til: Hvem gør hvad, hvordan, hvor-
når, hvem er vigtig at involvere etc.

Overordnet set starter man i trin 1 med det brede pen-
selsstrøg , hvor hele personalegruppen drøfter de store 
spørgsmål for at skabe en fælles retning. Derefter går 
man i trin 2 ned på det operationelle plan, hvor man 
bliver mere specifik omkring, hvordan tiltagene skal im-
plementeres i praksis. De to trin bliver nærmere uddy-
bet under afsnittene: Trin 1 – forbedringsmodel og Trin 
2 – PDSA.

Trin 1

Hvad vil vi opnå?

Hvornår er en forandring 
en forbedring?

Hvilke forandringer kan 
iværksættes for at 
skabe forbedringer?

Trin 2

StudyAct

Plan Do
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METODEN ER KENDETEGNET VED AT VÆRE…
•	 En kvalitetsudviklingsmetode, som kan skabe mar-

kante forandringer på kort tid

•	 Praksisorienteret: Det handler om at føre kend-
te forbedringer og erfaringer ud i livet gennem 
små-skala-forsøg, de såkaldte ”PDSA-tests” 

•	 Netværksbaseret: Viden og erfaringer skal deles 
og spredes til andre afdelinger/institutioner 

•	 Deltagerne er teams, der har sagt ja til at forbedre 
servicen indenfor et bestemt område og dele med 
andre, hvordan de har opnået forbedringer

•	 En metode, som giver mulighed for at gøre erfarin-
ger og lave ”fejltagelser” uden store konsekvenser 
for det daglige arbejde
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TRIN 1: 
Forbedringsmodel
For at skabe en fælles retning for hele personalegrup-
pen, kan man overveje at holde en pædagogisk dag, 
hvor man holder et Kick Off-møde. Inden Kick Off-mødet 
har medarbejderne fået udleveret metodekataloget og 
fået til opgave at læse det. Derudover bliver de bedt om 
at gøre sig nogle overvejelser omkring, hvor de bliver 
inspireret. De skal notere 3 ting, der gør indtryk på dem. 

I forhold til forbedringsmodellen kan programmet for 
Kick Off-mødet se således ud: 

 
RAMMESÆTNING AF 

PROCESSEN

(8.30 – 10.00)

Gennemgang af dagens program og dagens tema:

Hvorfor skal vi have fokus på inklusion? 
 Baggrund for valg af indsatsområde (leder)

Hvordan skal vi arbejde med det? 
Intro til metode (leder & ambassadøren)

Konkrete fortællinger om metode og brug af metode 
– Medarbejdercases (ambassadøren)

Lederen udstikker altså rammen for forandringsprocessen. Ram-
mesætning af forandringsprocessen efterfølges af erfaringer 

med PDSA-metoden. Det kan være en fordel, at formidling 
sker fra medarbejder til medarbejder for at understrege, 

at forandring og udvikling sker fra den enkelte medar-
bejder og gennem medarbejdercases illustrere, 

at det handler om at gå med små skridt. 
Forandring skal bringes ned på et 

hverdagsplan.

OPSTART AF 
FORANDRINGSVÆRKSTED

(10.30 – 10.40)

Deltagerne fordeles i 3-mandsgrupper. 

Der er intro til gruppearbejdet med 
fokus på inklusion af børn og unge med 

ADHD problematikker.

PAUSE

(10.00 – 10.30)

TRIN 1 
FORBEDRINGSMODEL

(10.40 – 11.00)

Deltagerne inviteres på guidet tour. Dette forbere-
dende skridt er med til at skabe et fælles afsæt (vision, 

mål) for det videre arbejde.

Med afsæt i metodekataloget bedes gruppen diskutere/
overveje følgende:

Hvorfor skal vi være særlig opmærksomme på inklusi-
on ift. børn og unge med ADHD?  

Hvad kan forbedres? (nævn 3 ting).

Opsamling: Hver gruppe skriver deres svar 
ned på et stykke papir og klistrer deres 

svar på tavlen under VISIONER
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UDVÆLGELSE AF 
 INDSATSOMRÅDE

(11.50 – 12.00)

Hver deltager får 3 bindier og skal 
gå rundt og kigge på alle idéer. Der-
efter påklistrer de bindierne ved de 

3 ideer, de synes bedst om.

UDARBEJDELSE AF IDEKATELOG

(11.00 – 11.50)

Arket rummer de første skridt i forbedringsmodellen, 
hvor der spørges til:

Hvilke forandringer kan iværksættes 
for at skabe forbedringer? 

Grupperne bedes springe ud med idéer til forbedring. De får et ark 
med overskriften ”Idébeskrivelse”, hvor der står:

– Hvad går idéen ud på?

– Hvilken forbedring kan opnås via idéen?

Det bliver understreget, at man ikke hænger på sine egne 
ideer! 

Opsamling. Deltagerne skriver idéerne ned på 
et stykke papir og klistrer deres svar på 

tavlen under IDÉKATALOG
FROKOST

(12.00 – 12.45)

INTRO TIL PDSA

(12.45 – 13.00)

Ambassadøren udvælger den idé, 
der har fået flest bindier, og demon-
strerer PDSA-cirklen live. Derefter 

får grupperne mulighed for at 
arbejde med PDSAen selv

UDARBEJDELSE AF PDSA

(13.00 – 13.45)

Hver gruppe får nu udleveret en PDSA 
og skal vælge et forandringstiltag evt. fra 

idékataloget, som de gerne vil arbejde med. 
Arbejdsgrupperne udfylder følgende punkter i 
PDSAen: Tovholder, Testperiode, Mål og Plan.

Opsamling sker mundtligt, hvor hver gruppe 
fortæller, hvad de har tænkt sig at arbej-

de med. Der tages kopier af grupper-
nes PDSA-cirkler til opfølgning 

og supervision.

OPSAMLING

(13.45 – 14.00)

Der samles op på, hvornår og hvordan  
der skal følges op på PDSAerne og gives 

plads 
til eventuelle spørgsmål.

Personalemødet kan med fordel samle op 
på PDSAerne. Her har arbejdsgrupperne 

mulighed for at dele viden/erfaringer med 
hinanden og evt. få sparring og idéer til 

justeringer/næste tiltag 
(ny PDSA).

TAK FOR I DAG

(14.00)
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TRIN 2:
PDSA/forandringscirkel
For en succesfuld implementering er det vigtigt at spotte, hvor metoden med fordel kan integreres i det daglige virke. 
Det kan f.eks. være, at man afsætter den første time af et personalemøde en gang om ugen til systematisk arbejde med 
de børn, der kræver særlig opmærksomhed. Herunder vises et eksempel på, hvordan man på en time kan nå at komme 
igennem de 3 step til at skabe forandringer i den enkelte arbejdsgruppe/team.

Først og fremmest vælges en til at være processtyrer. Processtyreren er ansvarlig for:

VED OPSTART:  At informere om tidsrammen og gennemgå dagsorden, tydeliggøre, hvad der skal komme ud af mødet.

UNDER MØDET:  At hjælpe med at holde tiden og skære overflødig snak fra og sikre at gruppen følger analysemodellen, da 
man kan have tendens til at snakke om problemer og springe direkte til løsning, før man analyserer tingene til bunds.

At hjælpe med at samle op på essensen af det, der bliver sagt, og sørge for at få det nedfældet.

EFTER MØDET:  At samle op, sikre sig, at alle er indforstået med den fælles plan og informere om det videre arbejde.
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1

2

3

4

5

GENNEMGANG AF 
 DAGENS PROGRAM

(3 min.) 
 

Opsamling & opfølgning siden sidst. 

Overblik over arbejdsprocessens 3 step samt opbygning 
af dagens program: Fra det bredere perspektiv (hvem/
hvad, der udfordrer dem), til fokusering og udfyldelse af 

konkret forandringstiltag for et bestemt barn.

1.  Skab fælles fokus

2.  Analyse

3.  PDSA

Hvad skal vi nå, når vi går herfra? 
PDSAens Plan.

OPSAMLING

(10 min.) 
 

Efter 3 min. tager vi en runde, hvor hver med-
arbejder kort fortæller om det barn/de børn, 

der udfordrer dem og hvorfor (en lille fortælling).

Når en person har fortalt, sætter vedkommende 
sin post-it på skabelonen og rykker evt. på det 
barn, som bliver nævnt gentagne gange. Når 
runden slutter, bliver det synligt, hvem der op-

tager mest/fylder i dagligdagens arbejde. 
De pågældende post-it ryger i midten. 

Det bliver det barn, som gruppen 
arbejder videre med.

1. STEP  
FÆLLES FOKUS 

(3 min.) 
 

Medarbejderne får udleveret post-it 
med følgende spørgsmål: 

Hvad/hvem udfordrer dig lige nu?

Det er vigtigt at understrege, at 
det er en individuel proces.
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BARNETS NAVN: Hvilket barn skal der sættes fokus på? 

MEDARBEJDER Her skal indrages alle medarbejdere, der er relevante omkring 
barnet.

SYNLIGE PROBLEMER: En så objektiv beskrivelse af problemet som muligt. Hvad er det, 
du oplever?

KONSEKVENSER: Hvad er konsekvenserne i forhold til andre børn, barnet selv og til 
de andre voksne?

ÅRSAG TIL PROBLEMER: Afgræns problemer fx til to personer. Hold det til få ting, som I 
arbejder med. Se bag om problemet. Tag et blik på både barnets 
adfærd, men også på jeres egne; de rammer og betingelser, I stil-
ler for børnene og jeres samspil med dem. Det kan være sagtens 
være jer, der skal rykke jer. Både fagligt og personligt.

MULIGE LØSNINGER: Begræns jer. Vælg én løsningsmodel. Byg gerne på det, I har gode 
erfaringer med, og husk at gå med små skridt. Overvej evt., om der 
skal arbejdes på at skabe en god relationen, inden vi kan tage fat 
på at arbejde med barnet.

ANALYSEMODEL

2. STEP  
ANALYSEMODEL

(17 min.) 
 

Analyse af sammenhængen mellem problemer, 
årsager og løsninger.

Gruppen får derefter udleveret nedenstående  
analysemodel.

Analysemodellen bliver brugt som udgangspunkt for 
gruppens snak om det udvalgte barn. En medarbejder 

får til opgave at være pennefører ift. udfyldelsen af 
analysemodellen. Barnet skal være anonymise-

ret. Det er vigtigt, at gruppen holder sig 
på sporet, og at der bliver snakket til 

penneføreren og ikke i min-
dre grupper.
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TILTAG: MÅL: 

1. PLAN 

Hvem gør hvad  
– hvornår og hvordan?

2. DOKUMENTER  

Hvad I gør (do) 
Hvem gør hvad – hvad ske-
te der? Tag evt. bil lede af, 
hvad der sker.

4. ANBEFALING (ACT):

Hvad er det næste 
I skal gøre?
Ændringsforslag?

3.  SAMMENLIGN MED  
MÅLET (STUDY): 

Har I opnået hvad I ville? 
Hvorfor?/Hvorfor ikke?

PDSA/FORANDRINGSCIRKEL

BAGGRUND: TESTPERIODE: 
TOVHOLDER: 

3. STEP – PDSA

(20 min.) 

Gruppen vælger nu en ud af de mange løsnings-
muligheder og sætter det i en PDSA. Her skal 

medarbejderne være opmærksomme på, om der er 
nogle tiltag, som går forud for andre. Eksempelvis om 
der skal arbejdes på at etablere en relation til barnet, 
før man arbejder med barnets kommunikationsform.

Der skal udfyldes følgende punkter:

Tiltag, mål, tovholder, testperiode, plan. Det 
foregår på et meget konkret plan (se vej-

ledning i udfyldelse af PDSA).

OPSAMLING

(5 min.) 
 

Processtyreren samler op på mødet

1. Sikre sig at alle er klar over, 
hvad opgaverne går ud på?

2. Hvornår der følges op på PDSA’en?

3. Informerer om, hvor PDSA og 
øvrige materialer skal lægges.
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Implementering
– en case

Hanne, som er en engageret medarbej-
der fra institution Rosengård Fritidsklub, 
har fået introduceret ny viden og nye me-
toder gennem sin deltagelse i projektet 
ADHD-inkluderende klubber. Hun taler 
varmt om alt det, hun har lært, til lederen. 
Lederen ser en fordel i, at denne viden og 
metode bliver et fælles arbejdsredskab 
blandt alle medarbejdere. Hanne starter 
med at præsentere sin PDSA for sine kol-
legaer. Ingen havde kendskab til den.

For at indføring af nye praksisformer kan 
blive en succes, beslutter lederen at holde 
et møde, hvor hele personalegruppen er 
involveret. Sammen med lederen overve-
jer Hanne blandt andet følgende:

1. Hvornår skal den præsenteres så 
spredningen? Således at sprednin-
gen er planlagt gennemført på et 
tidspunkt, hvor alle er parate til at 
kunne tage nyt ind.

2. Hvordan skal den præsenteres så 
alle ? Således at alle medarbejdere 
kan se relevansen i det. 

På et møde bliver PDSAen præsenteret 
af klubbens leder som et fælles redskab. 
Der er klar melding om formål og forvent-
ning. Argumentet fra ledelsen for imple-
mentering og spredning i hele klubben er, 
at PDSAen effektiviserer arbejdet med de 
unge. PDSAen fokuserer blikket, så med-
arbejderne taler om det, der er vigtigt for 
indsatsen og udviklingen og undlader at 
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hænge sig i udfordringerne og problemer-
ne.

Med udgangspunkt i en fælles problematik 
omkring et barn, som alle har kendskab til, 
udarbejder de i fællesskab en PDSA. Alle 
medarbejderne får således en indføring i 
anvendelse af PDSA på et konkret tiltag. 

Lederen tydeliggør derudover rammer for 
arbejdet: Alle arbejder med PDSA-afprøv-
ninger på tværs af huset. Der bliver skabt 

tid og plads på team- og personalemøder 
til i fællesskab at lave PDSAer samt drøfte 
hhv. metodiske udfordringer og opnåede 
resultater med de enkelte PDSA’er. 

Der er skabt et forum, hvor det er muligt 
at hente sparring til det konkrete arbejde, 
og hvor det er muligt at dele sine erfarin-
ger med resten af personalet.

Casen illustrerer overvejelserne omkring, hvad og hvor-
dan der formidles til de berørte medarbejdere, når nye 
praksisformer skal implementeres samt ikke mindst le-
delsens nødvendige deltagelse. 

I bilagssamlingen finder du inspiration til, hvordan PDSA-
er kan anvendes i forhold til børn med ADHD eller AD-
HD-lignende problematikker samt en vejledning i udfyl-
delse af PDSA.
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Vejledning til 
udfyldelse af PDSA
TESTPERIODE: Tidsrammen holdes normalt indenfor 1-2 
uger dels for at sikre en jævnlig opfølgning og dels for at 
skabe fokus. Det er ikke sikkert, at målet er nået ved op-
følgning. Men det er vigtigt, at der hurtigt tages stilling 
til, om der er ting, der skal justeres ift. planen.

TOVHOLDER: Tovholderen er den, der sørger for, at der 
bliver fulgt op ved testperiodens afslutning. Det er vig-
tigt, at tovholderen melder ud, hvornår hun samler op, 
og hvad hun forventer af gruppen ift. dokumentation. 
Hvad skal der skrives og hvor?

BAGGRUND: Start med en beskrivelse af, 
hvad problematikken er. Hvorfor skal der 
netop være fokus på dette?

TILTAG: Hvad går tiltaget ud på?

Tænk i små skridt. Præciser, hvor det er mest hensigtsmæssigt 
at tage fat. Hvis tiltaget hedder at skabe struktur, kan det første 
skridt f.eks være start på dagen, fordi det har betydning for, hvordan 
dagen forløber.

MÅL: Opstil et mål

Vær opmærksom på, at der kan være tale om overordnede mål og 
flere delmål. I PDSAen tager man fat på blot et af delmålene. Husk: 
”Selv en rejse på tusind mil starter med et skridt.”

1. PLAN Hvem gør hvad – hvornår og hvordan?

Planen udarbejdes af tovholderen eller i medarbejdergruppen. Der 
stilles meget konkrete spørgsmål, da det er vigtigt, at medarbejder-
gruppen medtænker alle personer, der er omkring den unge. Der 
skal foreligge klare aftaler om, hvem gør hvad, hvornår og hvordan. 
Det skal fremgå af planen, så der ikke er tvivl om opgave- og an-
svarsfordelingen samt fremgangsmåden.

2. DOKUMENTER hvad I gør (do):

Hvad skete der? Tag evt. billeder af, hvad der sker

Dokumentationen kan bestå af et billede og/eller en lille beskrivel-
se af, hvad der skete. For tingene kan ændre sig – og hvilken betyd-
ning har det så for det mål, man har sat?

 Tovholder har ansvar for at følge cirklen til dørs, men tilbagemel-
dinger indhentes fra alle involverede kolleger og den unge. Kig efter 
tegn fra den unge, det handler om. Tegnene kan være en god lede-
tråd til evt. justeringer af tiltag.

4. ANBEFALING (ACT):

Hvad er det næste I skal gøre? Ændringsforslag?

Her foretages evt. ændringsforslag til næste skridt/næste PDSA. 
Tiltaget kan gentages med justeringer. Nogle tiltag har brug for at 
blive afprøvet i flere uger, før de lykkes helt.

Når målet er nået, kan man evt. overveje, om man kan overføre 
erfaringerne til et andet fokusområde eller til et andet barn med 
lignende problematikker.

3. SAMMENLIGN MED MÅLET (STUDY): 

Har I opnået, hvad I ville? Hvorfor/hvorfor ikke?

Her holdes resultatet op mod målet. Har I opnået, hvad I ville? Hvad 
har virket godt? Hvad har sidegevinsterne været? OG hvad skal ju-
steres eller vedligeholdes? Justeringerne skal skrives ind i Act (A).

mj01
Typewritten Text
Tilbage til indholdsfortegnelse



Metodekatalog, ADHD-inkluderende klubber44 

Konkrete
eksempler på
rammer og organisation

mj01
Typewritten Text
Tilbage til indholdsfortegnelse



45

TILTAG: 

For at sikre forudsigelighed og en ens struktur for Nadia er det ble-
vet formidlet på et personalemøde, hvordan og hvornår personalet 
skal varsle Nadia.

MÅL: 

1. At varsle og skabe forudsigelighed for Nadia

2. At undgå konflikter ved ændring af aktivitet

1. PLAN Hvem gør hvad – hvornår og hvordan?

Hvem gør hvad og hvornår:

1. Det er den voksne, der står i baren, der skal forberede Nadia 
på generelle aktivitetsskift (frugt, med bussen, lektier mm).

2. Det skal ske 5 min før, hun skal skifte, og det foregår ved at 
gå hen til hende og få øjenkontakt.

3. Når Nadia er i en aktivitet, er det den voksne, der er i aktivite-
ten sammen med hende, der varsler 5 min inden afslutning af 
aktiviteten. Vedkommende skal fortælle Nadia, hvad hun skal 
næst efter.

Hvordan:

Det er vigtigt, at alle varsler hende på samme måde: Ved at gå hen 
til hende, sørge for øjenkontakt og i roligt toneleje. Derudover skal 
medarbejderen sikre sig, at hun har forstået beskeden.

2. DOKUMENTER hvad I gør (do):

Hvad skete der? Tag evt. billeder af, hvad der sker

Medarbejderen, som skal varsle Nadia, skal hver dag reflektere 
skriftligt over, om varslingen er gennemført, om den er foregået 
som planlagt, og hvordan Nadias dag har været under alle skift.

Der bliver løbende samlet op på alle refleksionerne i fællesskab i 
personalegruppen, hvor det er muligt at tale om, hvad der lykkes og 
mislykkes, samt hvordan hver enkelt griber opgaven an med hen-
blik på at gøre det samme.

4. ANBEFALING (ACT):

Hvad er det næste I skal gøre? Ændringsforslag?

Ift. Nadia: Det vil være godt at gøre Nadia mere selvhjulpen, så hun 
kan klare skift, også når der ikke er personale til stede. Man kan 
f.eks prøve en mobiltelefon, der adviserer nye aktiviteter.

Ift. samarbejdet mellem kollegerne: Det har gjort en stor forskel, at 
personalet trækker på samme hammel. Det er bare så vigtigt og 
kan ikke siges for tit.

Dokumentation er fantastisk vigtig! Det kræver lang tid at få meto-
den forankret. Men den sikrer, at erfaringerne kan videreformidles 
til andre personaler og nye medarbejdere.

3. SAMMENLIGN MED MÅLET (STUDY): 

Har I opnået, hvad I ville? Hvorfor/hvorfor ikke?

Nadia kommer sporadisk, men der arbejdes med det, når hun er 
der. Der bliver systematisk samlet op på, om Nadias dag har været 
god eller mindre god. Det hænger tydeligvis tæt sammen med, hvil-
ke dage varslingen er gennemført som aftalt.

I dag oplever Nadia skift som rolige overgange og ikke som kaotiske 
og pludselige ryk. Det giver en bedre dag med færre konflikter.

EKSEMPEL 1
BAGGRUND: Nadia har meget brug for 
forudsigelighed og struktur og for at blive 
varslet før en ændring i aktiviteter. Ellers 
opstår der rigtig mange konflikter

TESTPERIODE: Uge 25 og 26

TOVHOLDER: Pernille
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BAGGRUND: Jesper har ingen tids-
fornemmelse og spørger tit, hvad 
klokken er

TILTAG: 

At træne klokken med Jesper.

MÅL: 

At gøre Jesper mere selvstændig, så han får nemmere ved at ska-
be sig et overblik over tid og sted.

1. PLAN Hvem gør hvad – hvornår og hvordan?

Hvad:

Jeg tager initiativ til, at vi 1 gang om ugen sætter os og træner 
klokken. 

Hvornår:

Vi aftaler sammen, hvad for en dag i ugen det passer bedst, og så 
sætter vi et piktogram på tavlen. Alt efter hvad tid, Jesper har fri 
den pågældende dag, træner vi enten før eller efter, han har haft 
PC-tid.

Hvordan:

Vi træner klokken med en urskive i pap og papir.

2. DOKUMENTER hvad I gør (do):

Hvad skete der? Tag evt. billeder af, hvad der sker

Vi har ikke nogen fast dag, hvor vi træner klokken. Det bliver aftalt 
efter, hvornår der er tid til det, og hvordan hans dag har været. Vi 
træner klokken, inden han skal spille på PC.

Det startede med en urskive i pap og papir, hvorefter det er gået 
over til ”Lær klokken” på nettet: 

www.lærklokken.dk.

4. ANBEFALING (ACT):

Hvad er det næste I skal gøre? Ændringsforslag?

Jesper skal opfordres til at bruge det, han har lært.

Det er vigtigt, at træning af klokken efterfølges af PC-tid. Det er 
belønning for ham.

Træning af klokken skal foregå et sted, hvor der er ro og uden for-
styrrelser fx i personalerummet. Det skal indgå i piktogramtavle, 
så han ved, at det skal ske. Man skal bruge tid til at sætte ham ind 
i tingene.

Næste skridt er: Vi skal have fokus på kvart over og kvart i. 

Vi skal ligeledes træne, når den lille viser står imellem 2 tal, hvad 
det så betyder; hvad er klokken på vej til at være.

3. SAMMENLIGN MED MÅLET (STUDY): 

Har I opnået, hvad I ville? Hvorfor/hvorfor ikke?

Jesper forstår hensigten med, hvorfor vi træner klokken. Der skal 
ikke overtalelse til, for at han gider. Det gør det endnu nemmere at 
lære klokken, når det er på PC.

De hele og halve tider har han godt styr på. Han har stadig svært 
ved kvart tiderne, og at der er 5 min imellem hvert tal.

Jesper kan godt selv se, hvad klokken er. Men han spørger stadig-
væk, hvornår han skal hjem eller har PC-tid osv. – kun fordi, det er 
nemmere at spørge. Jeg henviser ham til at se på uret.

EKSEMPEL 2

TESTPERIODE:  Til Jesper kan klokken eller 
ikke går i klubben mere

TOVHOLDER: Carina
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TILTAG: 

At skabe positiv kontakt til Emma

MÅL: 

Det overordnede mål er at arbejde med Emmas negative kontakt-
form, men et af delmålene er først og fremmest at skabe tillid mel-
lem personalet og Emma.

1. PLAN Hvem gør hvad – hvornår og hvordan?

Personalegruppen beslutter at skabe en fælles front i kontakten 
med Emma:

•	 Mød hende med et smil

•	 Fokus på det positive: Anerkend hende, når der er god kon-
takt.

•	 Ros hende til et andet barn

•	 Anvisninger i stedet for skæld ud f.eks med sætning: ”Jeg ville 
ønske, at du sagde…”

2. DOKUMENTER hvad I gør (do):

Hvad skete der? Tag evt. billeder af, hvad der sker.

Alle har fokus på det samme. Lige meget hvem hun møder, så har 
vi en fælles fremgangsmåde. Der er udarbejdet en strategi til at 
sige fra på en god måde, som er fælles for alle.

Alle skriver ned for at samle dokumentationen.

Vi tager en vejrmelding på Emma ved personalemøderne.

4. ANBEFALING (ACT):

Hvad er det næste, I skal gøre? Ændringsforslag?

Vi vælger at fortsætte med at gøre mere af det samme. Man finder 
noget, når man leder efter de positive ting.

3. SAMMENLIGN MED MÅLET (STUDY): 

Har I opnået, hvad I ville? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hun har ændret sig. Flere og flere kan sige, at hun er ved at vende 
sin kontaktform positivt. Selv dem, der havde det meget negativt 
med hende, begynder at fortælle positive oplevelser. 

Det gør noget med det fælles fokus. Konkrete beskrivelser af, hvor-
dan man møder hende, er rigtig gode.

BAGGRUND: Emma er en pige på 12 år. Vi har særligt fo-
kus på hende, fordi alle i huset kender hende og hendes 
problematik. Hun har en negativ kontaktform, sparker, 
slår, grimt sprog, lukker sig inde. Andre børn tager af-
stand fra hende, og hun har været et tilbagevendende 
emne på personalemødet, men der er aldrig før lavet en 
samlet plan

EKSEMPEL 3

TESTPERIODE: 22. juni - 29. juni

TOVHOLDER: Anja
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EKSEMPEL 4

TESTPERIODE: 18. juni - 20. juni

TOVHOLDER: Eldbjørg

TILTAG: 

At gå op til den nye klub og se, hvordan klubbens nye lokaler ser 
ud indeni.

MÅL: 

At hjælpe drengene til at få større forståelse for, hvordan den nye 
klub ser ud

At de oplever mindre frustration og usikkerhed i forbindelse med 
flytningen

At de får hjælp til at skabe overblik i en ny og rodet/ustruktureret 
proces 

At flytningen til den nye klub bliver en god oplevelse for dem

1. PLAN Hvem gør hvad – hvornår og hvordan?

D. 18/6-13: Jeg inviterer Hassan, Ali og Muhammed med på tu-
ren. Turen er fra kl.16-17.

Jeg orienterer kollegaerne om turen og dens formål til formødet 
18/6 og undersøger, om det er muligt at gennemføre den.

Inden afgang bliver drengene informeret om, at de skal respektere 
og høre efter, når jeg viser dem de rum, de ikke må gå i pga. nylagt 
betongulv. For at få en dialog med drengene spørger jeg, hvad de 
forventer at få lov til at se, når vi kommer op i klubben.

2. DOKUMENTER hvad I gør (do):

Hvad skete der? Tag evt. billeder af, hvad der sker 

Den 18/6 kl. 16.00. Hassan var ikke i klubben og kom derfor ikke 
med på tur. Jakob og Yusuf efterspurgte selv, om de måtte komme 
med, og da de var i en aktivitet med Ali ved afgangstid, valgte jeg at 
tage dem med. Muhammed var også med. 

Vi går samlet op til de nye klublokaler. Her spørger jeg drengene, 
om de har prøvet at flytte. Det har de alle sammen. Jeg spørger ind 
til, om de kan huske, hvordan de havde det, da de flyttede. De taler 
også om, hvad de husker bedst fra, de har været i klub i de gamle 
lokaler, og om hvad de glæder sig til i den nye klub. Jeg forsøger så-
ledes at give drengene mulighed for at koble det ukendte ( klubben 
skal flytte) med det kendte (jeg har selv prøvet at flytte).

Oppe i den nye klub blev der spurgt om: Tager I vandmaskinen 
med? Hvor skal pool-bordet stå? Hvor kan vi lægge vores tasker? 
Hvilken dør skal vi gå ind af, når der er så mange døre?

4. ANBEFALING (ACT):

Hvad er det næste, I skal gøre? Ændringsforslag?

Der er behov for at tale mere om, hvor de kendte ting, som er 
i klubben, fx poolbordet, playstation etc. skal være i den nye klub.

Drengene bliver ikke inddraget i flytteugen, hvor klubbens ting bliver 
flyttet fysisk ind i den nye klub og sat på plads. Dette er krav fra 
flyttefirma og ledelsen.

Dog vil drengene blive inddraget ift. indretning af den nye klub ved 
at blive spurgt om, hvad de kan lide i forhold til, hvordan klubbens 
ting er placeret og deres forslag til ændringer. Ligeledes vil der 
blive ture med indkøb af diverse ting til den nye klub, som de vil blive 
inddraget i.

3. SAMMENLIGN MED MÅLET (STUDY): 

Har I opnået, hvad I ville? Hvorfor/hvorfor ikke?

Ali og Muhammed kunne holde til at være i den nye klub i 10 min, så 
trængte de til at gå. Der blev spurgt om mange ting. 

Målet med at få set, hvordan det bliver inden i den nye klub, er 
delvist nået: De har fået set lokalerne indeni, men der er stadig 
mange uafklarede ting i forhold til deres behov for at vide, hvor 
tingene skal være.

BAGGRUND: Klubben skal flytte i nye lokaler. Dette har skabt frustration og usik-
kerhed for blandt andre Hassan, Ali og Muhammed. De har svært ved at skabe 
overblik og visualisere nye informationer. Deres usikkerhed og frustrationer kom-
mer til udtryk ved, at de stiller mange spørgsmål, fx: Hvad skal pædagogerne lave 
i den gamle klub, når nu den lukker og flytter? Hvem må komme i den nye klub, 
når nu den ligger på skolen? Er der computere i den nye klub? Jeg vil ikke gå i 
en ny klub, jeg vil gå i denne klub, som jeg plejer! Flytningen fylder meget for dem.
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TILTAG: 

Vi vil gerne hjælpe Mads til at udvide sit repertoire af aktiviteter ved 
at strukturere hans klubtid

MÅL: 

At Mads får flere handlemuligheder i klub og mulighed for at være 
sammen med jævnaldrende

1. PLAN Hvem gør hvad – hvornår og hvordan?

Jeg modtager Mads onsdag og planlægger hans dag sammen 
med ham Her skal Mads komme med et forslag til en aktivitet, han 
skal lave sammen med andre børn. Hvis han ikke selv kan finde på 
noget, stiller jeg to valgmuligheder op for ham, ex. at spille spil, spille 
musik, lave puslespil, wii-dance, lave mad. 

Når Mads har været i aktiviteten ca. 1 time, kan han få pause (be-
lønning) enten med iPad eller PC.

Jeg har en tæt tlf kontakt med hjemmet for at støtte forældrenes 
dialog med Mads om hans dag. 

Hvis jeg er fraværende, er Lone ansvarlig.

2. DOKUMENTER hvad I gør (do):

Hvad skete der? Tag evt. billeder af, hvad der sker.

Onsdag d. 1/5: Jeg modtager Mads. Vi sætter os i personalerum-
met, hvor der er stille og laver en plan for, hvad Mads skal i dag. 
Jeg fortæller Mads, at jeg godt ved, at han har brug for ro og tid 
alene. Det kan han få kl.15:00, hvor han kan vælge PC i kulturrum-
met eller iPad i alrummet. Indtil kl. 15 skal han finde på noget at 
lave sammen med andre. Jeg foreslår, at enten kan jeg tage med 
ham over i Mammutten, hvor der er nogle, der spiller spil, eller han 
kan vælge at spille spil med Rikke. Jeg fortæller, at de har været til 
gyserovernatning sammen, og at de så Rikkes film. Det kan Mads 
ikke huske. Mads vælger at spille spil med Rikke.

Rikke vil gerne spille og kommer over til alrummet. De kigger begge 
på spillene i et stykke tid, og Mads vælger først skak. Derefter skif-
tes de til at vælge spil.

4. ANBEFALING (ACT):

Hvad er det næste, I skal gøre? Ændringsforslag?

Jeg fortsætter med at spørge til hans plan, når han kommer, samt 
italesætte, at det er hans plan.

På sigt kan vi måske inddrage, at han selv vælger en voksen at 
planlægge med. 

Han kan vælge at gå i Mammutten først og så bagefter komme og 
fortælle den voksne, hvad hans plan er. 

3. SAMMENLIGN MED MÅLET (STUDY): 

Har I opnået, hvad I ville? Hvorfor/hvorfor ikke?

Mads er de sidste 3 dage kommet i klub med en plan for, hvad han 
vil. Han virker til selv at ville styre sin tid. 

Det er lykkedes at presse Mads over i Mammutten og ændre hans 
negative opfattelse af Mammutten. Mads har været i positiv kon-
takt med flere andre unge. Han har været god til at tage tur og 
deltage med op til 7 spillere/ tilskuere.

EKSEMPEL 5
BAGGRUND: Efter samtale med Mads’ mor og skolepædagog har vi 
en fælles formodning om, at Mads helst vil være alene og trække 
sig fra samvær med de andre børn. Mads giver udtryk for, at der er 
meget larm og uro i klubben. Vi mener, at det kunne hjælpe Mads, 
som er svær at motivere til andre aktiviteter end iPad og tv på PC, 
hvis vi begynder at strukturere hans klubtid mere.

TESTPERIODE: 1. maj -15. maj

TOVHOLDER: Heidi
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EKSEMPEL 6
BAGGRUND: Projektet er udvalgt til drengene, fordi køkkenet er et roligt rum, 
hvor de kan være alene med en voksen. Det er også vores erfaring, at dren-
gene interesserer sig for mad, og de får en anden og mere rolig adfærd, når 
de får noget at spise

TILTAG: 

Madlavning med to drenge – Mads og Mikkel.

MÅL: 

Drengene får ro i køkkenet sammen med en voksen. Vi vil give dem 
følelsen af, at de gør noget for andre og dermed er en del af fæl-
lesskabet.

1. PLAN Hvem gør hvad – hvornår og hvordan?

3/6 Turan samler de to drenge og laver aftale med dem om, hvor-
når de kan/vil lave mad.

3/6 Turan laver aftaler om menuen med drengene. Har de selv 
forslag?

10/6 Turan snakker med drengene om indkøb, laver tilmeldingsli-
ste og indkøbsliste og sender dem af sted til Netto.

10/6 Turan modtager drengene efter indkøb og laver regnskab 
med dem om, hvad maden koster for gæsterne.

10/6 Turan går i køkkenet med drengene, og de starter med at 
aftale, hvem der gør hvad.

2. DOKUMENTER hvad I gør (do):

Hvad skete der? Tag evt. billeder af, hvad der sker 

Det var svært for drengene at holde koncentration om madlavnin-
gen, og de var let afledelige.

Turan lukkede døren, så andre ikke kan komme ind og forstyrre.

Drengene vil gerne høre musik i køkkenet, og det får de lov til.

Drengene forslår selv at de kan lave en ekstra portion til dem, der 
ikke spiser svinekød. Her bruger de kyllingepølser.

Når maden er færdig, så serverer drengene den. De andre med-
lemmer synes, at det smager godt, og nogle er glade for, at de 
også har lavet med kyllingepølsen. 

4. ANBEFALING (ACT):

Hvad er det næste, I skal gøre? Ændringsforslag?

Godt hvis de har prøvet at lave mad/retten før – det er en kendt 
ret  fra eksempelvis skolekøkkenet.

Max to i køkkenet sammen med en voksen, fordi dette skaber et ro-
ligt rum, hvor drengene har bedre mulighed for at koncentrere sig.

Lukke døren fra starten og markere rammen for aktiviteten.

Bruge klassisk musik i stedet for hiphop som baggrundsmusik.

3. SAMMENLIGN MED MÅLET (STUDY): 

Har I opnået, hvad I ville? Hvorfor/hvorfor ikke?

Drengene fik en succesoplevelse, da de præsenterede maden for 
de andre.

De følte, at de bidrog til fællesskabet. Drengene var glade og smi-
lende, da vi spiste sammen. Det virkede som om, de følte sig godt 
tilpas med at være midtpunkt.

Da der først faldt ro i køkkenet, begyndte drengene at tale med 
hinanden, og der var plads til det.

De snakkede om, hvordan det var at lave mad og deres erfaringer 
hjemmefra.

TESTPERIODE: Uge 23 og 24

TOVHOLDER: Turan
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TILTAG: MÅL: 

1. PLAN Hvem gør hvad – hvornår og hvordan? 2. DOKUMENTER hvad I gør (do):

 

4. ANBEFALING (ACT): 3. SAMMENLIGN MED MÅLET (STUDY): 

EKSEMPEL 6 BAGGRUND: 

TESTPERIODE: 

TOVHOLDER: 
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