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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 børn og unge, der har 
kognitive forstyrrelser uden det bliver 
diagnosticeret.

▪ Heldigvis hjælper det der virker for børn 
med Kognitive forstyrrelser som eks. 
ADHD 70% af børnene.

.

NOGLE HAR DIAGNOSE 
– ANDRE IKKE
▪ 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 børn med kognitive
forstyrrelser, gør det lettere for de fleste
andre børn.

▪ De har personlighed

▪ De har baggrund

▪ De har talenter

▪ De har intelligens

▪ De har forskellige grader af 
forstyrrelse

▪ Nogle har alle kernesymptomer, nogle 
har færre

▪ Nogle har stærke symptomer, andre 
mildere

DET VIGTIGSTE ER 
HVORDAN VI FORSTÅR
OG MØDER BØRNENE!
▪ Vores forståelse

▪ Børnesyn, sprog og kultur

▪ Vores tilgange

▪ Professionel – refleksiv

▪ Vores opmærksomhed

▪ Negativ eller positiv

▪ Vores krav og forventninger

▪ Justerbare eller stationære – negative 
positive
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DET BETYDER UTROLIG
MEGET FOR, HVILKE
MULIGHEDER VI GIVER 
BØRNENE, 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?

▪ Kognitive og eksekutive funktioner, 
der ikke er modne nok og derfor 
ikke hjælper børnene helt på samme 
måde som de hjælper andre børn.

▪ Usynlige og ubevidste funktioner –
derfor så svært at forstå

I mange situationer, 
mangler de et 
meget vigtigt 

redskab!
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▪ Hjerner der automatisk, udvikler 
funktioner der sikrer os velfærd på 
den lange bane.

▪ At være vellidt

▪ At være anerkendt

▪ At være dygtig

▪ At være en del af fællesskabet

▪ At have venner

▪ Det sker mere eller mindre 
automatisk

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

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

▪ 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.

▪ En hjerne der gang på
gang, sætter børnene I 

nogle rigtige møj
situationer – ofte same 

situationer gang på
gang!
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UBEVIDSTE

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

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

▪ Det er hjernens styresystem

Jenny Bohr - www.jb-cps.dk

OUTPUT

▪ 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)
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▪ 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

Det indforståede som vi tager for 

givet alle har klar.

©Jenny Bohr - www.jb-cps.dk

”Når forandringens vinde blæser 

sætter nogen læhegn op, mens 

andre bygger vindmøller”
Vi vil bygge en vindmøllepark
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©Jenny Bohr - www.jb-cps.dk

▪ Integration 
▪ Det enkelte barn skal tilpasse sig, det eksisterende fællesskab

▪ Inklusion
▪ Fællesskabet skal tilpasse sig, den aktuelle børnegruppe

©Jenny Bohr - www.jb-cps.dk

▪ Rummelighed
▪ Betyder at barnet er rummet, at det er tilstede i fællesskabet

▪ Inklusion
▪ Betyder at barnet er medregnet, som en aktiv deltager i fællesskabet

©Jenny Bohr - www.jb-cps.dk

Fra:

▪ At tilpasse forskellige 
kategorier af børn og unge, til 
et allerede eksisterende 
system, af strukturer, 
kommunikation, normer, 
holdninger og værdier. 
Adfærdsmæssigt og fagligt

Til:

▪ At tilpasse fællesskabets, 
strukturer, kommunikation, 
normer, holdninger og 
værdier til den aktuelle 
børnegruppe

▪ Det handler om at udvikle en 
skolekultur som accepterer og 
anerkender alle børn og som 
etablerer gunstige 
omstændigheder for alle børn

©Jenny Bohr - www.jb-cps.dk
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Det kan man ikke, man kan udvikle 

inkluderende fællesskaber for alle børn

©Jenny Bohr - www.jb-cps.dk ©Jenny Bohr - www.jb-cps.dk

Fællesskaber i forandring

©Jenny Bohr - www.jb-cps.dk ©Jenny Bohr - www.jb-cps.dk
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”It takes two to tango”

▪Er en ordblind, ordblind når han fisker?

”IT TAKES TWO TO TANGO”

▪ Omgivelsernes eksplicitte og 
implicitte krav og 
forventninger, kan være mere 
eller mindre udfordrende for 
børnene.
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VI KAN SKABE TYDELIGE RAMMER OG REALISTISKE KRAV 
OG FORVENTNINGER.

▪ Vi Kan skabe omgivelser, der 
støtter børnene.

Vi kan sætte realistiske 
forventninger til børnene.

Hvilke krav og forventninger 
stiller vi til børnene?

HAR VI DE SAMME KRAV OG FORVENTNINGER TIL ALLE 
BØRN?

forventninger er 
en god ting!!

Men kun 
positive, 

realistiske og 
tydelige 

forventninger

Jenny Bohr - www.jb-cps.dk

Jeg er 

ingen 

stenbuk!
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Retfærdighed betyder ikke, 

at alle får det samme 

Retfærdighed betyder, at 

alle får hvad de har brug for

▪ Langt hen ad vejen, er vi 
automatiserede i den måde 
vi er sammen på, mange 
gange reagerer vi 
automatisk, fordi en stor del 
af vores fortolkning af andre, 
foregår ureflekteret.

▪ Når vi kan se at et barn har vanskeligheder, tager 
vi automatisk hensyn og sætter vores krav og 
forventninger derefter

▪ Autopiloten justerer sig af sig selv (automatisk)

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

▪ ”Så tag dig dog sammen” – ”styr 
dig” – ”Sid stille””

▪ Måske endda skæld ud eller 
eksklusion

▪ Megen fokus på det der ikke 
virker

▪ Mange nederlag og 
misforståelser

▪ Følelsen af at være 
udenfor/ikke høre til

▪ Mistillid til omgivelserne
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▪ Hvorfor skal børnene gøre 
noget særlig godt, før vi 
italesætter det? (roser dem)

▪ De skal som regel ikke gøre 
noget særlig forkert, før vi 
italesætter det? (bebrejder 
dem)

▪ Vi kan vælge hvad vi kigger efter og 
hvordan vi tænker om det.

▪ Hvad vil vi gerne have mere af? Det 
er det vi skal bruge vores 
opmærksomhed på.

▪ Vi kan vælge hvad vi gerne vil bruge 
vores energi på.
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▪ Prøv at ignorere noget af det, der går 
knap så godt!

▪ I klassen

▪ I samtaler med hinanden

▪ I samtaler med børnene

▪ Eksempel: 

▪ P plads  for konflikter og

▪ Hvad gik godt i dette frikvarter? Lav en petitesse grænse

▪ Øvelse i, at fokusere på og italesætte 
det der går godt.

▪ Det er altså bare sjovere.

▪ Husk: Adfærd der gøres til genstand 
for vores opmærksomhed - den 
gentages.

▪ Det vi fokuserer på og bruger 
energi på, det får vi mere af!!
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▪ I talesæt eksempelvis, de børn, der 

▪ Er klar til undervisning frem for de 
som ikke er!

▪ Udviser godt kammeratskab, frem for 
de der ikke gør

▪ Er betænksomme overfor andre, frem 
for de som umiddelbart ikke er.

▪ Tal om det gode de gør, helt konkret.

▪ Tal så lidt som muligt om, uønsket 
adfærd.

▪ At den måde vi er sammen på er 
automatiseret, er en stor 
udfordring når vi arbejder  med, 
børn med usynlige vanskeligheder 
som ADHD. Deres autopilot er ofte 
ikke særlig veludbygget.

▪ DET DREJER SIG OM AT VÆRE 
SIN TÆNKNING BEVIDST

• Den måde vi tænker på 
kommer også til udtryk i den 
måde vi taler til børnene på og 
ikke mindst den måde vi taler 
og skriver om børnene på

• Det handler om, at være 
bevidst  og professionel i 
arbejdet.

• Hvordan kan vi tænke om 
børnene på en anerkendende 
måde?

…..når de ikke kan, må vi voksne finde ud af hvad 
der kommer i vejen for dem, så vi kan hjælpe
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▪ Børn gør det godt når de vil, hvis de 
ikke vil må vi få dem til at ville 
(motivere, belønning, trusler og straf)

▪ Børn 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 

▪ Når de så ikke gør det godt, så 
betyder det, at de ikke vil gøre 
det godt. At de eksempelvis vil os 
eller andre det dårligt.
▪ at de vil snyde os, ødelægge det for 

de andre, ødelægge vores aktivitet
▪ at børnene har negative motiver 

med deres handlinger.

▪ Vi forudsætter at børnene kunne 
gøre det bedre hvis de ville!

▪ Vores opgave bliver derved 
begrænset til, at få dem til at ville. 

▪ Når de så ikke gør det godt, betyder 
det, at det er svært for dem. At der 
er noget i situationen der kommer i 
vejen for dem.

▪ Vi forudsætter at de ikke besidder 
de nødvendige evner til at leve op 
til de krav og forventninger der er.

▪ Vi forudsætter at børnene ikke kan
gøre det bedre i situationen

▪ Vi forstår, at barnet har brug for 
vores hjælp.

▪ Nogle børn har svært ved at lære, at 
gå, tale, skrive, læse, tal…………

▪ 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.

▪ Hvor 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:

▪ Børnene kan gøre det bedre, 
under de forhåndenværende 
omstændigheder

▪ Der er derfor ingen grund til at 
ændre omstændighederne

▪ Børnene skal gøre anderledes

Konsekvensen af kan-tænkningen

▪ Børnene kan ikke gøre det 
bedre, under de 
forhåndenværende 
omstændigheder

▪ Derfor er vi nød til at ændre 
omstændighederne

▪ Vi skal gøre det anderledes, for 
at børnene kan gøre anderledes

Brug spejlet

Frem for

Luppen
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▪Når de lever op til de krav
og forventninger vi har til
dem

▪ Så forstår vi, at når de ikke gør det 
godt er det fordi de ikke kan og at de 
har brug for vores hjælp.

▪ Uhensigtsmæssig adfærd, er et 
signal fra barnet til os.

▪ Det betyder, at børn gør det godt, når 
vi voksne gør det muligt for dem, at 
gøre netop det.
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▪ For at vores handlinger kan 
stemme overens med vores 
børnesyn, er det vigtigt at vi 
arbejder med at udvikle en 
kultur, som stemmer overens 
med børnesynet.

▪ En kultur præget af begreber 
som tryghed, accept, 
samarbejde, åbenhed, tillid og 
værdsættelse. Det vi taler om, er det vi 

bliver I stand til at se

▪ 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 
sproget, gennem hele arbejdsdagen

▪ At man udvikler en fælles sproglig 
bevidsthed

▪ Derfor er det vigtigt, at det 
sprog vi anvender udtrykker 
vores børnesyn og vores 
værdier

▪ At der er overensstemmelse 
mellem det vi siger, at vi gør 
og

▪ det vi, rent faktisk, siger og 
gør

77 78

79 80



24-03-2022

21

▪ 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

▪ De historier vi hører påvirker den 
måde vi møder børn/klasser

▪ Måden voksne taler til børn på, 
har en stor betydning for 
hvordan børn oplever sig selv.

▪ Er jeg anerkendt, lyttet til og 
forstået?

▪ Har jeg værdi? Eller er jeg 
ligegyldig?

▪ Er jeg ønsket/ikke ønsket?

▪ Har det direkte betydning for, 
hvordan voksne møder børn og 
dermed hvordan børn forstår sig 
selv

▪ Tonen i talen påvirker miljøet 
blandt børn og voksne og 
dermed miljøet på hele skolen

▪ Lærere og pædagoger, besidder 
denne særlige magt, til at 
beskrive børn og kan derved få 
en stor betydning for børns 
udvikling.

Jenny Bohr - www.jb-cps.dk
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▪ Når klasser får et særligt ry, så møder 
vi dem med særlige forventninger og 
dermed er sandsynligheden får at vi 
får ret, meget stor.

DEL DE GODE 
HISTORIER

Hvilke historier vil i 

gerne fortælle?

85 86
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▪ Se et barn på en anden måde, så ser 
du et andet barn

▪ Mød et barn på en anden måde, så 
møder du et andet barn

▪ Tal om et barn på en anden måde og 
barnet får mulighed for, at få en ny 
historie.

▪ Det kræver bevidsthed, refleksion, øvelse og sparring

Jenny Bohr - www.jb-cps.dk

Noget holder vi op 

med at gøre.

Det der ikke virker

Noget nyt begynder 

vi at gøre ALT DET VI GØR – DER 

VIRKER

Undersøgelser viser, at;

▪Den almindelige disciplinerende praksis, 
konsekvenspædagogik, ikke virker på de 10% af børn, den 
bliver brugt mest på. Og ikke behøves for de andre 90%, 
der lærer af naturlig konsekvens.

Jenny Bohr – www.jb-cps.dk

▪ 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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Jenny Bohr - www.jb-cps.dk

Desværre har 

børnene ikke nogen 

beskyttelse mod det. ▪ Kan fortælle børn, at man ikke er 
tilfredse med deres handlinger – men 
tro mig, det ved de allerede.

▪ Når barnet  får megen skæld ud og 
irettesættelse kan det komme til at 
fortælle barnet, at man ikke er 
tilfredse med hans person – lad os 
håbe han ikke ved det i forvejen.

Jenny Bohr - www.jb-cps.dk

▪ De har fået mere konsekvens, mere 
skæld ud og irettesættelse og flere 
belærende samtaler – end andre 
børn.

▪ De har været trynet og truet, fået at 
vide at det de har gjort ikke dur.

▪

Jenny Bohr – www.jb-cps.dk

”Hvis en soldat ikke 

holder trit med sine 

kammerater, er det måske 

fordi han hører en anden 

trommeslager”
Henry David Thoreau
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▪ Når børn, 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 Jenny Bohr – www.jb-cps.dk

Alt det I gør der virker, det skal I 

selvfølgelig fortsætte med, men når det ikke 

virker – så må vi gøre anderledes.

Vi må udvikle fællesskaber, hvor der ikke er så mange børn/unge der 
falder ud.

Ikke-ekskluderende fællesskaber

97 98
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Inkluderende fællesskaber

▪ Nogen skal komme ind i fællesskabet

▪ Fokus på individet

Ikke-ekskluderende fællesskaber

▪ Nogen er i fællesskabet, men skal 
ikke falde ud

▪ Fokus på fællesskaber

▪ Afstribning mangler

▪ Pejlemærker 

▪ Tydelige planer

▪ Klare systemer

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

8.00 – 9.30 Øko.        207 Eng.   207 Dansk      201 Øko.         207

9.30 – 10.00 Pause Pause pause Pause

10.00 – 11.30 Samf.       201 Øko.   207 Øko.         207 Vejl.         108 Dansk      201

11.30 – 12.00 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost

12.00 – 13.30 Regns.     211 IT       Comp. Regns.     211 Dansk      201 Samf.       201

13.30 – 14.00 Pause Pause Pause

14.00 – 15.30 Dansk      201 Eng.         207 Samf.       201

▪ Det der virker for børn med 
kognitive forstyrrelser som ADHD –
Virker også for andre børn.

▪ Nogen kan klare sig uden, alle kan 
bruge det – men nogen kan ikke 
klare sig uden

▪ Ligesom det er med handicap toilet 
og kørestolsrampe

101 102

103 104



24-03-2022

27

Jenny Bohr

www.jennybohr.dk

jenny@jennybohr.dk

UVM: 49 internationale 

studier viser, at det 

hjælper 70% af børn 

og unge.

▪ Det er en ofte udtalt skrøne, at vi ved 
at gøre en ekstra indsats der hjælper 
børn med ADHD eller lignende 
vanskeligheder, svigter de stærke 
elever.

▪ TVÆRTIMOD

▪ Ved at gøre en ekstra indsats, giver 
det alle børn også de stærke elever, 
et bedre læringsmiljø. Samtidig giver 
det de voksne et bedre arbejdsmiljø, 
hvilket igen giver en bedre stemning 
og tone i klassen.

▪ Børn med mangelfulde 
styresystemer, har brug for høj grad 
af omverdens-strukturering:

▪ Tydelighed

▪ Forudsigelighed

▪ Struktur

▪ De 10 H’er

▪ Kreativt, spændende, sjov og med 
plads til bevægelse.

KEDELIGT!!!

105 106
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▪ Voksne roder ▪ voksne larmer

Det aller første 

skridt
▪ Visuelt: voksne roder

▪ Minimér visuelle indtryk i 
børnenes omgivelser

▪ Visuelle clues der har relevans 
for børnenes læring fagligt og 
socialt

▪ Visuelle budskaber skal stå 
klare uden flimmer

▪ Auditivt: voksne larmer

▪ Minimér auditive indtryk i 
børnenes omgivelser

▪ Sig det væsentlige 

▪ Gentagelser kan erstattes af 
visuelle clues

▪ Ro og stilhed er godt for børns 
udvikling

▪ 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.

▪ Ved dagens gennemgang, 
gennemgås også ændringer, 
grundigt.

▪ Ved vikardækning gennemgås 
vikarværternes rolle og muligheder, 
med hele klassen.

▪ Husk: ”ALLE HAR ET ANSVAR”
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▪ Ved at lade eleverne på skift være 
vikarværter, som tager i mod vikaren 
i døren og sikrer sig, at vikaren bliver 
taget godt imod og sørg for, at der er 
en ”vikarkasse” som vikaren kan 
bruge, så er der mulighed for gode 
lektioner, både for vikarer og elever.

▪ Starter man tidligt, så får eleverne 
gode ”vikarvaner”
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Ord forsvinder i det øjeblik 
de er blevet sagt.

▪ Konstant, forsvinder ikke

▪ Larmer ikke

▪ Ser altid ens ud 

▪ Kan anvendes af mange

▪ Går direkte til hjernen

▪ Opfattes hurtigere, forstås og 

huskes bedre af en stor 

gruppe børn og unge

▪ 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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Jenny Bohr – www.jb-cps.dk

▪ Tydelige forventninger

▪ I stedet for, at tage for givet, at 
børnene ved hvad du forventer, kan du 
vise dem hvad du forventer.

▪ Tydelige voksne:

▪ Ordholdende

▪ Til at regne med

▪ Taler tydeligt

▪ Har ikke brug for at råbe!
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▪ Skemaer skal give børnene overblik 
og forudsigelighed.

▪ De skal være lette at orientere sig i.

▪ Samtidig kan børnene have 
vanskeligheder med at, huske og 
holde rækkefølge i hovedet

▪ Tydelig dagsplan evt. med farver eller 
symboler

▪ Tydeliggør rækkefølge i opgaver og 
aktiviteter

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

8.00 – 9.30 Øko.        207 Eng.   207 Dansk      

201

Øko.         

207

9.30 – 10.00 Pause Pause pause Pause

10.00 – 11.30 Samf.       

201

Øko.   207 Øko.         

207

Vejl.         108 Dansk      

201

11.30 – 12.00 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost

12.00 – 13.30 Regns.     

211

IT       Comp. Regns.     

211

Dansk      

201

Samf.       

201

13.30 – 14.00 Pause Pause Pause

14.00 – 15.30 Dansk      

201

Eng.         

207

Samf.       

201

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag

8.00 – 9.30 Øko.        207 Eng.   207 Dansk      201 Øko.         207

9.30 – 10.00 Pause Pause pause Pause

10.00 – 11.30 Samf.       201 Øko.   207 Øko.         207 Vejl.         108 Dansk      201

11.30 – 12.00 Frokost Frokost Frokost Frokost Frokost

12.00 – 13.30 Regns.     211 IT       Comp. Regns.     211 Dansk      201 Samf.       201

13.30 – 14.00 Pause Pause Pause

14.00 – 15.30 Dansk      201 Eng.         207 Samf.       201

Skema i dankort-format

onsdag

8.00 – 9.30 Dansk      201

9.30 – 10.00 pause

10.00 – 11.30 Øko.         207

11.30 – 12.00 Frokost

12.00 – 13.30 Regns.     211

13.30 – 14.00 Pause

14.00 – 15.30 Eng.         207

▪ Lav en fast plan for alle lektioner, det 
giver tydelighed og forudsigelighed 
og hjælper også de voksne. Når 
planen hænger synligt i 
klasselokalet, hjælper det også 
vikarerne. 

▪ Jo fastere en struktur og ramme, der 
er omkring lektionerne, jo mere 
fleksibel, kan selve undervisningen 
være.
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▪ Adfærdsregulering, der ikke har en 
varig effekt.

▪ Eller

▪ Sjov leg og læring for alle børn, der 
lærer legekompetencer og kan være 
med.
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I dag leger vi denne leg!

En struktureret

leg, hvor alle

må være med!

Samme sted,

hver dag

▪ Lommekortene, styrker børnene ved 
at give dem en rolle/konkret opgave 
eller mission.

▪ Nogle kort har fortrykte missioner, 
andre er tomme, så 
læreren/pædagogen, kan skrive en 
mission, sammen med barnet.

▪ De visuelle kort, giver barnet 
mulighed for, at huske særlige 
handlinger.

▪ ”Nu husker jeg med lommen!”

▪ Det kan være en god ide, at sætte 
små visuelle mål, på elevernes plads.

▪ De kan samle målene i en 
kompetencemappe

▪ De kan se hinandens mål

▪ Fælles rettethed

▪ På alle alderstrin, kan børn med ADHD 
og mange andre børn, have stor gavn af, 
at få tildelt tydelige roller og tydelige 
ansvarsområder.

▪ Den der har armbindet bestemmer eks. i 
en leg, eller har ansvaret for et særligt 
område.

▪ Man kan også arbejde med farvede veste 
i forskelle lege eller teambuilding 
øvelser, så alle ved hvem de er sammen 
med.
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▪ Børn med ADHD, har en mangelfuld 
tidsfornemmelse.

▪ Fornemmelse for at tiden går – både 
når den går godt og når den går 
skidt.

▪ Fornemmelse for hvor længe noget 
tager.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

▪ Vær opmærksom på, når det lykkes, 
for børnene/de unge! 

▪ Italesæt det!

▪ Ros!

▪ Ignorer i videst muligt omfang, når det 
ikke lykkes

▪ GIV BØRNENE/DE UNGE FØLELSEN 
AF AT KUNNE!

▪ FØLELSEN AF AT LYKKES!

▪ Først når vi kan bruge pyt aktivt, kan 
vi begynde at lære børnene, 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

Undgå

Ikke-regler

Husk at gå på 

gangen

Man må ikke 

løbe på gangen
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▪ De gode historier

▪ Den positive opmærksomhed

▪ Daglige fejringer

▪ Det er bare sjovere!
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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 
børnene!

NÅR VI INDRETTER OS PÅ MÅDER, 
DER TILGODESER ALLE BØRNS 
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.

jenny@jennybohr.dk - www.jennybohr.dk

145 146

147 148

mailto:jenny@jennybohr.dk
http://www.jennybohr.dk/

