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JENNY BOHR
Lærer, Master i Specialpædagogik. Advanced trainee i Collaborative
Problem Solving (CPS)  Samarbejdsbaseret Problemløsning.

▪ Hundeslæde; samarbejde, pædagogik og indsigt

CHOKO

MAGNUM

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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▪ 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.

.

▪ 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

I mange situationer, 
mangler de et 
meget vigtigt 

redskab!
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• Attention
• Deficit
• Hyperactive
• Disorder

▪ Det vil sige forstyrrelse eller ubalance af:
▪Opmærksomhed

▪Aktivitet

▪ Impulsivitet.

▪ Viser sig på mange områder, 
unge med ADHD er ofte 
enten/eller, for lidt og for meget, 
alt eller intet

▪ Skiftende præstationer, dagsform

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

De er ikke rigtig i 

vatter

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 
opfattelse og forståelse af verden, 
omfatter også de

▪ Eksekutive funktioner, sætter en i 
stand til at agere og handle i verden, 
på samme måde som de fleste.

▪ SELEKTIV OPMÆRKSOMHED

▪ FLEKSIBEL OPMÆRKSOMHED

▪ VEDHOLDENDE OPMÆRKSOMHED

▪ SAMTIDIG OPMÆRKSOMHED

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

▪ Nogle afledes ikke alene af ydre 
påvirkninger, men også af indre 
påvirkninger.

▪ Mange unge med ADHD, mangler 
simpelthen et filter. Uden støtte 
fører dette let til en konstant 
stresslignende tilstand.

• 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

▪ At gå fra at gøre en slags ting, til 
en anden – skifte kognitiv 
strategi.
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• 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. 

▪ Det er simpelthen glemt.

HUSK: 
MEDSTAND FREM FOR MODSTAND

• 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 
rastløse og virker energiske uden 
egentlig at være det. 

▪ Uroen skal ses som et ubevidst 
forsøg på, at hæve hjernens 
vågenhedsniveau (arousal)

▪ Kommer der ikke stimulans eller 
anden form for feedback, falder 
hjernen i søvn

▪ Hjernens vågenhedsniveau

▪ Svært ved at holde et jævnt 
niveau

▪ At komme op om morgenen – i 
seng om aftenen

▪ 25 % af unge med ADHD har også 
en søvnforstyrrelse

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

▪ 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.
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▪ Arbejdshukommelsen er 
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.

• 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.

- Hyperaktivitet

De vilde

- Hypoaktivitet

De stille

▪ Igen er der tale om en ubalance, for 
lidt eller for meget aktivitet efter 
forholdene. 

▪ De falder ved siden af.

▪ Altid i bevægelse, kravler på væggene

▪ Tydelig kropslig uro, som ”pillen” med 
hænderne, rystende fødder eller stadig 
skiftende sidde stilling

▪ Skal anstrenge sig for at blive siddende 
på stolen, i sammenhænge hvor det 
forventes

▪ Har svært ved at optræde stille og 
roligt

▪ Kan virke hyper eller gearet

▪ Har tendens til at være overdrevent 
snakkesaglig – snakker som et 
maskingevær
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▪ For meget aktivitet i forhold til 
situationen

▪ I ungdomsårene ”flytter uroen 
ofte ind”

▪ Bliver til en stadig følelse af 
rastløshed, ubehag og indre 
uro

▪ Kommer lige så meget i vejen for 
den enkelte

▪ Sværere at få øje på

▪ For lidt aktivitet i forhold til 
situation

▪ Både drenge og piger kan have 
denne form for ADHD

.

▪ Kan virke initiativløse og kommer 
sjældent frem med ideer

▪ Drømmende, falder hen i egne 
tanker, eller forsvinder ind i sig selv

▪ Motivationsforladte og kan virke 
tunge uden egentlig at være det.

▪ Stille, meget lidt talende kommer 
sjældent med noget, undtagen 
direkte adspurgt, kan være svært at 
holde en samtale gående

▪ Kan være passive, vanskelige at 
aktivere, glemsomme og 
uorganiserede.

▪ Opgivende
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▪ Hovedet koger over

▪ Uanset Hyper- eller Hypo-
aktivitet, så bruger de utrolig 
megen hjernemæssig energi, på 
at tolke, forstå og bearbejde alt 
for mange indtryk

▪ Deres hjerner er på overarbejde

▪ Handlerettet impulsivitet

▪ Verbal impulsivitet

▪ Mangelfuld impulskontrol

▪ Vanskeligheder med at hæmme 

impulser, går direkte fra tanke, ide, 

behov eller følelse …. til handling

▪ Mangler udsættelse - hæmning

▪ Begynder ofte at svare før 
spørgsmålet er færdigstillet

▪ Har en tendens til at afbryde 
andre, eller bryde ind i andres 
påbegyndte aktivitet

▪ Har svært ved at vente på tur, er 
behovsstyret

▪ Reagerer prompte, input-output

▪ ”kortluntet” eller ”eksplosiv”

▪ Når ikke at ”tænke før de taler 
eller handler” 

▪ Det er ”her og nu” – unge

Dansk
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▪ Derfor skal der større påvirkninger 
til, før mennesker med ADHD får 
oplevelsen af af belønning og 
tilfredsstillelse. 

▪ Det betyder, at mennesker med 
ADHD i højere grad er i risiko for at 
udvikle afhængighed. 

▪ Det kan være tobak, alkohol, spil, 
hash eller andet, som giver 
oplevelsen af umiddelbar nydelse

▪ Børn med ADHD her ofte en meget 
veludviklet empati og stor omsorg 
for andre.

▪ I det sekund de har sagt eller gjort 
noget forkert, så ved de det godt 
selv.

▪ Dermed svigter/skuffer de også sig 
selv og bliver meget kede af det. 
Konfronteret går de ofte i forsvar.

Der er intet der tyder på, at mennesker
med ADHD har dårligere intentioner end 
andre mennesker.
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▪ Unge med ADHD, ved godt hvad de skal gøre

▪ De har bare forbandet svært ved, at gøre det de ved

Viden

Handling

De eksekutive 

funktioner 

UBEVIDSTE

▪ Det er noget de fleste af 
vores hjerner gør for os. 

▪ Mennesker med eks. ADHD’s 
hjerner, gør det ikke for 
dem, på samme måde.

▪ Det er hjernens styresystem

Jenny Bohr - www.jb-cps.dk

OUTPUT
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▪ De fleste af os har et 
veludviklet styresystem, som
fortæller os hvad vi skal, 
hvordan vi skal gøre det, hvad
meningen er osv.

Jenny Bohr - www.jb-cps.dk

1. Hvad skal jeg lave? (indhold)

2. Hvordan skal jeg lave det? (metoden)

3. Hvorfor skal jeg lave det? (meningen)

4. Hvor skal jeg lave det? (placeringen)

5. Hvornår skal jeg lave det? (tidspunktet)

6. Hvor længe skal jeg lave det? (tidshorisont)

7. Hvem skal jeg lave det med? (andre/voksne)

8. Hvor meget skal jeg lave? (mængden)

9. Hvad skal jeg så? (hvad kommer bag efter)

10. Hvorhen skal jeg? (Målet)

▪ 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.

Jenny Bohr - www.jb-cps.dk
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