
Der er plads til alle i undervisningslokalet og stor respekt for kursisternes forskelligheder.

Om ADHD og hva’ så?
Der udbydes 6 forskellige ADHD- 
kurser; Intro, Basis, Intensiv, Pårøren-
de, Bostøtte og Medarbejdere.

• For at deltage i et af forløbene 
skal man have deltaget i et ”ADHD 
og hva’ så”- oplæg, som varer 2 
timer og igennem en visitations-
samtale. 

• Der er omkring 50 kursister 
tilmeldt pr. halvår. 

• Der er typisk mellem 8-10  
kursister på holdene.

• Du kan ringe på 41 85 85 42 og be-
stille tid til en visitationssamtale. 
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SÆT ORD PÅ
I hjertet af Aarhus er to lærere fuldt booket med at lette tilværelsen for 
nydiagnosticerede voksne med ADHD. Gennem kurset ”ADHD – og hva’ 
så?” lærer deltagerne at udtrykke deres udfordringer og dele deres  
erfaringer. Målet er at få dem tilbage på sporet.

TEKST OG FOTO Morten Krogsholm

er er plads til de store 
smil, da tidligere kursist 
Christian Sprogø træder 
ind i undervisningslokalet 
på Nørre Allé 31 og for en 
kort stund er genforenet 

med sine tidligere undervisere.  
”Godt at se jer. Jeg har savnet de 

voksne,” siger han, mens han krammer 
Helle Holmen og Jens Brejnrod. De to 
sidstnævnte udgør et undervisningspar, 
som igennem et årti har hjulpet mellem 
3-400 voksne med ADHD til at forstå og 
kunne sætte ord på sig selv.  

Et neutralt og trygt univers
ADHD er en svær størrelse at definere, 
og med årene skifter lidelsen karakter og 
udtryk. Hyperaktiviteten, som ofte er for-
bundet med børn med ADHD, mindskes 
med alderen, men koncentrationsproble-
merne og andre udfordringer forsvinder 
ikke, når voksenlivet indtræffer. 

De fleste voksne med ADHD har med 
al sandsynlighed også haft det som børn, 
men er aldrig blevet Diagnosticerede. 
Uden diagnosen har mange af dem 
oplevet, at deres udfordringer er blevet 
koblet til negative egenskaber som 
dovenskab og ugidelig, da det ofte er det 
udtryk, ADHD har hos voksne. Derfor er 
første skridt af undervisningen på ”ADHD 
og hva’ så” at skabe et fordomsfrit og 
ikke dømmende rum, hvor kursisterne 
føler sig trygge. 

ADHD’EN ...

”Vores tilgang er undersøgende og ikke 
dømmende. Der er ikke noget, som er 
rigtigt eller forkert. Man bliver ikke dømt, 
fordi man ikke kan gå ud med skraldet. 
I stedet snakker vi om, hvad det er, 
der er på spil, når man ikke kan gå ud 
med skraldet,” siger Helle Holmen om 
den første fase af undervisningen og 
understreger vigtigheden af, at der ikke 
er udfordringer, som er for små eller for 
store til at kunne blive delt i deres under-
visningslokale. 

”Når deltagerne har købt præmissen 
om det ikke-dømmende rum, så er der 
en enorm solidaritet og et stort sam-
menhold deltagerne imellem, og det er 
noget af det vigtigste, hvis undervisnin-
gen skal lykkes,” siger Helle Holmen om 
det fællesskab, deltagerne ender med 
at have, hvor de spejler sig i hinanden 
og føler sig normale. Helle og Jens er 
nemlig afhængige af, at deltagerne deler 
ud af deres erfaringer og oplevelser med 
det at have ADHD. 

Learning by doing
Arbejdet med de voksne ADHD diag-
nosticerede adskiller sig meget fra 
det traditionelle lærervirke. Her er der 
nemlig hverken pensum eller lærepla-
ner, som skal opfyldes, og jagten efter 
facitter og færdige løsninger er lagt 
på hylden. I stedet er kursisterne selv 
omdrejningspunktet for undervisningen 
og underviserne. 

D
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”Vi plejer at sige, at den viden, der er 
behov for, allerede findes i form af del-
tagerne. Vores opgave er at hjælpe den 
viden frem, og ikke som sådan at give 
dem viden, som man ellers traditionelt 
forbinder med det at være lærer,” forkla-
rer Jens Brejnrod om deres metoder.

De mange samtaler med kursister 
igennem årene har skabt grundlaget for 
Helle og Jens’ undervisning, som har 
forsøgt at koge de mange forskellige 
indtryk ned til kategorier og prototyper, 
som de så har systematiseret.  

”Vi har med årene lært, at det ikke 
virker at komme med færdige løsninger. 
Mennesker med ADHD er ligeså forskelli-
ge som mennesker i al almindelighed, så 
der findes ikke en fælles løsning. Vores 
opgave er at give dem et sprog, så de 
kan udtrykke deres vanskeligheder og 
få skabt et nyt og mere positivt narrativ 
om dem selv,” siger Helle Holmen og 
fortæller, at det nye narrativ og sprog 
gerne skal hjælpe kursisterne tilbage på 
arbejdsmarkedet og en bedre fungeren-
de hverdag. 

 
En ny fortælling som sig selv
For 44-årige Christian Sprogø har det 
intensive ”ADHD og hva’ så” forløb  
forandret hans liv til det bedre. 

”Hele mit liv har jeg tænkt, verden var 
underlig, men nu har jeg indset, at det 
nok er mig, som er lidt underlig,” fortæl-
ler Christian Sprogø om en af de mange 
’a-ha’ oplevelser, han har haft, siden han 
i august 2018 blev diagnosticeret med 
ADD.

Christian Sprogø er uddannet folke-
skolelærer, og har arbejdet på Aarhus Fri-
skole i Stavtrup i en årrække. Her var han 
lærer i de naturvidenskabelige fag, men 
måtte desværre sige farvel til jobbet, da 
udfordringerne med at få hverdagen til at 
hænge sammen blev for store.

”Det har været trist at måtte sige 
farvel til et job og en arbejdsplads, som 
jeg virkelig godt kunne lide. Især fordi 
både jeg og arbejdspladsen gerne ville 
beholde hinanden, men desværre ville 
kommunen ikke forlænge mine sygedag-
penge,” fortæller Christian Sprogø, som 
synes, at arbejdsløshedssystemet kører 
folk som ham over. Alligevel har han på 
ingen måde givet op på tilværelsen eller 
lærerdrømmen. Meget af det skyldes for-
løbet hos Jens Brejnrod og Helle Holmen, 

men også hans kæreste og to børn er nu 
blevet klogere på Christians ADD, og det 
hjælper ham på rette vej.  

”Det har været en stor lettelse at få 
rammen defineret og at se, at man ikke 
er alene med udfordringerne. Jeg er 
blevet klogere på mig selv, og nu kan 
jeg sætte ord på mine udfordringer og 
forklare dem til min omverden,” fortæller 
Christian, som også føler, at det er blevet 
hans kald at udbrede viden om ADD og 
ADHD. 

”Jeg ville ønske, at jeg havde vist det, 
jeg ved nu for længe siden. Så er jeg 
sikker på, at mit liv havde været mindre 
kaotisk og mere håndterligt. Derfor føler 
jeg nu næsten, at det er min pligt og mit 
kald at gøre mennesker klogere på ADD 
og ADHD og gøre op med fordommene 
ude i samfundet,” forklarer han og siger, 
at Jens Brejnrod og Helle Holmen også 

Christians nye forståelse af sig selv har gjort livet nemmere for hans familie, som  
nu bedre forstår, hvorfor far lige skal i værkstedet og brænde noget energi af. 
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har hjulpet ham ved at samarbejde med 
hans sagsbehandler om det videre for-
løb, så han hurtigere kan indfri sin drøm 
om at være lærer igen – allerhelst hos 
Friskolen i Stavtrup.   

Potentiale til mere
Det er ikke kun Christian Sprogø, som 
er begejstret for undervisningen hos 
Jens og Helle. Deltagernes evaluering af 
forløbene er yderst positive og faktisk 
gennemfører mindst 80% af deltagerne 
kurserne. Det er ifølge Jens Brejnrod 
usædvanligt højt for den målgruppe.

”Har kun positive ting at knytte til 
kurset; både indhold, form, længde osv. 
Vil dog fremhæve underviserne Helle & 
Jens – fantastisk makkerpar. Et dy-
namisk sammenspil, der smitter af på 
deltagerne. Vil også fremhæve de øvrige 
deltagere, som værende den anden 
STORE faktor i min succesoplevelse ved 
kurset. Er ikke sikker på, at jeg havde 
orket det, hvis det havde været andre 
deltagere,” skriver en tidligere kursist i 
sin evaluering. 

Med den positive feedback er det 
ikke så underligt, at Jens og Helle gerne 
vil dele deres viden og erfaringer med 
andre end blot dem, som kommer forbi 
skolen i Aarhus. Derfor står makkerpar-
ret også bag projektet ”Kaptajn i eget liv”, 
som er et samarbejdsredskab.

I et forsøg på at håndgribeliggøre 
deres teknikker og erfaringer, er de nået 
frem til, at den slags ikke kan gøres ale-
ne, og derfor bygger ”Kaptajn i eget liv” 
på, at Kaptajnen har en styrmand, han 
eller hun kan læne sig opad. Alt materiale 
er frit tilgængeligt til download og brug 
på www.adhdkaptajn.dk

Foruden undervisningen på Nørre 
Allé og www.adhdkaptajn.dk mener 
parret også, at deres viden og erfaring 
kan være til gavn andre steder i uddan-
nelsessektoren. De har allerede lavet 
et oplæg for udviklingshæmmede med 
ADHD og snart afholder de også et kur-
sus på Alléskolen. I forhold til folkeskolen 
er parret heller ikke afvisende overfor, 
at elementer fra deres undervisning kan 
komme både lærere og børn til gode.

”Det kunne godt give mening at snakke 
mere med børn om, hvordan de har det. 
Diagnosen bygger jo meget på adfærd og 
adfærdsregulering, men jeg tror, der er 
noget i vores systematik, som også kun-
ne bruges til børn, og som lærere kunne 
bruge,” siger Jens Brejnrod 

Om voksne med ADHD
• Det vurderes at mellem 1-3% af 

voksne i Danmark har ADHD.

• I Danmark har ca. 34% af menne-
sker med ADHD et job.

• I Danmark er den gennemsnitslige 
årlige lønindkomst for voksne, 
som først blev diagnoseret med 
ADHD som voksne, 114.000 kr. 
lavere end befolkningen bredt set.

• 55% af voksne med ADHD har op-
levet at blive fyret fra et job, hvor 
tallet normalt er på 23%.

• Op mod 85% af voksne med ADHD 
har også anden psykisk lidelse.

• Voksne med ADHD har i gennem-
snit 2,5 psykiske diagnoser.

• Op til 50% af voksne med ADHD 
har angst.

Kilde: ADHD-foreningen
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