
SØNDAG

KØBENHAVN
(VG) Barn ble

kvitt diagnoser
og fikk et nytt liv

i løpet av fire
måneder på

«ADHD-skolen»
i København.

– Jeg vil gjerne bli god til å regne og lese.
Og så vil jeg gjerne bli god til å konsen-
trere meg, sier Martine (10) i dokumen-
tarfilmen «Jeg hater ADHD». 

Etter fire måneder på «ADHD-sko-
len» i København klarte hun nettopp
det.

Martine deltok i et helt spesielt tverr-
faglig prosjekt på Lindevang skole. Nå
skal prosjektet studeres nærmere av
norske fagfolk.

DET STARTET MED TOLV BARN, kaos
og konflikter. Fire måneder senere var
det ro i klassen og elevenes læring en
helt annen. Martines mamma, Marian-
ne Lage, møter oss på advokatkontoret
hvor hun jobber, for å fortelle datterens
historie.

– Martine hadde epilepsi. Hun kunne
ikke lese. Hun hadde store atferdspro-
blemer og fungerte ikke sammen med
jevnaldrende. Hun kunne bite, slå og
sparke. Hun hadde mareritt nesten
hver natt. Vi hadde prøvd alt helsevese-
net hadde å tilby, sier hun.

Lage måtte i perioder sette juristkar-
rieren på vent, for å kunne følge opp
datteren på deltid.

– På det danske epilepsisykehuset
fikk vi beskjed om at Martine antagelig
aldri ville kunne lære å lese. De første
årene fikk hun epilepsimedisiner som
fungerte greit. Deretter ble det lagt til
ADHD-medisiner. Det fungerte svært
dårlig. Hun ble redd for alt og trakk seg
helt inn i seg selv, forteller moren.

Situasjonen var svært krevende for

familien på fire da Martine fikk tilbud
om å delta i skoleprosjektet på Linde-
vang skole.

– Vi hadde forsøkt det meste, så da
dette dukket opp takket vi ja. Jeg er i
utgangspunktet skeptisk til alternativ
behandling, men jeg er ikke i tvil om at
dette hjalp Martine, forteller moren.

PÅ RAFAELSENTERET I ROSKILDE
sitter Jonna Jebsen, prosjektets initia-
tivtager. Hun fødte svært premature
tvillinger for over tjue år siden, og har
siden jobbet med atferdsproblemer og
lærevansker hos barn. Prøveprosjektet
på Lindevang skole ble til dokumentar-
filmen «Jeg hater ADHD» som gikk på
NRK i høst.

– Målet var å jobbe med barna og

deres problemer uten å forholde oss til
diagnosene deres. Vi involverte foreld-
rene og laget et eget treningsopplegg
som barna skulle gjøre både på skolen
og hjemme, forteller Jebsen.

En psykolog, en synstrener, en mo-
torikkveileder (en slags psykomotorisk
behandler), en psykoterapeut og flere
pedagoger deltok som barnas støtte-
spillere.

Daglig ble barnas sanser stimulert
både med balansetrening og synstre-
ning. I undervisningen brukte terapeu-
tene barnas kreative evner.

I KLASSEROMMET PÅ LINDEVANG
skole henger «Jeg er flink til»-lister
fremdeles på veggene. «Lukas er flink til
å løpe. Lukas er flink til å skru på PC-en»,

Lærer 
bort ADHD
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står det å lese på en av barnas selvlagde
lister.

– Vi var også opptatt av ikke å irette-
sette dem hele tiden. Disse barna er
vant til stadig å få høre at de gjør feil. Vi
brukte deres egen kreativitet til å gi
dem bedre selvinnsikt og selvfølelse,
forteller Jebsen.

Prosjektet ble fulgt i dokumentarfil-
men «Jeg hater ADHD», og har vekket
oppsikt utenfor Danmarks grenser. Den
norske regissøren og forfatteren Erlend
Eirik Mo filmet barna under hele pro-
sessen, og ble fascinert av barnas for-
andring.

– Mitt hovedfokus var barnas opp-
levelse av situasjonen. Jeg ville se pro-
blemene fra deres ståsted og hadde vel
aldri trodd at de skulle få en så god ut-
vikling, forteller Mo.

Initiativtager Jonna Jebsen har nå
søkt om penger til å videreføre skole-
prosjektet ved Lindehavn skole.

– Vår kartlegging i etterkant viser at
alle de tolv barna som deltok fikk både
forbedret trivsel og funksjonsnivå etter
prosjektet, sier Jebsen.

PROSJEKTET HAR LIKEVEL blitt kriti-
sert for å være dårlig vitenskapelig fun-
dert og ressurskrevende å gjennomføre.
Geir Øgrim, norsk nevropsykolog til-
knyttet Nasjonalt kompetansesenter for
ADHD, Tourettes syndrom og narko-
lepsi, mener man skal være forsiktig
med å trekke noen konklusjoner på
bakgrunn av et skoleprosjekt som dette.

– Fagfolk bør lytte til brukernes er-
faringer, men i dette tilfellet vet man jo
ikke hva som har virket. Dette er mile-

vis unna noen studie. Skal man finne ut
om for eksempel sansemotorisk trening
har noen effekt, må man studere dette
mer systematisk. Når det er sagt er det
likevel kommet en del studier som nå
viser at målrettede fysiske trenings-
opplegg kan ha effekt på barn med opp-
merksomhetsvansker.

11. desember vises filmen om barna
ved Lindehavn på Norges idrettshøg-
skole i Oslo, i forbindelse med et semi-
nar for faglærere, forskere og studenter.

– Vår interesse ble vekket ved at
prosjektet forsøker å hjelpe barna med
mange ulike tilnærminger – selv om
metodene ikke er stringent vitenskape-
lige. Filmen viser likevel tydelig at un-
gene er omgitt av voksne som bryr seg,
som leter etter deres potensialer og ikke
etter deres avgrensninger og avvik. At-
ferdsproblemer hos barn er sammen-
satt. Dagens tilnærming er litt lite krea-
tiv og trenger flere perspektiver, sier
forsker og medarrangør ved idrettshøy-
skolen Gro Rugseth.

– ADHD-DEBATTEN er et vepsebol. Og
mange blir provosert når man foreslår
alternative behandlingsopplegg til me-
disiner eller er diagnosekritisk. Jeg er
ikke fagperson på dette, men jeg tenker
at denne modellen bør prøves ut på
andre skoler, mener dokumentarregis-
sør Mo.

Martines mamma er takknemlig for
at de fikk delta i det spesielle prosjektet.

– Martine er i dag en glad jente. Hun
trenger ikke lenger medisiner og har
heller ikke lenger diagnosen epilepsi.
Jeg er ikke i tvil om at dette hjalp henne.
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FIKK HJELP: Martine (10) fikk hjelp og trenger i dag ikke
lenger medisiner. 

TOK INITIATIV: Jonna Jebsen. Foto: CHARLOTTE LUNDE

NORSK DOKUMENTAR-
FILM: Prøveprosjektet på Linde-
vang skole ble til dokumentarfil-
men «Jeg hater ADHD» som gikk
på NRK i høst. Bildet er fra filmen
og i midten sees pedagog Kristian
Thorup.


