
ADHD og 
SPECIAL  
PÆDAGOGISK 
STØTTE 
En guide til SPS Givere



2



3

 

Indhold
God SPS for studerende med ADHD/ADD 4
 Tag ADHD/ADD alvorligt 4
 Hjælp den studerende med at tage ADHD/ADD alvorligt 4
 Arbejd ud fra mestringspyramiden 6
 Kortlæg udfordringerne 7
 Tag ansvar for kontakten 7
 Arbejd med de konkrete situationer 7
 Det gode møde 7
 SPS på hold 9

SPS for studerende med ADHD/ADD 10
 Støtte til at organisere og skabe struktur 10
 Gode rutiner omkring hjemmearbejde og lektier 10
 Forebyggelse af fravær 11
 Energiregnskabet 12
 Relationer og samarbejde 12

Brug ADHD-foreningen 15
 ADHD-foreningens mestringsbank 15
 ADHD-foreningens pjecer 15



4

God SPS
 for studerende 
med ADHD/ADD

Tag ADHD/ADD alvorligt
Mennesker er forskellige og det samme er studerende med ADHD, så der kan være 
forskel på, hvad den studerende har brug for. Men uanset, hvor godt fungerende en 
studerende med ADHD fremstår, så vil ADHD være en faktor i de udfordringer, som 
den studerende kæmper med. 

Tag ADHD alvorligt, også selvom den studerende ikke selv gør det. Vær 
opmærksom på, at man kan komme til at undervurdere den studerendes 
vanskeligheder og først senere opdage, hvor udfordret den studerende er.

Hjælp den studerende med at tage ADHD/ADD alvorligt
Mange studerende med ADHD har allerede kæmpet længe, når de får tilkendt SPS. 
Måske kæmpede de allerede i folkeskolen eller de har forsøgt flere gange med 
uddannelse uden at kunne gennemføre. Nogle er nydiagnosticerede og er stadig i 
tvivl om, hvad ADHD er og hvordan det påvirker dem.

De kan have brug for psykoedukation og samtaler, hvor deres udfordringer på 
studiet kobles til deres diagnose. Det hjælper dem til at slippe skylden over ikke 
at gøre det godt nok, og gør det nemmere for dem at arbejde med at finde gode 
støttede strategier og skabe struktur. Nu arbejder de med deres ADHD og ikke med 
deres personlighed.

En grundlæggende viden om ADHD/ADD er derfor en fordel for dig som SPS giver. 
Har du ikke den viden, kan du undersøge, om der er andre muligheder for, at den 
studerende kan blive klogere på sig selv og sin diagnose.

Viden om ADHD/ADD er også vigtigt, fordi den studerende ofte ikke selv ved, hvad 
der kan hjælpe eller hvordan de bedst kan hjælpes. Nogle er så vant til at kæmpe, at 
de ikke ser det som noget særligt og de kan være i tvivl om, de egentligt er dårlige 
nok til at få SPS.
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Så spørger hun, (SPS giveren): 

Hvad skal du have hjælp til? 
Det ved jeg sgu da ikke. 

Jeg ved ikke, hvad der er mig 
og hvad der er ADHD? 

Jeg har ingen anelse om, hvad andre kan, som jeg ikke kan. 
Indtil for nylig troede jeg, at alle havde det ligesom mig, og 
at mit problem var dovenskab og manglende motivation. 

Nu ved jeg ikke, hvorfor jeg kæmper med uddannelse. 
Jeg ved heller ikke, om jeg er dårlig nok til at få SPS?  

Jeg klarer mig jo. Måske tager jeg pladsen fra en  
anden, som har mere brug for hjælp?
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Arbejd ud fra mestringspyramiden
Brug mestringspyramiden som en rettesnor i dit arbejde og arbejd fra bunden og op. 

Mestring af studielivet forudsætter viden om egen diagnose og indsigt i, hvordan 
det påvirker studiet. Samtidigt er det nødvendigt, at man accepterer de særlige 
vilkår og begrænsninger, som ADHD/ADD giver. 

Med selvindsigt og accept er man godt klædt på til at arbejde med egen mestring, 
og til at arbejde sammen med dig om SPS.

MESTRING

ACCEPT

VIDEN OG SELVINDSIGT
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Kortlæg udfordringerne
Lav en god kortlægning af udfordringerne og prøv at komme hele vejen omkring 
den studerendes liv. Selvom din opgave ikke er at støtte den studerende i fritiden, 
så kan aktiviteter og relationer udenfor studiet have stor indflydelse på energien og 
overskuddet til at studere. 

Tag ansvar for kontakten
Mange studerende med ADHD er udfordrede på tidsstyring og organisering og 
de kan derfor glemme jeres aftaler. Tag derfor ansvar for kontakten og insister på 
jævnlig kontakt. Hvis du ikke hører fra den studerende, betyder det ikke altid, at alt 
er godt. Alt for ofte kommer den studerende først, når fraværet er blevet for stort 
eller de har mistet overblikket.

Arbejd med de konkrete situationer
Studerende med ADHD vil ofte have en række generelle udfordringer med fx 
hukommelse, koncentration, overblik og igangsætning. Men frem for at arbejde 
med de generelle vanskeligheder vil det ofte være mere hensigtsmæssigt at 
forholde sig til de specifikke situationer, hvor man oplever udfordringerne for at 
finde den rette strategi, som kan kompensere for udfordringerne. 

Det handler altså om at blive nysgerrig på den konkrete situation, forske i hvorfor 
man fx ikke kan komme i gang med lektierne, når man sidder derhjemme eller 
koncentrere sig i nogle bestemte timer. Herefter kan man i fællesskab formulere 
forslag til strategier, som kan afprøves af den studerende.

Det gode møde
Når du holder SPS samtaler med den studerende med ADHD, så vær opmærksom 
på, at ADHD kan påvirke samtalen. Udfordringer med opmærksomheden kan 
betyde, at den studerende ikke hører alt, hvad du siger, misforstår dig eller mister 
koncentrationen undervejs.

Studerende med ADHD kan desuden være udfordrede på arbejdshukommelsen og 
kan derfor miste tråden undervejs i samtalen.
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Gode råd

•	 Vælg et roligt og uforstyrret sted til jeres samtale

•	 Vær konkret og klar i din kommunikation

•	 Lav gerne en dagsorden sammen med den  
studerende

•	 Tag ansvar for, at I holder jer til dagsordenen

•	 Lav en parkeringsplads (tavle/papir) til emner,  
som ikke er på dagsordenen, men dukker op 
undervejs i samtalen

•	 Skriv aftaler ned/lav referat eller bed den  
studerende skrive jeres aftaler ned

•	 Saml op på parkeringspladsen inden I afslutter  
mødet og aftal, hvornår I kan tale om de emner,  
som I ikke kan nå på dagens møde

•	 Læg næste aftale i kalenderen med det samme  
og mind den studerende om, at lægge aftalen  
i sin kalender
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SPS på hold
En gruppe eller et gruppeforløb, hvor du samler 5-8 studerende med ADHD/ADD 
kan være en god måde at give SPS på. Her får de studerende mulighed for at spejle 
sig i hinanden, udveksle erfaringer og lære nye strategier. Gruppeforløbet kan 
betyde, at de studerende får et bedre fundament (viden, selvindsigt og accept) og 
dermed er langt mere klar og målrettede i forhold til at modtage SPS.

ADHD-foreningen har udviklet en forløbsmanual og en deltagerhåndbog til et SPS 
på hold forløb. Forløbet består af 8 mødegange, og en mødegang varer to timer.

Undervisningen veksler mellem korte oplæg, erfaringsudvekslinger mellem 
deltagerne, fælles øvelser og individuelle refleksioner:

1. Bliv ven med din ADHD/ADD
2. Undervisning og gruppearbejde
3. Hjemmearbejde og lektier
4. Tidsstyring og organisering
5. Energibalancen og stress 
6. Livsstil og behandling
7. Sociale relationer og kommunikation 
8. Styrker, selvværd og ”Self Advocacy”

Du kan læse mere om forløbet på ADHD.DK. Her kan du også finde manualen, 
deltagerhåndbogen og power point præsentationen til forløbet.

STUDIE-
MESTRING   
for studerende 
med ADHD

Gør ADHD/ADD til håb og handlekraft
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SPS for studerende  
med ADHD/ADD

Støtte til at organisere og skabe struktur
Mange studerende med ADHD/ADD har grundlæggende udfordringer med at 
holde styr på opgaver, aftaler og deadlines. Et SPS forløb kan derfor med fordel 
indledes med hjælp til at komme i gang med at bruge fx kalender, ugeplan, 
planlægningstavle eller et andet relevant værktøj til at holde styr på opgaver og 
aftaler.

Der kan være forskel på, hvilket system, der er det rette for den enkelte, og som SPS 
giver kan du støtte og inspirere den studerende til at afprøve forskellige muligheder 
og tilpasse mulighederne til de individuelle behov. 

Forslag til strategier:

•	Find den rette kalender og støt den studerende i at bruge kalenderen. Det kan 
være en papirkalender, smartphone eller skolens eget skema-system.

•	Lav en ugeplan sammen med den studerende i nogle uger og evaluer på fordele 
og ulemper. Giver den et bedre overblik?

•	Foreslå at lave ugeplanen på en whiteboard-tavle.
•	Snak med den studerende om, hvordan man laver gode realistiske opgavelister, 

som tager udgangspunkt i det, man rent faktisk magter.

Læs mere om strategierne og hvordan man bruger dem i Mestringsbanken  
på ADHD.dk

Gode rutiner omkring hjemmearbejde og lektier
Hjemmearbejdet kan være en stor udfordring for mange, fordi de er trætte og har 
svært ved at koncentrere sig, når de kommer hjem. Der er risiko for, at de ikke får 
lavet tilstrækkeligt eller kommer bagud med læsningen, fordi de har svært ved at 
sætte i gang på egen hånd. De kan have brug for hjælp til at formulere og afprøve en 
god rutine omkring hjemmearbejdet. 

En del af det arbejde kan også være at undersøge, om lektielæsning er nemmere, 
hvis det foregår på skolen, i læsesalen eller på biblioteket.
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Gode spørgsmål:

•	Hvad er er dine udfordringer i forhold til lektielæsning?  
(træthed, igangsætningsvanskeligheder, manglende koncentration, 
overspringshandlinger, afledt af egne tanker, lyde eller synsindtryk)

•	Hvad sker der typisk, når du ikke kan komme i gang med lektielæsningen?
•	Er der nogle tidspunkter på dagen, hvor det er nemmere eller sværere  

at lave lektier?
•	Er der nogle steder, hvor det er nemmere eller sværere at lave lektier?
•	Kan du komme i tanke om en gang, hvor det gik godt med lektierne?  

Beskriv den situation.
•	Hvad tror du selv ville være den bedste strategi til lektielæsning?

Forebyggelse af fravær
Nogle studerende med ADHD/ADD har et forholdsvist højt fravær og dette er i sig 
selv et problem, fordi det kan lede til frafald på studiet.

Fravær kan have flere årsager, men ofte vil fraværet være den studerendes forsøg 
på at mestre studielivet. Studerende med ADHD bruger en del mere energi på 
uddannelse end andre og de udtrættes hurtigere. De kan derfor have brug for en 
pause en gang imellem. Nogle sover dårligt eller er oppe indtil sent og har derfor 
svært ved at vågne. Andre er sensitive i forhold til kritik og kan have svært ved 
at komme tilbage, hvis de har haft en oplevelse af at være forkerte eller præstere 
dårligt. At blive væk eller ligefrem holde op på uddannelsen kan også være blevet 
en strategi, som man benytter, når man oplever, at alting er vokset en over hovedet, 
man er kommet bagud eller frygter ikke at kunne levere det, som forventes. 

Vær nysgerrig:

•	Som SPS giver kan du hjælpe din studerende ved at være nysgerrig og  
tage problematikken op, inden den vokser den studerende over hovedet.

•	Vær nysgerrig omkring årsagerne til fravær.
•	Vær anerkendende omkring årsagerne til fravær. Vis din studerende,  

at du godt forstår, hvorfor der kan være brug for en pause.
•	Arbejd sammen med den studerende på at finde alternative pause-strategier, 

som ikke giver fravær.
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Energiregnskabet
En af de største udfordringer for studerende med ADHD/ADD kan være at finde 
tilstrækkelig energi til alt det, som studiet kræver. Mange oplever, at de løber tør 
for energi inden de er færdige med de studierelaterede opgaver. For nogle sker det 
allerede, inden skoledagen er slut.

Du kan derfor hjælpe din studerende ved at have fokus på energiregnskabet, hvad 
energien bliver brugt på og hvordan energien kan bruges mere hensigtsmæssigt?

Tal med din studerende om:

•	Hvor mange procent af den daglige energi, som bruges på studiet?
•	Der er balance i energiregnskabet?
•	Hvad de store energiudgifter er?
•	Der er noget i dagligdagen, som kan gøres på en måde, der kræver mindre energi?
•	Der er noget, som kan sættes på pause, mens man studerer?
•	Der er nogen i netværket, som kan hjælpe?

Lav et energiregnskab med din studerende, hvor I hen over nogle dage kortlægger 
aktiviteter, energiforbrug og lokaliserer de største energi-udgifter. Efterfølgende 
kan I arbejde målrettet på at gøre udgifterne mindre.

I Mestringsbanken på ADHD.DK kan du finde en guide til arbejdet med 
energiregnskabet.

Relationer og samarbejde 
Relationer og udfordringer i sociale situationer fylder ofte meget for studerende 
med ADHD. De har de samme sociale behov som andre studerende men kan være 
udfordrede, fordi det kræver meget energi og overskud af dem at være sociale og 
indgå i relationer. 

Også i gruppearbejde kan de studerende med ADHD blive udfordrede og opleve, 
at samarbejdet i sig selv er en krævende opgave, som stjæler energi fra den faglige 
opgave, som også skal løses.

Hjælp din studerende med at blive klogere på, hvornår og hvorfor sociale relationer 
og samarbejde kan være en udfordring. Vær med til at sætte ord på udfordringerne, 
så din studerende får et sprog, som kan bruges til at formidle udfordringerne videre 
til medstuderende og undervisere. Prøv at formulere nogle gode strategier, som gør 
det nemmere at samarbejde og være social. 
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Eksempler på sociale strategier: 

•	Når der skal laves gruppearbejde, må jeg gerne stille spørgsmål, når jeg bliver i 
tvivl om, hvad vi skal.

•	Jeg kan fortælle de andre i gruppen, at min ADHD gør det svært for mig at skabe 
og bevare overblik – og at jeg derfor har brug for, at opgavefordelingen er tydelig 
og velbeskrevet.

•	Når der er sociale aktiviteter på studiet, så er det ok at gå tidligt hjem  
eller trække sig for at holde en pause undervejs.

•	Det kræver meget energi af mig at være social, så jeg behøver ikke deltage i alt.
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Brug ADHD-foreningen

På ADHD-foreningens 
hjemmeside kan du 
læse dig til en god og 
grundlæggende viden 
om ADHD i alle livets 
faser. Her finder du også 
de særlige temasider om 
ADHD og uddannelse. 

ADHD-foreningens mestringsbank
I mestringsbanken på adhd.dk kan du finde 
inspiration til en lang række mestringsstrategier, 
både til hverdagen og studielivet. En lang række 
strategier findes også som korte mestringsfilm.

ADHD-foreningens pjecer
ADHD-foreningen udgiver en række billige og 
gratis pjecer  om ADHD/ADD til mennesker, som 
selv har ADHD, pårørende og fagfolk. Pjecerne 
kan læses på ADHD.DK eller bestilles fysisk i 
foreningens webshop.

Læs fx ”ADHD hos voksne”, ”Stille ADHD”, ”En 
guide til mestring” og ”Studiemestringsguiden”.
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adhdforeningen  ADHDforeningen

ADHD.DK
På ADHD.dk finder du masser af viden om og værktøjer til livet med ADHD og ADD.
Alt specifikt omkring uddannelse finder du her: adhd.dk /uddannelse. 

Følg også gerne med på vores Instagram og Facebook


