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Sociale relationer

Denne guide er skrevet til voksne med ADHD/ADD og handler 
om sociale relationer. Sociale relationer er fx relationer til venner, 
familie, bekendte og kolleger på arbejdspladsen. Sociale relationer 
handler om vores forhold til andre mennesker, både dem vi kender 
godt og er nært knyttet til og de mennesker, som vi ikke kender, men 
alligevel skal forholde os til i forskellige sammenhænge.

Mange mennesker med ADHD oplever sociale relationer og  
situationer som udfordrende, og det kan have flere årsager. Nogle 
udfordringer er direkte knyttet til kernesymptomerne. Opmærksom-
hedsvanskeligheder kan forstyrre evnen til at lytte, og det kan være 
svært at være i situationer med mange sanseindtryk. Impulsivitet 
kan resultere i, at man kan komme til at sige eller gøre ting, som så-
rer andre eller er uhensigtsmæssige. Også hyperaktivitet kan have 
en indflydelse, da andre kan synes, at man er for meget eller for lidt. 

Man kan desuden have svært ved at regulere sine følelser, og hvis 
man ofte har følt sig misforstået eller anderledes, kan det betyde, 
at man trækker sig fra andre mennesker eller har svært ved at finde 
relationer, hvor man oplever forståelse.  

I denne guide giver vi en række råd og strategier til, hvordan man 
kan håndtere sociale relationer og forskellige sociale situationer 
samt træne sociale kompetencer.
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Venskaber

Venskaber kan udfordre, fordi de kræver vedligehold og opmærk-
somhed. En ven bliver ikke ved med at være en ven, hvis man ikke 
bruger tid sammen eller har kontakt jævnligt. I venskaber forventes 
man at give noget på lige fod med den anden, at begge parter tager 
initiativ til kontakt og udviser interesse for den anden.

Mennesker med ADHD fortæller ofte, at det kan være svært at 
huske at holde kontakt med vennerne. De kan forsvinde fra bevidst-
heden, når der sker for meget omkring en og pludselig løber tiden 
uden, at man har set hinanden. 

Mange oplever også, at venner har en forventning om, at man er 
god til at huske, hvad de har fortalt om deres liv, deres fødselsdag, 
deres børns navne og andre vigtige informationer. Når man ikke er 
god til at huske alt dette eller har været uopmærksom, da det blev 
fortalt, kan det blive set som et udtryk for manglende interesse for 
personen og for venskabet.

At være uorganiseret i hverdagen og måske glemme eller ofte kom-
me for sent til aftaler kan være en anden belastning for venskaber. 
Hvis man tilmed har en tendens til at aflyse aftaler i sidste øjeblik, 
fordi man simpelthen ikke kan finde overskuddet til at deltage, kan 
det gøre en ven ked af det. Med tiden kan det også blive set som et 
udtryk for manglende interesse eller prioritering af vennen.
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Jeg er egentlig ret god til at få nye venner, 
eller komme i snak med folk. Folk synes jeg er 
nem at snakke med og ret åben, så det falder 
mig let. Men jeg har virkeligt haft svært ved 
at holde fast i venskaber bagefter. 

Jeg glemmer dem, og selvom det ikke betyder 
noget for mig, om vi har snakket sammen for 
tre dage siden eller 8 måneder siden, så bety-
der det ret meget for andre mennesker. Det 
har jeg efterhånden lært.

Flere gode venskaber er gledet ud på den 
måde og jeg har brugt meget energi på at 
undskylde og forsøge af forklare, hvorfor de 
ikke har hørt fra mig.
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Venskabsstrategier

Lær dig selv og din ADHD at kende
Det er vigtigt at tage ADHD seriøst og forstå, hvordan den påvirker 
din hverdag og dine relationer. Jo bedre du kender dig selv og din 
ADHD, jo bedre ven bliver du. Når du ved, hvornår din ADHD kan 
spænde ben for dig i de sociale relationer, kan du langt nemmere 
forebygge, at det sker.

Brug andre til at blive klogere på dig selv
Når man har levet med ADHD hele sit liv, kan det godt være svært 
at se, hvordan og hvornår ens adfærd er anderledes eller svær at 
forstå. Bed dine venner eller andre, som er tæt på dig, fortælle, hvad 
de oplever og hvorfor det måske er en udfordring i jeres relationer.

Hav få men gode venner 
Det er ikke vigtigt at have mange venner, men at de venner, man 
har, er de rigtige. Brug derfor din energi på de rigtige mennesker 
og fokuser på at finde eller holde fast i de venner, som forstår og 
accepterer dig.

Fortæl dine venner om din ADHD
Vær villig til at tale om din diagnose og fortælle dine venner om din 
ADHD. Når de har viden om diagnosen og forstår, hvordan den på-
virker dig i hverdagen, vil de nemmere kunne forstå dig og din adfærd. 
På den måde undgår du, at de misforstår dig. Det kan især være vigtigt, 
at dine venner forstår dine udfordringer i forhold til tidsfornemmelse, 
opmærksomhed, organisering samt svingende humør og overskud.
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Plej dine sociale relationer ved at sætte det i system
Sæt tid af i din kalender og hav evt. et fast tidspunkt hver uge, som 
er reserveret til vedligehold af venskaber. Brug påmindelser, hvis du 
glemmer at tage kontakt. Accepter at ude af øje kan være ude af 
sind for dig, så du har brug for et system, som minder dig om dine 
venner.

Brug 10 min hver dag
Brug 10 minutter hver dag på at være i kontakt med venner fx på 
telefon, mail, sms eller via de sociale medier. På den måde bryder 
du dit vedligehold af sociale relationer ned i mindre og mere over-
skuelige bidder. Du kan evt. koble dine 10 minutter med en anden 
aktivitet, som også sker hver dag, så du får skabt et ritual omkring 
det. Det kan være morgenkaffen, frokostpausen eller busturen til 
arbejde.
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Double Dipping
Brug ventetid til at pleje dine relationer. Ring fx til en god ven, mens 
du gør noget andet. Det kan være, mens du kører i tog, står i kø eller 
venter på, at vaskemaskinen bliver færdig.

Vennelog
Hav en logbog, hvor du skriver ting om dine venner, så du bedre kan 
huske, hvad der sker i deres liv. Her kan du også tracke jeres kon-
takt, altså se, hvornår I sidst så hinanden. Hver gang I har haft kon-
takt, skriver du et kort notat om vigtige begivenheder i den andens 
liv. Du kan begynde din logbog med en oversigt over dine venner og 
lave en tracker, som kan vise, hvor ofte I har kontakt.

Netværkskort – hvor tætte er vi?
Lav et netværkskort, hvor du forholder dig til alle dine relationer i dit 
liv. Det kan være et mind map, hvor du giver folk forskellige farver alt 
efter, hvor tæt jeres relation er. 

Du kan også tegne netværkskortet som en skydeskive, hvor dine 
tætteste relationer findes i cirklen lige omkring centrum. 

Netværkskortet kan skabe overblik og hjælpe dig til at vurdere 
hvem, der er dine tætte relationer. Er du i tvivl om, hvor tætte I er, 
så spørg evt. en anden person, hvad de tænker. Prøv at beskrive 
din relation til den anden person. Hvad laver I, hvornår, hvor ofte og 
hvordan ses I? Mange mennesker vil ret hurtigt kunne placere andre 
mennesker efter sådan en beskrivelse.
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Jeg er egentligt endt med en ret lille venneflok, men det er venner, 
som har fulgt mig gennem mange år, kender mig godt og accepterer 
mig, som jeg er.

Det har ikke altid været nemt, og der har også været misforståelser 
og perioder, hvor vi ikke har haft kontakt. Men med tiden er jeg ble-
vet mere bevidst om min egen adfærd og hvordan den påvirker mine 
venner. Og jeg har lært en masse om mig selv og min ADHD, så jeg er 
blevet bedre til at forklare tingene.

Vi er også blevet ældre alle sammen og måske lidt mere tolerante. Det 
er i hvert fald blevet nemmere.
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Genstart venskaber
Måske har du mennesker i dit liv, som du har mistet kontakten til 
uden, at der egentlig var en grund. Måske gled det bare ud, fordi du 
ikke var god til at holde kontakten. 

Hvis du savner dem, så kan en venne-genstart være et godt alter-
nativ til at gå ud og finde nye venner. Ræk ud til dem og fortæl dem 
kort, hvad der er sket i dit liv siden sidst. Fortæl dem, at du gerne vil 
ses igen. Julen kan fx være en oplagt anledning til det, hvor mange 
allerede har tradition for at sende julekort og julebreve til familie og 
venner. 

Når du fylder for meget
Hvis din udfordring er, at du nogle gange fylder for meget i relati-
oner, måske fordi du taler meget, er meget urolig eller dominerer 
samtalen, så kan det være en hjælp at give andre lov til at guide dig. 
Bed andre sige til, hvis du fylder for meget. I kan evt. aftale et diskret 
tegn, som fortæller dig, at nu skal du fokusere på at skrue lidt ned 
for talestrømmen eller begejstringen.

10



11

Jeg kan blive så træt af andre mennesker. 
Det er ikke fordi, jeg ikke kan lide mine 
veninder, de er søde, og jeg ved, at de har de 
bedste intentioner. Jeg ville også blive fryg-
telig ensom uden dem, men nogle gange 
orker jeg bare ikke høre om deres trivielle 
hverdagsproblemer. 

Det, de bokser med, er bare så småt 
sammenlignet med den kamp, som jeg 
kæmper hver dag. Og det værste er, at de 
overhovedet ikke forstår, hvor hårdt jeg 
arbejder bare for at virke normal og have 
et normalt socialt liv. De fatter ikke, at jeg 
ligger vandret i to dage, inden de kommer 
på besøg - og at jeg slet ikke er i stand til at 
begrænse mig. Alt skal være i orden, huset, 
maden, bilen og mig.

Jeg er fuld af en følelse af uretfærdighed, 
som nogle gange gør mig så vred på ver-
denen og giver mig lyst til at skælde ud på 
mine venner, selvom det ikke er deres skyld.
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Ingen mennesker kan lide at blive afvist. Det ligger dybt i os, at vi 
skal regulere vores adfærd, så vi passer bedst muligt ind i situatio-
nen og dermed undgår at blive udelukket fra fællesskabet. På den 
måde sikrer frygten for afvisning, at vi alle sammen gør vores bed-
ste for at opføre os godt.

Hos nogle mennesker kan frygten for afvisning imidlertid blive så 
stor, at den bliver et handicap, som hæmmer os i hverdagen og får 
os til at trække os fra sociale relationer. 

Mennesker med ADHD kan være særligt sårbare i forhold til at 
udvikle en forstørret og unormal frygt for afvisning, som betyder, at 
man oplever en meget voldsom følelsesmæssig reaktion ved en reel 
afvisning eller ved følelsen af at blive afvist.

Frygten for afvisning

12



13

Denne voldsomme frygt for afvisning kan opstå som en følge af et 
liv, hvor man føler sig misforstået, anderledes og forkert. Et liv, hvor 
man måske oftere end andre oplever ikke at kunne passe ind eller 
præstere det forventede. Et liv, hvor man ikke oplever at kunne være 
sig selv, men må spille en rolle eller opretholde en facade. Følelsen 
af at være forkert kan lede til lavt selvværd, som forstærker frygten 
for afvisning

Hvis man oplever denne voldsomme frygt, er man ikke forkert, men 
det kan forstyrre ens sociale relationer, fordi andre oplever, at man 
er alt for sensitiv, reagerer alt for voldsomt eller opfatter alt som 
kritik. Måske reagerer man med vrede, når andre korrigerer eller er 
uenige med en. Måske bliver man alt for nemt ked af det og man gør 
alt for at gøre andre glade. Måske har man meget høje forventninger 
til sig selv og forventer, at andre skal leve op til samme standard. 
Måske trækker man sig fra det sociale, fordi frygten for afvisning er 
for stor.
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Sociale relationer på arbejdspladsen

På arbejde er vi ofte sammen med andre mennesker, som ikke er 
vores venner eller nære relationer, men også her er der brug for 
sociale kompetencer. Faktisk kan gode sociale kompetencer være 
lige så vigtige som dine faglige kompetencer, hvis du vil have succes 
og fastholde arbejde. 

Sociale kompetencer betyder noget for evnen til at indgå i samar-
bejdet og fællesskabet på en arbejdsplads, og nogle oplever at blive 
sorteret fra i en ansættelsessammenhæng netop på grund af de 
sociale kompetencer – ikke på grund af manglende faglig kunnen.

Udfordringer, som skyldes ADHD, kan blive misforstået og mistol-
ket. Hvis man er uorganiseret, har svært ved at få opgaverne fær-
dige til tiden, ofte kommer for sent, holder mange pauser, roder, 
snakker meget, forstyrrer andre og har svært ved at holde fokus,  
kan andre opfatte det som dovenskab, arrogance, respektløshed  
og manglende dygtighed.

Misforståelserne er gift for arbejdsrelationen, og det er derfor vigtigt, 
at man gør sit bedste for at forebygge og undgå misforståelserne. 
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Mine sociale kompetencer har virkeligt været ud-
fordrede, når det handlede om arbejde. Jeg har på 
arbejdspladser følt mig udenfor og anderledes, fordi 
jeg ikke helt mestrede det sociale spil.

Jeg havde fx svært ved hele tiden at skifte mellem 
hyggesnak og seriøst arbejde. Det blev enten det 
ene eller det andet, og det var bare enormt svært at 
fornemme, hvor meget der var i orden – altså af det 
sociale, som ikke var arbejde.

Nogle gange har jeg også haft en tendens til at 
forsøge at holde mig selv i gang og vække min trætte 
hjerne ved at være social og måske flirte lidt med 
nogle kolleger, men det blev bare for meget.

Jeg ved også, at det har irriteret mine kolleger, at jeg 
var så stresset og alligevel lavede alt muligt andet 
end den vigtigste opgave. De blev trætte af at høre 
på, at jeg havde travlt. 

På min nuværende arbejdsplads har jeg været åben 
om min diagnose, og det har betydet, at jeg får hjælp 
til nogle af de ting, som udfordrer mig – og at mine 
kolleger forstår mig bedre. Men det var ikke let at få 
det sagt og jeg er bare så lettet over, at jeg ikke behø-
ver at skjule det længere.
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Strategier på arbejdspladsen

Lær de uskrevne regler at kende
På arbejdspladser findes ofte en række uskrevne regler omkring  
adfærd, som alle forventes at kende og tilpasse sig. Det kan handle 
om, hvordan man taler til hinanden, hvornår man må forstyrre,  
hvordan man siger godmorgen og farvel, hvor mange pauser man 
må holde eller hvordan man går klædt. På mange arbejdspladser er 
der fx forventninger til, at man siger godmorgen, når man kommer 
og farvel, når man går samt, at man spiser frokost med resten af 
kontoret. Men reglerne er uskrevne og ofte usagte, og derfor kan  
de være svære at regne ud.

Hvis du er udfordret i dette, så skriv reglerne ned, så du husker dem. 
Spørg andre på kontoret, hvad forventningerne er og hold øje med 
kollegaernes adfærd for at få øje på de uskrevne regler.

Lær af de bedste
Tænk på sociale kompetencer som noget, der skal trænes og brug 
dine kolleger som kilder til information om god social adfærd. Se på 
dine kolleger og forsøg at kopiere det, som de lykkes med i rela-
tioner. Sørg for at vælge de bedste, dem, som virkelig mestrer de 
sociale kompetencer, når du skal aflure hemmelighederne.

Vær ærlig omkring dine udfordringer
Hvis du ved, at du kan blive udfordret i sociale relationer og at andre 
kan undre sig over din adfærd, så vær ærlig omkring det. 
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Find gode måder at beskrive dine udfordringer på, som forklarer, 
hvorfor du måske opfører dig anderledes i nogle situationer. Du 
behøver ikke nødvendigvis fortælle, at du har ADHD. Faktisk er det 
en langt større hjælp for dine kolleger at høre om de konkrete udfor-
dringer og at din adfærd ofte er din strategi for at håndtere situatio-
nen. Mange gange vil de også sætte pris på at få at vide, hvordan de 
kan hjælpe dig i situationen.

Fortæl om din ADHD
For nogle giver det mening at fortælle om diagnosen og de udfor-
dringer, som det medfører på arbejdspladsen. Du kan vælge for-
skellige strategier. Nogle vælger at fortælle nærmeste leder eller de 
kolleger, som man arbejder tættest sammen med om diagnosen. 
Andre fortæller hele arbejdspladsen om ADHD enten på et fælles 
møde eller på en mail. Når du fortæller om ADHD, så husk at få 
beskrevet udfordringerne med det sociale. Dette er ofte udfordrin-
ger, som mennesker uden ADHD ikke er klar over er almindelige ved 
ADHD.

Bed om feedback
Fortæl dine kolleger, at du gerne vil blive bedre til det sociale på 
arbejdspladsen, og at du derfor har brug for deres hjælp. Giv dine 
kolleger lov til at være nysgerrige og spørge ind til din adfærd.  
Bed dem fortælle dig det, hvis din adfærd forstyrrer eller er  
uhensigtsmæssig.
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Kommunikation  
og sociale relationer

Når sociale relationer er udfordrende både professionelt og privat, 
kan det hænge sammen med kommunikation. Kommunikation er 
komplekst og mange mennesker med ADHD oplever kommunikati-
on som udfordrende.

Kommunikation kræver god opmærksomhed og mundtlig kommu-
nikation består af langt mere end det talte ord. Kropssprog, mimik 
og den situation, som samtalen foregår i, betyder rigtigt meget for, 
hvordan ordene forstås hos modtageren. 

Når opmærksomheden er forstyrret, kan man gå glip af vigtig non-
verbal kommunikation, som betyder, at man afkoder ordene og der-
med samtalen forkert. Man misforstår simpelthen nemmere andre, 
når man har opmærksomhedsproblemer.
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Kommunikationen kan også være udfordret, fordi man kan komme 
til at afbryde andre, når man pludselig kommer i tanke om noget 
vigtigt, som man skal huske at sige, inden man glemmer det. Impul-
sivitet spiller også ind her, fordi man ikke altid når at bremse sig selv, 
hvilket andre kan opleve som uhøfligt og ubetænksomt.

Nogle oplever, at deres dårlige impulskontrol leder til for stor ærlig-
hed. Man kommer simpelthen til at sige, hvad man tænker uden at 
overveje, om modparten vil tage godt imod ærligheden. Man kan 
komme til at gøre andre kede af det på den måde, men man kan 
også komme til at udlevere sig selv og fortælle ting, som er private 
og som den anden part ikke har lyst til at høre om.

Evnen til fleksibilitet i diskussioner og meningsudvekslinger kan 
også være udfordret hos nogle mennesker med ADHD. Det opleves 
simpelthen som alt for svært at skifte standpunkt midt i en diskussi-
on. Man fastholder derfor sit oprindelige synspunkt og andre ople-
ver en som stædig, påståelig og ikke lyttende. 
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Sociale arrangementer
ADHD kan også udfordre, når man skal være sammen med andre 
mennesker til sociale arrangementer. Sociale arrangementer ople-
ves som hårdt arbejde, hvor man ikke altid hygger sig, som andre 
gør. Det dræner en for energi og overskuddet kan blive brugt op alt 
for hurtigt. 

Nogle arrangementer er værre end andre, men det kan være indivi-
duelt, hvad der opleves som sværest. Ofte vil arrangementer med 
mange mennesker og mange sanseindtryk være krævende. For nog-
le er det samværet med fremmede, som man ikke kender og hvor 
man ikke ved, hvordan man skal komme i snak med dem. Man kan 
være udfordret af smalltalk, som virker formålsløst og overfladisk 
og svært at fastholde opmærksomheden ved. For andre er sam-
været med den nærmeste familie, fx forældre og søskende svært, 
fordi man føler sig som familiens sorte får, som altid skal forklare og 
forsvare, hvorfor man ikke har opnået det samme som ens forældre 
eller søskende, som ikke har ADHD.

Uvished og manglende viden om selve arrangementet kan være en 
faktor, som bidrager til stress og giver modstand. Måske ved man 
ikke, hvem der kommer, hvad der skal ske eller hvad der forventes?
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Fester er ofte noget, som jeg gruer lidt for. Der er ofte mange 
mennesker og mange sanseindtryk, så det føles bare ikke 
særligt fedt. Min opmærksomhed er på overarbejde. Det er 
værre, hvis der er mange fremmede, for så tænker jeg endnu 
mere på, hvordan jeg skal opføre mig og på, om jeg opfører 
mig rigtigt.

Jeg bliver hurtigt fyldt op og får lyst til at gå hjem efter kort 
tid. Mange gange ved jeg også, at jeg kommer til at være 
brugt dagen efter – og det gør bare min lyst til at være der 
endnu mindre.

Fester med de mennesker, som kender mig bedst, er ofte lidt 
nemmere, fordi jeg kan gå tidligt hjem, sætte mig lidt for mig 
selv med min telefon eller gå en tur uden at skulle forklare, 
hvorfor jeg har brug for en pause.

Andre gange forsøger jeg at finde en måde at få et pusterum 
på. Det kan være noget med at gå på toilettet eller melde mig 
til at tage opvasken. Der er ofte lidt mere ro i køkkenet.
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Strategier til 
sociale arrangementer

Vælg med omhu og accepter konsekvenserne
Vær kritisk og deltag kun i de sociale arrangementer, som er vigtige 
for dig og dine nærmeste. Vælg de mennesker, som betyder mest for 
dig. Accepter konsekvenserne. At prisen for at deltage i sin bedste 
vens bryllup måske kan være to dage på sofaen. 

Vær med, men på dine egne præmisser
Deltag i de sociale arrangementer men gør det på en måde, som sik-
rer dig mod at blive drænet. Det kan være, at du beslutter dig for kun 
at være med til en del af arrangementet, gå tidligt hjem fra festen, 
tage ørepropper i eller gå en tur på et tidspunkt for at få en pause.

Sig ja til dig selv ved at sige nej til andre
Pas på dig selv og dit overskud ved at prioritere dig selv frem for an-
dre. Mind dig selv om, at du godt må sige nej til sociale arrangemen-
ter og vær opmærksom på, om du siger ja for din egen skyld eller for 
ikke at skuffe andre. 

Giv dig selv en øvebane
Hvis du generelt føler dig udfordret i socialt samvær og har det 
svært med de sociale spilleregler, så giv dig selv mulighed for at træ-
ne socialt samvær på et niveau, som passer til dig lige nu. Det kan 
du gøre ved at arrangere sociale aktiviteter, som er rammesatte og 
hvor du kender spillereglerne. Det kan fx være at deltage i et fore-
drag, gå i biografen, spille fodbold eller gå en tur. Her ved du, hvad 
der skal ske og hvordan du skal agere i det. 
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Få styr på H’erne
Forbered dig på arrangementet ved at indhente information inden 
arrangementet. Få styr på H’erne, så du kender planen og bedre kan 
forberede dig og slappe af. 

• Hvad skal der ske?
• Hvorfor skal det ske?
• Hvor skal det ske?
• Hvornår begynder og slutter det?
• Hvem skal med?
• Hvad er dresscoden?
• Hvad forventes der af mig?

Hav styr på nødudgangene
Hav plan B klar, så du ved, hvad du kan gøre, hvis du bliver overvæl-
det i situationen. Hvor og hvordan kan du trække dig og holde en 
pause? Hvad kan du gøre, hvis du føler, at du mister kontrollen eller 
fx får angst?
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Bliv bedre til smalltalk

Spørg ind til den fælles interesse eller omstændighed
Det kan fx handle om anledningen til, at I er sammen. Spørg fx  
til, hvordan han/hun kender aftenens vært? Hvis det er et skole- 
arrangement, så spørg, hvem han/hun er mor/far til? Er det et  
arrangement, som er knyttet til et geografisk sted, så spørg, hvor 
han/hun bor og hvor længe de har boet i området?

Åbn samtalen med et aktuelt emne
Tag et hurtigt kig på dagens nyheder inden arrangementet og forbe-
red dig på at spørge til og tale om 2-3 aktuelle emner, som de fleste 
sikkert har hørt om i de seneste dage. Er det helt nye mennesker, 
som du slet ikke kender, så prøv at finde emner, som ikke handler 
om politik eller religion.

Stil åbne spørgsmål
Spørg fx ”Hvad får du så tiden til at gå med?” På den måde giver du 
den anden part mulighed for selv at vælge hvilket fokus, de vil have i 
samtalen. Måske vil de gerne snakke om arbejde, mens andre hellere 
vil tale om deres hobby, deres frivillige arbejde, deres børn eller et 
projekt, som de har gang i for tiden. Og du får samme frihed, når du 
sandsynligvis får samme spørgsmål.

Stil opfølgende spørgsmål
I stedet for at tale om dig selv, så stil opfølgende spørgsmål til det, 
som din samtalepartner fortæller. Fx hvor længe har du været inte-
resseret i det? Hvordan kom du i gang? Hvem laver du det sammen 
med? Hvad skal der ske fremover?
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Følg den anden
Hvis den anden part nævner et emne eller en interesse, så gå med 
den og spørg ind, også selvom emnet ikke er interessant for dig – 
eller du tror, det ikke er interessant.

Lad være med at tale om dit yndlingsemne
Prøv at holde dig fra dit yndlingsemne, medmindre du bliver spurgt. 
Hvis samtalen kommer til at handle om noget, som optager dig 
meget, så er der risiko for, at du kommer til at tale for meget og do-
minere samtalen. Det kan være ok i samtaler med venner, men i en 
smalltalk situation kan det blive alt for intenst.
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Følelser og humør

Når man har ADHD, kan man være udfordret, fordi følelser og humør 
svinger mere end hos andre mennesker og fordi man selv oplever 
følelser og humør som sværere at regulere. 

Man oplever de samme emotionelle reaktioner på forskellige  
hændelser som andre mennesker, men følelserne opleves som mere 
intense og længerevarende. Hjernens evne til at regulere følelser er 
simpelthen ikke så velfungerende. 

God regulering af følelser forudsætter en god evne til at hæmme 
impulser, så man ikke reagerer impulsivt på følelser. Man skal  
desuden kunne berolige sig selv, styre sin opmærksomhed, så den 
kan fokuseres på andet end den følelse, som netop fylder og kunne 
vælge den bedste løsning i situationen på trods af den emotionelle 
reaktion. Alt sammen vanskeligt, når man har ADHD.

Det betyder, at man i sociale relationer kan blive opfattet som 
meget sensitiv og alt for følsom. Omgivelserne oplever ens reaktio-
ner som overdrevne og ude af proportioner i forhold til hændelsen. 
Det betyder også, at man kan have svært ved at komme videre og i 
nogle situationer sidder fast i en følelse. Når egne følelser fylder så 
intenst, kan andre opleve, at man mangler empati for deres følelser i 
situationer, selvom det slet ikke er tilfældet.

Humøret kan ligesom følelserne svinge meget i løbet af dagen og 
ugen. Det kan gøre det svært at forudsige, hvor meget overskud 
man har til at være social. Andre mennesker kan på den anden side 
have svært ved at forstå og håndtere disse humørsvingninger.



27

Strategier til at håndtere følelser

Accepter store følelser
Accepter, at du føler ting mere intenst end andre. Det kan gøre det 
nemmere for dig at håndtere dine følelser og nemmere at forstå 
andres reaktioner på dine store følelser. Når du accepterer, at dine 
emotionelle reaktioner måske er forstørrede i forhold til andres, kan 
det også gøre det nemmere at rumme følelserne uden at handle på 
dem.

Lær dine følelser at kende
Vær nysgerrig på dine følelser og gå på opdagelse i dem i stedet for 
at forsøge at fortrænge dem. Måske har du fået meget negativ re-
spons på dine stærke følelser, og du har vænnet dig til at lukke af for 
dem. Men følelser har det med at vokse, når de ikke anerkendes og 
det kan ende med en eksplosion. Når følelserne anerkendes, falder 
intensiteten til gengæld. Mind dig selv om, at der ikke findes dårlige 
følelser og der ikke findes følelser, som du skal af med. 
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Tal dig selv til rette
I situationer, hvor følelserne er ved at løbe af med dig og du fx bliver 
vred, så tal dig selv til rette ved at sætte ord på dine følelser. Du kan 
tale højt med dig selv eller have en indre dialog, men fortæl dig selv 
hvad der sker inden i dig. Sig fx ”Nu kan jeg mærke, at jeg bliver ra-
sende og jeg får lyst til …” Fortsæt dialogen med at tale beroligende 
til dig selv. Sig fx ”Det er bare en følelse, og jeg behøver ikke reagere 
på den”. 

Gå for dig selv
Hvis dit humør er dårligt, så tag ansvar for det og gå for dig selv, så 
du ikke smitter andre med det. Fortæl gerne andre, hvorfor du har 
brug for at være alene.

Find de aktiviteter, som vender dit humør
Vær nysgerrig på hvilke aktiviteter, som eventuelt kan vende dit hu-
mør. Lav et katalog over aktiviteter, store og små, som du kan bruge, 
når du mærker, at humøret dykker.

Giv det tid
Nogle gange forsvinder det dårlige humør af sig selv, ligesom det 
også kom af sig selv. Men du kan have brug for tid og brug for at 
acceptere, at det tager tid.

Mindfulness
Dyrk mindfulness og øv dig i at mærke, hvordan du har det og hvad 
du føler i nuet. Mindfulness handler helt simpelt om at styre din 
opmærksomhed ved at give den et fokus. Fokuspunktet kaldes et 
anker, og det kan være flere ting. For mennesker med ADHD vil ån-
dedrættet ofte være et godt anker.
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Åndedrætsteknikken 4-7-8
4-7-8 teknikken er en åndedrætsøvelse, hvor du træner mindfulness 
ved at fokusere på dit åndedræt.

Du trækker vejret ind, mens du tæller roligt til 4. Du holder derefter 
vejret, mens du tæller til 7 og puster ud igen, mens du tæller til 8. På 
denne måde sætter du tempoet på din vejrtrækning ned samtidig 
med, at du gør din udånding længere end indåndingen. Det gør, at 
din krop og hjerne helt automatisk begynder at falde til ro.

Du kan bruge 4-7-8-vejrtrækning i sociale situationer, hvor du føler 
dig stresset eller presset og der er fare for, at dine følelser løber af 
med dig.
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Konflikter – forebyg og håndter

Kend konflikttrappen
Lær konflikttrappen at kende, så du bliver mere bevidst om, hvornår 
du eller andre er i gang med at optrappe en konflikt. Lad dig ikke 
friste til at følge andre op ad trappen, men gør dig umage for at blive 
på de nederste trin.

Tal om ting i fredstid
Når man er i konflikt, er man stresset og i alarmberedskab. Derfor 
kan det være svært at finde en god løsning i selve situationen. Ac-
cepter dette og tag emnet op igen, når du og den anden part er i ro 
igen.

Anerkend den anden
Konflikter opstår og eskalerer nogle gange, fordi den ene part i sam-
talen føler sig afvist og ikke anerkendt. Forsøg at lytte og gentage 
det, som den anden part siger. Husk, at selvom man viser, at man 
har hørt den anden, så har man ikke givet den anden ret. Man har 
blot anerkendt deres synspunkt.

Kend og brug dine nødudgange
I en konfliktsituation kan man blive så presset, at man mister kon-
trollen over sig selv. Heldigvis vil de fleste mennesker naturligt for-
søge at undgå kontroltabet ved at bruge en nødudgang, som fjerner 
presset. En nødudgang kan være at gå sin vej, at vende sig væk, 
holde afstand eller aflede sig selv på en eller anden måde.

Kend dine nødudgange og brug dem for at undgå kontroltab. Fortæl 
dine relationer om dine nødudgange, så de forstår, hvorfor du fx 
trækker dig fra en diskussion.
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Tænk over dit kropssprog
Når man rejser sig op, går tæt på en anden person eller spænder i 
musklerne, kan andre ubevidst opfatte ens kropssprog som truende. 
Det sætter dem i alarmberedskab og kan få uenighed til at udvikle 
sig til konflikt. 

Hvis du mærker, at der er en optrapning undervejs, så forsøg at 
slappe af i musklerne, gå måske et skridt eller to baglæns, sæt dig 
ned, så du bliver mindre end modparten og prøv at kigge lidt forbi 
vedkommende, fremfor at se dem direkte i øjnene. Det vil hjælpe din 
modpart til nemmere at få ro på sig selv, og I kan undgå en konflikt.
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