Samtalsunderlag för dig och
din förening.

Motivation,
feedback och
känsloärlighet

Titta på filmen Motivation, Feedback
och Känsloärlighet

Motivation,
feedback och
känsloärlighet

1.	Stanna vid frågan ”Hur reagerar du när
den aktiva inte lyssnar eller sitter still?”

2. F undera! över om du har aktiva i gruppen som har svårt
att sitta still och lyssna – vad du brukar göra då?

3. Se klart filmen.
Ani mat ions skis
4. Fråga! Hur kan du hjälpa till och hålla
energin uppe,
fick du något tips eller har du egna tips?
s film 2

Voice-over:

När man har ADHD har man

et i hjärnan

en obalans av dopamin-flöd

När man har
Anim ation sskis s film 2

10

05

Voice-over:

När man har ADHD har man

en obalans av dopamin-flödet

i hjärnan

10
Bollen rullar ur bild

05
Voice-over:

Bollen rullar ur bild

10

Voice-over:

Tips från filmen

en
Sjunker nivåerna måste kropp

De flesta med ADHD vet inte

Dopaminprickarna
Sjunker nivåern
a måste kroppen

05

Voice-over:

försvinner och blir färre. kompensera det och man hyperak
tiv och imuplsiv
De som finns kvar
stannar i panngloben.

1. Ha en plan för hur du gör vid utbrott – fråga den aktiva.

Dopamin-prickarna
vandrar från ryggraden
till panngloben.
“Stomatol-skylt”

Bollenlugn.
rullar ur bild
2. Känslor smittar! Håll dig

10

3. Se alla aktiva – använd gester och tecken.
4. Lär dig den aktives namn.
sig

på att fylla på
i behöver du som ledare tänka
Har man barn med låg energ
på med:
ta pauser utan också att fylla
Det handlar inte bara om att
(Tre rubriker ritas upp samtidgt

Voice-over:

...de känner bara
att deierna
batter
måste

Voice-over:

röra på
...de känner bara att de måste

som voice-over läser upp):

5. Ge positiv feedback, många gånger
under
k
Konkret och positiv feedbac
göras
ska
som
varje träning.
Vara tydlig med vad

röra på sig

Voice-over:
Har man barn med låg energi
behöver du som ledare tänka
på att fylla på batterierna
Det handlar inte bara om att
ta pauser utan också att fylla
på med:

Bra !
snabb
såritas
rubriker
Du som(Treär
upp samtidgt som voice-over läser
upp):
kanske kan hämta
bollen?

Figur nr 10 hoppar
upp och ner

05

det som idrottaren gör bra
(Endast som voice-over): ...lyfta

Figur nr 10 hoppar
upp och ner

05

10

komp

Dopamin-prickarna
vandrar från ryggraden
till panngloben.
“Stomatol-skylt”

Voice-over:

om det här själva..

och imuplsiv
ensera det och man hyperaktiv

och upprepa
(Endast som voice-over): ...bekräfta

äntan på barnen
Ha en positiv förv
i något
att hitta nya sätt om de fastnar
som voice-over): ...hjälpa dem

10

05

Konkret och positiv feedback
(Endast som voice-over): ...lyfta
det som idrottaren gör bra
Vara
tydlig med vad som ska göra
Glad mun
s
(Endast som voice-over): ...bekräfta
och upprepa
Ha en positiv förväntan på
barn
en
(Endast som voice-over):
10

...hjälpa dem att hitta nya sätt om

de fastnar i något

6. Bekräfta alltid den aktiva när de gör rätt, s.k. shapeing.
10

(Endast

VoiceSjunker nivåerna måste kr
oppen kompen

i samarbete med

