
ADHD i skolen

L O U I S E  H Ü B E R T Z  P O U L S E N  O G  A N N A  F U R B O  R E W I T Z

U D V I K L I N G S K O N S U L E N T E R  I  A D H D - F O R E N I N G E N



Citat fra dreng med ADHD

Min lærer er rigtig, rigtig god. Han 

tager nemlig rigtig meget hensyn 

til, at jeg har det godt. Det bedste 

han har lavet til mig, det er et sted 

jeg må gå hen og slå på noget, som 

jeg har brug for nogen gange. Han 

er så sød, for han lægger virkelig, 

virkelig meget mærke til, hvordan 

jeg har det.



Hvad skal vi tale om

Overblik og trivsel for elever med ADHD

– eksempler på viden og pædagogiske redskaber

• Struktur og forudsigelighed

• Anerkendelse og positiv kommunikation

Hvordan får vi børnenes perspektiver med?

• ADHD-foreningens nye guide til børn og unge: Styr dit eget skib





N Å R  E L E V E R  H A R  E N  F O R S T Y R R E L S E  I  

O P M Æ R K S O M H E D

A K T I V I T E T

I M P U L S I V I T E T

Typiske udfordringer i skolen -
og hvordan kan vi arbejde med..



Opmærksomhedsvanskeligheder viser sig ved..

 Svært ved at holde koncentrationen over tid(vedholdende)
 Svært ved at si og sortere i indtryk (selektiv)
 Svært ved at slippe eller skifte fokus (delt)

- Har brug for at blive varslet og tid til at omstille sig
- Kan have tendens til fuldstændig at glemme hvad han 
var i gang med, hvis han bliver afbrudt

 Svært ved at beskæftige sig med flere ting på en 
gang(samtidig)

- Svært ved at opfange kollektive beskeder og flere 
beskeder på én gang



Selektiv opmærksomhed



ADHD



Overload







Overbliksvanskeligheder kalder på..

At vi bruger vores overblik til at holde den røde tråd.

Det skaber:

 Forudsigelighed 

 Tydelighed

 Mindre stress

HUSK: Arbejdsindsatsen er svingende – vær klar på at starte forfra..



Struktur giver overblik

Børn med ADHD bruger meget energi på at skabe overblik. 
De overvældes og udmattes hurtigere

Børn med ADHD har ofte særligt behov for hjælp til at 
skabe struktur fx i forhold til:

•faste rytmer og rutiner 

•konkrete planer for aktiviteter og opgaver 
- og hjælp til at prioritere dem 



Visualisering som pædagogisk redskab

Mennesker med ADHD er ofte visuelt stærke

 hjælper med at huske rutiner, regler og aftaler

 afhjælper problemer med arbejdshukommelsen

 mindsker risikoen for at blive afled

 hjælper med at holde den røde tråd

 sparer mange ord og diskussioner

 giver større selvstændighed

Uskrevne rutiner er næsten umulige at overføre fra en 
person til en anden



Symboler og billeder siger mere end ord

Brug Google (billeder) eller Picto selector (gratis symboler til billedstøttet 
kommunikation) eller brug tegninger



De 10 H´er

Sikrer at alle børn ved:

1. Hvad skal vi lave? – Indhold

2. Hvordan skal vi lave det? – Metoden

3. Hvorfor skal vi lave det? – Meningen

4. Hvor skal vi lave det? – Placering

5. Hvornår skal jeg lave det? – Tidspunkt

6. Hvor længe skal jeg lave det? - Tidsperspektiv

7. Hvem skal vi lave det med? – Andre børn/voksne

8. Hvor meget skal vi lave - Mængden

9. Hvad skal vi bagefter? – Næste

10. Hvorhen skal jeg/vi? Målet                   (Jenny Bohr, 2013)



De 10 H´er

 Hvis du ikke har dem på plads, kan det være svært at gennemføre det, 
du skal

 Børn med ADHD har sværere ved at få ”automatiseret” H´erne 

- skaber en følelse af kaos og stress

- bliver urolige, stiller hele tiden spørgsmål, går i gang med helt 
andre ting, er ængstelige etc. 



Sig godmorgen til dem du møder

Del opgaver op i mindre dele og konkretisér..

Sæt dig på din stol

Tag bøger og penalhus op af tasken 

Gå stille ind i klassen

Tal stille med din sidemand



Tid – et vigtigt element til at skabe overblik

Svagere tidsfornemmelse 

Børn med ADHD har ofte en dårlig tidsfornemmelse og en svigtende tidsregulering

De kan måske godt aflæse klokken, men de har svært ved at forstå og fornemme tiden

Derfor er det svært at disponere over tid, og fx have en idé om, hvornår en opgave skal 
være færdig eller hvor lang pausen har varet. 

 kommer for sent efter pauser, bliver ikke færdige med til tiden, er ængstelige, 
spørger måske igen og igen, hvornår en aktivitet skal starte eller slutte

Visualisering af opgaver og tid



Retfærdighed er ikke, at man får det samme, men at man får 
det, man har behov for



Zonen for nærmeste udvikling

Den grønne, gule og røde zone for barnets udvikling. 

Kilde: True North



Råd nr. 6: Særlige aftaler

 Muligheden for en udvej/skærme 
fra det, der stresser/frustrerer

 Giver mulighed for at lave 
konkrete aftaler om 
hensigtsmæssige/ikke 
forstyrrende måder at..

 Afhjælpe aktivitetsforstyrrelsen i 
at fylde og optage al den 
hjernemæssige energi hos eleven

 Afhjælpe overbliksvanskeligheder 
hos eleven



Citat

Jeg kan ikke sidde stille mere! 

Undskyld, men jeg har brug for 

at røre mig. Jeg er nødt til at 

stå her og hoppe og lave 

sprællemand. Nu kan jeg ikke 

mere!



Vha. spejling..

”Du har godt nok arbejdet hårdt med det her. Jeg kan godt se det er svært for 
dig lige nu”

”Det ser ud som om du har brug for en pause”

Hjælp eleven med at huske at bruge sine særlige aftaler



Evaluér i fredstid

 Evaluer situationen med barnet og tænk efter, om hans 
strategi virkede

 Vi skal hjælpe ved at spørge

 HUSK: Anerkend for at have forsøgt!

 Hvis det ikke er gået så godt, kan vi opmuntre eleven til at 
prøve igen eller afprøve en ny løsning



Råd nr. 11: STOP – TRÆK VEJRET - TÆNK

 En konkret måde at arbejde med 
større grad af impuls- og 
selvkontrol

 Definere/få øje på, hvad der kan 
være optrappende og 
nedtrappende

 Lave en aftale med omgivelserne 
omkring hvad der hjælper bedst



Impulsivitet

Tanke/
følelse/
Impuls

Handling

STOP OP 

Refleksion/
Erfaringer

Svært at stoppe op og tænke før man handler



Råd nr. 12: Find din egen plan og brug den

En konkret måde for barnet/den 
unge i at øve sig i at:

 Definere/sætte ord på 
udfordringer 

 Håndtere svære situationer eller 
udfordringer

 Få en fornemmelse af, hvad 
virker/virker ikke for mig



Vær detektiven

 Ved at undersøge hvorfor og hvornår udfordringerne 
opstår, kan mange undgås

 Notér hvad der gik forud og hvad der sker efter – måske ser 
du et mønster?

 Er der forventninger eller krav, der skal sættes ned?

 Vær nysgerrig

 Se bag om adfærd



Anerkendelse og positiv 
kommunikation



Børneperspektiv

”Børn gør det godt, hvis de kan 

– hvis ikke de kan, må de voksne 
hjælpe.” 

(Ross Greene)

Det handler ikke om manglende vilje
Det handler om manglende 
færdigheder

Det jeg godt ved jeg skal gøre 

vs.

Det jeg kommer til at gøre



Få øje på de manglende færdigheder

Voksne må prøve at forstå/undersøge, hvad der kommer i vejen for barnet og 
give den rette støtte

Vil ikke

Sille skaber sig og råber højt fordi hun er hysterisk og ønsker at prøve grænser 
af..

Kan ikke

Der er noget der frustrerer Sille så meget at hun reagerer med råberi. Lad os 
finde ud af hvad det er….



Råd nr. 10: Vid at alle gør det godt, hvis de kan

 Arbejder med en følelse af at være 
ok selvom der er noget man ikke 
kan

 Formidler at det er ok at bede om 
hjælp

 Opfordrer til at være nysgerrig på 
sine problemer og kunne agere

Zonen for nærmeste udvikling



Forslag til udviklingsstøttende samtale

 Gentagelse kan bruges for at holde fast i samtalen og spejle barnet

Fx: ”Du følte dig udenfor..” ”Han hørte dig ikke og så..”

 Opsummering kan bruges til at vise barnet, at du har lyttet og giver mulighed 
for at få samlet op undervejs

Fx: ”Du har sagt, at..” ”Jeg har hørt dig fortælle at..”

 Generalisering kan bruges til at barnets situation almengøres og følelsen af at 
være forkert afhjælpes

Fx: ”Jeg har hørt om andre, der..” ”Børn i samme situation har fortalt at..”



Forslag til udviklingsstøttende samtale

 Opdelte udsagn kan bruges til at barnet opmuntres til at fortsætte sin 

ufuldendte fortælling

Fx: ”Og da du kom hjem, så..?” ”Du sad på bænken og så..?”

 Spørgende konstatering kan bruges til at fremlægge en mulighed, som barnet 
kan be- eller afkræfte

Fx: ”Er det rigtigt forstået, at du..?” ”Jeg skal lige høre, er det sådan at..?”



Opskrift på aktiv lytning

1. Lyt

2. Gentag

3. Spørg ind

1. Lyt

2. Gentag

3. Spørg ind

Etc. 

1. Jeg gider ikke være her på den her 
lorteskole!

2. Du gider ikke være her, siger du, du 
synes skolen er dum

3. Hvordan kan det være, at du ikke gider 
være her?

1. Martin er en kæmpe idiot, han 
skubbede mig ned fra klatrestativet

2. Martin skubbede dig ned fra 
klatrestativet, og du er sur på ham

3. Var Martin og dig uenige om noget, da 
du faldt ned?



Råd nr. 9: Styr dit eget skib

 Arbejder med barnet som aktør i 
eget liv

 Træner evnen til mentalisering og 
at ”tænke tanker om sine tanker”

 Positive forventninger

Personlig identitet og indre 
arbejdsmodeller



Hvordan arbejder vi med at ruste børn til modgang?

Resiliensforskningen peger på tre beskyttelsesfaktorer, som viser sig at være 
ekstra virksomme mod alle typer af risikofaktorer og mod alle problemtyper:

1. Forældrene har fra god til en meget god omsorgsudøvelse

2. Veludviklet social kompetence hos barnet

3. Barnet tilpasser sig og trives godt i daginstitution eller skole

(Kilde: Øjvind Kvello)

Resiliensforskning



Resiliensforskning

Resiliensforskningen har affødt disse anbefalinger:

1) Fjern eller reducér risiko

- fx få barnet ud af ensomhed/mobning

2) Styrk eksisterende beskyttelsesfaktorer 

- fx italesæt styrker, dyrk talenter, dyrk gode relationer

3) Etabler nye beskyttelsesfaktorer så de kan reducere risiko

- fx støt barnet i at finde venskaber, finde fritidsinteresse eller andre 
fællesskaber

4) Aktivér passive beskyttelsesfaktorer i barnets systemer 

- fx klæd forældrene bedre på, find en voksenven i netværket, uddan lærerne til 
at møde barnet mere positivt etc.



Råd nr. 17: Kend din egen ADHD

 Viden om egen situation

 Viden om egne styrker og 
udfordringer

 Identitetsopbyggende

Eksternalisering

Du er ikke din ADHD – du har ADHD



Positivt sprogbrug

Alt for mange børn med kognitive udfordringer oplever afvisning eller skæld ud

Hold så op!

Hør nu efter! 

Sid ordentligt! 

Tag dig nu sammen!

Det slider på barnets selvværd og selvopfattelse

”Jeg er et dårligt barn”

”Jeg er dum”

”Jeg er sådan en der ikke kan finde ud af noget”



Positivt sprogbrug

1. At være tydelig og klar i sine 
beskeder til barnet

2. Altid at beholde ansvaret for 
situationen og bevare roen

3. At afholde sig fra at skælde ud, 
bebrejde og irettesætte, når 
man vil korrigere en adfærd

4. At bruge en anvisende, positiv 
kommunikation, hvor man 
løbende opmuntrer, anerkender 
og roser barnet

Gengivet med tilladelse fra tegner Jakob Martin Strid



At bruge en anvisende positiv kommunikation

Det gælder om at fokusere på at forstærke positiv adfærd 

Sig hvad børn skal frem for hvad børn ikke skal

”Du skal sidde på din stol nu”

”Vi skal bruge vores små stemmer lige nu”

Brug positive anvisninger frem for ”fejlfinding”

”Hvor er det skønt at se dem, der har hånden op – jeg tager lige en af jer”

”Du har 4 rigtige svar i opgaven”



At bruge en anvisende positiv kommunikation

Find barnets styrker og hjælp med at udpege dem og bruge dem

”Du er så god til at komme på nye idéer”

”Jeg lagde mærke til at du hjalp Mia da hun faldt – du er en god kammerat”

”Jeg kan se du arbejder hårdt med at læse – det er så sejt”

”Morten, du er ret kreativ, vil du hjælpe mig med dette?”

”Marcus ved meget om fodbold, så lad os spørge ham”

Dyrk barnets succes når noget lykkes – og når han/hun forsøger at lykkes



Råd nr. 4: Lav din egen husketavle

 Hjælper barnet med at 
identificere sine styrker

 Fokuserer på det positive i barnets 
narrativ

 Opbygger selvværd

Identitetsmarkører og små 
trædesten



Citat

Jeg kan være hurtig til at få 

venner. Jeg kan være hurtig til at 

få ideer. Jeg er god til computer. 

Det er noget af det ADHD kan 

hjælpe mig med. Det synes jeg 

faktisk er rigtig rart.



Brug masser af ros/anerkendelse

Man kan ikke rose for meget

Ros oprigtigt

Hav øje for forskellen på væren og kunnen – ”du er” frem for du kan”

Tag gerne udgangspunkt i dig selv – ”Det gør mig glad at du..”

”Dejligt at se dig” 

”Hvor er jeg glad for du er her”

”Jeg kan godt lide at være sammen med dig”

Her kan alle være med, uanset kompetencer

Ros/anerkendelse



Ben Furman anbefaler 6 måder at rose/anerkende på:

 1. Sig tak - nemt at gøre og nemt at tage imod. Smitter af på modtageren, som 
også lærer at sige tak

 2. Indirekte ros - lad barnet overhøre, at du roser det overfor andre

 3. Nonverbal ros - smil, thumbs up, high five, klap på skulderen

 4. Ros i form af spørgsmål - spørg oprigtigt og nysgerrigt ind til situationen

 5. Ros for at gøre forsøget - ros barnet for at have gjort sig umage, det opmuntrer 
til at prøve igen

 6. Ros med et glimt i øjet - brug humor til at øge rosens virkning

6 måder



Råd nr. 14: Ros dig selv og ros andre

 Lærer børn om effekten af ros 
overfor andre

 At det er ok at rose sig selv

 Arbejde med at tage rosen ind

Træner mentaliseringsevnen

Opbygger selvværd



HUSK

Virker det du gør, så bliv ved!

Uro, frustrationer, konflikter giver udtryk for vanskeligheder

Se bag om adfærd

Sæt passende krav og forventninger

Vær nysgerrig på udfordringerne

Den måde du reagerer på, har afgørende betydning…



T A L  S A M M E N  T O  O G  T O

H V I L K E  P O I N T E R  V I L  I  T A G E  M E D  H E R F R A  
O G  H V O R D A N ?

Refleksionsøvelse



L O U I S E :  L H P @ A D H D . D K

A N N A :  A F R @ A D H D . D K  

M E G E T  M E R E  O M  A D H D :  W W W . A D H D . D K  

Tak for nu


