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Antallet af børn og unge, som får diagnosen ADHD bliver større. Men hvad er ADHD, og hvordan kommer
det til udtryk?

For at få diagnosen skal man have betydeligt større vanskeligheder med opmærksomhed, impulsivitet og evne
til at regulere sit eget aktivitetsniveau end andre på samme udviklingsniveau. Vanskelighederne skal have

fundet sted i længere tid og skal være tydelige i flere miljøer f.eks både i hjemmet og i skolen.

Denne bog behandler emnet på en konkret og enkel måde. Der er idéer til strategier, der kan lette hverdagen,
og forslag til, hvordan man kan arbejde med de problemer, der kan opstå. Der er ingen enkle løsninger, som

fungerer for alle, men der er en masse gode forslag og idéer, som kan være en stor hjælp for mange.

Både arbejdslivet og skolen har forandret sig meget gennem de seneste årtier, med øgede krav til fleksibilitet
og evne til at organisere sig. For at et barn eller ung med ADHD skal kunne klare sig så godt som muligt i
dette system, skal de have hjælp med de strategier, som alle andre selv ville udvikle. Mange børn og unge
med ADHD præsterer ikke på niveau med det, de kan. Det er ikke nødvendigvis materialets sværhedsgrad,

som er problemet, men snarere at komme i gang med opgaverne. Børn og unge med ADHD kan ikke
fremtvinge motivation, så præstationerne kan variere fra opgave til opgave, emne til emne eller lærer til lærer.

En nyttig lille håndbog til forældre og lærere. Den kommer omkring mange sider af ADHD som f.eks
viljestyrede funktioner, manglende tidsfornemmelse, faste rutiner, arbejdshukommelse, selvkontrol, positiv

opmærksomhed, planlægning og koordinering.
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