
Kærlighed

i Kaos
– et forældretræningsprogram



Kærlighed i Kaos
Kærlighed i Kaos er et forældretræningsprogram for forældre, som oplever man-
ge konflikter med deres barn og som føler, at de har brug for at blive klogere på, 
hvordan de støtter barnet bedst.

Barnet kan have ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder. Det vil sige, at bar-
net ikke behøver at have diagnosen ADHD for at få adgang til Kærlighed i Kaos.

Kærlighed i Kaos består af 12 mødegange over 12 uger, en fast hverdagsaften om 
ugen. Der deltager 6-7 par på hvert kursus. 

redsKaber og positiv KommuniKation
Forældrene undervises i en række forskellige redskaber 
til at forebygge konflikter, opbygge barnets selvværd 
og håndtere hverdagen med ADHD.

Udover positiv kommunikation trænes forældrene 
bl.a. i planlægning og struktur, faste rutiner, mil-
de og fair konsekvenser, visualisering og beløn-
ningssystemer.

færre beKymringer og mere oversKud
Efter kurset oplever forældrene, at de har fået 
flere kompetencer som forældre, mere over-
skud i hverdagen, færre bekymringer og færre 
konflikter.

Kærlighed i Kaos kan gøre en markant, posi-
tiv forskel for forældrene, og dermed også 
for børnene. 



to deltagere fra hver familie
For at deltage i Kærlighed i Kaos skal dit barn være mellem 3-9 år.

Det er et krav, at I deltager to personer sammen. Det vil oftest være foræl-
drene, men kan også f.eks. være en forælder sammen med en ny partner, en 
bedsteforælder, en moster, ven eller andet – blot der er tale om en person, der 
er involveret i barnets opvækst.

frivillige undervisere
Trænerne på Kærlighed i Kaos er alle frivillige. De har en relevant, faglig bag-
grund og har ofte selv personlige erfaringer med ADHD. 

”Det her er første gang, hvor jeg 
har tilmeldt mig et kursus efter 
arbejdstid, hvor jeg ikke har lyst til 
bare at tage hjem. Hver uge!” 
– Forælder fra kurset

Kærlighed i Kaos
Vidste du det om..

Kærlighed i Kaos er for forældrepar til børn på 3-9 år 

med ADHD eller med ADHD-lignende vanskeligheder. 

Programmet er blevet videnskabeligt effektmålt i løbet af 2014 
af SFI i et stort felteksperiment med 322 forældre. 

Kærlighed i Kaos er et banebrydende forældretræningsprogram, 

der som det første er udviklet i en dansk kontekst, er målrettet spe-

cifikt til ADHD og er baseret på frivillige kræfter i civilsamfundet. 

De frivillige forældretrænere har – oveni deres personlige eller arbejdsrelaterede erfaringer med ADHD – alle en faglig relevant uddannelse som fx psykolog, lærer eller sundhedsplejerske. 
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Kærlighed i Kaos i slagelse
Der afholdes Kærlighed i Kaos i Slagelse i Antvorskovhallen.
Forløbene afholdes i 2017 fra uge 10 - uge 22 undtagen uge 15, hvor der er på-
ske. Forløbene foregår tirsdage fra kl. 17:30 - 20:00 (dog til kl. 21 i uge 10 og 
uge 22).

Det er gratis for jer at deltage i Kærlighed i Kaos. Materialer og let forplejning 
er også gratis. Du skal selv stå for transport og for at arrangere børnepasning. 

Du kan ansøge om plads på www.adhd.dk/kaerlighed-i-kaos/ 

“Det har været et fantastisk kursus. 
I har virkelig gjort en forskel . Tak” 
– Forælder fra kurset

Forskningen finder, at de forældre, der har været igennem pro-

grammet, bliver bedre omsorgsgivere for deres børn. Forældrene 

oplever markante og signifikante forbedringer 

på deres tiltro til egne evner som forældre, deres forældrekom-

petencer og opdragelsesstil og deres tilfredshed med forældre-

rollen. Undersøgelsen viser desuden, at disse forbedringer stadig 

kan måles et år efter første kursusdag. 

Undersøgelsen finder også en begyndende effekt på barnets     adfærd, som primært viser sig, når forældrene stiller krav til barnet i hjemmet, hvor de har færre konflikter med deres børn. Undersøgelsen finder, at familierne har fået mar-
kant større livsglæde og en lettere hverdag.

Læs mere på www.adhd.dk

effeKten
Vidste du det om..


