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Plads til forskellighed

• Kompetence-udviklingsforløb for lærere og pædagoger i indskolingen på 
folkeskoleområdet

• For at opkvalificere skolernes arbejde med at skabe sociale og inkluderende 
fællesskaber i klasser med elever med ADHD, Autisme og lign. vanskeligheder

• Udbydes af Undervisningsministeriet 2018-2020

• VIA University College er projektledere

• ADHD-foreningen er samarbejdspartnere 

- og indgår i projektgruppe, som undervisere og er forfattere til inspirationskataloget



Plads til 
forskellighed -

Inspirationskatalog

Pædagogiske redskaber og 
opmærksomheder



ADHD-foreningens inspirationskatalog
Emnerne i inspirationskataloget er delt op i otte overskrifter:

Kap.1 Børneliv med ADHD, ASF og lignende udfordringer

Kap. 2 Inkluderende fællesskaber

Kap. 3 Anerkendelse og positiv kommunikation

Kap. 4 Konfliktforebyggelse- og håndtering

Kap. 5 Undervisningssituationen

Kap. 6 Forældresamarbejdet

Kap. 7 Forslag til øvelser

Kap. 8 Ideer til lege med børnene

Link til download fra www.adhd.dk: Plads til forskellighed - inspirationskatalog
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http://www.adhd.dk/
https://adhd.dk/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/Inspirationskatalog-Plads-til-forskellighed.pdf


Positiv kommunikation

Hvorfor er det så vigtigt?

- og hvordan gør man lige?



Hvad betyder symptomerne for selvværdet

Er anderledes end de andre

Vil gerne gøre det rigtige, men kan ikke

Det sociale er svært

Har altid brug for hjælp

Ofte er der udfordringer hjemme

Kan godt se man skuffer og frustrerer andre

Selvværdet er belastet i forvejen

Skæld ud og kritik er det sidste der er brug for

Det virker ikke og er usundt for barnet/den unge



Hvad betyder symptomerne for selvværdet

Men børn og unge med ADHD oplever meget kritik af deres person

Skæld ud, irettesættelser, bebrejdelser, afvisninger, konflikter, nederlag

Mangel på accept og forståelse

Hold så op. Hør nu efter. Tag dig sammen. Det er ikke til at holde ud med dig

Det ødelægger barnets eller den unges selvværd og selvopfattelse

Jeg er ikke noget værd

Jeg er sådan en der ikke kan finde ud af noget

Jeg er forkert



Om at vende en negativ udvikling

Tankegangen gør forskellen

”Børn gør det godt når de kan – også børn med ADHD” 

Børn vil generelt gerne samarbejde og indfri vores forventninger til dem

Det er bare ikke altid de kan

Negativ adfærd og konflikter opstår, når de krav, som stilles til barnet, 

overstiger barnets evne til at reagere passende

Jeg ser dig. Jeg forstår dig. Jeg vil hjælpe dig. Jeg kan lide dig uanset hvad

Du er ikke ADHD, du har ADHD



Overload



Om at vende en negativ udvikling

1) Ikke give negativ opmærksomhed til negativ adfærd – reagere roligt og venligt

Ikke gøre mere skade på barnets selvværd

2) Positiv kommunikation med fokus på det barnet kan, masser af opmuntring og ros

Støtte en udvikling af barnets selvværd og styrke livsmod og mestring

3) En imødekommende holdning til barnet og netværket omkring barnet

Hjælpe barnet og familien med at flytte sig positivt fremad



Brug kommunikativ konfliktforebyggelse

Spejling af følelser – jeg tror du har brug for en pause

Positive anvisninger - I skal sidde på jeres stole nu

Positive forventninger – så snart du har lavet opgaven færdig, kan vi.. 

Find løsninger i fællesskab - inddrag børnene i at løse problemerne

LYT LYT LYT – fx lyt, gentag, spørg ind, lyt gentag, spørg ind..

Obs. Afhold dig gerne fra ikke, nej, stop og at starte med barnets navn

Positiv kommunikation



Ros og anerkendelse

Brug masser af ros og anerkendelse

Det er rart for alle børn – og for nogle helt afgørende nødvendigt

Det spreder god stemning blandt både voksne og børn

Voksne skal kunne rose/anerkende for mange ting

Personlige styrker, talenter, kompetencer, hjælpsomhed, omsorgsfuldhed, kammeratskab, succeser,

fejlslagne forsøg på at lykkes..

Brug non-verbal ros. Sig tak



Ros og anerkendelse

Ros som en pædagogisk metode kan føles underligt og svært

Det kræver øvelse og vedholdenhed – men det betaler sig

Sproget har du allerede, det er gratis, og du kan gå i gang dag 1

Skamros ikke alt du ser, men ros oprigtigt

Hvis barnet har svært ved at modtage ros

Sig, at det er din opgave som voksen at udpege det gode, og det vil du fortsætte med

Lad gerne barnet overhøre, at du roser det overfor andre



Ros og anerkendelse

Ros for både kompetencer og eksistens for at styrke både selvtillid og selvværd

• Rart at se dig

• Hvor er jeg glad for du er her

• Det er rart at være sammen med jer

• I er nogle dejlige børn/unge mennesker

Her kan alle være med i kraft af deres eksistens, uanset kompetencer

Tag gerne udgangspunkt i dig selv

• ”Det gør mig glad at I..”

• ”Når du.. bliver jeg.. fordi..”

Prøv det, det flytter bjerge for børn med ADHD!



Husk at jeres sprog er jeres vigtigste redskab

Sproget er som en lygte. Det, du taler om, er det du ser



Fra negativ til positiv 
Læg mærke til, hvad du normalt siger til eleverne for at korrigere og irettesætte og opnå en bedre 
adfærd. 

Udfyld i skemaet, hvornår og hvad du siger til eleverne for at korrigere, irettesætte og opnå en 
bedre adfærd.

Du skal nu omformulere de negative beskeder til positive anvisninger.

Eksempel
”Stop med det sparkeri” bliver til ”Sæt fødderne på gulvet”
”Vær stille” bliver til ”Først lytter vi, så snakker vi”

Dato Nuværende negative besked Fremtidig positiv anvisn
ing

Nuværende besked

1.

2.

3.

Nye positive anvisning

1.

2.

3.



Krav og færdigheder



Isbjerget

Adfærd SYNLIGT

De kognitive 
vanskeligheder
ADHD = forstyrrelse i 
• Opmærksomhed
• Impulshæmning
• Aktivitet

USYNLIGT



Manglende færdigheder

”Challenging kids are challenging because they are lacking the 
skills not to be challenging” (Ross Greene)

Ved ADHD er der forsinkelse i afgørende kognitive færdigheder: 

➢Fleksibilitet

➢Frustrations tolerance

➢Problem-løsning og overblik

➢Tilpasningsevne



Forskellige opfattelser 
-har afgørende betydning

Vil ikke.. (bevidste negative motiver)

Sille skaber sig og råber højt fordi hun er hysterisk 

og ønsker at prøve grænser af..

Kan ikke..(manglende færdigheder)

Der er noget der frustrerer Sille så meget at hun 

reagerer med råberi. Lad os finde ud af hvad det 

er….



Zonen for nærmeste udvikling
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Den grønne, gule og røde zone for barnets udvikling. 

Kilde: True North



Når overblikket mangler..



Psst..! Brug de 10 H´er 
som Guideline til dit 
arbejde med at skabe 
overblik og 
forudsigelighed..



Fokusér på det, vi 
kan gøre noget ved!

# Hvilke forventninger har eleven svært ved 
at imødekomme?

- Vær fleksibel i at tilpasse eller justere dine 
krav

# Spørg ind til hvem, hvor, hvad og hvornår?

- Vær konkret! 



Hjælp eleven med at finde en strategi

• Lave en aftale om, at eleven må lytte til musik, mens han arbejder (evt. 
musik uden ord)

• Få hjælp til at organisere og holde orden i skolesagerne

• Give eleven en bedre plads, fx forrest i klassen eller væk  fra vinduet, evt. 
med høreværn

• Lave en aftale om, at eleven må bruge pauser

• Lave en aftale om, at eleven må bevæge sig i undervisningen

• Bevæge sig på lydløse måder (fx vippe med tæerne i skoen, presse knæene 
mod hinanden)

• Bruge et æggeur eller et stopur til at holde styr på tiden  (eller timetimer)

Prøv jer frem – sammen med eleven



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.
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Den relationelle dimension Hvad kan vi arbejde med relationelt og socialt? Er dette relevant for os og vil vi arbejde med det?

Ja                               Nej                       Evt senere

Positive anvisninger Sige hvad eleverne skal i stedet for hvad de ikke skal. ”I skal sidde på jeres pladser nu” 

frem for ”I må ikke..”

Tydelige positive forventninger og sprogbrug Fokus på opmuntring og den gode udvikling. ”Når I har løst opgaven, skal I..” frem for 

”Hvis I ikke..”

Fokus på ros og anerkendelse Udpege alt det gode I ser og sige det højt. 

Rose og anerkende for både kunnen og væren. 

”Det gør mig glad at være sammen med jer” ”Dejligt at se dig” ”Du var en god kammerat 

da du..” ”Godt gået at du..”

Minimere skæld ud og negative irettesættelser Så vidt muligt droppe kritik og skæld ud. 

Det er ikke godt for eleverne, det virker ikke og det skaber dårligt humør. 

Irettesæt neutralt og roligt

Pytknap/pytkasse Træne i at sige pyt til småting. 

Gå væk fra dumme situationer. Slippe sin vrede. 

Lav gerne en fysisk pytkasse eller knap sammen med klassen

Stjernebog Skrive de gode ting ned i en lille ”meddelelsesbog”, som barnet har med hjem og viser 

forældrene. 

Kan evt. være del af et belønningssystem mellem skole og hjem. Kan også gælde hele 

klassen

Udpege elevernes styrker Arbejde med at alle er gode til noget. 

Finde frem til elevernes styrker. 

Øvelse i Inspirationskataloget: Husketavlen
Fokus på forskelligheder og mangfoldighed i 

klassen

Arbejde med at der skal være plads til alle. Både de vilde og de stille. Fx via lege og 

øvelser

Holde øje med alle succeser og forsøg på at 

lykkes

Fokus på de små succeser og de gode forsøg. Få øje på hvor svært det kan være at gøre 

det man godt ved er det rigtige. ”Jeg lagde mærke til at du..”



Den relationelle dimension Hvad kan vi arbejde med relationelt og socialt? Er dette relevant for os og vil vi arbejde med det?

Ja                                 Nej                      Evt senere

Spejling Konfliktforebyggelse ved at sætte ord på elevens følelser og udfordringer. 

Eleven føler sig mere hørt og forstået. 

”Jeg kan se det er svært for dig lige nu”

Afledning Konfliktforebyggelse ved at henlede elevens eller klassens opmærksomhed på noget 

andet væk fra konflikten

Bevare roen som voksen Være rolig og neutral, når man korrigerer adfærd og konflikthåndterer.

Afholde sig fra at blive vred og skælde ud

Individuelle mestringsstrategier Finde en personlig plan for svære situationer sammen med eleverne. En opskrift på hvad 

eleven kan gøre, når det sker. Fx ”Peters plan for vrede” 

Øve sig på konflikter i fredstid Lade eleverne lege med hvordan man kan håndtere en konflikt. Fx rollespil og bruge 

ommere – ”vi spoler lige tilbage og prøver igen”

Små voksenopgaver Give eleverne små strategiske opgaver af voksen karakter for at styrke selvværd, 

involvering og tillid. Fx hjælpe med materialer, holde øje med noget, stå for noget etc.

Hemmelig ven Alle elever får en hemmelig makker, som skal holde øje med alt det gode ved ham/hende 

og fortælle om det til klassemødet

Klassemøder Benytte møder til at skabe tid og rum for at tale om klassens udfordringer i fredstid. 

Alle får taletid. Alle er med til at komme med løsningsforslag og lave regler 

Mindfulness, meditation, massage Indføre fast tid til afslapning og kropsbevidsthed. 

Fx at starte dagen med en mindfulness øvelse eller at eleverne masserer hinanden

Fokus på at være rollemodel som voksen Tænke højt, selvkontrol og problemløsning med lyd på

Fokus på følelser af at være 

udenfor/ensom/anderledes

Anti mobbe strategi, film der skaber identifikation, faste legemakkere



Opsamling

Tak for i dag


