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Forord
Jeg hang jo slet ikke sammen! Sådan beskriver den 18-årige Mathias sine fru-

strationer, inden han fik diagnosen ADHD. Som barn var hans hverdag præ-

get af opslidende skænderier med lærere og mange ture uden for døren.

Historien gentog sig derhjemme, hvor han havde masser af sammenstød med

både sine søskende og forældre. Som ung udviklede Mathias et misbrug,

begyndte at sælge stoffer og røg med sit kortluntede temperament ofte i slags-

mål. Bag den vrede overflade gemte der sig en dyb frustration over ikke at

hænge sammen. Og en længsel efter at få en forklaring. Den kom, da han i en

alder af 16 år fik diagnosen ADHD. Om sin reaktion på at få den meddelelse

siger Mathias: Det er den fedeste oplevelse, jeg nogensinde har haft. Jeg kunne

simpelthen ikke få en bedre besked.

Mathias er en af otte unge, der i denne bog fortæller om deres ADHD. De

er i alderen 15-24 år og fordeler sig ligeligt på begge køn. Hovedsymptomerne

på ADHD er opmærksomhedsforstyrrelse, impulsivitet og hyperaktivitet,

men det er forskelligt fra ung til ung, hvad der dominerer mest. 

Ét gennemgående træk er der dog. Det er uro. Konstant uro. 

Nogle af de unge er domineret af hyperaktivitet. Pernille beskriver det

som en følelse af at have et stof i kroppen, der konstant kicker hende op. Hos

andre er uroen mere mental. Anne fortæller, at hendes tanker fiser i alle ret-

ninger som en kasse heksehyl med ild i. Det er meget pinefuldt. Især når tan-

kemylderet er kombineret med en forstyrret opmærksomhed, der som en

radar indfanger alle indtryk. Sådan er det for Anne. Og det er det også for

Mille, der fortæller: Når jeg sidder i klassen, kan jeg ikke lukke larm ude. Snak,

skramlen med stole, biler og alle mulige andre lyde ryger ind uden filter. Det bli-

ver til en summen i mit hoved og … Se, der er en flagstang. Sikke en sjov skygge

den kaster på muren.

Hos Jess er impulsivitet det mest dominerende symptom. I bogen giver

han mange eksempler på, hvordan det har tyranniseret ham. Han droppede

ud af uddannelser. Mistede jobs. Blev uvenner med sine forældre og vendte

dem ryggen. Brugte alt for mange penge uden at tænke over konsekvenserne.
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Som fx den dag hvor han brugte hele sin løn på at købe en hund, fordi den så

sød ud. 

Stort set alle unge i bogen giver udtryk for lettelse over at have fået en

diagnose. Det er der flere årsager til. Her skal kun nævnes den væsentligste, og

den er temmelig logisk. De unge føler nemlig, at diagnosen rammer plet i

beskrivelsen af deres vanskeligheder, og dermed har den skabt et fundament

for at sætte en behandling i gang. Medicin indgår for syv af bogens unge som

et væsentligt element i denne. Kombinationen af at være ung og at være sådan

en der tager piller kan være svær. Flere har også haft modstand imod medici-

nen. Det gælder fx Daniel, der følte sig som et handicappet udskud, men som

i dag har accepteret nødvendigheden af de daglige doser. Alternativet skræm-

mer nemlig. Uden medicin ville han være i sine symptomers vold. Og i hans

tilfælde er det ud over ADHD også elementer af OCD, Tourette og Aspergers

syndrom. 

Men medicin gør det ikke alene. De unge har brug for praktisk hjælp til

at strukturere og planlægge deres hverdag, ligesom de kan have stor gavn af

kognitiv træning. Gennem den kan de lære at skubbe en tanke ind mellem

impuls og handling og dermed øge deres selvkontrol. Mere vanskeligt kan det

være at komme frem til en accept og forståelse af sig selv. Og den proces føler

de unge sig ofte ladt alene med. Som Mille siger: Min mor har været på kur-

sus, men jeg har ikke fået en skid at vide om, hvad det indebærer at have ADHD.

Jeg har skullet læse mig til det hele på nettet. Og hvor fedt er det?

Uro er ikke kun en konstant del af de unges nutid. Den præger også deres

tanker om fremtiden, og de ubesvarede spørgsmål hober sig op. Kan jeg klare

at tage en uddannelse? Kan jeg finde ud af at bo alene? Fungere i et forhold? Stifte

familie?Uvishederne giver anledning til mange bekymringer. Som Anne siger:

Det er sindssygt svært og tager meget energi fra mig. 

De unges personlige beretninger bliver suppleret af interview med fag-

folk. I dem fortælles der om udredning og behandling af ADHD og kognitiv

træning. Der er gode råd til, hvordan man indretter sig som familie, når et

barn har ADHD. Det samme er der til undervisere, der får en ung med ADHD

som elev i klassen. Disse kapitler har et praktisk sigte, mens der i bogens sid-

ste interview lægges op til en mere overordnet diskussion af ADHD og af de

seneste års store stigning i antallet af diagnosticerede. 

Konstant uro – om unge med ADHD kan læses af både unge og voksne. Bogen
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kan anvendes i forbindelse med tema- og projektarbejde og undervisning i psykologi,
sundhed og ungdomsliv i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Den kan læses af
personlig interesse for emnet – fx som forældre, søskende eller fordi man selv har fået
diagnosen ADHD. Endelig kan undervisere og vejledere i grundskolens ældste klasser
og på ungdomsuddannelserne have gavn af bogen. I de seneste år er antallet af diagno-
sticerede steget. Samtidig er der en politisk beslutning om at inkludere flere unge i det
ordinære skolesystem og hjælpe dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse. En for-
udsætning for at kunne støtte de unge i at nå dette mål er viden om de vanskeligheder,
som de har med sig.

Kommentarer til bogen modtages gerne. Se kontaktoplysninger på side 135.

Per Straarup Søndergaard
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