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ADHD-”sløjfer”



Bergensk student vant 35 millioner -
Bergens Tidende

www.bt.no/.../Bergensk-student-vant-35-
millioner-86067b.html -

20. jan. 2004 - Det fattige studentlivet er en 
saga blott for 23-åringen fra Bergen, som 
forrige lørdag vant 35 millioner kroner i 
skotsk lotto

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Bergensk-student-vant-35-millioner-86067b.html


Så købte han denne smukke båd!





ADHD – hvad betyder det?

• A – attention

• D – deficit

• H – hyperactivity

• D – disorder

• Kernesymptomerne opmærksomhed, 
hyperaktivitet og impulsivitet skal være 
tilstede i mere end ½ år og i flere arenaer.



Det der kan være svært 
og give problemer!

ADHD vanskeligheder, knyttede til 
kernesymptomerne:

• Letafledelighed

• Uopmærksomhed (hører ikke 
efter)

• Manglende vedholdenhed og 
udholdenhed

• Planløs adfærd (svært ved at 
danne overblik)

• Hyperaktivitet (farer omkring, er

støjende, kan ikke sidde stille)

• Impulsivitet (afbryder og 
forstyrrer)

• Emotionel impulsivitet

Adfærdsvanskeligheder:

• Genstridighed

• Uefterrettelighed

• Raserianfald

• Udadrettethed



Ætiologi? Mange teorier og 
hypoteser!
• Biologiske (genetik, neurologi, både strukturelt og 

funktionelt, arousal, allergi og dysregulering i 
neurotransmittersystemet)

• Intrapsykiske (eksekutive vanskeligheder, 
temperament)

• Systemteoretiske (opdragelsesstil, familieforhold, 
samfundsstrukturer, socioøkonomisk status)

• Miljøpåvirkninger under og efter graviditet (rygning, 
alkohol, iltmangel i fødslen, præmatur fødsel)

• MULTIFAKTORIEL  ÆTIOLOGI 



ADHD teori: Dual Pathway-modellen 

• Edmund Sonuga-Barke: The Delay 
Aversion Theory – modvilje mod ventetid 
– fremtidige belønninger er ikke så 
attraktive. 

•

• Russell Barkley: Defekt responshæmnings
teori - vanskeligheder med selvregulering 
medfører eksekutive dysfunktioner.





ADHD og udviklingsalder
Udviklingsalder:
Forskning har vist, at børn med 
udviklingsforstyrrelser, 
f. eks. ADHD, kan have en forsinkelse 
i modenhed på op til 1/3 af deres
biologiske alder. Det betyder, at man ofte 
skal tænke barnet yngre
og skrue lidt ned for sine forventninger til, 
hvad barnet kan tænke sig til og regulere selv.

Undgå at sammenligne med jævnaldrende børn, men mål barnets fremskridt i forhold 
til barnet selv. Det giver succes frem for fiasko!
Man kan påvirke barnets udviklingsalder og styrke dets udvikling af færdigheder 
gennem tålmodig træning med mange gentagelser og meget ros.



ADHD - statistik

• Prævalens/forekomst
• 3-5% uafhængig af land og kultur

• ”Firstmovers” – rutine individet

• Kønsratio (dreng : pige)

• Populationsstudier, 1:1 – 3:1

• Kliniske populationer, 4:1 – 6:1
• (amerikansk litteratur op til 9:1)
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ADHD hos unge/voksne

• Livstidshyppighed 2-4%

• Kønsforskellen udjævnes tilsyneladende

• ADHD associeret med vanskeligheder
• Arbejde

• Uddannelse

• Relationer

• Øget risiko for komorbide psykiatriske problemer

• Mere negativ tænkning

• Mindre håb i forhold til fremtiden

• Mindre selv accept end andre

Birgitte Moltke, speciallæge Phd.d, 
birgittemoltke@dadlnet.dk
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ADHD prognose

1/3 får alvorlige 
psykiatriske 

vanskeligheder, 
misbrug, 

kriminalitet etc.

1/3 oplever 
funktionsnedsættelse, 

men kan i lange 
perioder klare sig

1/3 klarer sig 
uden større 

vanskeligheder i 
voksenalderen



Summeøvelse 2 min.
2 og 2: 

• Sammenhold dette oplæg med jeres erfaringer som 
professionelle/private – og del jeres tanker med 
hinanden.



Selvregulering – teori og praksis 
m. ADHD



Selvregulering er mere end 
selvkontrol

• Mennesker regulerer seg selv i henhold til idealer, mål, 
andre personers forventninger og andre standarder. 
Dette belyser at selvregulering er dynamisk og at det er 
mange tankeprosesser involvert. 

• I fravær av regulering vil en person respondere til en 
bestemt situasjon på en viss måte, enten på grunnnlag
av læring, vane eller tilbøyelighet.

• Selvregulering forhindrer at denne responsen 
forekommer og bytter det ut med en annen respons.

• Norsk Wikipedia



Vejen fra ydre til indre styring

selvregulering

strategiindlæring

reguleret af 
voksne



4mdr.



Den indre lydmand - selvregulering
• Børn med en høj grad af impulsivitet har brug for 

hjælp til at regulere deres følelser og deres 
energiniveau.

• På sammen måde er 
forældrene ”lydmænd” for 
de mindre børns 
selvregulering. De 
understøtter og fremhæver 
det, der ”lyder” godt, mens 
de dæmper det, der er for 
meget af. 

• Med forældrenes hjælp vil 
børnene med tiden udvikle 
deres indre lydmand. 

• Jo ældre børnene bliver, jo bedre 
bliver de til selv at regulere ”lyden” 
–

• Voksne har også fra tid til anden 
glæde af en ekstern lydmand!



Birgitte Moltke, speciallæge Phd.d, 
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Idestyrings-strategier

Økonomistyring

planlægning og tidsstyring

Overindlæring af strategier

Problemløsningstræning

Hverdagsrutiner

Social færdighedstræning

Faglig træning 

Udvidelse af legerepertoire

Træning af motorik

Social færdighedstræning

Sproglig stimulation

småbørn

unge
Udvikling af 
selvregulerings-
kompetencer

skolebørn



Selvregulering og affekt



2 års
barn



DUÅ- strategier, der støtter og 
styrker selvregulering



Selvregulering er mere end 
selvkontrol

• Mennesker regulerer seg selv i henhold til idealer, mål, 
andre personers forventninger og andre standarder. 
Dette belyser at selvregulering er dynamisk og at det er 
mange tankeprosesser involvert. 

• I fravær av regulering vil en person respondere til en 
bestemt situasjon på en viss måte, enten på grunnnlag
av læring, vane eller tilbøyelighet.

• Selvregulering forhindrer at denne responsen 
forekommer og bytter det ut med en annen respons.

• Norsk Wikipedia



Relation, ros og selvregulering
7 år



Følgeskab

• Gå ikke foran mig. 
Måske vil jeg ikke følge 
dig.

• Gå ikke bag mig. Måske 
vil jeg ikke føre an.

• Gå ved siden af mig og 
vær blot min ven.

(Albert Camus)



Selvregulering, leg og coaching
• Et godt tidspunkt at kigge på evnen til 

selvregulering er, når barnet leger. 

• Giv barnet ord og begreber for følelser 
og kropslige tilstande. 

• At kunne styre sit temperament, at 
kunne udholde ventetid, at kunne tåle 
at tabe kræver høj grad af 
følelsesmæssig selvregulering  

• Fortæl barnet, når du kan se, det er 
roligt, venter tålmodigt, klarer at dele, 
taler venligt, spørger om lov, osv.

• Når du sætter ord på barnets følelser, 
tanker, tilstande og handlinger, vil 
barnet begynde at forstå og mærke, 
hvad det vil sige f.eks. at være rolig. 

• Dine ord vil med tiden blive til barnets 
egne, og barnet vil derved lære at 
kunne give udtryk for egne tanker, 
følelser og indre og ydre tilstande.



Coaching og ros styrker 
performance 

Børn med ADHD har 
viden om hvad de 
bør gøre.

Børn med ADHD har 
vanskeligt ved at 
bruge deres viden til 
udføre
hensigtsmæssige 
handlinger.

Performanceforstyrrelsen spænder ben for den gode adfærd, fordi barnet ikke 
kan udføre, hvad det godt ved.
Coaching og ros bygger bro mellem viden og handling. 
Coaching og ros styrker barnets handlinger og positive adfærd her og nu, og 
barnet får derved mulighed for at koble sin viden til konkret handling ’in the act’ 
(forbedre sin performance) .

Kilde: Russell Barkley 



Ignorering af uønsket/irriterende  
adfærd

• Irriterende ADHD-adfærd, (som f.eks. 
at snakke hele tiden, sidde uroligt, at 
spilde og vælte ting  eller at lave lyde) 
har ikke til formål at tiltrække 
(negativ) opmærksomhed og kan 
derfor ikke ignoreres væk.

• For at hjælpe børnene ude i verden, hvor den irriterende 
adfærd giver afvisninger, er man nødt til at hjælpe børnene 
med at finde på måder at nedbringe adfærden. 

• Adfærden nedbringes ikke gennem forældrenes ignorering, 
men ved at italesætte adfærden og finde strategier til at 
regulere sig selv.



Selvregulering er mere end 
selvkontrol

• Mennesker regulerer seg selv i henhold til idealer, mål, 
andre personers forventninger og andre standarder. 
Dette belyser at selvregulering er dynamisk og at det er 
mange tankeprosesser involvert. 

• I fravær av regulering vil en person respondere til en 
bestemt situasjon på en viss måte, enten på grunnnlag
av læring, vane eller tilbøyelighet.

• Selvregulering forhindrer at denne responsen 
forekommer og bytter det ut med en annen respons.

• Norsk Wikipedia



At regulere sig selv



Validering - Anerkendelse -
Normalisering

Det gør al adfærd nemmere og sjovere at lave om på!



Everyone you

meet is 

fighting a 

battle you know 

nothing about.

Be kind.

Always!


