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Program

• Hvad er mestring og hvad er 
målet med mestring?

• Mestringspyramiden

• Motivation for forandring

• Når du arbejder med unges 
mestring

• En snak om jeres største 
udfordring?

• Organiseringsvanskeligheder
• Eksempler på strategier

• Opmærksomhedsvanskeligheder
• Eksempler på strategier

• Rengøring

• Tøjvask

• Madlavning

• Morgen- og aftenrutiner

• Bliv ven med din ADHD







ADHD-Mestring

Handler ofte om at ændre omgivelser og betingelser:

• Praktiske strategier og tilgange

• At tilegne sig færdigheder (fx i forhold til organisering og planlægning)

• Brugen af konkrete hjælpemidler

Men mestring kan også være:

• Kognitive strategier, hvor man arbejder med at tænke anderledes om 
sig selv og situationer – og dermed skabe en positiv forandring.



Et godt liv med ADHD

• Målet er ikke perfektion, at man bliver ”rask” og aldrig mærker sin 
ADHD. ADHD går ikke væk, og man vil altid have den med sig. 

• Men man kan tilrettelægge sit liv på en ADHD-venlig måde (blive ven 
med sin ADHD) og finde et niveau, hvor man har et godt liv med 
ADHD.

• Et liv med ADHD vil altid kræve ”arbejde”. Strategier og systemer 
holder ikke evigt. Ethvert skift kræver tilpasninger og nogle gange 
falder man i og kommer væk fra de gode rutiner (det sker for alle). Så 
er det bare vigtigt, at man har værktøjskassen fyldt op og ved, hvad 
der virker for mig.



Mestring er som jonglering

3 TIPS

• Begynd i det små

• Husk at mestring en en proces –
ikke en begivenhed

• Tænk på mestring som jonglering

UNDERVISNING



Mestring af hverdagen

(strategier, hjælpemidler)

Accepten: Tro på fremtiden

Fundamentet: Viden og selvindsigt



Manglende forståelse 
for, hvordan og 

hvorfor ADHD gør 
nogle ting vanskelige  

Manglende forståelse 
for nødvendigheden 

af støtte, træning, 
strategier og rutiner

Manglende 
motivation for at gøre 

noget anderledes 



Når du arbejder med unge med ADHD

Opmærksomhedspunkter

• Her og nu’et

• Det skal give mening

• Du kan fylde værktøjskassen op, men ikke tvingen nogen til at bruge 
det. 

• Modenhed

• Mens vi venter



Hvad er jeres største udfordring?

• Jeg mangler viden om relevante strategier, systemer eller redskaber 
og kan derfor ikke hjælpe den unge.

• Jeg har mange gode ideer til strategier, men synes det er svært, at få 
den unge til at prøve mine forslag af.

• Jeg synes det kan være svært at få skabt en god relation, hvor den 
unge har tillid til mig og vil fortælle om sine vanskeligheder.

• Min udfordring er, at jeg har sprunget fundamentet i pyramiden over 
og er gået direkte til løsningerne.

• Jeg ved ikke nok om ADHD og ADD til at kunne hjælpe den unge til en 
større indsigt i egen ADHD.





Kalendertræning

• Find den kalender, som passer til dig



Øvelse gør mester

7 trin til kalender:

• Anskaf en kalender

• Skab et kalender-ritual

• Lav regler

• Øv dig

• Evaluer

• Juster

• Øv dig

Anskaf 
kalender

Ritual

Regler

Øv dig

Evaluer

Juster

Øv dig



Smartphone som hjælpemiddel

• Den er altid med

• Den kan indeholde mange funktioner

• Kalender

• Kort/GPS

• Noter/lister

• Påmindelser i form af sms, fotos, kalenderpåmindelser

• Kan snakke sammen med tablet eller pc

• Der findes et hav af apps fx til at organisere opgaver (www.itbanken.dk)

• Alle andre har også en

http://www.itbanken.dk


Ugeplan
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

Morgenrutine Morgenrutine Morgenrutine Morgenrutine Morgenrutine Morgenrutine Morgenrutine

Arbejde

(kl. 8-14)

Arbejde Arbejde Arbejde Arbejde Lave madplan Lave ugeplan

Købe ind

Træne Træne

Kontortid Vaske tøj Støvsuge Vaske tøj Gøre rent Spiser 
hjemme hos 
mor og far 

Madlavning 
og oprydning
(Kl. ca. 17.30)

Madlavning Madlavning Madlavning I biografen 
med Mads
McD.

Take away
eller rester

Aftenrutine
(Kl. 21)

Aftenrutine Aftenrutine Aftenrutine Aftenrutine Aftenrutine Aftenrutine





Bulletjournal

Et overbliksredskab, som er både kalender, to do liste, notesbog, tracker, dagbog …



Hot spot

• Hav et Hot Spot i huset, som 
fungerer som ”kontrolcenteret”

• Ugeplan/kalender

• Madplaner

• Vigtige papirer, nøgler, buskort

• Opslagstavle

• Beskeder

• ”Launching pad”(Pakkeplads)





Opgavelisten – To Do Listen

• En simpel form for overblik

• Giver mulighed for belønning, når man ”vinger” en opgave af

• Kan sikre, at man husker alt

Tips

• Bryd opgave ned i mange små enheder

• Vær realistisk (hellere få opgaver og succes med listen)

• Integrer listen i dit overblikssystem (kalenderen, bulletjournal, 
ugeplanen).



Bryd ned i mindre enheder

• Gøre rent

• Købe ind

✓Støvsuge i køkken, stue og bad

✓Tørre støv af

✓Gøre køkken rent

✓Vaske gulv i køkken og stue

✓Gøre rent på badeværelse

✓Vaske gulv på badeværelse

✓Lave indkøbsliste

✓Købe ind 



Små skridt – ”Lidt er bedre end ingenting”

• Bryd opgaver ned i mindre enheder, så de bliver overskuelige

• Arbejde med at acceptere ”Lidt er bedre end ingenting” tilgangen

• Udnytte at man kan være god til at overskue små områder 
(mikrofokus) - og at man godt kan, hvis man tager en ting ad gangen

• Visualiser opgaverne i en måltrappe eller en som en slags spilleplade, 
så man kan se, at man faktisk bevæger sig mod målet

START

MÅL



Belønning 

Kan være alt muligt
• En kop kaffe
• En smøg
• En pause
• Spille på smartphone
• Løse sudoku
• Være på facebook
• Et stykke chokolade
• En gåtur
• Et fedt stykke musik
• Lakere negle
• At sætte V ved en opgave af



Tidsrealisme

Bliv mere realistisk omkring tid og tidsforbrug

• Tag tid på ting – hvor lang tid tager ting egentligt?

• Få kortlagt dine faste rutiner (fx morgen og aften)

• Læg luft ind i din planlægning/gang op med en faktor 2

• Find dine mellemtider
• Hvornår skal du stå op, hvis du skal nå at blive klar i tide? 

• Hvornår skal du gå ud af døren, hvis du skal nå frem til aftalen til tiden?

• Hvornår skal du gå fra arbejde, hvis du skal nå at hente børn?



Årshjul eller årsplan

• Skab et overblik over opgaver i hus og have i løbet af året med et 
årshjul eller en årsplan.

• Hjulet eller planen viser alle overordnede opgaver uge for uge året 
rundt.

• Til opgaverne kan man lave opgavebeskrivelser eller tjeklister, som 
beskriver, hvordan opgaven løses (delelementer og rækkefølgen).



Rutiner, ritualer og regler

• Automatisering af opgaver – når det bliver en rutine

• Brug tilstrækkelig tid på at skabe rutiner

• En rutine ad gangen

• Læg tilbagevendende opgaver på faste dage (mønsterplanlægning)

• Skab ritualer (ritualer er hellige) som kommer til at sidde på rygraden

• Respekter dine ritualer

• Sæt din lid til regler fremfor selvkontrol



”Hvis jeg har en åben pose chips, er jeg lost. Eller en pakke Oreo-kiks… 
Eller is! Jeg har ikke den selvkontrol, der skal til for at lade være med 
at spise det. Men jeg bruger struktur og strategier, så jeg undgår at 
blive udsat for fristelserne. Som for eksempel at lade være med at 
købe det.
Lyst, tro og viljestyrke er dog ikke nok til at opnå dine målsætninger og 
drømme. Det er svært og tæt på umuligt at nå målet, hvis du ikke ved 
hvordan du kommer derhen. Du skal have strategier. For hvert gram af 
viljestyrke, har du brug for 10 kg. strategier.”

Chris MacDonald





Sortere indtryk fra

• Når man er dårlig til at filtrere i sanseindtryk bliver man nemt 
forstyrret. Derfor kan man have brug for at kunne fjerne så mange 
sanseindtryk som muligt.

• Arbejde et uforstyrret sted

• Arbejde hjemme

• Bruge høreværn eller have musik i ørerne

• Fjerne distraktioner og fristelser

• Sidde med ryggen til vinduet

• Skærme sig



Time Timer

• Time Timeren gør tiden visuel og det bliver derfor 
nemmere at vente/være i en aktivitet, selvom 
man har dårlig tidsfornemmelse.

• Kan også hjælpe på fokus og koncentration, fordi 
den gør det nemmere at blive ved opgaven, når 
man ved, hvor længe man skal arbejde.

• Få som en lille bordmodel, som app og som 
armbåndsur.



Sprint – frem for langdistance

• Hvis man ikke kan arbejde lange stræk, så kan man måske i 
mange korte.

• Tænke på sig selv som en sprinter og tilrettelægge opgaverne 
som mange korte eksplosive sprints

• Handler om at dele opgaver op i små bidder, som kan 
færdiggøres i et hug – en kort sprint

• Opgavens omfang afhænger af, hvad man kan præstere (fx hvor 
længe man kan koncentrere sig, hvor længe man kan sidde ved 
en opgave)



Visualisering

• Mange mennesker med ADHD/ADD er visuelt stærke

• De aflæser det visuelle hurtigere end det skrevne

• De huske det visuelle bedre end skrevne og fortalte ting

• Ude af øje – ude af sind

• Visualisering handler om at gøre opgaver, aftaler og det man skal 
huske synligt

• Bruge visueller remindere – fx post it - på steder, hvor man helt 
sikkert ser dem (Badeværelsesspejlet, havregrynspakken, 
kaffemaskinen, hoveddøren)





Rengøringsstrategier

• Tag et rum ad gangen (evt. et nyt rum hver uge)

• Tænk som en tjener

• Opgavebeskrivelser, som bryder opgaven ned i mindre enheder, viser 
rækkefølgen og hvilke ting, som skal bruges.

• Gør opgavebeskrivelsen visuel.



Tøjvask

• Hav en fast dag til tøjvask

• Kombiner tøjvask med en anden aktivitet, så udnytter 
ventetiden optimalt.

• Skab et sorteringssystem

• En kurv til hver type vask (farver og grader)

• Tøjet sorteres, når det smides til vask

• Hav et begrænset antal kurve/vaske





Mad og måltider

• Lav madplan for en uge ad gangen eller hav en madplan for fx 4 
uger, som gentages.

• Spis det samme til morgenmad

• Hav 5 standard frokostretter (madpakker) til hverdagene.

• Madplan-spillet

• Nødretter

• Hofretter

• Fester og gæster guiden



Morgen- og aftenrutiner

• Den gode morgen begynder aftenen før …

• Morgen- og aftenritualer

• På arbejde/i skole til tiden - Få styr på din mellemtid

• Er du tidsoptimist? (hvor lang tid tager ting egentligt?)

• Nødrutinen (hvis du har sovet over dig)

• ”Launching Pad”/Affyringsrampen





Bliv ven med din ADHD

• Tilegne sig viden gennem bøger, websider og film

• Møde andre med ADHD og ADD

• Psykoedukation

• Samtaler/coaching med en fagperson, som ved nok om ADHD og ADD 
til at kunne forklare sammenhængen mellem udfordringerne og 
ADHD.





ADHD-foreningen tilbyder

• Mestringsworkshops for unge og voksne med ADHD og ADD

• Gratis pjecer om diagnosen

• Kurser, konsulentydelser og undervisning til fagfolk, arbejdsgivere og
uddannelsesinstutioner.

• Unge Camp og sejltur for unge med ADHD hver sommer

• www.adhd.dk

• Ring til os, skriv til os eller kom forbi vores kontor I Odense.

• Tine Hedegaard, th@adhd.dk



Catch the mood

• Handler om at arbejde med impulser – og lave opgaven, når 
man føler for det. Når man kan mærke at man er ”in the 
mood”, så gør man det.

• Ikke udsætte opgaven til i morgen, hvor man sikkert ikke er 
motiveret.

Advarsel: 
Denne strategi kan have uheldige konsekvenser 
og er ikke altid forenelig med familieliv, 
forpligtelser, aftaler, arbejde og uddannelse.



Give det energi

Hvad giver energi, så man kan lave opgaven?

• Høre god musik mens man gør det

• Synge

• Lave opgaven sammen med andre

• Pauser (med energiboost)

• Fysisk aktivitet

• Bryde ned i mindre dele og giv belønninger undervejs



What’s in it for me?

• Handler om at arbejde med sin egen motivation og skabe mening for 
sig selv.

• Hvad kan jeg få ud af at gøre dette (stort eller småt)?

• Hvad kan være mit udbytte og min private motivation?

• Skabe sin egen motivation – ikke overtage andres (som ikke giver 
mening)

Min private motivation behøver ikke at være lig med 
mine forældres, min rådgivers, min støttepersons eller 
min kærestes motivation!


