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Elever med AD/HD trenger lærere som
kan skape oversikt og struktur i
skolehverdagen
Kirsten Skram
Jeg tror at lærerne i skolen, i mye større grad enn de selv er klar over, er i stand til å bedre
skolehverdagen for elever med AD/HD. De må bare bli bedre til å jobbe systematisk og strukturert med de
metodene de rår over. Løsningene ligger ofte nærmere enn man tror, og de vil være nyttige for de fleste elever.
Den inkluderende skole tar mål av seg til å gi et skoletilbud som er slik at hvert enkelt barn
eller ungdom som går der, skal føle seg inkludert og verdsatt. Inkludering og verdsetting i
skolen er to begreper som er knyttet til hvordan barn fungerer faglig og sosialt, og hvilket
selvbilde de har eller er i stand til å skaffe seg. Dersom inkluderingsmålene skal innfris, har
skolen noen utfordringer, både når det gjelder innhold, metodikk og organisering.
Som spesialpedagoger møter vi mange barn som av ulike grunner ikke takler sin hverdag
i skole eller barnehage. Undertegnede har arbeidet mye med barn, unge og voksne med
atferds- og lærevansker, der vanskene antas å ha konstitusjonelle årsaker fremfor miljømessige. Slike vansker er organisk betinget og betegnes som nevro-biologiske vansker, og man
antar at vanskene skyldes hjernedysfunksjoner som gjør at barnet i ulike tester viser en ujevn
utviklingsprofil. Dette betyr ikke at de miljømessige betingelser er underordnede. Tvert imot
krever disse personene planlagte og organiserte omgivelser utover det som er vanlig, slik
at de får en viss flyt i hverdagen. Barn med AD/HD er en gruppe som ofte får et negativt
fokus. De kan være urolige, umotiverte og forstyrre undervisningen.
Utfordringer for både elevene og skolen
Det er ikke tvil om at skolen er en utfordring for barn med AD/HD, og at barn med AD/
HD er en utfordring for skolen. Vi snakker her om en gruppe barn og unge som evnemessig
er normalt utrustet, men som først og fremst sliter med oppmerksomhets-, konsentrasjonsproblemer og/eller hyperaktivitet som gjør at læring forstyrres, både skolefaglig og sosialt. De
blir ofte sett på som en belastning for lærere og medelever, og de blir ofte utsatt for mobbing.
AD/HD kjennetegnes ved symptomer som forårsaker læringsproblemer på grunn av impulsivitet, oppmerksomhetssvikt, svikt i kontrollfunksjoner, og manglende utholdenhet. De
har ofte motivasjonsproblemer i forhold til aktiviteter som ikke er lystbetonte for dem.
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Diagnosen er høyfrekvent, og internasjonalt synes det å være enighet om en prevalens
på 3–5 % (Barkley 2006). En relativt høy prosentandel (opp til 70 %) av gruppen har også
tilleggsvansker (komorbide vansker). Dette kan være spesifikke lærevansker som krever
spesialpedagogisk innsats, eller det kan være annen samsykdom. Komorbide vansker blir en
ekstrabelastning for en som fra før av har konsentrasjonsproblemer og ikke klarer å nyttiggjøre seg ressursene sine. Personer med AD/HD har ofte sosiale vansker fordi deres evne
til å lære hensiktsmessige strategier for mestring er påvirket. Svært mange av dem har også
søvnvansker som forsterker deres problemer med konsentrasjon og oppmerksomhet.
Hva trenger elever med AD/HD spesielt?
Skoler er forskjellige, og det varierer hvor godt elever med AD/HD er inkludert. Det kan
være ressurskrevende å gi disse elevene gode læringsbetingelser. Elevene trenger variasjon i
hverdagen, samtidig som de er svært avhengige av struktur og forutsigbarhet. Problemet er
ofte å kunne fungere i store og uoversiktlige grupper. Mange har behov for en veileder som
kan lose dem gjennom skoledagen time for time. AD/HD er en diagnose som krever omfattende tilrettelegging av hele livssituasjonen, og ikke bare når det gjelder skolen. Det er derfor
viktig at det etableres tett samarbeid mellom alle barnets arenaer. Dette er ikke en oppgave
som skolen kan klare uten at det er god kontakt med hjemmet. Foreldrene har ofte opparbeidet seg gode rutiner og oversikt over hva som fungerer eller ikke fungerer for barnet, og
kan være verdifulle medspillere for læreren.
For å gi elever med AD/HD den tilpassede opplæringen de har rett på for å oppnå likeverd
og inkludering i skolen, må man erkjenne at det vil stille store krav til spesiell kompetanse og
til disponering av økonomiske ressurser. Et optimalt skoletilbud avhenger av kompetanse i alle
ledd; i lærerpersonale, skolens administrasjon og den pedagogisk-psykologiske tjenesten. Vi ser
altfor ofte at det går altfor lang tid før diagnosen blir stilt, noe som gjør at barna utvikler tilleggsvansker som atferdsproblemer, skolevegring og dårlig selvbilde. I tillegg sliter elevene ofte
med store faglige hull på grunn av manglende tilrettelegging av læringsmiljøet. For å hindre
unødig tilleggsproblematikk er det viktig at skolen tidligst mulig foretar kartlegging av barnets
læringsstil, vansker og behov. På den måten kan det skapes et læringsmiljø som tar hensyn til
barnets styrke, og det kan finnes tiltak som kompenserer for vanskene.
Disse elevene krever personer omkring seg som forstår deres atferd, og som er villige til
å lete etter sterke sider fremfor å fokusere på det som ikke fungerer. I tillegg er det viktig at
læreren ser på de pedagogiske metoder og verktøy hun/han bruker i klassen til vanlig, og
ser hvordan disse må struktureres for elever med AD/HD. Effektiv og god klasseledelse er
basert på at elevene forstår lærerens forventing til dem, både når det gjelder atferd og arbeid
(Ogden 2004).
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Struktur
God struktur skaper trygghet hos elevene og personalet, gir oversikt over hva som forventes, og gir en pekepinn på hvordan man skal handle i ulike situasjoner. Noen vil hevde at
man lett kan overstyre og overstrukturerer miljøet slik at eleven får for lite handlingsrom, og
at de ikke får trening i å planlegge læringsarbeidet og gjøre selvstendige valg. Ifølge Skaalvik
og Skaalvik (2005) må man skille på stram struktur som er med og begrenser handlingrommet, og klar struktur som er med og viser intensjon og hensikt. En slik klar struktur vil
hjelpe eleven til å forstå hvordan man skal gå frem, og hvorfor.
God struktur i læringsarbeidet er nødvendig og oppleves godt også for de andre elevene
og for lærerne. For å skape et godt strukturert læringsmiljø må læreren først strukturere seg
selv. For å oppnå god struktur i undervisningen må læreren ha planlagt hvordan han tenker at aktiviteten skal foregå, hva som skal gjøres ved avvik, og hvilke prosedyrer som skal
gjelde ved avvik. Ofte ser vi at arbeidsøkter som egentlig var godt planlagt av læreren, ender
i kaos på grunn av at elevene ikke forstår strukturen, eller at læreren ikke har tatt høyde for
elevenes mange innspill.
Mange lærere mener de har strukturerte og oversiktlige undervisningsopplegg, men at det
likevel ikke hjelper for urolige barn. Gjennom mange observasjoner i ulike klasserom har
jeg erfart at lærerens struktur ikke nødvendigvis er lett å oppfatte for elevene. For å kunne
samhandle positivt med andre, må man forstå hva en situasjon krever, og hva man selv kan
forvente å oppnå i situasjonen. Den overordnede konteksten (strukturen) er rammen som
viser hva som kan forventes å skje som neste steg i et handlingsforløp. Man kan da tolke nye
hendelser inn i en forutsigbar ramme og forstå hvilke ferdigheter, materiell og metoder som
skal tas i bruk. Ifølge Burke og Goffman (i Hundeide 1989) vil det være slik at jo strammere regien er i en kontekst, jo mindre betyr de enkelte individers ferdigheter. Læreren har
mange roller; tilrettelegger, inspirator, veileder, samarbeidspartner, kunnskapsformidler og
rollemodell. Læreren må være seg bevisst hvilken rolle han/hun har for å kunne tydeliggjøre
for elevene hva slags rolle de skal ha. Å ta ansvar for egen læring er ikke det samme som å ta
ansvar for egen undervisning. Å ta ansvar for egen læring handler like mye om å forstå sin
egen læringsstil, som å kunne påvirke didaktiske valg. En bevisstgjøring om læringsstil og
læringsstrategier er nødvendig for eleven selv og for læreren. Den største feilen en lærer kan
gjøre, er å ta for gitt at alle lærer slik som læreren.
Ansvar for egen læring – en utfordring for elever med AD/HD
Ansvar for egen læring har en fremtredende plass i vår skole: ”En av lærernes oppgaver er å
bidra til at den enkelte elev og student styrker sin læringskompetanse, slik at de blir i bedre
stand til å styre og kontrollere egen læring” (Pettersen 2008).
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For mange personer med AD/HD har dette skapt problemer fordi det legges for mye
ansvar over på eleven. AD/HD er først og fremst en vanske som dreier seg om nettopp
styring og kontroll, og som blant annet påvirker oppmerksomhet og motivasjon. Når skolen
har som mål å gjøre elevene i bedre stand til å kontrollere og styre egen læring, der dagen,
timene og læringsaktivitetene er lagt opp etter dette, ser vi at det er vanskelig for personer
med AD/HD å mestre skolehverdagen. Ansvar for egen læring handler om å lære strategier
for å lære. Dette krever ifølge Bjørgen (1991, 2001) at man har kunnskap om læreprosessen,
egne læreprosesser, hvor kilder finnes, og hvordan de skal brukes, læring ved samarbeid med
andre, mål for læring, kriterier for hva som er godt, og hva som er dårlig, og hvordan en skal
fremstille/fremføre resultatet av sitt læringsarbeid. I tillegg kreves det kontroll over egen arbeidstid og egen arbeidsinnsats, motivasjon for arbeidet, utholdenhet til å gjennomføre det,
selvtillit og personlig trygghet til å kunne påta seg læringsarbeidet.
Oppsummert dreier det seg om å planlegge, organisere, samarbeide og tenke langsiktig, strategisk og målrettet. Dette er ferdigheter som elever med AD/HD sliter med, eller
mangler. En godt tilrettelagt undervisning er aktuell på alle opplæringsnivå, fra barnehage
til høyere utdanning. Kontekst og innhold skifter, men de grunnleggende prinsipper for
tydelighet og forutsigbarhet må være gjennomgående. Noen grunnleggende faktorer som
må ligge til grunn for all planlegging og organisering av læringsmiljøet, handler om elevens
totale læringssituasjon:
Hva skal jeg gjøre?
Hvor skal jeg være?
Hvem skal jeg jobbe sammen med?
Hvor lenge skal jeg jobbe?
For å tilfredsstille disse kravene er det viktig å vite hvordan man skal gi denne oversikten.
Det innebærer at man må sikre seg at eleven forstår hva som skal gjøres. Dette oppnås ved
å lage klare og tydelige planer og mål. Hvor detaljerte planene må være, er avhengig av elevens forståelse av hva som forventes, og hvorfor, om eleven har et godt nok tidsbegrep til å
forstå hvor lenge arbeidet skal vare, og hvilke hensyn som må tas til hvem som skal jobbe
sammen. Ofte er det behov for detaljerte og klare instrukser, og læreren må sørge for at det
som skal være i fokus, er tydelig for eleven.
Betydning av struktur i undervisningen
Elever med AD/HD har ofte selektive oppmerksomhetsforstyrrelser som gjør det vanskelig å
ignorere eller velge bort uvedkommende stimuli. En slik vanske vil kunne føre til at atferden
blir desorganisert. Dette kan gi seg utslag i at vedkommende lett lar seg styre av impulser fra
omgivelsene og hopper fra aktivitet til aktivitet.
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En svikt i vedvarende oppmerksomhet vil vise seg som en manglende evne til å fastholde
oppmerksomhet over tid, hvor personen ikke har en selv-dirigert og organisert oppmerksomhet som gjør det mulig å kunne konsentrere seg vedvarende om oppgaven. De sterkeste
stimuli vil som regel fange oppmerksomheten, noe som fører til at eleven lett blir forstyrret og ikke greier å holde fast ved oppgaven lenge nok til at den avsluttes. Dersom eleven
derimot står i en aktivitet som fenger, vil indre motivasjon føre til at oppmerksomheten og
utholdenheten øker. Personer med slike vansker vil ofte gi inntrykk av at ”de kan hvis de
vil”, og de blir ofte misforstått av omgivelsene.
Barkley (2006) mener at kjernen i barnets oppmerksomhetsforstyrrelse kan sammenfattes
til to områder:
• vanskeligheter med hensyn til å fastholde oppmerksomhet og engasjement i en
oppgave
• hyper-responsivitet til stimuli fra omverdenen og dens begivenheter; det vil si en overparathet til å reagere på stimuli, eller manglende evne til å hemme en umiddelbar
reaksjon
Å ta fornuftige valg innebærer at man kan fokusere og organisere tankegangen slik at konsekvenser av valget kan forutses. Det krever et fokus på selve utvelgingsprosessen, på hvor
mye tid som går med og hvordan oppgaven skal løses, og på konsekvensen hvis man velger
slik eller sånn. Dette er ikke lett for en person som sliter med organisering og planlegging.
Vanligvis er dette ferdigheter som styrkes med økende alder, men for barn med AD/HD går
modningen senere, og for noen av dem vil dette være problemer som varer livet ut.
For å skåne disse elevene bør man gi hyppigere valg med begrensede valgmuligheter. Man
bør også på forhånd strukturere oppgavene ved å tydeliggjøre og sekvensere dem. Det er av
stor betydning at presentasjonen av oppgaven foregår i riktig rekkefølge. Erfaring viser at
en tjenlig rekkefølge vil være hvor, hva, hvordan, hvorfor. Deretter finne frem i boken, på
siden, og så velge oppgave. Det er viktig at læreren tilkjennegir hva som forventes, men at
eleven kan få velge hva som gjøres først og sist. Hensikten med en slik detaljert og strukturert måte å presentere oppgaver på, er at barnet skal trenes opp i tjenlige måter å organisere
arbeidet sitt på. Dette er noe det arbeides mye med de første årene i skolen, slik at gode
arbeidsvaner innøves med tanke på at barnet etter hvert skal jobbe mer selvstendig. Poenget
er at mange personer med AD/HD vil ha behov for en slik strukturering gjennom hele sin
skoletid, og man bør derfor ikke være for raske med å ta bort denne form for hjelpebetingelser.
Etter hvert som barnet vokser til, må man bevisst strukturere på andre måter som virker
motiverende på eleven. Fastholding av barnslige opplegg virker stigmatiserende og demotiverende på de fleste elever. Man må hele tiden huske på at elevens læreproblemer oftest ikke
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er knyttet til evnenivå, men til mer uhensiktsmessige læringsstrategier som igjen er knyttet til
vansker som regulering, oppmerksomhet og hukommelse. Mange elever med AD/HD har
for eksempel ikke evne til å ”spare” på tankene. Dersom de ikke får uttrykke dem med en
gang, blir de lett borte. Dette kan knyttes til impulsproblemer og hyperresponsibilitet.
En elevfortelling kan stå som eksempel på hvordan dette kan arte seg i norsk tekstskaping: Jens 13 år er en flink gutt med godt utviklet språk og som gjør det godt i norsk,
bortsett fra i tekstskaping der han selv skal organisere og strukturere fortellingen. Foruten
organiserings- og planleggingsvansker, har han problemer med korttidshukommelse og med
å holde på oppmerksomhet underveis. Ofte blir historien hans til der og da. Populært sagt
vil den ene setningen avfyre den neste, og han kan lett miste fokus på det han hadde tenkt å
skrive. Under vises hans første utkast til tekst der oppgaven var å fortelle fra ferien:
Det er varmt og fint i Spania. Jeg og mamma og pappaen og søsteren min var der også i fjor, lenge.
Men vi i fikk ikke lov å gå ut i de store bølgene. Knut Bjørnsen holdt på å bli drept en gang men
det var i USA. Jeg tror de er farligere der enn i Spania. Men man kan holde seg til de strendene
hvor de ikke er så skumle.
Slik er det mange elever med AD/HD som forteller skriftlig. Teksten er ufullstendig, springende og kort, og man sitter igjen med en følelse av manglende essens i fortellingen. Erfaringsmessig kan det se ut som om annenhver setning mangler. De skriver setning nummer 1,
tenker setning nummer 2, skriver setning ummer 3, tenker setning nummer 4, osv. I samtale
med Jens forklarer han det slik: ”Jeg tenker noe og så skriver jeg det, og samtidig med at jeg skriver
det, kommer jeg på noe annet jeg skal skrive, men når jeg er ferdig med å skrive setningen har jeg
glemt hva jeg tenkte først, og så kommer jeg på noe nytt igjen, som jeg skriver.”
Ikke rart at det av og til blir kaos. Dette kan skyldes at det er krevende å gjøre flere ting på
en gang, og at det er vanskelig å spare på tanker samtidig som man skriver. Her vil det være
viktig å gå gjennom teksten med eleven, merke av hvor det synes å mangle noe, og få han/
henne til å fylle ut det som mangler. Dette må gjøres før det går så lang tid at eleven ikke
greier å gjenkalle det som mangler. Bruk av PC gjør dette enkelt å gjennomføre.
Ved å gå tilbake til Jens og be ham lese teksten om igjen, se om han syntes den ble slik
han hadde tenkt eller om noe manglet, ble utkast to seende slik ut:
Det er varmt og fint i Spania. Mange nordmenn reiser dit på ferie og jeg kjenner noen som har
hus der. Jeg og mamma og pappaen og søsteren min var der også i fjor, lenge. Vi badet en masse
i sjøen, men vi fikk ikke lov å gå ut i de store bølgene. Det var på grunn av at der var så sterke
understømmer sa pappaen min. Pappa fortalte at Knut Bjørnsen holdt på å bli drept i en slik
understrøm en gang, men det var i USA. Jeg tror bølgene er farligere der enn i Spania. Men man
kan holde seg til de strendene hvor de ikke er så skumle. Men jeg tror at viss jeg skal bli surfer
må jeg ut de farlige bølgene Surfing er kult men brettene er ganske dyre og så må vi ha stativ på
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taket for de går ikke inn bak. Vi trenger en større bil har pappa sagt, men mamma vil ikke ha
stasjonsvogn.
Jens ble svært fornøyd. ”Det var jo slik jeg egentlig hadde tenkt det skulle bli, men så mister
jeg så lett tråden.”
Det er også typisk for gruppen at de får et ensporet fokus. Historien til Jens kunne lett
kommet til å handle om farlige bølger og hva slags bil de skal ha, fremfor et mer overordnet
fokus på ferien. Også her er det viktig å hjelpe eleven med å komme tilbake til opprinnelig
fokus og til å kunne stoppe når det er nødvendig. Som en rettesnor kan man si at læreren har
ansvar for at eleven kommer i gang med oppgaver, opprettholder/vedlikeholder aktivitet,
fullfører oppgaver, avslutter oppgaver og får oppgaver som det er mulighet for å mestre.
Fremfor å satse på egne faglige opplegg for eleven, anbefales det å sette fokus på strukturering av lærestoff, progresjon og stoffmengde. For å kompensere for vanskene kan læreren
hjelpe eleven med tilrettelegging og tilpasning ved
• å organisere og strukturere lærestoff
• å ha dobbelt sett med bøker (hjemme og på skolen)
• å gi skriftlige/visuelle instrukser
• å sørge for å ha elevens oppmerksomhet før instruks blir gitt
• å sørge for at det er fokus på det som læreren mener skal være i fokus
• å gi klare tekster uten forstyrrende illustrasjoner, helst bare bilder som understreker
innholdet
• å drille og overlære
• å hjelpe eleven til å finne nøkkelord/begreper
Hensikten med struktur i undervisningen er å hjelpe eleven til å gjøre så få feilvalg som mulig. Dette oppnås best gjennom forutsigbar læreratferd, tydelig kommunikasjon, struktur i tid
og materiell og gjennom sekvensering av oppgaver.
Forutsigbarhet er knyttet til at konteksten er kjent, eller at den alltid har noen faste
elementer som kan gjenkjennes. For mange elever som strever med oversikt kan det være
nødvendig at man har noen daglige poster på programmet som alltid gjennomføres. Dette
kan for eksempel gjelde starten på dagen, starten på timen, eller avslutningen av timen.
Gjenkjenning skaper trygghet i situasjonen og er oppmerksomhetsfremmende. Når konteksten er kjent for elevene, kan man tilføre nye momenter, nytt stoff eller skifte tema. Dersom
konteksten er ukjent, må innholdet eller metoden være kjent om man skal få fullt utbytte av
læringssituasjonen (Hundeide 1989).
For å oppnå god struktur i undervisningen må læreren ha planlagt nøye hvordan aktiviteten skal foregå, hva som skal gjøres ved avvik, og hvilke prosedyrer som skal gjelde. Ofte ser
vi at timer som egentlig var godt planlagt, ender i kaos på grunn av at elevene ikke forstår
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strukturen, eller at læreren har ikke har forutsett elevenes mange innspill. En plan B bør
være planlagt sammen med eleven, eller være gjort kjent for eleven. Planen skal automatisk
tre i kraft dersom det skjer forandringer (som f.eks. vikartimer). Dette kan være ”typetimer”
der oppgavestrukturen er kjent for eleven.
Mange lærere kan mene at de har strukturerte og oversiktlige undervisningsopplegg, men
at det likevel ikke hjelper for de urolige barna. Dette kan skyldes at man ikke i tilstrekkelig
grad har synliggjort strukturen for elevene, eller at strukturen i lærerens planer ikke nødvendigvis gjenspeiler seg i lærernes atferd eller i konkrete, visualiserte planer/opplegg for
elevene. Det er ikke til særlig hjelp at læreren vet hva som skal foregå, dersom elevene ikke
har oversikt eller skjønner hensikten med aktiviteten.
Ukeplan, timeplan og arbeidsplan
Visualiserte planer er et godt hjelpemiddel for at eleven selv holder orden på skoledagen.
De skal inneholde en ukeplan som viser fordelingen av fag og timer, læringsmål, lekser og
evaluering. Den er et viktig samarbeidsdokument mellom hjem og skole.
For elever med AD/HD er det viktig at planen har en struktur som er lik fra dag til dag
og fra uke til uke. Planen skal vise hvor eleven skal være, hvilke lærere som har ansvar for
timene, hva som skal være innholdet i timene, og hvor lenge timen varer. Hvert fag bør få
sin logo som faget alltid kobles til, både på ukeplan, dagsplan og evaluering. I tillegg skal den
si noe om hva som skal være målet, og hvor mye som forventes. Til hvert fag kan det også
formuleres spørsmål til eleven for å rette fokus inn mot temaet som skal gjennomgås. Ukeplanen er den planen som skaper oversikt over uken, men den må suppleres av dagsplaner
som viser detaljer og rekkefølge, og som viser oversikt over dagen.
Mapper
Systematisk bruk av mapper i undervisningen hjelper elever til å strukturere lærestoffet og
vil hjelpe elever med AD/HD til å få oversikt over egen læring. Flinke elever har oversikt
over sine læringsmål og vet hva som forventes. De vet hva de kan, husker det de kan, og kan
formidle det de kan. Dette er ofte ikke tilfelle for elever som har AD/HD. De strever med
oversikt over mål og innhold. De mister ofte papirer, prøver og bøker og sprer produktene
sine usystematisk. De mangler også ofte oversikt over hva som skal ligge på skolen, og hva
som kan tas med hjem. Disse barna trenger at det etableres et system som kan kompensere
for dette. Vi kan lette læringen for eleven ved å hjelpe han/henne til å organisere sin kunnskap
ved å bruke mapper, permer eller LMS (learning management systems) som gir mulighet for å
lage digitale mapper. LMS-mapper er lagret på Internett og designet for å benyttes i opplæring.
Slike mapper gir mulighet for å lagre alt som er digitalisert. Når eleven har tilgang til Internett,
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har de også tilgang til mappene sine. Ved bruk av digitale mapper er det spesielt tilrettelagt for
samhandling mellom elev og lærer. Det gjelder for arbeid med å repetere og overlære, muligheter for rask tilbakemelding og nærhet mellom planlegging, gjennomføring, bearbeiding og
evaluering. Mapper er et godt redskap for å bringe struktur og orden i læringsarbeidet (Dyste
1993). Det er kanskje ikke mappen i seg selv som er det viktigste, men den struktur den skaper,
og de prosessene den muliggjør (Ellmin 2000). Det dreier seg om å gjøre det lettere å arbeide
med målsetting og refleksjon og gir mulighet for at flere kan benytte sine sterke sider ved at
digitale muligheter utnyttes. For eksempel kan bilder, video og lydopptak lett lagres i digitale
mapper. Det kan opprettes mange typer mapper, men når det gjelder elever med AD/HD, bør
man begrense antall mapper til å gjelde for eksempel arbeidsmappe og visningsmappe.
Struktur i skole–hjem-samarbeidet
For å skape et helhetlig læringsmiljø for elever med AD/HD må det legges til rette for et
ekstra tett samarbeid mellom skolen og hjemmet. Det må legges opp til faste rutiner for informasjon og møter. Det er viktig at man møtes for å diskutere elevens situasjon uten at det
nødvendigvis handler om problemer. Mange foreldre til barn med AD/HD sliter med dårlig
selvfølelse når det gjelder oppdragelsen, fordi omgivelsene ofte har en negativ fokusering på
barnet og de ofte blir kontaktet når barnet har gjort noe galt. I tillegg til faste møterutiner
bør skolen gi positive meldinger til hjemmet hver uke. Dette kan enkelt gjøres ved en kort
sms-melding eller en e-post, for eksempel fredag ved skoleslutt. Slike meldinger om barnet
til foreldrene kan føre til at de oftere roser barnet. Dette kan være med og danne positive
holdninger til skolen hos eleven (Iglum 2002).
Barn med AD/HD har de samme behov for struktur og tilrettelegging av leksesituasjonen som av skolesituasjonene. Det er derfor til stor nytte for eleven at skole og hjem kan
ha tett samarbeid om hva som er suksessfaktorer. For eleven er det betydningsfullt at det
er samsvar mellom forventninger hjemme og på skolen. Det skaper oversikt og trygghet i
læringsarbeidet. Dette kan ordnes ved gode rutiner for informasjon mellom skolen og hjemmet. Det anbefales å ta i bruk de muligheter som finnes på skolens digitale læringsplattformer. For dem som ikke kan dra nytte av denne type hjelpemidler, er det nødvendig å ha klare
rutiner for utveksling av skriftlige meldinger, logg og annen informasjon mellom hjem og
skole. Fordi elever med AD/HD har vansker med å holde orden på bøker, papirark og annet
skolemateriall, bør foreldrene få egne eksemplarer av planer.
Kompensering og skjerming
Når man ikke har god indre organisering og styring, er det nødvendig at det ytre miljøet
kompenserer for dette. Strukturen må nøye gjennomgås på hele skolen. Det vil kreve et
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skarpt blikk på timeplanlegging, romfordeling og gruppesammensetning. Skolens ledelse
må legge til rette for den orden og fleksibilitet som disse elevene har behov for. De har ofte
behov for å kunne få ny-innlæring alene sammen med en voksen, til å være i stabile og små
grupper, og til å få organiserte aktiviteter i friminuttene. Ved prøver og eksamen kan de ha
behov for å sitte alene for å kunne samle seg. Mange med AD/HD er sensible for forstyrrende stimuli og har behov for at man rydder i omgivelsene for å unngå overstimulering.
Men det er ikke nok å strukturere lærestoff og materiell dersom de fysiske omgivelsene ikke
er strukturerte. Tenk igjennom hva som er det best egnede klasserommet, den best egnede
læreren og den mest stabile gruppen. Elever med AD/HD bør ha få voksne å forholde seg
til, og elevgruppene bør ikke være for store.
Til sist kan det være på sin plass å gi noen praktiske råd. I det ytre miljøet har elever med
AD/HD behov for skjerming for lyd- og synsinntrykk, ekstra plass omkring seg, ryddighet
i klasserommet, ryddighet i materiell og faste plasser til ting. Klasserommet må ha gode lysog lydforhold, et tilstøtende grupperom, og det må ikke være lang vei til bibliotek/mediatek.
Garderoben må være skjermet, ikke for mange trapper og kriker og kroker som må forseres
underveis. Utearealet må ha noen skjermede plasser. Sensible barn trenger ”ryddige og klare
omgivelser for å kompensere for indre kaos.
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