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 HVAD ER MESTRING?
Med ordet mestring menes de strategier, systemer, tilgange og hjælpe 
midler, som mennesker med ADHD og ADD anvender, når de tilpasser 
deres hverdag, så der tages højde for de vanskeligheder, som ADHD  
og ADD kan betyde. 

Mestring er altså ikke behandling, som får din ADHD eller ADD til at 
forsvinde, men tilpasning, som gør din hverdag nemmere og betyder, at 
du mærker din ADHD mindre. Når du mestrer din ADHD eller ADD, lever du 
et ADHDvenligt liv, hvor du arbejder med din ADHD i stedet for at arbejde 
imod den.

Mestring er en proces, som tager tid. Man kan ikke mestre alle områder af 
livet på en gang. Man må begynde et sted og langsomt bygge på. Mange 
mestringsstrategier handler om at gøre ting på en ny måde, indlære nye 
rutiner eller anvende et system, og det kan i sig selv være svært, når man 
har ADHD eller ADD.

I denne guide har vi samlet 25 mestringsstrategier til unge og voksne  
med ADHD og ADD, som kan gøre hverdagen nemmere. Disse 25 strategier 
er kun et udpluk af alle de strategier, som unge og voksne med ADHD og 
ADD dagligt anvender eller selv udvikler. Vi har også lavet korte videoer, 
som præsentere de enkelte strategier. Der er linket til videoerne ved hver 
strategi. Du kan finde flere strategier i ADHDforeningens mestringsbank: 
www.adhd.dk/mestringsbanken 

Guiden er tænkt som en hjælp til dig, som savner inspiration til din person
lige mestring – uanset om du er nydiagnosticeret med ADHD/ADD eller har 
haft diagnosen i mange år. Du kan bruge strategierne som de står beskrevet 
her, eller du kan ændre og tilpasse dem din egen hverdag.
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MESTRINGSPYRAMIDEN
Processen med at mestre livet med ADHD eller ADD kan forstås som en pyramide, 
hvor mestring bygger på et fundament af viden, selvindsigt og accept. 

FUNDAMENTET
For at lykkes med mestring, skal du kende dig selv og  

din egen ADHD/ADD godt. Et godt fundament for mestring  
består af viden om ADHD/ADD og indsigt i egen ADHD/ADD.

ACCEPTEN
Man har brug for accept af diagnosen og tro på,  
 at man kan ændre ting og lykkes med mestring.

MESTRING
Strategier
Systemer
Rutiner

Når fundamentet og accepten  
er på plads, kan du arbejde  

med din mestring.
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#01KALENDER
Brug en kalender til at skabe overblik og huske dine aftaler. 

1. HVILKEN KALENDER?
Hvad giver mest mening for dig og hvad vil fungere 
bedst? Er det en papirkalender, og hvordan skal 
den se ud, indvendig og udvendig? 

Skal den være stor, lille, med plads til at skrive 
meget på de enkelte dage, eller er overblikket vig
tigere? Er en elektronisk kalender bedre og er din 
smartphonekalender nok, eller skal der mere til? 
Brug dine tidligere erfaringer (for du har sikkert 
haft en kalender før) og spørg andre, hvad de gør 
og anbefaler. Lav plus/minus – øvelsen med de for
skellige kalendertyper, hvis du synes det er svært 
at vurdere, hvilken der er bedst. 

2. ANSKAF KALENDEREN
Nu er det tid til at få fat i kalenderen. Vær opmærk
som på, at det på nogle tidspunkter af året kan 
være svært at købe papirkalendere i butikkerne.  
Det er lettest i januar, mens elektroniske kalendere 
altid er tilgængelige. 

3. LAV REGLER
•  Hvis du skal have succes med kalenderen, må du 
lave dig nogle regler for, hvordan du bruger den.  
Det skal være simple regler, som er nemme at 
huske. En regel kan være: 

•  Jeg skriver alle aftaler i kalenderen 

•  Jeg skriver aftalerne i kalenderen med det samme 

•  Jeg har altid min kalender med mig

•  Har jeg ikke kalenderen med mig, sender jeg en sms 
til mig selv, så jeg kan skrive aftalen ind senere. 

4 GØR KALENDEREN KLAR TIL BRUG
Skriv alle dine nuværende aftaler i kalenderen. Det 
kan fx være arbejde, undervisning, møder, kurser, 
ferier, fridage, fødselsdage, træning, fritidsaktiviteter,  

 
læge, tandlæge, aftaler med venner og familie eller 
sociale arrangementer. 

5 BESTEM DIG FOR ET KALENDERRITUAL
En kalender er ingen hjælp, hvis du aldrig tager den 
frem og kigger i den. Derfor skal du nu finde dit eget 
kalenderritual, hvor du får dit daglige overblik over 
dagens (og måske de kommende dages) aftaler. Det 
kan være et tip at koble det til andre ting, som allerede 
ligger fast, fx et morgenritual, hvor du kigger i ka
lenderen sammen med dagens første kop kaffe eller 
sammen med havregrynene. For andre er det bedst 
om aftenen, inden de går i seng, så de er forberedte 
på næste dag. Eller måske både morgen og aften. 

Nu er du klar til at gå i gang med at bruge en 
kalender, og i den kommende tid skal du øve dig og 
træne dine regler og dit ritual. Giv dig selv god tid, 
evaluér og tilpas henad vejen og fortvivl ikke, hvis du 
glemmer kalenderen en dag eller to. Husk at det tager 
lang tid at få en ny vane. 

Se video på: adhd.dk/kalender
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#02 UGEPLAN
Lav en ugeplan. En ugeplan kan hjælpe dig til at få overblik over din tid, planlægge 
din dagligdag og fungere som din kalender eller som et supplement til din kalender. 
Ugeplanen er en hjælp til at få opgaver løst ved netop at skrive dem i ugeplanen  
– og på den måde sikre, at der er tid til opgaven, og at du bliver mindet om opgaven.

1. SÅDAN KOMMER DU I GANG
Lav en plan over din uge som et gammeldags  
skoleskema med ugedage horisontalt og  
tids punkter vertikalt. 

2. HVAD SKAL MED I UGEPLANEN?
Du kan stort set skrive alt i ugeplanen,  
fx Faste aftaler og opgaver, såsom arbejde,  
uddannelse, træning eller anden hobby. 

Ugens aftaler, både de sociale, aftaler med venner 
og familie, tandlæge, læge, psykiater. 

Dine opgaver derhjemme, som fx støvsugning, 
rengøring, tøjvask, indkøb.

 
Faste rutiner, som forekommer hver dag på  
omtrent samme tidspunkt, fx morgen, aften 
eller madlavningsrutiner.

Tag udgangspunkt i den uge, som du er i gang med 
lige nu. 

Sæt dit arbejde/din uddannelse, aftaler og opgaver 
ind i ugen på det tidspunkt, hvor de foregår (mar
ker den tid, som er optaget) – og få på den måde et 
visuelt overblik over din tid. 

3. SORTÉR I DINE AKTIVITETER
Er din uge fyldt til bristepunktet og måske endda 

Se video på: adhd.dk/ugeplan
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overfyldt? Eller er der tid til overs til at gøre nogle af 
de ting, som du går og drømmer om at finde tid til?

4. HÆNG UGEPLANEN SYNLIGT 
Ugeplanen skal gerne hænge et centralt sted i dit 
hjem eller være synlig for dig på en anden måde. 
Ellers kan du nemt glemme at se på den og glemme 
at følge den.

Find ud af, om du vil lave ugeplanen på papir eller 
på computeren. Nogle bruger deres elektroniske 
kalender, andre har både ugeplan og kalender. 
Andre laver en standard på deres computer, som 
de redigerer og printer hver uge. Du kan også have 
ugeplanen på en whiteboardtavle, som du kan 
skrive direkte på og nemt rette i.

5. SÅDAN BRUGER DU UGEPLANEN
Når du bruger ugeplanen fast, laver du en ny 
eller redigerer ugeplanen hver uge, så den altid 
indeholder dine aktuelle opgaver og aftaler. Du kan 

også strege de aktiviteter over, du har lavet. Eller på 
anden måde markere, hvor langt du er i ugeplanen.

6. GØR UGEPLANEN PERSONLIG
Det er din ugeplan – så ret den til, så den passer 
bedst til dig. Det kræver tilvænning at bruge uge
planen og få den gjort helt rigtig, så brug gerne 
nogle uger på at gøre den personlig i indhold og 
form. Eksperimentér med farver, hvor fx grøn  
skrift betyder, at det er fornøjelser, mens sort 
skrift betyder, at det er en opgave, fx støvsugning. 
Brug Postits i stedet for at skrive i planen eller 
brug billeder i stedet for ord.
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Lav dagslisten dagen i forvejen – så kan du 
tilføje punkter, når du kommer i tanke om 
dem. Sæt dato på listen, så du er sikker på, 
at du har den rigtige liste. Lav en ny liste 
hver dag.

Der findes også tjeklister, som du kan have 
stående på din mobil – sørg da for at listen 
altid ligger på den forreste side, når du har 
låst mobilen op

ET TIP
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#03 TO-DO-LISTE    
Bliv god til at bruge opgavelisten. Det kan være en kunst at lave gode og realistiske 
lister. Ofte bliver listen for lang, og det bliver mere til en ønskeliste end en opgave
liste. Resultatet bliver, at du kun får lavet en lille del af opgaverne, mister modet og 
beslutter, at opgavelisten ikke fungerer for dig. Men listen kan godt være det rigtige 
valg, hvis du laver den rigtigt.

1. LAV EN BRUTTOLISTE
Begynd med at lave en bruttoliste med alle de 
opgaver, som du gerne vil have løst fx i denne 
uge eller måned. Husk også at kigge i kalender, 
mailboks, telefon, tidligere todo lister, og hvor du 
ellers skriver opgaver ned, du skal huske.

2. PRIORITÉR OPGAVERNE
Gennemgå opgaverne på din bruttoliste og prioritér 
dem på en skala fra 15. Hvor 1 er MEGET VIGTIG 
OG HASTER og 5 er ikke så vigtig – haster ikke. 
Du kan også bruge farver eller bogstaver, hvis det 
giver mere mening for dig. Hvis du synes, at alle 
opgaver er lige vigtige og haster lige meget – bliver 
du nødt til at prioritere dem i forhold til hinanden.

3. LAV EN DAGSLISTE
Skriv nu de opgaver (fra bruttolisten), som du skal 
nå i dag, på din liste. Skriv de opgaver, som blev 
kategoriseret som MEGET VIGTIG OG HASTER 
først på listen. Skriv herefter den næstvigtigste 
osv. Lav listen så kort som mulig, så du er sikker 
på at komme i mål med hele listen i løbet af dagen. 
For nogle er det 5 opgaver, for andre er det 3 eller 
måske kun 1 opgave om dagen.

4. UDFØR
Gå i gang med din liste og sørg for at strege de op
gaver ud, du har løst. Hav din liste med dig overalt. 
De punkter, du ikke nåede den dag, kan du tilføje til 
listen for næste dag. Smid gamle opgavelister ud.

5. EVALUÉR OG TILPAS
Når du har brugt listen nogle dage, så evaluér  
og tilpas den. Hvis du overfører mange opgaver 
fra dag til dag, så skal dine lister generelt være  
kortere. Begynd hellere med meget få opgaver 
(færre end du tror, du kan nå), så du får en oplevel
se af succes med at bruge listen og motivation for 
at fortsætte.

Se video på: adhd.dk/todoliste
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#04 HAVE-DONE-LISTE
Anvend Have-done-listen. Du kender det sikkert. Når du har en masse ting, du gerne 
vil nå, laver du en Todoliste. Mange gange bliver listen for lang og for ambitiøs, 
mere en ønskeliste, end en opgaveliste. Det betyder, at du ikke kan nå i mål med alle 
opgaverne og når dagen er gået, sidder du tilbage med en følelse af ikke at slå til. 
Dette undgår du med Havedonelisten.

1. OPGAVER
Begynd med at skabe dig et overblik over, hvilke 
opgaver du har. Det kan være opgaver i hjemmet, 
på job, i din fritid osv. Altså en bruttoliste over alle 
opgaver, hvor du frit skal kunne  vælge, hvilken 
opgave du vil lave hvornår.  

2. Næste trin er så at få din bruttoliste opdelt, så 
du hurtigt kan danne dig et overblik. Det kan være 
du opdeler den i zoner, altså stue, køkken, gang 
osv. eller i opgavetyper som fx at støvsuge, rydde 
op, støve af osv.  

3. Hver gang du udfører en af opgaverne på din 
bruttoliste, skriver du det ind i din havedoneliste, 
og sådan fortsætter du hele dagen. 

DER ER NATURLIGVIS FLERE FORSKELLIGE  
MÅDER AT LAVE ”HAVE-DONE-LISTER” PÅ: 
•  Simpel listeform, hvor du skriver ned efterhånden, 
som du får lavet noget. 

•  Skemaer for hvert enkelt område, hvor du har  
noget, der skal gøres. Her kan du markere eller 
krydse af hver gang, du har lavet noget af det.  

•  En krukke med sedler eller bordtennisbolde, hvor 
du har skrevet en opgave på hver bold. Når  
op gaven er udført, så lægger du den over i en  
anden krukke. Når du har tømt krukken, så er  
det forfra igen – altså en evigheds ”havedone/ 
todo bowle”.   

GEVINSTEN 
Den virkelige gevinst ved denne type liste er, at det 
er en ren liste over det, du har gjort i dag, i går, i  
denne uge eller i denne måned – og det giver ener
gi at se en liste over færdige opgaver. Endelig kan 
en samling afsluttede havedonelister bruges som 
en realistisk bruttoliste senere. Her kan du nemlig 
se, hvilke opgaver, du får løst, og hvor meget du 
kan overkomme på én dag.  
 
Havedonelisten er især god, hvis du har kæmpet 
med traditionelle todolister og ikke haft succes 
med dem. En tid med havedonelister kan være en 
god genstart af arbejdet med lister.

Se video på: adhd.dk/havedoneliste
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#05 DEL OPGAVEN OP
Del opgaven i mindre dele. Hvis en opgave er svær at komme i gang med, så kan 
det være fordi, den er for stor og virker uoverskuelig. Her kan det være en stor hjælp 
at dele opgaven op i mindre dele – i delopgaver.

1. SÆT LUPPEN PÅ OG IDENTIFICÉR  
DELOPGAVERNE
De fleste opgaver består af en række mindre  
delopgaver eller trin, som i sidste ende leder til 
målet. Begynd med at få skrevet de forskellige  
trin/delopgaver ned. 

Opgaven tøjvask kan fx deles  
op i 6 mindre opgaver: 
• Tøjet sorteres efter farve og temperatur

• Tøjet puttes i maskinen

• Tøjet hænges til tørre/kommes i tørretumbler

• Tøjet taget ned fra snoren/ud af tumbleren

• Tøjet foldes

• Tøjet lægges på plads

2. RÆKKEFØLGEN
Få styr på rækkefølgen af delopgaverne, hvis den er 
vigtig for din opgave.

3. VURDÉR TIDSFORBRUG
Vurdér nu, hvor lang tid hver delopgave vil tage.  
På den måde ved du, om du kan løse alle opgaver
ne i dag, eller om du skal sprede opgaven over flere 
dage. Hvis du deler opgaven op over flere dage, 
kan det være nyttigt at sætte delopgaverne i kalen
deren, så du bedre husker dem og får gennemført 
alle delopgaver og ikke kun den første.

4. UDFØR
Kryds delopgaverne af efterhånden som du har 
lavet dem. Så kan du nemt se, hvor langt du er 
kommet, og hvor meget der er tilbage. 

Se video på: adhd.dk/delopgavenop

Del altid opgaver i så mange mindre 
delopgaver som muligt og sæt dem på en 
opgaveliste. Når du har mange små opgaver 
(fremfor en stor), kan du løse de enkelte 
opgaver hurtigt og dermed strege dem ud 
på listen. Når du streger en opgave ud på 
listen, får du en oplevelse af succes og 
fremdrift og energi til mere.

ET TIP
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#06 KOM I GANG
Kom i gang med opgaverne. Der kan være mange grunde 
til, at det er svært at komme i gang med en opgave. Nogle 
gange handler det om at finde motivationen for at tage det 
første lille skridt. Hvis du har svært ved at komme i gang med 
opgaver, så prøv én eller flere af disse forslag.

1. GIV DET 5 MINUTTER
Lov dig selv, at du kun behøver at gøre det i 5 minutter. Så kommer du 
nemmere over igangsætningsvanskelighederne, og ofte vil du kunne mere, 
når du først er i gang. Og hvis du ikke gider mere efter 5 minutter, så stop.

2. TÆNK PÅ DIG SELV SOM EN SPRINTER
Selvom du ikke kan løse en stor opgave i et hug, så kan du måske løse 
opgaven i mange små bidder. Så tænk på dig selv som en sprinter og løs 
opgaven i flere små sprints frem for et langdistanceløb.

3. SNYD DIG SELV I GANG
Fortæl dig selv, at du ikke rigtigt er gået i gang med opgaven, men bare er 
i gang med at forberede dig. På den måde kommer du nogle gange i gang 
uden at opdage det.

4. LOV DIG SELV EN BELØNNING
En belønning kan være en dans med din gulvmoppe, når du gør rent. Det 
kan også være en pause, en kop kaffe eller en guldkaramel. Måske bare 
tilfredsstillelsen ved at kunne sætte et ”tjek” på din liste. Når du belønner dig 
selv, snyder du din hjerne til at give dig de signalstoffer, der gør dig glad, og 
det giver dig lyst til at gøre det igen.

5. SKIFT MELLEM OPGAVERNE
Hvis en opgave hurtigt bliver kedelig, og du er ved at miste koncentration og 
motivation, så hav 23 opgaver, som du skifter imellem. Men begræns det til 
de samme 23 opgaver, for ellers vil du kun få lavet en lille smule på mange 
opgaver. Hvis du arbejder på de samme 23 opgaver, vil du kunne få lavet en 
del på disse opgaver af flere omgange.

Se video på: adhd.dk/komigang
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#07OHIO
Svar; nu eller senere. Når du modtager en sms, en mail, 
et brev eller en anden besked, så har du tre muligheder. Du 
kan svare med det samme, du kan vente til senere, eller du 
kan helt lade være med at svare. Hvis du ofte udsætter til 
senere og oplever, at vigtige papirer og emails kan blive væk 
(glemt), inden du får reageret på dem, så har du måske brug 
for OHIO metoden. 

OHIO står for ”Only Handle It Once, og det går slet og ret ud på, at man skal 
tage stilling til sine mails, papirer og andre beskeder med det samme. Over
sat til dansk betyder det ”håndtér kun én gang”. Med det samme du åbner 
beskeden, skal du altså tage stilling til om beskeden skal svares på, slettes/
smides ud eller gives videre til den rette person.

HER HAR DU NOGLE FORSLAG TIL, HVORDAN OHIO KAN FUNGERE:

1.  Når du åbner breve, så sørg for at betale evt. girokort med det samme. 
Hvis der ikke er penge på kontoen, så skriv ind i din kalender eller uge
plan, hvornår regningen så skal betales.

2.  Når du får en sms, kan du ofte se et kort udsnit af beskeden på din tele
fon. Lad være med at åbne beskeden før du er klar til at reagere på den.

3.  Ved email gælder samme princip som med sms’er. Kig på mailens emne, 
men lad den stå markeret som ulæst indtil du klar til at svare på den.

4.  Har du tendens til at lade beskeder, mails og breve stå uåbnet for  
længe, så hav en ugentlig ”kontortime” hvor du får taget stilling til de 
uåbnede beskeder.

UNDTAGELSER TIL OHIO
I nogle tilfælde kan det ikke lade sig gøre kun at håndtere den pågældende 
besked én gang. Måske venter du på svar fra en tredjepart, eller der er 
andet, som skal afklares først. Sørg da for at skrive en påmindelse ind i din 
kalender, så du vil blive husket på at afslutte opgaven – eller rykke tredje
parten for et svar.

Se video på: adhd.dk/ohio
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#08 RENGØRING
Gør oprydning og rengøring til en fast del af hverdagen. For at rod og skidt ikke 
skal overtage dit hjem og overskud, kan det være en god idé at få oprydning og 
rengøring til at blive en fast del af din hverdag. Der kan være mange årsager til, at 
du ikke kommer i gang, men herunder får du en række forslag til strategier, som kan 
hjælpe dig i gang med rengøring og oprydning.

1. PLANLÆGNING
Måske vil det hjælpe dig, hvis du planlægger, 
hvornår du vil gøre rent. Skriv ind i din kalender, 
hvornår du vil gøre rent.

2. BRUG ALARMER ELLER TIMERE
Du kan sætte en alarm eller en timer og lave en 
aftale med dig selv om, at du kun skal gøre rent i 
den aftalte tid. Alarmen fortæller dig, hvornår du er 
færdig. Alarmen kan også sættes, så den fortæller 
dig, hvornår du skal gå i gang.

3. GØR DET SJOVT
Hør god musik eller lyt til en lydbog imens, så 
bliver det sjovere eller mere underholdende at 
gøre rent.

4. BEGRÆNS DIG
Gab ikke over for meget, men begræns dig til et  
lille område ad gangen, så du kan blive færdig og 
nyde resultatet.

5. BELØN DIG SELV
Udsigten til en belønning kan gøre det nemmere  
at komme i gang. Lov dig selv en belønning for at 
gøre rent. Belønningen kan være alt muligt, fx at du 
må gøre noget, som du godt kan lide, efter du har 
gjort rent.

6. GØR DET VIGTIGT
Invitér gæster eller gør noget andet, som betyder, 
at det bliver vigtigt for dig at få gjort rent. Når en 
opgave er vigtig, alvorlig, nødvendig eller menings
fuld, er den ofte nemmere at komme i gang med.

Se video på: adhd.dk/rengoering

Giv det ét minut, når en opgave presser på
Når du mærker, at rodet begynder at stige dig 
til hovedet, og du ikke kan overskue at bruge 
timer på at rydde op og gøre rent, så giv det 
bare ét minut. På ét minut kan du måske nå at 
putte al det brugte service i opvaskemaskinen. 
Måske kan du nå at samle vasketøjet sammen, 
og putte det i kurven.

Lav det til en lille konkurrence mod dig selv 
og se, hvor meget du kan nå fra gang til gang. 
Eller prøv om du kan bruge ét minut på at 
rydde op hver gang, du går ind i et andet rum. 
Hurtigt kan du måske få ét minut til at blive to 
eller fem. 

ET TIP
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#09 SMID UD
Bliv bedre til at sortere og smide ud. Hvis du har svært ved at sortere i dine ting 
og smide noget ud, fordi du er bange for, at du måske får brug for det igen, kan du 
hjælpe dig selv med at tage beslutninger, hvis du sætter en udløbsdato på de ting,  
du er i tvivl om.

ÉN TING AD GANGEN 
Når du sorterer dine ting, skal du sørge for, at  
du ikke går i gang med for meget på én gang. 
Tag f.eks. én skuffe eller hylde ad gangen. Gør 
altså hylden eller skuffen færdig, før du starter  
på næste skuffe.

2. FORDÉL I FIRE BUNKER
Hav plads på gulvet eller bordet, så du kan fordele 
tingene i fire bunker. 

•  Behold – de ting du bruger jævnligt eller har 
værdi for dig

•  Donér eller giv væk – de ting, der stadig kan 
bruges, men som du ikke har brug for eller ikke 
vil have

•  Smid ud – de ting , som tydeligvis ikke kan 
bruges igen

•  Udløbsdato – de ting, hvor du er i tvivl – om du 
vil komme til at bruge dem igen, eller om du vil 
komme til at savne dem.

3. FIND PLADS TIL ”BEHOLD TINGENE”

4. FORHOLD DIG ”DONÉR  
ELLER GIV VÆK – BUNKEN”
Gør op med dig selv, hvad der skal ske med de 
ting, som stadig kan bruges. Nogle gange er det 
nemmere at aflevere det hele til en genbrugs
butik frem for at have poser stående til forskellige 
mennesker, hvis der går lang tid før man ser dem. 
Så vælg den lette løsning.

5. SMID UD 
Bunken med ”smid ud” kan du pakke i en affalds
pose og smide i skraldespanden. Du kan også 
lave en hurtig grovsortering, hvor du deler op i 
pap, plastik og restaffald. Det vigtigste er, at du 
hurtigst muligt får bunken smidt ud nu, hvor du har 
bestemt dig til, at den skal væk.

6. SÆT UDLØBSDATO PÅ OG SKIL DIG AF MED 
TINGENE EFTER UDLØBSDATOEN
De ting, der skal udløbsdato på, kan du pakke ned 
i en kasse eller pose og skrive en dato på. Det kan 
f.eks. være et halvt eller helt år ud i fremtiden. Stil 
tingene med udløbsdato et sted, hvor du finder 
dem, næste gang du vil sortere i dine ting. Hvis du 
i mellemtiden får brug for nogle af tingene, tager 
du dem bare ud og lader resten blive.

Når udløbsdatoen er overskredet, kan du beslutte, 
om du vil smide tingene ud, eller give dem væk.

Se video på: adhd.dk/smidud
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#10 TØJVASK
Gør tøjvask nemmere med et sorteringssystem. Tøjvask 
er en proces, som har mange trin. Første skridt er sortering 
af tøjet inden vask. Med et sorteringssystem, hvor du har 
en vasketøjskurv til hver type vask, kan det blive nemmere at 
komme i gang. Du sorterer tøjet, når du smider det til vask, 
og når en kurv er fuld, er det tid til at vaske. 

1. HVOR MANGE FORSKELLIGE TYPER VASKE? 
Begynd med at finde ud af, hvor mange forskellige typer vasketøj, du vasker. 
Normalt bliver tøjet både sorteret i forhold til farver og temperaturer. Der 
findes også tekstiler, som fx uld og silke, der skal vaskes på særlige uld/ 
skåneprogrammer. Vær kritisk i forhold til antallet af forskellige typer 
og prøv at undgå, at antallet af kurve bliver alt for omfattende. Overve 
om nogle ting kan vaskes sammen, hvis du fx ikke har så meget af det,  
og sjældent har nok til en hel vask.

2. ANSKAF DIG KURVE
Anskaf dig det antal kurve, som du har brug for. Det kan både være kurve, 
poser, kasser eller skuffer. Prøv at finde en beholder, der har en størrelse, 
som passer med en vask (den mængde, som kan være i din vaskemaskine).

3. MÆRK DINE KURVE
Mærk dine kurve, så du tydeligt kan se, hvilken type vask, som skal  
i kurven. Det kan være vasketøjets farve, vasketemperatur eller program  
på vaskemaskinen.

4. GÅ I GANG MED AT SORTERE
Begynd med at sortere det vasketøj, som du allerede har.

Se video på: adhd.dk/toejvask
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Se video på: adhd.dk/ohio
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1.  Hav dit klædeskab i dit vaskerum, så du 
slipper for at skulle bære det rene tøj rundt i 
huset og lægge det i flere forskellige skabe.

2.  Hæng dit tøj på bøjler, når du hænger 
det til tørre, så kan det hænges direkte 
ind i skabet.

3.  Drop sammenlægning af tøj. Læg det ind i 
skabet uden at lægge det sammen (virker 
bedst, hvis éns tøj er i et materiale, som 
ikke krøller nemt). Hav evt. kurve til dit tøj 
fremfor hylder. 

4.  Drop klædeskabet. Hav en kurv til beskidt 
tøj og en kurv til rent.

5.  Læg tøjet sammen, når du tager det ned  
af snoren. Det er hurtigere end at vente 
til bagefter.

6.  Køb dit tøj i de samme farvenuancer. På 
den måde kan alt vaskes sammen, og alt 
dit tøj kan sættes sammen, uden at du skal 
bruge lang tid på det.

7.  Sortér og reducér dit tøj. Hav maksimalt 
ti sæt tøj. På den måde er du nødt til at 
vaske oftere, og hverken det rene eller det 
beskidte tøj fylder ret meget.

8.  Hav en fast vaskedag, som du sætter i 
din ugeplan eller kalender.

TIPS TIL TØJVASK OG GARDEROBE
Tøjvask er en lang proces, og det er ikke kun sorteringen, som kan spænde ben.  
Her er en række forslag til hele processen:
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#11MADPLAN
Lav en madplan. Det kan være stressende at skulle forholde sig til, hvad man skal 
spise til aftensmad, hver dag. Nogle gange orker man det ikke, og man ender med 
dyre og ikke så sunde løsninger. Når du bruger en madplan, kan du planlægge dine 
måltider fx for en uge ad gangen. Det er muligt for dig at handle ind til flere dage ad 
gangen og undgå den daglige madstress.

1. LAV EN OPSKRIFTSBANK
Hav en bank af opskrifter, hvor du løbende gemmer 
de opskrifter, du kan lide at lave. Du kan løbende 
tilføje nye lækre opskrifter. Brug opskriftsbanken, 
når du skal lave din madplan, så du ikke først skal til 
at finde på retter. Du kan enten have en mappe med 
dine opskrifter eller måske en opskriftsbog, hvor du 
markerer, hvilke opskrifter du synes er gode.

Når du første gang laver en madplan, behøver du 
ikke have mere end 68 opskrifter. Langsomt kan 
du bygge din opskriftsbank op. 

2. SÆT TID AF
Det tager tid at lave en madplan, så planlæg hvor
når du vil gøre det. Husk også at der skal være tid 
til at købe ind til planen, ellers har den ingen effekt. 

3. KIG I DIN KALENDER 
Husk at kigge i din kalender, når du planlægger  
den kommende uges madplan. Er der nogle dage, 
hvor du ikke har så meget tid til at lave mad? Disse 
dage skal du enten planlægge at spise rester fra 
dagen i forvejen eller lave noget hurtigt mad. Er der 
nogle dage, hvor du ikke er hjemme, så du ikke skal 
lave mad?

4. VÆR REALISTISK
Når du udvælger opskrifter til ugen, så vær rea
listisk med, hvad du kan lave, og hvor meget tid 
du har. I løbet af en uge er det måske nok med 23 
opskrifter, som du fx laver en dobbelt portion af. 

På den måde laver du mad til to dage ad gangen. 
Når du har ekstra overskud og god tid, kan du 
planlægge at prøve en ny opskrift. Hvis den er god, 
kan den komme i din opskriftsbank.

5. INDKØB TIL UGEN
Når du har udvalgt dine opskrifter, er det tid til at 
lave en indkøbsliste. Kig i skabe og køleskabe og 
skriv det ned, som du skal bruge i opskrifterne. 
Planlæg, hvornår du vil købe ind og sæt opgaven  
i din kalender.

Se video på: adhd.dk/madplan
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#12 INDKØBSLISTE
Tips til indkøbslisten. Hvis du gerne vil huske, hvad du skal købe og undgå at blive 
overvældet, når du står i butikken, så er indkøbslisten en god strategi. Når du laver 
indkøbslisten, så overvej nogle af disse tips:

1. LAV LISTEN PÅ FORHÅND
En indkøbsliste skal naturligvis skrives, inden du 
begiver dig ned i butikken. Tænk også på at lave 
listen uden at stresse over det. Tag dig god tid, gør 
det i et roligt øjeblik, så du ikke glemmer noget.  
For nogle er det nemmere at huske, hvad man 
mangler, hvis man går rundt i huset, åbner skabe 
og kigger i de forskellige rum, mens man skriver 
op, hvad man mangler.

 
Brug de systemer, som du allerede har til at holde 
styr på dine opgaver og aftaler, og læg fx opgaven 
med at lave indkøbsliste ind i din ugeplan og lav 
den på et fast tidspunkt, fx når du laver madplan/
ugeplan for den kommende uge.

2. LAV LISTEN LØBENDE
Andre har en blok liggende eller har en tavle på  
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Se video på: adhd.dk/indkoebsliste

væggen (ofte i køkkenet), hvor man løbende skriver 
op, når man opdager, at man mangler noget eller fx 
bruger det sidste salt, toiletpapir eller olivenolie.

3. HAV EN STANDARDLISTE
Det kan være en hjælp at lave sig en standardliste 
med alle de varer, som man jævnligt køber. Listen 
kan være en inspiration, når du skal lave den 
aktuelle liste, fordi den kan huske dig på ting, som 
du måske har glemt.

4. LAV LISTEN PÅ DIN TELEFON
Hvis du har din liste liggende på din telefon (både 
hvis du laver den løbede eller bare fra gang til 
gang) er der større sandsynlighed for, at du husker 
at få den med.
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#13 INDKØB
Undgå indkøbsstress og impulskøb. Indkøb kan være  
stressende, og der er altid en risiko for, at man kommer 
hjem med noget helt andet end det, man gik ud for at købe. 
Brug en eller flere af nedenstående tips til at få mere ro på 
indkøbs turene og undgå at købe for meget eller noget,  
du ikke har brug for.

1.  Hav en indkøbsliste med, så du ved, hvad du har brug for  
og ikke så nemt bliver fristet. 

2.  Vælg små og overskuelige butikker, som ikke kan friste  
med et stort udvalg af nonfood.

3.  Køb ind, når der er få mennesker i butikkerne. Det kan fx  
være meget tidligt og meget sent.

4.  Tag musik i ørerne, så du skærmer dig selv fra indtryk og  
bliver mere fokuseret og afslappet.

6. Køb kun ind, når du er mæt, udhvilet og har det godt.

7. Køb ind på nettet og få dine varer leveret.

8. Få en anden til at købe ind til dig.

Se video på: adhd.dk/indkoeb
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#14 BUDGET
Få bedre styr på økonomien med et budget. Når du ved, hvor mange penge du må 
bruge i løbet af en måned eller en uge, giver det ro i maven. Men for at vide det, må 
du vide, hvad du skal bruge penge på – dine faste omkostninger – og hvad du har 
tilbage til resten af måneden. Her er et budget et godt redskab til få overblik over din 
økonomi og til at undgå at få minus på kontoen. 

1. FIND ET BUDGETSKEMA
Inden du laver dit budget, har du brug for et bud
getskema. Du kan lave det selv på computeren eller 
finde et fortrykt skema på nettet. Mange banker 
tilbyder deres kunder skemaer til at lave budgetter 
i – måske har din bank også et til dig. Skemaet skal 
have plads til 12 måneder på den ene led og god 
plads til at skrive alle dine udgiftsposter på den 
anden led.

2. HVILKE INDTÆGTER HAR DU?
Find ud af, hvad dine indtægter er. Hvad kommer 
ind på din konto hver måned? Skriv det ind i dit 
budgetskema.

3. HVILKE FASTE UDGIFTER HAR DU?
Gennemgå nu dine konti for de seneste måne
der, måske for hele det foregående år, for at få 
et rea listisk billede af, hvad du normalt bruger 
dine penge på. Find ud af, hvilke faste månedlige 
udgifter, du har. Det vil sige det, du betaler hver 
måned, som kan være til husleje, telefon, medicin, 
abonnementer eller lignende.

Ud over dine faste månedlige udgifter har du også 
nogle faste periodeudgifter. Det er udgifter, som 
du kun betaler én gang om året eller måske hvert 
halve år eller hvert kvartal. Det kan være forsikring, 
internet, medielicens, evt. billån eller andre lån. 
Skriv udgiften i dit budget den måned, hvor den 
optræder.

4. HVAD HAR DU TIL RÅDIGHED HVER MÅNED?
Når du har fået styr på dine faste udgifter, kan du 
trække de månedlige udgifter fra dine månedlige 
indtægter og se, hvor mange penge du har til 
rådighed hver måned til andre ting, fx mad, tøj, sko 
eller sjov. Dette er dit månedlige rådighedsbeløb.

5. OVERVEJ AT FÅ EN BUDGETKONTO
Hvis du kan se, at du nogle måneder har flere 
udgifter end indtægter, fordi du fx skal betale 
forsikring eller medielicens i den måned. Eller hvis 
dit månedlige rådighedsbeløb svinger så meget, at 
du kan se, at du vil mangle penge i nogle måneder, 
så kan du overveje at få oprettet en budgetkonto i 
banken. 

Har du en budgetkonto, bliver dine faste udgifter 
betalt fra denne konto, og der bliver overført et 
fast månedligt beløb til budgetkontoen fra fx din 
lønkonto. Den faste månedlige overførsel bliver 
udregnet som et gennemsnit af dine faste udgifter 
på et helt år. På denne måde har du den samme 
faste månedlige udgift, hver måned – og du har det 
samme rådighedsbeløb hver måned. Det gør det 
nemmere at finde ud af, hvad du kan bruge penge 
på hver måned.

Hvis det bliver for svært at overskue, hvordan du 
lægger budgettet, eller hvordan du overholder 
det, så kan du bede om hjælp fra dine nærmeste, 
din bank eller kommunen.

Se video på: adhd.dk/budget
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Budgettet i sig selv ændrer ikke dine vaner, 
så der kan være brug for nogle strategier til 
at overholde det. Du kan fx hænge budget
tet op et synligt sted, så det kan minde dig 
om, at du har et budget. 

Du kan bruge lommepengestrategien 
(se næste strategi) til at administrere dit 
rådighedsbeløb, så pengene strækker hele 
måneden. 

Få et hævekort, som du kun kan bruge, når 
der er penge på kontoen og lad være med 
at tage penge/kort med, hvis du ikke har 
penge at bruge.

TIPS TIL AT OVERHOLDE 
DIT BUDGET
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#15 LOMMEPENGE
Lommepengestrategien. Hvis det er svært at få pengene til  
at strække hele måneden, så kan en lommepengestrategi være 
en løsning.

1. DEL DINE PENGE OP
Del de penge op du må bruge i denne måned, så du ved, hvor meget du  
kan bruge hver uge. 

2. ADGANG TIL DINE LOMMEPENGE
Beslut dig for, hvordan du skal få adgang til dine lommepenge.  
Du kan overveje: 

•  At have en særlig konto (med hævekort) til dine lommepenge, som du hver 
mandag overfører beløbet til. Du kan også lave en fast overførsel, som 
kører af sig selv (hvis det er samme beløb hver måned) eller du kan bede 
banken om at gøre det.

•  At hæve beløbet hver mandag, og betale med kontanter i løbet af ugen.

•  At hæve alle dine penge i begyndelsen af måneden, og fordele dem  
fx i 4 kuverter (1 til hver uge i en måned). Hver mandag tager du hul  
på en ny kuvert.

•  At bede en anden om at styre dine ugepenge, fx én i familien. Så får denne 
person lov til (en fuldmagt) at hæve penge på din konto. I kan så aftale, 
om du skal komme og hente pengene hos dem, eller om de kommer med 
pengene til dig.

DAGSBELØBET
Andre kan bedre lide at regne ud, hvor meget de må bruge om dagen. Det 
kan være praktisk, hvis du fx køber ind hver dag. Det er forholdsvist nemt at 
huske beløbet, og du skal bare sørge for ikke at overskride det. Hvis du har 
et dagsbeløb, er du sikker på at have penge nok til hele måneden.

KOMBINÉR LOMMEPENGE/DAGSBELØB MED ET BUDGET
Lommepengestrategierne virker bedst, hvis du kombinerer dem med et 
budget. Budgettet sikrer, at du kender dit rådighedsbeløb, når alle månedens 
udgifter er betalt. Rådighedsbeløbet er det, som du skal bruge til fx mad, tøj, 
sko og fornøjelser. 

Se video på: adhd.dk/lommepenge
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#16 MORGENRUTINE
Få styr på morgenrutinen. En god dag begynder ofte med en god morgen, hvor man 
ikke stresser, og får gjort de ting man skal og kommer ud ad døren i rette tid. Her kan 
det være en hjælp at få skabt en god morgenrutine.

1. BRAINSTORM
Skriv alle de ting ned, som skal ske og nås i løbet 
af din morgen. Få alt med, selv de små ting (fx at 
tage medicin) og når du hjælper andre (fx hjælper 
dine børn i tøjet).

2. AL TING TAGER TID
Prøv at vurdere, hvor lang tid du bruger på de 
forskellige ting. Ofte tager ting længere tid, end  

 
man tror – og tidsoptimisme kan gøre din morgen 
stresset og kaotisk.

3. FÅ STYR PÅ RÆKKEFØLGEN
Lav nu rækkefølgen, som viser, i hvilken række
følge morgenens gøremål skal ske.
 
4. HVORNÅR SKAL DU HJEMMEFRA?
Find ud af, hvornår du eller din familie skal forlade 

Hvis din morgenrutine viser sig at være 
alt for omfattende eller tidskrævende, så 
overvej, hvordan du kan optimere den. Det 
kan fx være ved at gøre nogle af tingene 
aftenen før (smøre madpakke, pakke taske, 
finde tøj, tage bad) eller ved at gøre nogle 
arbejdsgange smartere eller hurtigere.

ET TIP
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Se video på: adhd.dk/morgenrutine

jeres hjem, hvis I skal kunne nå i skole eller på 
arbejde til tiden.

5. REGN BAGLÆNS – HVORNÅR SKAL DU STÅ OP?
Når du kender morgenens gøremål, rækkefølgen  
og tidsforbruget og ved, hvornår du skal hjemme
fra, kan du regne baglæns og finde ud af, hvornår 
du skal stå op. 

Nu har du din færdige morgenrutine og er klar til 
at begynde at træne og optimere den. Måske finder 
du ud af, at der skal justeres i tiden, rækkefølgen 
eller der kommer nye gøremål til.
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#17AFTENRUTINE
Kom godt i seng med en aftenrutine. Formålet med en aftenrutine er at hjælpe din 
hjerne med at få slukket og lukket og dermed skabe de bedste forudsætninger for 
at få en god indsovning og søvn. En aftenrutine skal give dig en god afslutning på 
dagen, gøre dig afslappet og klar til næste dag.

1. BRAINSTORM
Få noteret alt det, som du skal have klaret, inden 
du går i seng. Også de helt basale ting som at  
børste tænder, slukke lys, tage nattøj på osv. Det 
kan også være, at du har god gavn af at forberede 
dig på i morgen, tjekke kalender, pakke taske, 
lægge tøj frem eller andet.

Husk også de rutiner, som ikke er praktiske,  
men har til formål at gøre dig afslappet. Det kan 
fx være mindfulness, meditation, yoga eller en  
kop kamillete i stilhed. 

2. HVOR LANG TID TAGER DET?
Alle dele tager tid og ofte længere tid, end man  
lige tror. Så det vil være nyttigt at få skabt et over
blik over, hvor lang tid hver ting tager. 

Undersøg og sæt tid på, hvor lang tid det fx tager 
at børste tænder, tage nattøj på, lægge tøj til vask, 
låse dørene (og snakke med katten).

3 TÆNK OVER RÆKKEFØLGEN
Der er ikke nogen rigtig eller forkert rækkefølge. 
Det, der er vigtigt, er, at du finder en rækkefølge, 
der giver mening for dig. Når du har fundet den, så 
er det vigtigt, at du forsøger at holde fast i den og gør 
det samme hver aften, da det er præcis det, der hjæl
per din hjerne med at gå i ”sovemode” og finde ro. 

Se video på: adhd.dk/aftenrutine

Når du har fået et overblik over alle dine 
opgaver, og hvor lang tid de tager, så kan 
du regne baglæns og så ved du, hvad tid 
du skal gå i gang med din aftenrutine for at 
kunne være i seng på et givent tidspunkt.
På den måde undgår du at komme for  
sent i seng.

ET TIP
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#18 SØVN
Tips til en bedre søvn. Der kan være mange grunde til, at du sover dårligt eller har 
svært ved at komme i seng og falde i søvn. Hvis du gerne vil have en bedre søvn, er 
der mange forskellige ting, du kan afprøve. Her kan du læse en række tips, som du 
kan afprøve.

1.  Sørg for faste sengetider – også i weekender  
og ferier.

2.  Skab ro og gode, faste rutiner ved sengetid med 
en aftenrutine (Se foregående strategi) 

3. Sørg for en behagelig seng med en god madras.

4.  Luft ud og sænk temperaturen i rummet  
inden sengetid.

5.  Gør rummet relativt mørkt evt. med  
mørklægningsgardiner.

6.  Sluk computer, iPad og TV mindst en time  
før sengetid.

7.  Dyrk ikke sport eller andre voldsomme aktiviteter 
lige inden sengetid. Fysisk træning tidligere på 
dagen bedrer derimod søvnen.

8.  Gå ikke sulten i seng, men undgå store måltider 
lige før sengetid.

9.  Undgå koffeinholdige drikke som kaffe, cola, 
energidrikke og te om aftenen. Nogle har  
behov for at undgå koffein allerede fra hen  
på eftermiddagen.

10.  Sov ikke i løbet af dagen, selv om du er træt og 
føler trang til en lur. Det kan gøre det sværere 
at falde i søvn om aftenen.

11.  Få en tyngdedyne. For nogle kan urolig og 
manglende søvn afhjælpes med en speciel dyne 
med vægt i. Idéen er, at den ekstra vægt skal 
stimulere kroppen og skabe tryghed til at sove 
bedre. Du kan søge om bevilling til en kæde 
eller kugledyne gennem din kommune.

Se video på: adhd.dk/soevn

VÆR TÅLMODIG OG TAL MED DIN LÆGE,  
HVIS SØVNPROBLEMERNE VARER VED
Man får sjældent skabt gode søvnvaner fra den 
ene dag til den anden, så vær tålmodig. Hvis du  
har vedvarende søvnproblemer, der ikke bedres 
trods forsøg på at indføre gode søvnvaner, så tal 
med din læge om andre muligheder for hjælp.  
ADHDmedicin påvirker søvnen hos nogle men
nesker. Hvis du har fået søvnproblemer efter, at  
du er startet på medicin, kan du tale med lægen  
om muligheden for at ændre på dosis, tidspunkt  
på dagen eller evt. præparat.
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#19 KONCENTRATION
Hjælp til bedre koncentration. Det kan være svært at holde koncentrationen  
i længere tid ad gangen, men der er flere forskellige måder, som kan hjælpe dig,  
så du kan holde ud lidt længere.

1. VÆR AKTIV IMENS
Når du er til møder, foredrag, læser lange tekster 
eller har andre stillesiddende opgaver, der kræver 
din vedvarende koncentration, kan det være en god 
idé at være fysisk aktiv imens, fx ved at beskæftige 
dine hænder. Der findes mange forskellige mulig
heder for at beskæftige dine hænder for at bevare 
koncentrationen. Find noget at lave imens som ikke 
larmer, f.eks. at strikke eller tegne, du kan også 
finde noget at pille ved, eks. en rosenkrans, Putty 
eller såkaldte tangles. 

2. STOL MED MULIGHED FOR BEVÆGELSE
Hvis du har megen uro i kroppen, og derfor svært 
ved at sidde stille, kan du f.eks. sidde på en kugle
pude eller en stol med mulighed for bevægelse. 
Der findes også taburetter, som gør det muligt at 
bevæge benene, uden at det forstyrrer andre. Tænk 
på, at når du bevæger dig, så hjælper du hjernen til 
at kunne koncentrere sig bedre.

3. HOLD STYR PÅ TIDEN
At holde styr på tiden kan hjælpe dig med at behol
de tidsfornemmelsen, og du behøver derfor ikke at 
sidde og tænke på, hvornår du mon er færdig. Du 
kan holde styr på tiden ved at sætte et nedtællings
ur på din mobil, med en timetimer eller på anden 
måde være opmærksom på tiden.

4. HOLD PAUSER
De lange seje træk er nemmere at komme igen
nem, hvis du indimellem kan komme lidt væk fra 
opgaven. Hold mange pauser og husk, at det ikke 
er nogen skam at bede om en pause, når koncen
trationen svigter.

Se video på: adhd.dk/koncentration

Der kan også være andre måder for dig at 
holde koncentrationen på, så prøv dig frem 
og brug de strategier der virker for dig.

ET TIP
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#20 DISTRAKTIONER 
Minimer distraktioner. Når du skal i gang med en vigtig opgave, hvad enten det er på 
arbejdet, studiet eller derhjemme, kan det være svært at komme i gang og fast holde 
koncentrationen ved opgaven, hvis der er for mange ting, der distraherer dig  
og stjæler din opmærksomhed. 

Ved du på forhånd, at du kan blive afledt, så er det 
en god idé at prøve, om du kan fjerne nogle af de 
ting, som kan forstyrre dig, inden du går i gang 
med opgaven. Du kan gennemgå disse 4 trin, for at 
undgå at blive distraheret. 

1. FJERN DE SYNLIGE DISTRAKTIONER
Spørg dig selv: ”Hvad kan jeg se,  
der distraherer mig”? 
Det kan være, at det er ting, som foregår uden for 
dit vindue, som fanger din opmærksomhed. Måske 
skal du sidde på en måde, hvor du ikke kan se ud 
ad vinduet. Du kan prøve at flytte dit skrivebord, så 
det vender ind mod en væg. Måske har du brug for 
at fjerne andre ting, der ”larmer” i dit synsfelt.
Det kan være, at du er i gang med at rydde op eller 
gøre rent. Så kan du tage tingene ud af rummet 
eller lægge lagner over de områder, der fanger 
dit blik. Ofte arbejder du bedst, hvis der er orden 
omkring dig.

2. FJERN LYDE, SOM DISTRAHERER DIG
Spørg dig selv: Hvad kan jeg høre,  
der distraherer mig?
Hvis tv, radio eller lignende forstyrrer dig, så sluk 
for det. Luk vinduerne, hvis der er støj udefra. Find 
høretelefoner frem og sæt god musik på, som du 
kan lytte til uden at blive distraheret eller brug 
høreværn, ørepropper eller høretelefoner med Activ 
Noise Cancellation.

3. ER DER NOGET, DER FRISTER, ELLER ANDET 
JEG SKAL HUSKE AT GØRE?
Er det for fristende at surfe på nettet, når du sidder 
på computeren, så sluk for netværket inden du går 
i gang. Hav en blok eller din kalender med dig og 
skriv ned, hvis der er noget, du skal huske at gøre, 
som ikke er relevant for opgaven, og læg den ud af 
dit synsfelt, når du er færdig med at skrive ned.

4. KAN JEG GØRE DET PÅ ET ANDET 
TIDSPUNKT ELLER STED, HVOR JEG IKKE 
BLIVER DISTRAHERET?
Skal du lave lektier, skrive opgave, arbejde hjemme 
eller lignende, hvor der er mange andre ting at 
gøre, kan du evt. tage på biblioteket, på læsesal 
eller på kontoret, for at få mere ro.
Skub ikke opgaven foran dig, hvis du har tendens 
til at udskyde tingene til sidste øjeblik, men overvej 
om du kan få mere ro, når du f.eks. er alene.
Skriv opgaven ned i din kalender, hvis du vil gøre 
det på et andet tidspunkt.

Første gang kan det føles som en lang liste at 
skulle igennem, før du kan komme i gang med 
selve opgaven. Men prøv det et par gange, så kan 
det være, du kan mærke, at forberedelsestiden er 
givet godt ud.

Skriv evt. de fire spørgsmål ned og hav dem med, 
når du skal i gang med en ny opgave.

Se video på: adhd.dk/distraktioner
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#21STUDIETIPS
5 tips til studerende. Uddannelse kan være meget mere krævende for dig  
som har ADHD/ADD. Her er 5 tips, der måske kan hjælpe dig.

1. TÆNK OVER DIN PLADS  
I UNDERVISNINGSLOKALET
Når du har ADHD eller ADD bliver du lettere forstyr
ret, fordi du er mere sensitiv overfor lyde, lys, lugte 
eller andre sanseindtryk – og du har sværere ved at 
sortere dem fra. Det kan være svært at bevare fokus 
i undervisningen, fordi der er så meget, der kan 
forstyrre. De andre studerende i lokalet, deres snak 
og bevægelser, lyde fra gangen eller udefra, ting 
på væggene etc. For at gøre det lettere at bevare 
koncentrationen på læreren og undervisningen, skal 
du finde den bedste plads for dig i lokalet. Det kan 
være, at du skal sætte dig længst fremme og midtfor 
i undervisningslokalet, så er du tættere på læreren 
og kan ikke se de andre studerende. Det kan også 
være, du synes, at det er ubehageligt at sidde med 
ryggen til alle andre. Så vælg hellere en plads, hvor 
du kan se, hvad der foregår, da det ellers vil stjæle 
din energi og dit fokus.

2. FIND ET ”DISTRAKTIONSFRIT”  
STED AT STUDERE
Også når du skal forberede dig til timerne, lave 
aflevering eller andet, kan det være en fordel at 
finde et uforstyrret sted. Find derfor et godt sted, 
hvor du ikke bliver distraheret og brug det til dit 
studiested. Du kan evt. også bruge høretelefoner, 
med eller uden musik, alt efter hvad der fungerer 
bedst for dig.

3. ARBEJD I KORTERE SEKVENSER,  
SOM MATCHER DIN KONCENTRATIONSEVNE
Indret dit studie efter at du arbejder bedst i mange 
korte sessioner og ved at holde mange pauser. 
På den måde bevarer du bedst dit fokus og din 
koncentration. Det kan tage længere tid, men 
på den måde tager du godt hånd om din ADHD/
ADD. Lad være med at planlægge meget lange 
studieses sioner, som udfordrer din koncentration 
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Se video på: adhd.dk/studietips

og lad være med at sammenligne dig med andre 
og respektér, at du ikke kan koncentrere dig i lige 
så lang tid. 

4. LAV EN STUDIERUTINE OG HOLD FAST I DEN
Mennesker med ADHD har ofte brug for rutiner i 
hverdagen, og derfor kan det hjælpe dig at have en 
fast rutine i forhold til dit studie. 

Din rutine afhænger af, hvilken uddannelse, du er i 
gang med. En rutine kan fx være, at du studerer hver 
dag i et bestemt tidsrum eller på bestemte dage.

Mange har glæde af at arbejde med studiet hver 
dag, så man fx ikke kommer for langt væk (men
talt) over en weekend eller de dage, hvor du ikke 
har undervisning.

5. BRUG AKTIV INDLÆRING OG  
FIND EN GOD NOTATTEKNIK
Mange studerende med ADHD og ADD har glæde 
af en mere aktiv indlæring, hvor de arbejder aktivt 
med stoffet frem for blot passivt at lytte eller læse. 

Der er mange måder at gøre det på. Når du læser 
en tekst, så har du måske brug for at tage noter 
og brug for at finde ud af, hvordan du bedst tager 
noter. Der findes mange bøger om studie og 
notatteknik, hvor du kan blive inspireret til en 
række nye og anderledes måder at læse en tekst 
på. Når du er til undervisning, kan det være svært 
at arbejde aktivt med stoffet, fordi du tænker, at du 
ikke både kan tage noter og lytte. Her kan det være 
en hjælp at optage undervisningen, så du kan lytte 
til den derhjemme og arbejde aktivt med den.

Tænk på, at du gerne skal have teksten eller 
undervisningsstoffet i hænderne flere gange. Det 
er altså ikke nok at læse dagens tekst én gang. Den 
skal måske læses tre gange, men på tre forskellige 
måder. Det samme med undervisningen. Den skal 
måske høres i klassen, derefter høres igen hjemme 
og endelig skal den deles op i mindre bidder, som 
skal genhøres, mens der skrives noter.
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#22 VENSKABER
Vedligehold venskaber. Det er sjældent med ond hensigt, eller fordi man ikke kan  
lide sine venner længere, at man glemmer fødselsdage eller glemmer at svare på 
sms’er eller mistede opkald. Det kan bare være rigtig svært at vedligeholde sine  
venskaber, når man har ADHD. Herunder finder du nogle forslag, som kan hjælpe  
dig i forhold til venskaber.

1. FORKLAR DIN SITUATION
Fortæl dine venner, at det aldrig er ond vilje, at 
du ikke svarer på deres sms’er eller glemmer at 
ringe tilbage. Sæt evt. nogle ord på omkring de 
vanskeligheder, ADHD eller ADD giver dig. Måske 
kan I lave en aftale om, at de gerne må skrive eller 
ringe til dig igen, hvis du ikke svarer inden for 
samme dag.

2. MINDE OM AFTALER
Du kan også bede dine venner om at minde dig 
på jeres aftaler enten via sms/Messenger, eller 
hvordan I nu kommunikerer. Det er hverken rart for 
dem eller for dig, hvis du glemmer at møde op til 
jeres aftaler. Du kan f.eks. sige: “Jeg vil dig rigtig 
gerne, men jeg er ikke så god til at tage initiativ, så 
jeg har brug for, at du hjælper mig”.

3. BRUG DINE HJÆLPEMIDLER
Når du har en aftale eller skal huske en fødselsdag, 
så sørg for at skrive det ned i din kalender.
Du kan også printe billeder ud af dine nærmeste 
venner og familie, og bruge dem på din piktogram
tavle. Hæng billedet af din ven op, ud for et tids
punkt hvor du gerne vil ringe til ham eller hende.

4. KIG I DIN TELEFON
Hvis du af og til glemmer de venner, som du ikke 
har talt med længe, kan du fx gå to måneder 
tilbage i din beskedhistorik og se, om der er nogen 
mennesker, du trænger til at tale med igen snart. 
Inden du tager kontakt med den ven, du ikke har 
 
talt med længe, er det en god idé at tænke over, om 
du har lyst til at tale med vedkommende. Du skal 
ikke tage kontakt af pligt, men fordi du gerne vil. 
Ved at læse jeres tidligere beskeder, har du måske 
også noget, du kan starte en samtale med. Hvis din 
ven fx skulle til eksamen eller jobsamtale sidst I 
talte sammen, kan du spørge, hvordan det gik.

5. FÅ TID TIL DINE VENNER
Hvis det er svært at finde tid til at kontakte dine ven
ner, så brug fx ventetiden, når du sidder i en bus/
tog, i venteværelset hos lægen eller andre steder til 
at kigge i din telefon og følge op på dine venner.

Se video på: adhd.dk/venskaber
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Se video på: adhd.dk/deltagidetsociale

1. Tag med, men gå tidligt hjem
Bestem dig på forhånd for, at du vil (og gerne 
må) gå tidligt hjem. Sig til værten/værtinden, 
at du går tidligt hjem. På den måde har du 
allerede indviet ham/hende i din intention, og 
du behøver ikke at forklare dig eller give en 
grund, når du går.

2. Vælg til og fra
Sig ikke ja med det samme, men vælg de ting, 
som betyder noget for dig, din familie og dine 
børn. Prioritér de sociale arrangementer og de 
mennesker, som giver dig energi.

3. Forbered dig
Tænk arrangementet igennem. Ved du, hvad 
der skal ske, og hvad der forventes af dig? 
Har du styr på H’erne – Hvad skal der ske, 
hvor, hvornår, hvor længe og med hvem? 
Spørg en af de andre gæster eller værten  
om, hvad der skal ske, hvem der kommer,  
og hvornår det slutter?

4. Lær af de andre
Tænk på sociale arrangementer som en 
træning. Alle andre er muligvis langt bedre 
end dig til det sociale, så brug dem til at lære 
fra. Observér, hvad de andre gør, som de har 
succes med i det sociale.

5. Hav en nødudgang/pausemulighed 
Hvis du skal til en fest, hvor du ikke kan gå 
tidligt hjem, så tal med værten om, at du kan 
have brug for en pause. Ofte er der et tomt 
gæsteværelse eller lign, hvor man kan få lov til 
at få en halv time for sig selv.

6. Hav allierede
Hvis du er bange for at komme til at fylde for 
meget, så alliér dig med nogle venner og bed 
dem fortælle dig, hvis du snakker for meget, 
for højt, afbryder eller gør noget andet, som 
kan være et problem. I kan evt. aftale et tegn.

TIPS TIL AT DELTAGE I DE SOCIALE ARRANGEMENTER

#23 DELTAG I DET SOCIALE
Deltag i det sociale. For nogle mennesker er sociale  
arrangementer slet ikke noget, som man glæder sig til. 

Man har svært ved de sociale spilleregler og ople
ver, at det kræver rigtigt meget energi at finde ud 
af, hvordan man opfører sig og hvad der forventes 
af en. Man fylder måske for meget eller for lidt og 
har svært ved at være tilpas. Man har alt for ofte 
oplevet at være anderledes og ikke passe ind, og  

 
man vil gerne undgå situationer, hvor det kan ske 
igen. Man bruger en masse energi på at afkode 
og analysere situationen. Hvad sker der nu? Hvad 
skal vi nu? Hvordan skal jeg være i det her? Er jeg 
forkert (igen)? Det bliver svært at slappe af, stress
niveauet stiger og energien forsvinder.
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Se video på: adhd.dk/stress

#24 STRESS
Gør din stress mindre med Detect and Destroy. Stress kan få éns hverdag til at køre 
helt af sporet. Det påvirker alt, fx humøret, energien, relationer til venner og familie og 
søvn. Derfor er det vigtigt, så vidt muligt, at undgå stress – dette er en strategi til det.

1. DETECT – HVAD STRESSER MIG?
For at undgå det, der stresser dig, er du nødt til 
at vide, hvad der stresser dig. På den måde kan 
du blive i stand til at opdage begyndende tegn på 
stress og reagere på det, inden følelsen af kaos og 
katastrofe opstår.

Det er vidt forskelligt fra person til person. Så  
derfor er der ikke en færdig liste. Du må derimod 
lave din egen liste. Gå på opdagelse og find frem 
til aktiviteter, situationer eller andet, som øger 
dit stressniveau.

LAV DIN STRESSLISTE
Brug en uge eller to – hvor du hver dag noterer, 
hvilke situationer der presser og stresser dig. Notér 
også, hvilke situationer eller aktiviteter, der får dig 
til at slappe af og giver dig overskud. Du kan bruge 
farver til at markere, hvor de stressende situationer 
er. Rød er meget stressende, orange er mindre 
stressende og gul er de mindste, men stadig lidt 
stressende situationer. Brug grønt om de over
skudsgivende situationer.

2. DESTROY – UDRYD SITUATIONER,  
DER STRESSER DIG 
Når du har udfyldt dit skema, bliver det lettere at 
se, hvor du kan sætte ind og udrydde nogle af de 
stressende. Hvis du f.eks. har mange røde stress  
aktiviteter, fordi du ikke kommer ordentligt ud ad 
døren om morgenen (kommer for sent op, ikke får 
morgenmad, glemmer dine ting etc.), så ville det 
være godt at arbejde med en god morgenrutine.
Det kan også være, at det stresser dig, at du har 
glemt et møde og bliver mindet om det i sidste  

 
øjeblik. Det kan du reducere ved at skabe struktur 
og bruge kalender og andre støtteredskaber til 
at planlægge og organisere dine daglige opgaver. 
Når du har fået overblik over og struktur på dine 
daglige opgaver, opdager du, hvor meget det letter 
på dit stressniveau.

3. FÅ FLERE ENERGIGIVENDE AKTIVITETER
Læg også mærke til, hvad der afstresser dig, så du 
kan gøre mere af det. Sæt evt. i din kalender/din 
ugeplan, at du skal have en halv time med en kop 
kaffe og et spil om dagen, hvis det er det, som fx 
giver dig energi.

4. GIV DET TID
Dit stressniveau ændrer sig ikke fra den ene dag til 
den anden, og det kræver arbejde fra din side. Men 
hold ud og giv det tid.
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Se video på: adhd.dk/angst

#25 ADHD OG ANGST 
Mange unge og voksne med ADHD og ADD lider af angst. Angsten kan have flere 
former, men kan føles meget overvældende. Ofte ved du på forhånd, hvornår din 
angst trigges. Det kan fx være i bussen, når du skal købe ind, i sociale situationer eller 
når du skal tale foran fremmede. Uanset hvornår det sker, kan det være trygt at have 
en eller to gode strategier i baghånden, som kan lindre angsten.

1. LAV ET HUSKEKORT
Vær undersøgende overfor dine angsttriggere, 
og hav på forhånd en plan for, hvordan du vil 
håndtere din angst. Lav et ”huskekort” til dig selv. 
Et huskekort er en lille seddel, som du kan have 
på dig, evt. under coveret på din mobiltelefon eller 
som en note i din telefon. Huskekortet skal hjælpe 
dig til at huske dine gode strategier, når du bliver 
overvældet af angst. På dit huskekort skriver du 
12 selvberoligende sætninger. Det kan fx være: 
 
•  ”selv om det føles ubehageligt lige nu, 
 så er det ikke farligt” 

•  ”det er ”bare” angst – det går over igen”

•  ”det er angsten, der driller – ingen andre kan  
 se på dig, hvad der foregår inde i dig lige nu” 

2. ÅNDEDRÆTSØVELSER 
Brug en simpel åndedrætsøvelse til at få ro på 
angsten. Tag fx fem dybe åndedræt, hvor du tæller 
hver indånding og udånding. Du tæller ”indånding 
1, udånding 1, indånding 2, udånding 2 osv. frem til 
5. Begynd forfra hvis det er nødvendigt.

En anden åndedrætsøvelse kan være, at du tæller 
til 4 på både dine indåndinger, udåndinger og  
pauserne imellem. Du kan holde en hånd på maven 
for at sikre dig, at du trækker vejret godt ned i  
maven. Når du ånder langsomt, snyder du hjernen 
til at tro, at der er ro på din krop. Det giver din 
hjerne lidt mere ro under angstanfaldet. 

3. AFLED DINE TANKER 
Det er dine tanker om situationen, der aktiverer 
angsten. Derfor kan strategier, der afleder tankerne, 
hjælpe dig til at stoppe angstanfaldet eller give ro til 
at håndtere angsten. 

Få fokus væk fra dig selv og dine tanker ved at lave 
regnestykker inde i dig selv. Begynd med 1003=97,  
973=94, 943=91 og fortsæt så længe det er nød
vendigt. Du kan også aflede dig selv ved at tælle  
fx røde/grønne/blå ting, du kan se der, hvor du er. 
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HUSK
Det er ”bare”  

angst – det  

går over igen!
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FLERE MESTRINGS-
STRATEGIER
ADHDforeningens mestringsbank har flere  
strategier til hverdagen med ADHD eller ADD.

Kig i ADHDforeningens Mestringsbank for at se flere strategier, 
der kan hjælpe dig i hverdagen.

Mestringsbanken indeholder strategier til hverdagen med 
ADHD, ADD eller lignende vanskeligheder.

Du finder mestringsbanken her: www.adhd.dk/mestringsbanken

Du kan bruge strategierne, som de står beskrevet, ændre og 
tilpasse dem din hverdag eller bruge dem som inspiration. 

God fornøjelse
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