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▪ Hundeslæde; samarbejde, pædagogik og indsigt
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KOGNITIVE FORSTYRRELSER SOM ADHD FINDES
IKKE I SIG SELV – DER FINDES MENNESKER
MED SÅDANNE FORSTYRRELSER
Noget er fælles, men meget er forskelligt,
præges af individuelle træk og
påvirkes af hvilke betingelser en person har igennem livet.
Kombinationen og graden af vanskeligheder er individuel
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NOGLE HAR DIAGNOSE
– ANDRE IKKE

▪ Det giver orden

▪ Altså i vores egne hoveder, men

det giver ikke mening. Når vi
arbejder med mennesker

▪ Ved diagnoser er der er mange

overlap og der er mange unge,
der har kognitive forstyrrelser
uden det bliver diagnosticeret.

.
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Nogle har selvindsigt og kender nogle af
deres egne behov

▪

Nogle kæmper med eks. udiagnostiseret
ADHD

▪

Nogle har ADHD-lignende adfærd

▪

Nogle er tydelige – andre sværere at få øje
på

▪

Men det der virker for unge med kognitive
forstyrrelser, gør det lettere for de fleste
andre unge.
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DET VIGTIGSTE ER
HVORDAN VI FORSTÅR OG
MØDER DISSE MENNESKER

▪ De har personlighed
▪ De har baggrund

▪ Vores forståelse

▪ De har talenter

▪ Menneskesyn, sprog og kultur

▪ De har intelligens

▪ Vores tilgange
▪ Professionel – refleksiv

▪ De har forskellige grader af

forstyrrelse

▪ Vores opmærksomhed
▪ Negativ eller positiv

▪ Nogle har alle kernesymptomer, nogle

har færre
▪ Nogle har stærke symptomer, andre
mildere
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▪

▪ Vores krav og forventninger
▪ Justerbare eller stationære – negative

positive
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DET BETYDER UTROLIG
MEGET FOR, HVILKE
MULIGHEDER VI GIVER DE
UNGE MENNESKER PÅ SIGT
▪ Begrænser vi eller giver muligheder?
▪ Formår vi at se og dyrke de positive

sider eksempelvis deres hurtige
tænkning og spontanitet?

▪ Får vi givet dem selvtillid og

selvværd?
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I mange situationer,
mangler de et
meget vigtigt
redskab!

▪ Kognitive og eksekutive funktioner,

der ikke er modne nok og derfor
ikke hjælper de unge helt på samme
måde som de hjælper andre unge.

▪ Usynlige og ubevidste funktioner –

derfor så svært at forstå

11

12

3

27-04-2022

•
•
•
•

Attention
Deficit
Hyperactive
Disorder

▪ Viser sig på mange områder,

unge med ADHD er ofte
enten/eller, for lidt og for meget,
alt eller intet

▪ Skiftende præstationer, dagsform

▪ Det vil sige forstyrrelse eller ubalance af:
▪ Mangelfuld

▪ Opmærksomhed
▪ Aktivitet
▪ Impulsivitet.

13

situationsfornemmelse, de har
svært ved at være ”lige tilpas”

De er ikke rigtig i
vatter
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I mange situationer,
mangler de et
meget vigtigt
redskab!

▪ Kognitive funktioner
▪ Kognitive processer
▪ Kognitive ressourcer og
▪ Kognitive evner

▪ Usynligt og ubevidst – derfor så

svært at forstå
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▪ De kognitive processer, der har med

▪ Påvirker alle de kognitive funktioner

▪ Eksekutive funktioner, sætter en i

▪ Forstyrrelse af opmærksomhed

opfattelse og forståelse af verden,
omfatter også de

og personens sansning, motorik og
følelser.

stand til at agere og handle i verden,
på samme måde som de fleste.

påvirker personens opfattelse.

▪ Opmærksomhed vedrører alle

sansemæssige indtryk.
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Mennesket har 7 sanser:
• Den visuelle sans (synssansen)
• Den auditive sans (høresansen)
• Den olfaktoriske sans (lugtesansen)
• Den gustatoriske sans (smagssansen)
• Den vestibulære sans (labyrint- og

▪ SELEKTIV OPMÆRKSOMHED

ligevægtssansen)

• Den taktile sans (berørings- og følesansen)

▪ FLEKSIBEL OPMÆRKSOMHED

• Den proprioceptive sans (muskel-ledsansen,

▪ VEDHOLDENDE OPMÆRKSOMHED

stillingssansen og det kinæstetiske
('bevægelsessansen')).
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▪ SAMTIDIG OPMÆRKSOMHED
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• At selektere er at udvælge, at si
og sortere det handler om at
finde det ”væsentlige” i en given
situation.
• At kunne filtrere indtryk
• Hvis der er vanskeligheder med
denne funktion, vil man let blive
afledt af alt, hvad der forgår rundt
omkring en og have svært ved at
udvælge det væsentlige.
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▪ Nogle afledes lettest af lyde,

▪ Handler om, hvordan hjernen, håndterer

andre af synsindtryk m.m. nogle
af det hele.

de mange sansemæssige inputs.

▪ Selekterer

▪ Nogle afledes ikke alene af ydre

▪ Sorterer

påvirkninger, men også af indre
påvirkninger.

▪ Fravælger og udvælger
▪ Tolker og forstår

▪ Mange unge med ADHD, mangler

simpelthen et filter. Uden støtte
fører dette let til en konstant
stresslignende tilstand.
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• Det er vigtigt at kunne fastholde
fokus, men det er lige så vigtigt
at kunne slippe fokus og skifte
over til noget andet.
• Omstilling og fleksibilitet – at
omstille sig til noget nyt, eller til
ændringer. At kunne ændre plan

• Det handler også om, at kunne blive
afbrudt og være i stand til at vende
tilbage, til det man var i gang med.
Hos de fleste sker dette hurtigt og
automatisk.
▪ For nogle vil det de beskæftigede sig

med før en afbrydelse, være
forsvundet fra bevidstheden.

▪ At gå fra at gøre en slags ting, til

en anden – skifte kognitiv
strategi.
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▪ Det er simpelthen glemt.
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FLEKSIBEL
OPMÆRKSOMHED
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▪

Handler om, hvordan hjernen skifter
mellem forskellige;

▪

Arbejdsmåder (kognitive strategier)

▪

Situationer

▪

Forventninger

▪

Omgivelser

▪

Regelsæt
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• Dette er en proces, der gør at
man kan blive ved at koncentrere
sig over længere tid
• Unge der har vanskeligheder på
dette område kan være hurtige til
at klare de første opgaver,

• Men lige så snart opgaverne
bliver rutineprægede, kan de ikke
bevare energien.
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▪ Disse unge er ofte urolige eller

▪ Hjernens vågenhedsniveau

rastløse og virker energiske uden
egentlig at være det.

▪ Svært ved at holde et jævnt

niveau

▪ Uroen skal ses som et ubevidst

forsøg på, at hæve hjernens
vågenhedsniveau (arousal)

▪ At komme op om morgenen – i

seng om aftenen

▪ Kommer der ikke stimulans eller

▪ 25 % af unge med ADHD har også

anden form for feedback, falder
hjernen i søvn

33

en søvnforstyrrelse
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VEDHOLDENDE
OPMÆRKSOMHED
▪ Handler om, at man kan ”blive på

sporet”, uden stimulans eller
feedback. Det gælder omkring;
▪ Arbejde
▪ Opgaver
▪ Pligter
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▪ Unge med vanskeligheder på

dette område kan ofte kun
beskæftige sig med en ting ad
gangen, nogle kan eks. ikke
modtage informationer mens de,
taler, læser eller spiser.

• Handler om evnen til at kunne
beskæftige sig med flere ting på
samme tid, eller at kunne kapere
flere forskellige informationer.
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▪ Arbejdshukommelsen er

• Holder den røde tråd, husker
en på hvad man er i gang
med/hvor man er på vej hen,
hvad man skal til at gøre og
hvorfor.

bindeleddet mellem perception
og handling, altså input og output.

▪ Arbejdshukommelsen er

involveret i en række funktioner,
som eksempelvis; planlægning, at
vurdere konsekvensen af sine
handlinger og problemløsning.
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▪ Altid i bevægelse, kravler på væggene

- Hyperaktivitet
De vilde

▪ Tydelig kropslig uro, som ”pillen” med

▪ Igen er der tale om en ubalance, for

hænderne, rystende fødder eller stadig
skiftende sidde stilling

lidt eller for meget aktivitet efter
forholdene.

▪ Skal anstrenge sig for at blive siddende

▪ De falder ved siden af.

på stolen, i sammenhænge hvor det
forventes

▪ Har svært ved at optræde stille og

roligt

- Hypoaktivitet

▪ Kan virke hyper eller gearet

De stille

▪ Har tendens til at være overdrevent

snakkesaglig – snakker som et
maskingevær

41

42

▪ For meget aktivitet i forhold til

situationen

▪ I ungdomsårene ”flytter uroen

ofte ind”

▪ Bliver til en stadig følelse af

rastløshed, ubehag og indre
uro

43
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▪ Kommer lige så meget i vejen for

▪ Kan virke initiativløse og kommer

sjældent frem med ideer

den enkelte

▪ Drømmende, falder hen i egne

tanker, eller forsvinder ind i sig selv

▪ Sværere at få øje på

▪ Motivationsforladte og kan virke

tunge uden egentlig at være det.

▪ For lidt aktivitet i forhold til

▪ Stille, meget lidt talende kommer

▪ Både drenge og piger kan have

▪ Kan være passive, vanskelige at

sjældent med noget, undtagen
direkte adspurgt, kan være svært at
holde en samtale gående

situation

aktivere, glemsomme og
uorganiserede.

denne form for ADHD

.

▪ Opgivende

45
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▪ Hovedet koger over

▪ Hjerner der automatisk, udvikler

funktioner der sikrer os velfærd på
den lange bane.

▪ Uanset Hyper- eller Hypo-

At være vellidt
At være anerkendt
At være dygtig
▪ At være en del af fællesskabet
▪ At have venner
▪

aktivitet, så bruger de utrolig
megen hjernemæssig energi, på
at tolke, forstå og bearbejde alt
for mange indtryk

▪
▪

▪ Deres hjerner er på overarbejde

▪ Det sker mere eller mindre

automatisk
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BØRN MED KOGNITIVE
FORSTYRRELSERS HJERNER
HJÆLPER DEM IKKE PÅ SAMME
MÅDE SOM ANDRES

HJERNEN ER PROGRAMERET TIL AT BARNET OPNÅR
VELFÆRD PÅ DEN LANGE BANE
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▪

Overfører ikke automatisk fra situation til
situation

▪

Lærer og udvikler ikke nye kompetencer
på same made som andre

▪

Har svært ved at udsætte egne behov og
følelser som andre

▪

Udvikler ofte ikke nye sociale strategier,
automatisk, på same made som andre.
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UBEVIDSTE
▪ Det er noget de fleste af

vores hjerner gør for os.

▪ En hjerne der gang på

gang, sætter dem i
nogle rigtige møj
situationer – ofte same
situationer gang på
gang!

51

▪ Mennesker med eks. ADHD’s

hjerner, gør det ikke for
dem, på samme måde.

▪ Det er hjernens styresystem

52

13

27-04-2022

▪ De fleste af os har et

veludviklet styresystem, som
fortæller os hvad vi skal,
hvordan vi skal gøre det, hvad
meningen er osv.

OUTPUT
Jenny Bohr - www.jb-cps.dk
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hvad skal jeg lave? (indhold)
Hvordan skal jeg lave det? (metoden)
Hvorfor skal jeg lave det? (meningen)
Hvor skal jeg lave det? (placeringen)
Hvornår skal jeg lave det? (tidspunktet)
Hvor længe skal jeg lave det? (tidshorisont)
Hvem skal jeg lave det med? (andre/voksne)
Hvor meget skal jeg lave? (mængden)
Hvad skal jeg så? (hvad kommer bag efter)

▪ De 10 H’er fungerer som en slags

indre styresystem som de fleste af os
forlader os på, i vores arbejde og
dagligliv.

▪ Vi tænker måske ikke bevidst over

H’erne, men hvis vi ikke havde
automatiseret dem, så ville det ikke
være muligt at gennemføre
undervisning eller udflugt

▪ Uden automatiserede H’er er der

rigtig mange ting, der bliver svære.

10. Hvorhen skal jeg? (Målet)

Jenny Bohr - www.jb-cps.dk
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Det indforståede som vi tager for
givet alle har klar.
57
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”It takes two to tango”
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60
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”IT TAKES TWO TO TANGO”
▪ Er en ordblind, ordblind når han fisker?

▪ Omgivelsernes eksplicitte og

implicitte krav og
forventninger, kan være mere
eller mindre udfordrende for
de unge.
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VI KAN SKABE TYDELIGE RAMMER OG REALISTISKE KRAV
OG FORVENTNINGER.

HAR VI DE SAMME KRAV OG FORVENTNINGER TIL ALLE
UNGE?

▪ Vi Kan skabe omgivelser, der

støtter de unge

Vi kan sætte realistiske
forventninger til dem.
Hvilke krav og forventninger
stiller vi til de unge?
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Jeg er
ingen
stenbuk!

forventninger er
en god ting!!
Men kun
positive,
realistiske og
tydelige
forventninger

Jenny Bohr - www.jb-cps.dk
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Retfærdighed betyder ikke,
at alle får det samme
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Retfærdighed betyder, at
alle får hvad de har brug for

68
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▪ Når vi kan se at en ung har vanskeligheder, tager

▪ Langt hen ad vejen, er vi

vi automatisk hensyn og sætter vores krav og
forventninger derefter
▪ Autopiloten justerer sig af sig selv (automatisk)

automatiserede i den måde
vi er sammen på, mange
gange reagerer vi
automatisk, fordi en stor del
af vores fortolkning af andre,
foregår ureflekteret.
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▪ Når vi ikke kan se vanskelighederne, kommer vi

let til at tillægge motiver og vi kommer til at stille
krav og forventninger der ikke er realistiske
▪ Autopiloten justerer sig ikke af sig selv
(manuelt)
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▪ Derfor har vi ofte urealistiske

forventninger til de unge og når
deres vanskeligheder kommer til
udtryk, mødes de ofte med
bebrejdelse eller kritik.

▪ Megen fokus på det der ikke

virker

▪ Mange nederlag og

misforståelser

▪ ”Så tag dig dog sammen” – ”styr

▪ Følelsen af at være

dig” – ”Sid stille””

udenfor/ikke høre til

▪ Mistillid til omgivelserne

▪ Måske endda skæld ud eller

eksklusion
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▪ Hvorfor skal børnene gøre

noget særlig godt, før vi
italesætter det? (roser dem)

▪ Vi kan vælge hvad vi kigger efter og

hvordan vi tænker om det.

▪ Hvad vil vi gerne have mere af? Det

▪ De skal som regel ikke gøre

er det vi skal bruge vores
opmærksomhed på.

noget særlig forkert, før vi
italesætter det? (bebrejder
dem)

▪ Vi kan vælge hvad vi gerne vil bruge

vores energi på.
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▪ Italesæt eksempelvis, de unge, der er

klar til undervisning frem for de som
ikke er!

▪ Prøv at ignorere noget af det, der går

knap så godt!

▪ Udviser godt kammeratskab, frem for

▪ I Undervisningen

de der ikke gør

▪ I samtaler med hinanden

▪ Er betænksomme overfor andre, frem

for de som umiddelbart ikke er.

▪ I samtaler med de unge

▪ Tal om det gode de gør, helt konkret.
▪ Tal så lidt som muligt om, uønsket

adfærd.
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▪ At den måde vi er sammen på er
▪ Øvelse i, at fokusere på og italesætte

automatiseret, er en stor
udfordring når vi arbejder med,
mennesker med usynlige
vanskeligheder som ADHD. Deres
autopilot er ofte ikke særlig
veludbygget.

det der går godt.

▪ Kan man tælle rigtige frem for fejl?

▪ Husk: Adfærd der gøres til genstand

for vores opmærksomhed - den
gentages.

▪ DET DREJER SIG OM AT VÆRE

SIN TÆNKNING BEVIDST

▪ Det vi fokuserer på og bruger

energi på, det får vi mere af!!
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• Den måde vi tænker på

kommer også til udtryk i den
måde vi taler til de unge på og
ikke mindst den måde vi taler
og skriver om de unge på
• Det handler om, at være
bevidst og professionel i
arbejdet.
• Hvordan kan vi tænke om de
unge på en anerkendende
måde?

87

…..når de ikke kan, må vi voksne finde ud af hvad
der kommer i vejen for dem, så vi kan hjælpe

88
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▪ Nogle børn har svært ved at lære, at

gå, tale, skrive, læse, tal…………

▪ Unge gør det godt når de vil, hvis de

ikke vil må vi få dem til at ville
(motivere, belønning, trusler og straf)

▪ Men når børns hjerner ikke hjælper

dem, med at handle ”rigtigt” i
forskellige situationer og opfører sig
på måder vi ikke forstår, så sker der
noget med vores tænkning.

▪ Unge gør det godt når de kan, når de

ikke kan må vi finde ud af, hvad der
kommer i vejen for dem, så vi kan
hjælpe
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▪ Hvorfor skulle børn ikke være

motiverede, for at være dygtige, gøre
det godt og have det rart med andre?
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Konsekvensen af, vil-tænkningen:

Konsekvensen af kan-tænkningen

▪ De unge kan gøre det bedre,

▪ De unge kan ikke gøre det

▪ Der er derfor ingen grund til at

▪ Derfor er vi nød til at ændre

▪ De unge skal gøre anderledes

▪ Vi skal gøre det anderledes, for

under de forhåndenværende
omstændigheder

ændre omstændighederne

91

bedre, under de
forhåndenværende
omstændigheder

omstændighederne

at de unge kan gøre anderledes
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Luppen

I stedet for

Brug spejlet

93
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▪ Undervisning
▪ Samarbejde

▪ Eksplicitte – udtalte, krav og

forventninger ”Du skal….” Når vi
beder de unge om at gøre noget

▪ Tilstedeværelse
▪ Lytte og vente
▪ Social interaktion

▪ Implicitte – uudtalte, De

indforståede krav og forventninger,
der er indbygget i kommunikation og
samvær.

▪ Praktikker
▪ Transport
▪ m.m.
Jenny Bohr - www.jb-cps.dk
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De unges
kognitive
evner

Krav og
forventninger i
situationen
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101

102

Giv mig fem minutter,
jeg kan ikke skifte.

Må jeg være med?

Jenny Bohr - www.jb-cps.dk
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▪ For at vores handlinger kan

stemme overens med vores
menneskesyn, er det vigtigt at
vi arbejder med at udvikle en
kultur, som stemmer overens
med menneskesynet.
▪ En kultur præget af begreber
som tryghed, accept,
samarbejde, åbenhed, tillid og
værdsættelse.

105

▪ Det er ikke kun unge med kognitive

forstyrrelser der gør det godt når de
kan.

▪ Ledere, lærere, faglærere,

pædagoger og andre, gør det godt
når de kan.

▪ Det gælder både os selv og

hinanden, vi kan hjælpe hinanden
med positiv fokus og
opmærksomhed.

106

▪ Sprog konstruerer virkeligheden.

Ledere, lærere, pædagoger,
konstruerer deres virkelighed
gennem det sprog, de bruger og
dermed konstruerer de også skolens
virkelighed

▪ Det er vigtigt at tage ansvar for

Det vi taler om, er det vi
bliver I stand til at se

107

sproget, gennem hele arbejdsdagen

▪ At man udvikler en fælles sproglig

bevidsthed

108
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▪ Derfor er det vigtigt, at det

sprog vi anvender udtrykker
vores menneskesyn og vores
værdier

▪ Den måde vi taler om tingene på,

påvirker den måde vi tænker om
tingene på og dermed den måde vi
går til tingene på.

▪ Vores forventninger

▪ At der er overensstemmelse

mellem det vi siger, at vi gør
og
▪ det vi, rent faktisk, siger og
gør

109

▪ De historier vi hører påvirker den

måde vi møder de unge

110

▪ Måden vi taler til de unge på,

▪ Har det direkte betydning

har en stor betydning for
hvordan de oplever sig selv.

for, hvordan vi og andre
møder de unge og dermed
hvordan de forstår sig selv

▪ Er jeg anerkendt, lyttet til og

forstået?

▪ Tonen i talen påvirker

▪ Har jeg værdi? Eller er jeg

miljøet blandt unge og
voksne og dermed miljøet
på hele skolen

ligegyldig?

▪ Er jeg ønsket/ikke ønsket?

Jenny Bohr - www.jb-cps.dk
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▪ Når grupper/hold får et særligt

ry, så møder vi dem med særlige
forventninger og dermed er
sandsynligheden får at vi får ret,
meget stor.

113
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Hvilke historier vil i
gerne fortælle?

▪ Se en ung på en anden måde, så ser

du en anden ung

▪ Mød en ung på en anden måde, så

møder du en anden ung

▪ Tal om en ung på en anden måde og

den unge får mulighed for, at få en ny
historie.

DEL DE GODE
HISTORIER

115
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Noget holder vi op
med at gøre.
Det der ikke virker

Undersøgelser viser, at;
▪ Den almindelige disciplinerende praksis,

konsekvenspædagogik, ikke virker på de 10% af børn og
unge, den bliver brugt mest på. Og ikke behøves for de
andre 90%, der lærer af naturlig konsekvens.

Noget nyt begynder
vi at gøre

ALT DET VI GØR – DER
VIRKER

▪ Det kræver bevidsthed, refleksion, øvelse og sparring
Jenny Bohr - www.jb-cps.dk
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Desværre har de
ikke nogen
beskyttelse mod det.

▪ Vi stopper op (nutid) og peger på en konsekvens, på baggrund

af en hændelse (fortid) - med henblik på at det ikke gentager
sig (fremtid)

▪ Det betyder, at der er 3 tider i spil:

Fortid – nutid - fremtid
▪ Det kræver gode kognitive evner, at forstå sådanne koblinger

og derfor forværres konflikter ofte ved denne strategi

Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
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”Hvis en soldat ikke
holder trit med sine
kammerater, er det måske
fordi han hører en anden
trommeslager”
Henry David Thoreau
▪ De har fået mere konsekvens, mere

skæld ud og irettesættelse og flere
belærende samtaler – end andre.

▪

Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
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Alt det I gør der virker, det skal I
selvfølgelig fortsætte med, men når det ikke
virker – så må vi gøre anderledes.
▪ Når unge, bliver ved med at

komme i de samme
vanskeligheder, kan det ikke
nytte at blive ved at gøre det
samme.

▪ Vi må kigge på, hvad vi kan

gøre anderledes, hvordan kan
vi bedre hjælpe?

▪ Vi må spille en anden tromme!
Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
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▪ Afstribning mangler

▪ Pejlemærker
▪ Tydelige planer
▪ Klare systemer

125

126

UVM: 49 internationale
studier viser, at det
hjælper 70% af børn
og unge.

▪ Det der virker for unge med

kognitive forstyrrelser som ADHD –
Virker også for andre andre unge.

▪ Nogen kan klare sig uden, alle kan

bruge det – men nogen kan ikke
klare sig uden

▪ Ligesom det er med handicap toilet

og kørestolsrampe

Jenny Bohr
www.jennybohr.dk
jenny@jennybohr.dk
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KEDELIGT!!!

▪ Undervisere roder
▪ Unge med mangelfulde

Det aller første
▪ Undervisere larmer
skridt

styresystemer, har brug for høj grad
af omverdens-strukturering:

▪ Tydelighed
▪ Forudsigelighed
▪ Struktur
▪ De 10 H’er

▪ Kreativt, spændende, sjov og med

plads til bevægelse.
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▪ Visuelt: voksne roder

▪ Minimér visuelle indtryk i de

unges omgivelser
▪ Visuelle clues der har relevans
for de unges læring fagligt og
socialt
▪ Visuelle budskaber skal stå
klare uden flimmer

131

▪ Auditivt: voksne larmer

▪ Minimér auditive indtryk i de

unges omgivelser

▪ Sig det væsentlige
▪ Gentagelser kan erstattes af

visuelle clues

▪ Ro og stilhed er godt for de

unges læring og udvikling

132
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▪

▪

▪

▪

▪

133

Begræns baggrundsstøj. Gummi- eller filtdutter på
stolebenene kan begrænse en del støj.
Hold orden i lokalet, det mindsker chancen for, at eleverne
bliver afledt.
Gør klassemiljøet kommunikativt, sæt sedler med ord og
billeder på skabe og skuffer. Hver ting på sin plads.
Hav skemaer for ugen og dagen. Skemaerne gennemgås
ved dagens start og placeres et tydeligt lettilgængeligt sted.
Alle lektioner starter med Intro og afrundes med outro.
Planen for lektionen gennemgås, gerne over en fælles
skabelon. Lektionen afsluttes på positiv vis og klassen
ryddes op, inden eleverne forlader klassen.

134

▪ Konstant, forsvinder ikke
▪ Larmer ikke
▪ Ser altid ens ud

Ord forsvinder i det øjeblik
de er blevet sagt.

▪ Kan anvendes af mange

▪ Går direkte til hjernen
▪ Opfattes hurtigere, forstås og

huskes bedre af en stor
gruppe mennesker
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▪ Alt det vi gentager og gentager, igen

og igen.

▪ Det kan vi visualisere
▪ De visuelle budskaber kommer på

forkant

▪ Vi voksne skal ikke nødvendigvis,

afbryde det vi er i gang med.

▪ Hvad er det I gentager?

Jenny Bohr - www.jb-cps.dk
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▪ Skemaer skal give de unge overblik

og forudsigelighed.

mandag

▪ De skal være lette at orientere sig i.

8.00 – 9.30

Øko.

▪ Samtidig kan de unge have

9.30 – 10.00

Pause

vanskeligheder med at, huske og
holde rækkefølge i hovedet
Tydelig dagsplan evt. med farver eller
symboler
▪ Tydeliggør rækkefølge i opgaver og
aktiviteter
▪

tirsdag
207 Eng. 207
Pause

10.00 – 11.30 Samf.
201
11.30 – 12.00 Frokost

Øko. 207

12.00 – 13.30 Regns.
211
13.30 – 14.00

IT

14.00 – 15.30

onsdag

torsdag

Dansk
201
pause

Øko.
207
Pause

Øko.
207
Frokost

Vejl.

Pause

Regns.
211
Pause

Dansk
201
Pause

Dansk
201

Eng.
207

Samf.
201

Frokost
Comp.

fredag

Frokost

108 Dansk
201
Frokost
Samf.
201

Jenny Bohr – www.jb-cps.dk
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mandag
8.00 – 9.30

Øko.

9.30 – 10.00

Pause

10.00 – 11.30 Samf.
11.30 – 12.00 Frokost
12.00 – 13.30 Regns.

207

tirsdag

onsdag

Eng. 207

Dansk

Pause

pause

201 Øko. 207
Frokost
211 IT

Pause

14.00 – 15.30

Dansk

207

Pause
108 Dansk

Frokost

Regns.

211 Dansk

Pause

Pause

201 Eng.

fredag
Øko.

207 Vejl.

Frokost

Comp.

13.30 – 14.00

Øko.

torsdag
201

207 Samf.

201

Frokost
201 Samf.

201

201

Skema i dankort-format
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Aftaler:
Pernille bestiller en dyne hjem på prøve. I
14 dage
Hvis den virker bevilges dynen.

Aftaler:
Medicin tilskud kan ikke gives
Men der gives et kroniker tillæg

Aftaler:
Susanne finder en arbejdsplads, hvor
Pernille kan lave skrivearbejde og hvor
hun kan sidde på eget kontor.
Susanne vender tilbage inden d. 1. juli 09
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Vanskeligheder med skift:

145
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▪ Vasketøj = vaske + tørre + lægge på plads

147

148
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På hoveddøren

På toiletdøren

På spejlet på badeværelset

Hvor man går ud af rummet

149

150

Oprydningsplan for skrivebordet
Kryds af

151

1

Tøm skufferne for papir og sorter det.
(brug eventuelt sorterings plan)

2

Tøm bordet for papir og sorter det.

3

Sæt alle bøger tilbage i reolen, undtagen
de der skal afleveres på biblioteket.

4

Sæt skriveudstyr, klipsemaskine osv. På
en bakke sammen med biblioteksbøgerne

5

Sæt computeren på kontorstolen

6

Vask bordet

7

Sæt skriveudstyr og computer tilbage

8

Nyd det rene skrivebord

Mandag

Tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

lørdag

søndag

Formiddag:

Formiddag:

Formiddag:

Formiddag:

Formiddag:

Formiddag:

Formiddag:

Eftermiddag:

Eftermiddag:

Eftermiddag:

Eftermiddag:

Eftermiddag:

Eftermiddag:

Eftermiddag:

Aften:

Aften:

Aften:

Aften:

Aften:

Aften:

Aften:
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Kig i køleskabet, hvad
mangler?

Lav en
indkøbsliste

Køb ind i
Netto

Jenny Bohr - www.jb-cps.dk
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1
2
3
4
5
6
7

▪ Vær opmærksom på, når det lykkes,

▪ Mennesker med ADHD, har en

for de unge!

mangelfuld tidsfornemmelse.

▪ Italesæt det!

▪ Fornemmelse for at tiden går – både

▪ Ros!

når den går godt og når den går
skidt.

▪ Ignorer i videst muligt omfang, når det

▪ Fornemmelse for hvor længe noget

ikke lykkes

tager.

8

▪ GIV DE UNGE FØLELSEN AF AT

KUNNE!

9

▪ FØLELSEN AF AT LYKKES!

10

155

156
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Man må ikke
løbe på gangen

Undgå
Ikke-regler

▪ Først når vi kan bruge pyt aktivt, kan

vi begynde at lære de unge, at bruge
pyt.

▪ Pyt er et lille ord, med en stor

betydning:

Det er ok – du er ok
Jeg ved du ikke har dårlige intentioner
Tilgivelse
▪ Ting sker
▪

Husk at gå på
gangen

▪
▪
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▪ Læg mærke til og italesæt det der

går godt – den energi er givet godt
ud og der kommer mere af det vi
gerne vil se.

▪ Ignorer i videst muligt omfang det

der går knap så godt – den energi
kommer der ikke noget godt ud af – i
værste fald kun flere nederlag til de
unge.

161

162

NÅR VI INDRETTER OS PÅ MÅDER,
DER TILGODESER ALLES BEHOV ER
VI GODT PÅ VEJ

Mennesker gør det godt når de kan.
Lærere gør det godt når de kan . . .
Pædagoger gør det godt når de kan . . .
Forældre gør det godt når de kan . . .
Det gælder også os selv.

163
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Aftaler:
Pernille bestiller en dyne hjem på prøve. I
14 dage
Hvis den virker bevilges dynen.

Aftaler:
Medicin tilskud kan ikke gives
Men der gives et kroniker tillæg

Aftaler:
Susanne finder en arbejdsplads, hvor
Pernille kan lave skrivearbejde og hvor
hun kan sidde på eget kontor.
Susanne vender tilbage inden d. 1. juli 09

jenny@jennybohr.dk - www.jennybohr.dk
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Vanskeligheder med skift:

167
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▪ Vasketøj = vaske + tørre + lægge på plads

169

170

171

172
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Oprydningsplan for skrivebordet
Kryds af

På hoveddøren

På toiletdøren

På spejlet på badeværelset

1

Tøm skufferne for papir og sorter det.
(brug eventuelt sorterings plan)

2

Tøm bordet for papir og sorter det.

3

Sæt alle bøger tilbage i reolen, undtagen
de der skal afleveres på biblioteket.

4

Sæt skriveudstyr, klipsemaskine osv. På
en bakke sammen med biblioteksbøgerne

5

Sæt computeren på kontorstolen

6

Vask bordet

7

Sæt skriveudstyr og computer tilbage

8

Nyd det rene skrivebord

Hvor man går ud af rummet

173
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Mandag

Tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

lørdag

søndag

Formiddag:

Formiddag:

Formiddag:

Formiddag:

Formiddag:

Formiddag:

Formiddag:

Eftermiddag:

Eftermiddag:

Eftermiddag:

Eftermiddag:

Eftermiddag:

Eftermiddag:

Eftermiddag:

Aften:

Aften:

Aften:

Aften:

Aften:

Aften:

Aften:

Kig i køleskabet, hvad
mangler?

175

Lav en
indkøbsliste

Køb ind i
Netto

176
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Mødets indledning:

▪ Vær imødekommende og anerkendende
▪ Undgå alt for meget småsnakken
▪ Gennemgå dagsorden og marker tidsperspektivet
▪ Oprids mødeformen – læg eventuelt en pause ind midt i mødet
▪ Giv den voksne papir og blyant (evt. støtte ark så hun kan notere,

hvis der er noget der falder hende ind)

▪ Marker mødets start
Jenny Bohr - www.jb-cps.dk
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178

1

Gennemgang af mødet (Jenny)

2

Arbejdsprøvning i Elmegården

Si og sorter, og udvælg det væsentlige

Marianne fortæller
▪ Sprog

Elmegårdens tilbagemelding (Jenny)

▪ Indhold
▪ Personer

Konklusion

▪ Flimmer på bord og i lokale

179

3

Næste skridt

4

Aftaler

5

Afrunding og afklaring

180
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Under mødet:

Under mødet:

▪ Vær lyttende og interesseret

▪ Giv mulighed for pause (helst aftalt på forhånd)

▪ Vær rolig og tydelig

▪ Konkretiser ønsker og sæt realistiske mål

▪ Fortæl hvad du gør og hvorfor du gør det

▪ Opsummer aftaler og tidsangiv dem. (deadlines)

▪ Skriv referat

▪ Spørg om den voksnes opfattelse af indgåede aftaler

▪ Lad eventuelt den voksne have en bisider med, eller anvende diktafon.

▪ Konkretiser forventninger

▪ Gør et punkt på dagsorden færdig ad gangen

▪ Afrund mødet og marker afslutningen

▪ Stil konkrete spørgsmål

181
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Aflytte diktafonen
Hvordan er det gået siden sidst?

Efter mødet:
▪ Gennemgå referat

Opvasken

▪ Følg op på aftaler

▪ Tydeliggør deadlines

Posten

Plan for næste besøg

183
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