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Du är viktig!

Du som läser den här boken har gjort ett viktigt val. Du 
tänker att du kan göra skillnad för ett barn som har behov 
av vuxna som förstår. Och du kommer att göra skillnad!

Kanske mer än du tror. 



De	$lesta	barn	klarar	av	att	möta	de	situationer	som	uppstår	i	
vardagen	på	det	sätt	som	vi	anser	normalt	eller	godtagbart.	
De	förstår	när	de	ska	vara	tysta,	hålla	sig	stilla	eller	göra	sina	
uppgifter.	De	lyssnar	till	vuxnas	instruktioner	och	iakttar	hur	
andra	beter	sig	och	utifrån	det	anpassar	de	sitt	eget	beteende.

Men	så	är	det	inte	för	alla	barn.

Barn	med	adhd	har	svårt	att	följa	instruktioner	och	det	beror	
inte	på	att	de	inte	förstår	dem.	De	har	svårt	att	organisera	
sina	uppgifter	och	planera	aktiviteter.	De	tappar	tråden	och	
glömmer	ofta	saker	de	borde	ha	med	sig.	De	avbryter	andra,	
har	svårt	att	vänta	på	sin	tur	och	rör	sig	konstant.	När	man	
pratar	med	dem	möter	de	inte	ens	blick	och	verkar	inte	lyssna	
på	direkt	tilltal.	De	blir	lätt	arga,	långt	mer	än	vad	situationen	
tycks	kräva.	De	här	barnen	passar	inte	in	våra	normer	och	
skapar	därför	ofta	irritation	i	olika	situationer.	Deras	
funktionsnedsättning	ger	dem	beteenden	som	gör	att	de	ofta	
anses	störiga	och	ouppfostrade.	
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De	här	barnen	kan	lära	sig	att	möta	våra	normer	men	de	
kan	inte	lära	sig	det	på	samma	sätt	som	andra	barn.	Vi	
behöver	göra	önskade	beteenden	konkreta	genom	enkla	
bilder	istället	för	att	bara	beskriva	dem	i	ord.	Vi	behöver	
uppmuntra	rätt	beteende	oavsett	hur	litet	det	är	och	
träna	dem	i	vardagsfärdigheter.	

Om	vi	vuxna	runt	omkring	de	här	barnen	väljer	att	göra	
de	anpassningarna	skapar	vi	helt	andra	förutsättningar	
för	barnen	att	få	tillgång	till	sina	styrkor	och	lyckas	i	livet.	

Oj, sockerkick? 
Hur	gör	man	i	vardagen	för	att	underlätta	för	de	här	
barnen?	Här	delar	jag	med	mig	av	mina	erfarenheter	
kring	Sebastian,	mitt	oföljsamma,	kreativa	och	glada	
barn.	Om	du	väljer	att	läsa	det	här	kommer	du	att	märka	
att	jag	har	stora	förväntningar	på	att	vi	vuxna	kan	välja	
hur	vi	agerar.	

Jag	har	det	för	att	jag	utgår	från	att	om	man	äger	
problemet,	så	äger	man	också	en	lösning.	Och	det	är	rätt	
skönt	att	bestämma	sig	för	att	äga	ett	problem,	anta	en	
utmaning	och	axla	ansvaret.	Det	innebär	nämligen	att	
man	inte	behöver	vänta	på	att	någon	annan	ska	göra	
något	först.	Man	kan	börja	själv.	Och	göra	det	man	kan	
utifrån	de	förutsättningar	man	har.	

Jag	$ick	ett	barn	som	framkallade	reaktioner	hos	andra	
vuxna.	”Oj,	han	har	mycket	energi!”,	”sockerkick?”.	Jag	$ick	
ett	barn	som	är	hyperaktivt,	har	problem	med	att	hålla	
uppmärksamheten	och	svårt	med	impulskontroll.	Ett	
barn	med	adhd.	

Sebastian	föddes	missnöjd.	Som	bebis	hade	han	en	
konstant	bekymrad	rynka	mellan	ögonen	och	han	skrek	
ofta.	När	han	var	fem	månader	kom	vändningen.	Jag	satte	
ner	honom	i	en	gåstol	för	första	gången.	Med	hjälp	av	
gåstolen	tog	han	sig	i	rasande	fart	över	golven.	Plötsligt	
kunde	han	röra	sig	efter	eget	huvud.	Han	var	nöjd	och	
glad.	
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Som	ettåring	var	han	i	konstant	rörelse,	klättrade	på	allt,	
drog	ut	alla	lådor,	slog	på	det	ena	och	det	andra.	
Sebastians	första	synonymer	var	trasig	och	sönder.	Jag	
insåg	snabbt	att	jag	kunde	säga	nej	till	honom	hundra	
gånger	om	dagen.	Nej,	inte	den.	Nej,	gå	inte	där.	Nej,	den	
får	du	inte	ha,	nej	–	akta	den	går	sönder.	Nej,	den	är	farlig.	
Nej,	nej,	nej.	

Jag	läste	någonstans	att	för	varje	negativ	återkoppling	
man	får	behöver	man	fem	positiva	för	att	väga	upp	det.	Så	
känsliga	är	vi	människor	för	kritik.	Utifrån	det	kunde	jag	
knappt	ens	föreställa	mig	vad	det	skulle	göra	med	min	
son	att	ständigt	få	höra	att	han	gjorde	fel,	fel	som	han	
själv	inte	ens	förstod	att	han	gjorde.	

Jag	kände	dessutom	att	det	där	med	att	säga	nej	hela	
tiden	gjorde	något	med	humöret.	Det	blev	sämre.	Att	leva	
i	konstant	irritation,	vem	vill	det?	Och	hur	skulle	det	vara	
för	min	son	att	växa	upp	och	bara	få	höra	att	han	gjorde	
fel?	Jag	förstod	ju	att	han	inte	var	ute	efter	att	protestera	
mot	något	eller	vara	medvetet	olydig.	Han	ville	bara	testa	
lite	olika	saker.	

Diagnos 
När	jag	$ick	besked	om	Sebastians	diagnos	kände	jag	en	
stor	sorg	över	att	mitt	barn	alltid	skulle	ha	det	lite	svårare	
än	andra	barn.	Varje	dag	skulle	han	behöva	tränga	
igenom	det	hinder	som	hans	funktionsnedsättning	
innebär	för	att	kunna	möta	de	krav	som	ställs	i	skolan	
och	i	livet.	Sådant	som	är	enkelt	för	andra	barn	skulle	
vara	svårt	för	mitt.	Det	värkte	i	mitt	mammahjärta.	Ingen	
vill	ha	det	för	sitt	barn.	

Att	ta	emot	ett	dåligt	besked,	oavsett	vad	det	är,	kan	vara	
svårt.	Det	$inns	en	beskrivning	av	de	steg	vi	går	igenom	i	
förändringstrappan.	Hur	länge	vi	be$inner	oss	på	
respektive	steg	är	olika.	En	del	steg	hoppar	vi	över.	En	del	
steg	fastnar	vi	på	och	kommer	aldrig	vidare.	
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Första	steget	i	trappan	är	förkasta	den	dåliga	
informationen.	”Det	här	gäller	inte	mitt	barn.”	Andra	
steget	är	att	försvara.”Ja	men	han	var	ju	sån	bara	för	att	...”	

Tredje	steget	är	att	börja	förklara.	”Hyperaktiv?	Det	beror	
ju	på	de	stora	barngrupperna,	hemma	går	det	minsann	
bra!”	

Att	tänka	så	är	mycket	mänskligt.	Det	är	också	mycket	
kontraproduktivt.	Det	leder	nämligen	till	att	man	stöter	
ifrån	sig	informationen.	Och	det	innebär	att	man	inte	gör	
något	åt	det.	

Jag	gick	också	igenom	de	där	stegen	under	den	närmsta	
tiden	efter	beskedet.	Men	jag	insåg	rätt	snart	att	förneka	
tingens	tillstånd	skulle	inte	göra	det	enklare	för	
Sebastian.	Han	skulle	inte	få	det	lättare	med	skolan,	
kompisar	och	vuxna	genom	att	jag	blundade	för	
problemen.	Tvärtom,	det	skulle	bara	göra	det	svårare	för	
honom.	Hans	utmaningar	försvann	inte	för	att	jag	ville	att	
de	inte	skulle	$innas.	
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Och	jag	fattade	två	beslut:	  
1)	Jag	ska	skapa	de	bästa	förutsättningarna	för	Sebastian	
att	få	användning	av	sina	styrkor.	

2)	Diagnosen	ska	inte	användas	som	en	ursäkt	för	dåligt	
beteende	utan	som	en	förklaring	till	varför	han	behövde	
stöd	i	sådant	som	var	enkelt	för	andra	barn.	

Lyckligtvis	$inns	det	en	mängd	olika	saker	vi	som	vuxna	
kan	göra	för	att	underlätta	för	barnen.	Det	mesta	kostar	
inga	pengar	och	kräver	inte	särskild	utbildning	eller	
material	som	inte	enkelt	kan	$ixas.	

Det	kräver	dock	lite	vilja,	mod	och	ny$ikenhet.	Har	du	
det?	

Hur	brukar	du	få	dina	barn	att	göra	annorlunda?	Låt	säga	
att	du	vill	att	de	hänger	upp	jackan	när	ni	kommer	in	i	
bostaden.	Jag	antar	att	du	provat	att	säga	det.	”Häng	upp	
jackan.”	Funkade	det,	började	de	hänga	upp	jackan	
självmant?	

Inte?	

Och	vad	gjorde	du	åt	det?	Sa	”häng	upp	jackan”	igen?	
Kanske	lite	argare	den	här	gången,	eftersom	du	sagt	det	
så	många	gånger?	Kanske	drämmer	du	till	med	”jag	har	
sagt	till	dig	hundra	gånger	och	du	slänger	ändå	jackan	på	
golvet!”.	

Vi	gör	ofta	det	där,	försöker	få	barnen	att	göra	
annorlunda	genom	att	kommunicera,	med	ord.	Vi	
upprepar	och	upprepar.	

Det	brukar	kallas	tjat	(utom	om	det	är	i	skolan,	då	kallas	
det	repetition).	Jag	kallar	det	tjatprat.	Tjatet,	funkar	det?	
Inte?	

Vad	gör	du	då?

Jag	gissar	att	du	gör	som	de	$lesta	andra.	Tjatar	lite	mer.	
Kanske	lägger	på	något	hot	också.	
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Så	vad	göra?		Jag	bestämde	mig	för	att	vara	lite	galen	och	
prova	något	nytt!	Jag	bestämde	mig	för	att	börja	säga	ja.		
Och	jag	bestämde	mig	för	att	ge	honom	ett	alternativ	som	
var	bättre	än	det	han	själv	hade	kommit	på.	Det	var	då	jag	
märkte	det,	hur	duktig	jag	var	på	att	säga	nej.	Det	kom	
liksom	helt	naturligt.	Inte	svårt	alls.	

Om att säga nej
Ofta	betyder	ett	nej	till	ett	barn	"upphör	med	det	du	
håller	på	med	och	gör	något	som	jag	tycker	är	
acceptabelt".		Genom	att	säga	”nej	gör	inte	så”	så	lägger	vi	
över	ansvaret	på	barnet	att	själv	hitta	ett	godtagbart	
alternativ.	

Och	det	kan	vara	svårt.	Genom	att	säga	vad	du	vill	att	
barnet	ska	göra	istället	skapar	du	en	bild	i	huvudet	hos	
barnet	av	vad	han	eller	hon	kan	ersätta	sitt	beteende	
med.	Vad	han	eller	hon	kan	göra	istället.

För	mig	var	det	svårt	att	ställa	om	och	det	krävde	övning.	
Istället	för	att	jag	sa	"Sebastian	gå	inte	dit"	började	jag	
säga	"Sebastian	kom	hit".	Istället	för	att	säga	"sluta	
krypa"	så	sa	jag	"res	på	dig".	Istället	för	att	säga	"tappa	
inte	nycklarna"	sa	jag	"håll	i	nycklarna".	

Och	det	fungerade	så	mycket	bättre!	Genom	att	plantera	
en	direkt	uppmaning	var	det	lättare	för	honom	att	byta	
till	ett	lämpligare	beteende.	

Är	det	alltid	fel	att	säga	nej?	Naturligtvis	inte.	Låt	bli	att	
göra	det	slentrianmässigt	bara.	

Always look on the bright side of life!
Är	ditt	glas	halvfullt	eller	halvtomt?	Vår	hjärna	är	
konstruerad	för	att	söka	bekräftelse	på	sådant	som	vi	
förväntar	oss.	Det	kallas	selektiv	varseblivning.	Du	
kanske	har	märkt	det	någon	gång	om	du	till	exempel	har	
köpt	en	ny	bil.	Låt	säga	en	Citroën.	Innan	hade	du	haft	en	
Volvo	och	därmed	knappt	sett	en	Citroën	ute	på	vägarna.	
Efter	du	köpt	din	bil	så	såg	du	plötsligt	Citroën	överallt.	
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För	att	klara	alla	intryck	som	sköljer	över	oss	varje	dag	så	
håller	hjärnan	bort	uppmärksamheten	från	sådant	som	
den	inte	anser	vara	relevant.	Och	relevant	är	sådant	som	
bekräftar	det	du	tidigare	lärt	dig	eller	upplevt.	

Om att se något nytt
Vad	har	detta	med	barn	att	göra?	Jo,	det	du	förväntar	dig	
att	se	är	vad	du	faktiskt	uppmärksammar.	Det	gör	att	om	
du	har	en	förväntan	på	att	ett	barn	alltid	gör	en	massa	tok	
så	är	det	vad	du	kommer	att	uppmärksamma.	

Alla	gånger	som	barnet	faktiskt	gör	saker	du	gillar	
kommer	du	inte	ens	att	registrera.	Först	när	barnet	gör	
något	fel	så	kommer	du	att	skrida	till	verket	med	en	
tillsägelse.	

Tacksamt	nog	så	fungerar	det	också	tvärt	om.	Om	du	
förväntar	dig	att	ditt	barn	gör	en	massa	kloka	val,	är	
vänlig	och	mysig	så	är	det	var	du	kommer	att	
uppmärksamma	i	vardagen.	Prova	och	se	själv!	Försök	att	
se	allt	som	ditt	barn	gör	som	du	gillar	och	bara	
konstatera	det	för	dig	själv.	Det	där,	det	är	bra!	(Vill	du	
vara	riktigt	crazy	kan	du	prova	göra	det	med	din	partner	
också.	Du	kanske	blir	galet	förvånad.)	

Du	kommer	att	märka	att	det	här	också	gör	något	med	
humöret,	man	blir	liksom	gladare!

Du	kan	välja	med	vilka	glasögon	du	ska	betrakta	världen.	
Jag	bestämde	mig	för	att	välja	de	positiva.	Jag	började	
systematiskt	ge	Sebastian	positiva	kommentarer	om	
sådant	han	gjorde	som	jag	ville	att	han	skulle	göra	mer	av.	
Allt	ifrån	att	säga	vad	mysigt	att	du	sitter	med	mig	här	i	
soffan	till	att	"vad	trevligt	när	du	säger	tack"	eller	"vad	
bra	att	du	hängde	upp	jackan".	
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Bängliga barn skapar irritation!
Vuxna	kan	lätt	bli	irriterade	på	bängliga	barn.	Barn	som	
pratar	för	mycket,	för	högt,	som	inte	står	stilla	och	som	
aldrig	verkar	riktigt	lyssna	på	vad	man	säger.	Barn	som	
alltid	har	blicken	på	något	annat.	Och	när	vuxna	blir	
irriterade	brukar	det	märkas,	på	rösten,	tonfallet,	
ordvalet.	Vi	brukar	kalla	det	bemötande.	Och	människor	
som	får	ett	irriterat	bemötande	brukar	svara	med	
irritation	tillbaka.	

Det	här	scenariot	såg	jag	framför	mig	med	Sebastian.	Jag	
hade	redan	mött	tillräckligt	många	oförstående	vuxna	för	
att	inse	att	han	inte	beter	sig	som	många	vuxna	vill.	Jag	
var	orolig	för	att	han	skulle	råka	ut	för	den	irriterade	
vuxna	personen	varje	dag.	Och	att	han	tillslut	skulle	bli	
aggig	tillbaka.	Det	är	nämligen	något	med	förväntningar	–	
man	tenderar	att	uppfylla	dem.	Och	det	gäller	både	
positiva	och	negativa.	Som	orolig	mamma	hade	jag	så	
klart	farhågor	om	att	det	skulle	bli	de	negativa	
förväntningarna	som	infriades.	

Så	vad	göra?

Jag	tänkte	att	om	Sebastian	kan	sätta	ord	på	vad	som	är	
svårt,	hur	han	tänker	och	varför	han	gör	som	han	gör	så	
skulle	det	göra	det	lättare	för	dem	runt	omkring	att	förstå	
honom.	Om	de	förstår	vad	han	behöver	så	minskar	
irritationen	och	de	kan	lättare	hjälpa	honom.	

Jag	tänkte	att	han	behöver	bli	bra	på	att	beskriva	
situationer	och	känslor.	Jag	började	träna	honom	på	ord.	
Vi	säger	ofta	att	vissa	ord	är	svåra	och	andra	enkla.	Jag	
tänker	att	ord	oftast	bara	är	svåra	för	att	de	inte	ingår	i	
vårt	vardagsspråk.	Jag	började	använda	många	
synonymer	i	vardagen.	

”Jag	hörde	inte	vad	du	sa	nu,	jag	tänkte	på	annat.	Jag	blev	
distraherad.”	

”Den	här	backen	var	brant,	den	var	väldigt	tvär.”	

”Jag	klarar	inte	tänka	på	den	där	saken	nu,	jag	kan	inte	
koncentrera	mig.”	
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Ett	annat	sätt	att	kapa	åt	sig	en	god	förmåga	att	utrycka	
sig	i	tal	är	att	läsa	böcker.	Jag	ville	verkligen	att	Sebastian	
skulle	tycka	om	böcker.	

Jag	började	öva	på	böcker	och	det	började	verkligen	inte	
bra.	När	han	var	i	tvåårsåldern	satte	jag	mig	bredvid	
honom	och	slog	upp	en	liten	bok.	Men	när	jag	slagit	upp	
sidan	ett	så	satt	inte	han	längre	kvar.	Han	hade	sprungit	
iväg	till	något	annat.	

Sebastian	tyckte	att	böcker	var	urtråkiga.	

Tricket	var	att	läsa	på	kvällen	när	han	blev	lite	större.	I	
brist	på	annat	(sova	var	ju	ännu	tråkigare)	så	började	han	
då	lyssna.	Successivt	kunde	jag	öka	mängden	text	och	
minska	antalet	bilder	i	böckerna.	Nu	när	han	är	sex	år	
gammal	läser	vi	kapitelböcker	på	hundra	sidor	och	han	
orkar	lyssna,	ställa	frågor	och	engagera	sig.	Det	är	
fantastiskt!		

Vän	av	ordning	undrar	kanske	hur	gick	det	med	förmågan	
att	uttrycka	behov?	

Det	fungerade!	Sebastian	har	på	dagis	sagt	”jag	kan	inte	
koncentrera	mig	när	de	pratar	så	där	högt!”	

Han	har	sagt	till	mig	”mamma,	du	borde	göra	en	linje	i	
hallen	så	jag	vet	vart	jag	ska	ta	av	mig	skorna.”

”Ibland	är	det	svårt	för	mig	att	komma	ihåg	vad	jag	ska	
göra.”

"Ibland	vet	inte	jag	när	en	dumhet	är	en	dumhet.	Det	är	
svårt	för	min	hjärna."

”Bilderna	på	dagis	gör	att	jag	vet	vad	jag	ska	göra.”

"Det	var	så	tråkigt	att	jag	inte	kommer	ihåg	någonting!"

"Vi	måste	göra	en	lista	mamma,	så	att	jag	vet	vad	jag	ska	
göra!"
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Jag	tänker	att	om	han	kan	uttrycka	det	här	nu,	när	han	är	
sex	år,	då	kommer	han	att	kunna	göra	det	ännu	bättre	när	
han	är	tio	år.	Både	vuxna	och	kompisar	kommer	att	förstå	
honom	bättre	och	det	kommer	att	skapa	mer	harmoni	
kring	honom.	Det	kommer	att	ge	honom	bättre	
förutsättningar	att	få	användning	av	sina	styrkor.	

Färdigheter som fattades - socialt samspel 
Sebastian	hade	svårt	med	socialt	samspel	och	för	barn	
handlar	det	ofta	om	att	leka	med	andra	barn.	Sebastian	
lekte	bara	lekar	han	själv	var	intresserad	av.	Han	kunde	
lämna	leken	mitt	i	utan	att	säga	något	och	han	hade	svårt	
att	ta	sig	in	i	en	grupp	som	redan	var	igång	med	någon	
lek.	Hans	lösning	för	att	bjuda	in	sig	själv	blev	ofta	något	
tok	som	de	andra	barnen	uppfattade	som	konstigt.	

”Vi	måste	öka	hans	förmåga	till	socialt	samspel!”	sa	
specialpedagogen	till	mig.	”I	den	här	åldern	ska	han	leka	
med	andra	barn,	inte	bredvid	dem.”

Öh,	ja?	Hur	gör	man	det?

Efter	en	del	diskuterande	kom	vi	fram	till	att	vi	skulle	
använda	en	superhjältedocka	hemma	som	hette	Sparky.	
Sparky	$ick	öva	Sebastian	på	socialt	samspel.	För	att	fånga	
Sebastians	intresse	hittade	jag	på	olika	spion-	och	
superhjältehistorier	som	Sparky	agerade	i.	Sedan	när	
Sebastian	var	helt	med	i	leken	så	började	Sparky	få	
problem	med	sina	kompisar	Hajen	och	Smurfen.	

Sparky	hade	som	av	en	händelse	samma	problem	som	
Sebastian	hade.	Jag	hade	ju	en	hel	del	situationer	på	
förskolan	som	inte	fungerade	och	som	$ick	vara	underlag	
för	vårt	rollspel.	Sebastian	var	blyg	och	vågade	inte	fråga	
om	man	$ick	leka	med	andra.

Sparky	visste	inte	heller	hur	man	skulle	göra	om	man	
ville	leka	med	samma	leksak	som	någon	annan	hade	eller	
vad	man	skulle	göra	för	att	bli	sams	igen.	Sebastian	
spelade	sig	själv	i	detta	och	$ick	ge	Sparky	råd	om	hur	han	
skulle	göra	för	att	få	leka	med	Hajen	och	Smurfen.

	När	Sebastian	gav	Sparky	ett	bra	råd	–	då	lyckades	
Sparky	och	blev	jätteglad.		”Åh	tack	Sebastian!	Nu	vågar	
jag	fråga	om	jag	får	vara	med	och	leka.	Det	gick	jättebra,	
nu	har	jag	äntligen	fått	vänner.	Du	gav	mig	verkligen	ett	
toppentips!”
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Och	så	där	höll	vi	på	med	olika	varianter,	samma	
varianter	fram	och	tillbaka.	Poängen	var	att	stärka	
Sebastians	både	självkänsla	(jag	klarar	det	här)	och	
förmåga	till	socialt	samspel.	Sebastian	var	den	som	visste	
hur	man	skulle	göra	och	$ick	guida	i	det.	Det	stärkte	
honom	och	gjorde	honom	mer	säker	i	sociala	situationer.	
Nu	kanske	du	undrar	om	jag	på	heltid	satt	och	lekte	
pedagogiska	lekar	med	dockor.	Nej,	mitt	liv	har	inte	mer	
utrymme	än	någon	annans.	Men	det	behövde	inte	ta	så	
mycket	tid.	15-20	minuter	några	gånger	i	veckan	gav	
effekt.	Dessutom	gav	det	en	mysig	stund	och	en	glad	son.	
Har	man	tid	för	en	kvart	framför	tv:n	så	har	man	tid	för	
en	kvarts	lek.	

I	andra	lekar	så	var	jag	oföljsam	och	tränade	Sebastian	att	
förhålla	sig	till	det.	När	vi	lekte	att	vi	gjorde	en	soppa	så	
bestämde	jag	vad	som	skulle	vara	i.	

”Jag	lägger	i	en	spik	mamma!”	

”Näpp,	det	här	är	en	soppa.	Spik	kan	man	inte	äta.”

”Jag	lägger	i	korv!”

”Nja,	bara	grönsaker	vill	jag	ha	i.”

”Tomater?”
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”Ja	det	går	jättebra!”

Han	$ick	öva	sig	på	att	själv	vara	den	som	$ick	anpassa	sig	
efter	någon	annans	huvud.	Efter	hur	någon	annan	hade	
lagt	upp	leken.	Det	var	svårt.	

”Jag	vill	cykla	in	här	mamma!”

”Idag	ska	vi	rakt	fram.”

”Men	jag	vill	svänga	här!”

”Ja	det	kan	vi	göra	imorgon,	idag	ska	vi	rakt	fram.”

Att	ha	förmågan	att	kompromissa	med	sina	idéer	är	
viktigt	för	att	leken	ska	fungera.	Och	leken	är	viktigt	för	
att	få	vänner.		Vänner	är	viktiga	för	att	få	en	att	känna	att	
man	duger	som	man	är	och	har	sin	plats	i	en	grupp.	Det	
ger	trygghet.

Om att förbereda! 
När	Sebastian	var	i	treårsåldern	så	började	han	fråga	mig	
”mamma,	vart	tar	du	mig?”	Jag	förstod	att	han	hade	ett	
behov	av	att	veta	vart	han	skulle	när	jag	började	klä	på	
honom.	Naturligtvis!	

Jag	började	berätta	det.	Men	det	räckte	inte.	Ofta	när	vi	
kom	till	olika	aktiviteter	så	var	han	för	yvig,	högljudd	och	
springig.	

Jag	$ick	tips	om	att	ritprata.	Ritprata	är	att	beskriva	
situationer	i	bilder	istället	för	bara	i	tal.	Jag	kommer	ihåg	
första	gången	jag	provade	det.	Vi	skulle	gå	på	en	
barnteater	på	biblioteket.	Den	var	en	timme	lång	och	jag	
var	rätt	säker	på	att	Sebastian	skulle	ha	svårt	att	vara	
stilla	så	länge.	

Lite	tafatt	ritade	jag	upp	hur	jag	trodde	att	det	skulle	gå	
till.	En	fyrkant	som	$ick	vara	rummet.	”Vi	och	de	andra	i	
publiken	kommer	att	sitta	här.”	Små	prickar	och	kryss	där	
vi	skulle	sitta.	”Här	kommer	skådespelare	att	spela	teater	
för	oss.	De	kommer	att	berätta	en	historia.”	Streckgubbar	
framför	prickarna	och	kryssen.	”Vi	som	sitter	här,	vi	ska	
bara	sitta	och	titta	och	lyssna.	Vi	ska	inte	prata	eller	gå	
runt.	Bara	sitta	här	och	titta	på	teatern.”.	
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När	vi	kommer	till	teatern	så	ser	jag	att	upplägget	håller	
med	framställda	stolar	och	skådespelet	framför	oss.	Jag	
visar	honom	snabbt	ritpratet	som	jag	tagit	med	mig	och	
går	kort	igenom	reglerna	igen.	Sebastian	håller	sig	på	sin	
plats	hela	föreställningen	och	pratar	bara	när	
teatergruppen	ställer	någon	fråga	till	barnen.	Han	
lyckades!	Han	hade	aldrig	tidigare	klarat	att	vara	stilla	så	
länge	i	ett	sådant	här	sammanhang.	

Wow!	Vilket	verktyg.	Så	enkelt	och	så	verkningsfullt.	Jag	
som	inte	ens	kan	rita!		

Ritprat	fungerar	därför	att	vi	människor	har	mycket	
lättare	att	ta	till	oss	bilder	än	talade	ord	och	text.	Även	en	
enkel	bild	säger	mer	än	tusen	ord

Vad gör man med en lillasyster?
När	Sebastian	var	fem	år	$ick	han	en	lillasyster.	När	hon	
var	runt	ett	halvår	så	började	han	bära	omkring	på	henne.	
Vi	tjatade	”bär	inte	lillasyster,	du	kan	tappa	henne	och	då	
gör	hon	illa	sig.	Kanske	du	med.”	Flera	gånger	per	dag	
tjatade	vi.	Sedan	kom	jag	äntligen	på	att	jag	skulle	
ritaprata	detta.	Jag	funderade	över	varför	Sebastian	ville	
bära	lillasyster.	Kanske	berodde	det	på	att	han	ville	vara	
med	henne	men	inte	visste	vad	han	skulle	göra?	Jag	ritade	
Sebastian	som	bär	lillasyster.	Och	sedan	ritade	jag	
aktiviteter	som	Sebastian	kunde	göra	med	henne:	
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Mata	henne,	skjutsa	vagnen	när	vi	var	på	promenad,	ge	
henne	saker	att	leka	med,	bygga	torn,	leka	tittut.	Sedan	
tog	jag	mina	ritningar	och	visade	Sebastian.	Tillsammans	
ritade	vi	ledsna	huvuden	på	bära-bilden	och	kryssade	
över	med	röd	penna.	Sedan	tog	vi	grön	penna	och	ritade	
gröna	glada	huvuden	på	de	andra	aktiviteterna.	
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Jag	lovar	att	bärandet	av	lillasyster	minskade	med	80	
procent	direkt!	Det	var	otroligt,	vilken	utväxling!	Med	fem	
minuters	ritande	hade	jag	åstadkommit	det	som	hundra	
gånger	av	tjatande	hade	misslyckats	med.	Vinsterna	var	
ju	$lera:	Gladare	vuxna	som	inte	behövde	tjata.	Sebastian	
hade	något	att	göra	med	lillasyster	och	slapp	höra	att	han	
gjorde	fel.	Och	lillasyster	blev	inte	tappad	i	golvet	av	en	
snubblande	storebror.

Ett möte som gjort för svårigheter
En	annan	gång	behövde	jag	ta	Sebastian	med	på	ett	
föräldramöte.	Jag	såg	situationen	framför	mig	med	många	
vuxna,	några	barn,	pedagoger	som	pratade	(i	oändlighet	
som	han	skulle	uppleva	det)	och	krav	på	att	han	skulle	
"uppföra	sig".		Dessutom	var	det	på	kvällen	och	han	var	
redan	trött.	Dåliga	odds.

Jag	ritade	upp	situationen	så	som	jag	trodde	att	den	
skulle	utspela	sig	och	beskrev	jag	vad	Sebastian	$ick	göra.

"Du	får	tänka	men	inte	prata.	Vad	vill	du	tänka	på?"	
"Svärd"	svarade	han.	Jag	ritade	dit	ett	svärd.	Han	frågade	
"får	jag	andas	mamma?"	och	jag	försäkrade	att	det	gick	
bra.	Och	så	gick	vi	igenom	reglerna	för	mötet	igen.		
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När	vi	kom	dit	så	lyckades	Sebastian	delta	på	mötet.	Han	
$ixade	inte	att	sitta	stilla	hela	mötet	men	han	var	tyst	och	
gick	omkring	och	pysslade	lite	bland	leksakerna.	Han	
störde	ingen	och	vi	var	båda	nöjda	efteråt.	Jag	kunde	
berömma	honom	"tänk	att	du	var	så	där	duktig	på	att	
vara	på	möte!	Du	visste	precis	hur	du	skulle	göra	och	
kunde	vara	tyst	hela	tiden".	

Sebastian	sken	av	stolthet!	Och	jag	var	glad	och	lättad.

Hjälp att göra val

Att	göra	val	kan	vara	svårt.	Och	att	vara	nöjd	med	de	
valen	i	efterhand	ännu	svårare.	En	gång	$ick	Sebastian	
välja	mellan	att	få	ett	tv-spel	eller	gå	på	en	
monstertruckshow.	Efter	mycket	velande	fram	och	
tillbaka	valde	han	att	gå	på	monstertruckshowen.	När	vi	
satt	där	på	showen	kom	jag	på	att	jag	borde	ha	ritpratat	
hans	val.	Jag	kände	på	mig	att	han	skulle	ångra	sitt	val	
efteråt.	Han	skulle	ju	inte	ha	något	kvar	efter	att	ha	sett	
showen	och	då	skulle	han	såklart	börja	tjata	om	att	han	
ville	ha	spelet	istället.		För	att	undvika	en	besviken	
Sebastian	och	en	kon$likt	kring	det	här	$ilmade	jag	några	
häftiga	moment	i	showen	med	mobilen	och	tog	några	
foton	på	Sebastian	och	monstertruckarna.	
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När	vi	kom	hem	sedan	pratade	vi	om	vad	Sebastian	hade	
valt.	Vi	tittade	på	de	korta	$ilmklippen	och	bilderna	och	vi	
pratade	om	hur	roligt	vi	hade	haft	och	hur	häftiga	
monstertruckarna	var.		Sedan	ritade	jag	upp	de	två	valen	
och	kryssade	över	tv-spelet	och	satte	en	bock	vid	
monstertrucken.	Han	såg	lite	missnöjd	ut	när	jag	
förtydligade	det	val	han	hade	gjort	men	sa	ingenting.	
Situationen	neutraliserad.	Det	bästa	hade	nog	varit	om	
jag	ritat	upp	valet	på	förhand.	Jag	kan	ju	inte	med	
säkerhet	veta	vad	som	hade	hänt	om	jag	inte	hade	
ritpratat	det	val	han	gjort.	Men	utifrån	det	jag	vet	om	min	
son	är	jag	övertygad	om	att	jag	förhindrade	en	kon$likt.	

En lååång dags väntan
Julafton	är	ju	en	utmaning	med	all	denna	väntan	på	
julklappsöppningen.	För	att	göra	det	tydligt	för	honom	
hur	dagen	skulle	se	ut	så	ritade	jag	upp	de	olika	
momenten	under	dagen	med	mat,	Kalle	Anka	och	
julklappsöppning.	Tillsammans	prickade	vi	sedan	av	
moment	för	moment.	Det	gav	en	mer	harmonisk	julafton.	

Året	därpå	var	det	en	liknande	situation	på	julafton.	Vi	
var	ute	på	en	promenad	på	förmiddagen	och	Sebastian	
var	fylld	av	spänd	förväntan	inför	paketöppningen	som	
var	$ler	timmar	in	i	framtiden.	Då	säger	han	till	mig	
"mamma,	du	måste	skriva	en	lista	på	saker	som	jag	ska	
göra	innan	jag	får	öppna	paket!".	Jag	säger	"jättebra	idé,	
då	har	ju	du	en	plan	för	dagen.	Jag	kan	rita	planen	åt	dig	
eftersom	du	inte	kan	läsa	än."	När	vi	kom	in	ritade	vi	upp	
det	han	ville	leka	med	framt	tills	det	var	dags	för	
paketöppningen.		Sebastian	var	väldigt	nöjd	med	sin	plan	
och	satte	upp	papperet	på	kylskåpsdörren.	

Om	han	föjde	sin	plan?	Näpp,	han	började	genast	göra	
avsteg.	Men	det	spelade	inte	så	stor	roll.	Bara	av	att	se	sin	
plan	blev	han	lugn.
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Visa på framgång
Ett	sätt	att	bli	framgångsrik	är	att	känna	sig	framgångsrik.	
Tänk	bara	vad	alla	elitidrottare	fokuserar	på	att	skapa	
målbilder	där	de	ser	sig	själva	som	vinnare.	

När	jag	skulle	börja	träna	Sebastian	i	att	sova	själv	i	egen	
säng	ville	jag	visa	på	hur	ofta	han	lyckades.	Jag	gjorde	i	
ordning	en	sorts	almanacka	med	veckor	indelade	i	dagar.	
För	varje	gång	han	lyckades	somna	i	egen	säng	$ick	han	
en	guldstjärna.	Första	kriteriet	var	att	jag	låg	bredvid	
honom	när	han	somnade	i	egen	säng.		När	han	sedan	
började	klaga	eller	förhandla	(jag	kan	inte	somna	i	min	
säng	mamma!)	så	kunde	jag	visa	stjärnorna	och	säga	att	
"det	kan	du	visst	det,	titta	-	så	här	många	gånger	har	du	
lyckats.	Du	är	jätteduktig	på	att	somna	i	egen	säng!"	
Eftersom	han	själv	såg	alla	stjärnorna	så	slutade	
diskussionen	där.	När	det	hade	gått	sex	veckor	så	$ick	han	
öka	i	svårighetsgrad.	Nu	$ick	han	bara	stjärna	om	han	
lyckades	somna	själv	i	egen	säng	utan	att	jag	låg	bredvid	
honom.	Eftersom	han	gillar	att	tv-spel	så	kallade	vi	det	att	
han	hade	gått	upp	en	level.	Ibland	lyckades	han	och	
ibland	inte	men	att	se	stjärnkartan	växa	fram	gjorde	det	
lättare	att	prata	om	hans	framgång	och	det	gjorde	honom	
stolt.	
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Handla - en riktig prövning!
Att	gå	och	handla	var	rent	ut	sagt	en	prövning	när	
Sebastian	var	yngre.	Han	for	omkring	hit	och	dit	bland	
klädställningar	och	hyllor.	Det	kunde	lätt	bli	tjat	och	
kon$likt.	En	gång	behövde	jag	åka	och	handla	tillsammans	
med	Sebastian	trots	att	jag	kände	redan	hemma	att	det	
inte	var	en	bra	dag	för	honom	att	göra	det.	

Jag	tog	fram	en	liten	svart	påse	och	knöt	fast	den	i	hans	
byxor.	Jag	berättade	att	för	varje	gång	han	gjorde	något	
bra	skulle	han	få	en	glaskula	av	mig.	När	han	hade	fått	
ihop	tio	kulor	skulle	han	få	en	belöning.	Den	första	kulan	
$ick	han	redan	i	hallen	hemma	när	han	satte	på	sig	jackan.	
"Helt	själv,	toppen!	Här	får	du	en	kula."	Och	sedan	i	bilen	
"vad	lugnt	och	$int	du	sitter	nu,	en	kula	till".	Sedan	
uppmärksammade	jag	alla	möjliga	små	goda	beteenden	
"trevligt	sagt	av	dig	älskling,	en	kula	till"	och	"vad	bra	att	
du	går	här	bredvid	mig,	en	kula	till".	Sebastian	tyckte	att	
det	var	jätteroligt	att	få	stoppa	i	kulorna	i	sin	lilla	påse	
och	sedan	räkna	dem	hur	många	han	hade	fått	ihop.	

Plötsligt	hade	vi	en	situation	nästan	helt	utan	kon$likter,	
en	glad	pojke	och	en	mycket	lättad	mamma.	När	de	tio	
kulorna	var	ihoptjänade	gick	vi	och	$ikade	tillsammans.		
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Att undvika konflikter och ändå få sin vilja 
igenom
En	positiv	och	utvecklande	vardag	tycker	jag	är	en	vardag	
med	så	få	kon$likter	som	möjligt.	Och	att	minimera	
kon$likter	handlar	inte	om	att	Sebastian	ska	få	sin	vilja	
igenom	så	många	gånger	som	möjligt.	Om	jag	lyckas	få	
Sebastian	att	göra	det	han	ska	göra	på	ett	godtagbart	sätt	
utan	kon$likt	så	tänker	jag	att	det	är	bättre	än	de	gånger	
jag	får	honom	att	göra	det	under	skrik	och	protester.		

Jag	har	under	åren	upptäckt	sätt	att	kommunicera	som	
jag	minskar	kon$likter.	

Säga ja fast det innebär nej just nu 
"Får	jag	godis	mamma?"

"Ja,	på	lördag.	Nu	kan	du	få	en	mandarin	om	du	vill."	Att	
svara	ja	istället	för	nej	i	den	här	typen	av	situationer	
undviker	många	kon$likter.	Även	om	han	inte	får	sin	vilja	
igenom.	

Möt hårt med mjukt
När	Sebastian	säger	något	argt	och	tydligt	visar	att	han	är	
på	krigsstigen	så	fungerar	det	bäst	att	möta	det	med	mjuk	
röst.	Bemöter	jag	hans	ilska	med	egen	ilska	så	har	vi	
snabbt	en	kon$likt	som	blir	mer	utdragen	och	som	kanske	
leder	till	att	han	inte	gör	det	jag	vill.	När	jag	istället	
bekräftar	hans	ilska	med	mjuk	röst	så	klingar	hans	vrede	
av	snabbare.	Kan	jag	kombinera	det	med	avledning	så	
fungerar	det	alltid	bäst.	"Jag	förstår	att	du	är	arg.	Titta	
där,	grannarna	verkar	leka	utomhus	idag.	Fast	det	är	så	
dåligt	väder!"	Sådana	påståenden	väcker	ofta	hans	
ny$ikenhet	och	tar	honom	ur	den	arga	känslan.	

Ge tid att lugna ner sig
Ibland	kastar	han	argt	någon	leksak	på	golvet	och	stirrar	
upproriskt	på	mig.	När	jag	ber	honom	ta	upp	dem	igen	så	
nekar	han.	Jag	har	märkt	att	när	jag	låter	honom	lugna	
ner	sig	och	göra	något	annat	emellan	och	sedan	efter	
några	minuter	ber	honom	ta	upp	leksakerna	igen	så	gör	
han	oftast	det.	Då	får	jag	även	tillfälle	att	tacka	och	
berömma	honom.	
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Gör uppgiften mindre
När	Sebastian	protesterar	mot	något	jag	vill	att	han	ska	
göra,	till	exempel	plocka	undan	alla	legobitar	som	ligger	
på	bordet	och	golvet	så	tror	jag	att	det	handlar	om	att	
uppgiften	känns	övermäktig	för	honom.	Uppgiften	är	
tillsynes	enkel:	alla	bitar	ligger	där	och	de	ska	i	
legohinken.	Problemet	är	att	de	är	för	många.		Vilken	ska	
man	ens	börja	med?	Då	hjälper	det	om	jag	säger:	"Ta	tio	
röda	legobitar	och	stoppa	i	dem".	Eller	så	föser	jag	ihop	
några	i	en	hög	och	säger	att	han	ska	börja	med	dem.	

Det	samma	kan	användas	om	han	ska	ställa	skorna	$int	i	
hallen.	Ställ	alla	pappas	skor	$int	först.	När	han	har	gjort	
det	får	han	beröm	(vad	$int	du	gjort!)	och	ny	instruktion:	
ställ	alla	mina	skor	$int	nu.	

Jag	är	noga	med	att	ge	en	instruktion	i	taget	och	
berömma	varje	del	eftersom	barn	med	ADHD	har	svårt	
att	själva	motivera	sig	i	tråkiga	uppgiter.	Vi	vuxna	runt	
omkring	behöver	tillföra	motivation	genom	vår	
uppskattning.	Tur	att	den	är	helt	gratis	och	inte	tar	någon	
extra	tid	att	ge!

Sätt ord på det som är bra
Om	jag	vill	att	Sebastian	ska	göra	mer	av	något	så	
behöver	vi	ju	kunna	prata	om	det.	Jag	tar	därför	vara	på	
tillfällen	i	vardagen	för	att	förtydliga	vad	som	är	goda	
beteenden.	När	Sebastian	hjälper	mig	att	bära	ut	soporna	
så	berömmer	jag	honom	"tack	för	att	du	hjälper	mig!	Det	
var	hjälpsamt	gjort!".	

När	han	självmant	erbjuder	lillasyster	att	ta	över	
spelkontrollerna	till	tv-spelet	för	att	få	prova	säger	jag	
"vilken	snäll	storebrorsa	du	är	som	låter	Olivia	låna	dina	
grejor".

När	han	säger	att	han	vill	göra	en	lista	på	allt	han	ska	
göra	under	dagen	säger	jag	"vad	bra	att	du	planerar	din	
dag.	Jag	kan	rita	planeringen	åt	dig	eftersom	du	inte	kan	
läsa.	Med	så	här	bra	planering	vet	du	ju	precis	vad	du	vill	
göra	idag.	Vad	skönt!"

När	han	plötsligt	tar	på	sig	alla	kläderna	på	morgonen	
utan	att	jag	sagt	något	"wow!	Har	du	satt	på	dig	alla	
kläder	själv,	det	var	självständigt	gjort!"	
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När	han	berättar	om	vilka	regler	som	gäller	någonstans	
"man	måste	ha	hjälm	här,	det	står	på	märket"	säger	jag	
"vad	bra	att	det	står	regler,	då	vet	vi	vad	som	gäller	här.	
Skönt	med	regler	va,	så	att	man	vet?"	Och	det	brukar	han	
bekräfta	att	ja	det	är	bra.	Jag	tänker	att	om	jag	visar	att	
regler	och	rutiner	är	bra	så	kommer	han	att	uppskatta	
dem	mer	och	ha	lättare	att	anpassa	sig	till	dem.	

Svårt med väntan 
Att	vänta	är	bland	det	svåraste	som	$inns.	I	det	vakuum	
som	blir	inför	att	man	ska	göra	något	men	det	är	inte	
riktigt	dags	än	uppstår	lätt	dåligt	beteende	och	kon$likter	
runt	Sebastian.	Han	kan	börja	slå	på	skåpen	eller	knuffas	
med	någon	kompis.	Det	samma	gäller	hemma	i	olika	
situationer.	Om	jag	har	hjärnan	med	mig	kan	jag	undvika	
det	genom	att	skicka	honom	framför	mig.	Jag	fyller	på	
med	förslag	om	nästa	steg.	"Gå	ut	och	öppna	grinden"	
eller	"hämta	en	kundkorg	åt	oss"	och	så	vidare.	Det	håller	
honom	sysselsatt	med	något	som	är	konstruktivt	och	
minimerar	kon$likter.	

Eftersom	han	är	hyperaktiv	så	gör	han	ju	många	saker	på	
kort	tid	och	det	har	jag	fått	anpassa	mig	till.	Det	gäller	att	
styra	om	energin	till	rätt	sorts	aktiviteter.	

Förvänta sig framgång
Livet	blir	vad	vi	förväntar	oss	att	det	ska	bli.		
Förväntningarna	som	barnen	upplever	får	de	bland	annat	
från	kompisar,	pedagoger	och	föräldrar.	Om	vi	vuxna	runt	
om	dem	förväntar	oss	stordåd	så	kommer	de	att	leva	upp	
till	det	på	sitt	sätt.		Utgår	vi	från	att	de	inte	kommer	att	
uppföra	sig	på	ett	bra	sätt	eller	lyckas	med	en	övning	så	
kommer	även	det	också	att	vara	självuppfyllande.	

Jag	brukar	ta	alla	tillfällen	i	akt	att	berätta	för	Sebastian	
vad	mina	positiva	förväntningar	är	på	honom.		

"Du	är	ju	en	toppenbrorsa	som	låter	lillsyrran	leka	med	
dig.	Du	säger	alltid	att	hon	får	vara	med.	Det	tycker	jag	är	
jättebra!"	

"Tänk	att	du	är	så	bra	på	att	lära	dig	nya	ord.	Du	kan	ju	
jättemånga	ord	och	det	är	ju	verkligen	bra	när	man	ska	
beskriva	saker."
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Om	jag	ber	honom	göra	något	som	han	inte	är	så	förtjust	i	
så	berömmer	jag	honom	så	snart	han	gjort	en	ansats	att	
göra	det	jag	ber	honom	om.	"Kan	du	gå	och	stänga	
grinden?"	Direkt	när	jag	ser	honom	börja	röra	sig	mot	
grinden	säger	jag	"vad	snällt,	tack	så	mycket!"	även	om	
jag	ju	faktiskt	inte	vet	att	han	verkligen	kommer	att	göra	
det.	Jag	förmedlar	mina	positiva	förväntningar	på	att	han	
kommer	att	göra	som	jag	har	bett	honom.		Genom	att	inte	
vänta	med	att	uppmuntran	tills	han	har	faktiskt	har	
stängt	grinden	ger	jag	honom	en	skjuts	i	rätt	riktning	och	
sannolikheten	att	han	gör	som	jag	bett	honom	ökar.	

Lära sig med belöningar
Jag	har	varit	inne	på	det	här	med	belöningar	tidigare	och	
eftersom	det	är	så	viktigt	för	att	få	det	att	funka	så	vill	jag	
dela	med	mig	av	lite	av	mina	erfarenheter	kring	just	det.	

Först.	En	belöning	är	inte	en	muta.	

Belöningar	är	ett	sätt	att	motivera	barn	som	inte	kan	
motivera	sig	själva.	Belöningar	är	ett	kraftfullt	hjälpmedel	
för	att	lära	dem	färdigheter	som	de	annars	skulle	ha	
mycket	svårt	att	lära	sig.	De	belöningar	som	jag	oftast	ger	
är	beröm.	Aldrig	på	ett	slentrianmässigt	sätt	utan	alltid	
som	att	jag	verkligen	menar	det.	Annars	funkar	det	inte.	

En	belöning	kan	komma	direkt	som	ett	beröm	eller	vara	
fördröjd	som	när	man	samlar	klistermärken	för	att	få	
ihop	tillräckligt	många	för	att	få	göra	något	särskilt	roligt.	
Ett	exempel	på	det	är	stjärnorna	som	Sebastian	samlade	
för	varje	gång	han	klarade	av	att	somna	själv	i	egen	säng.	

Ju	svårare	uppgift	desto	snabbare	behöver	belöningen	
komma,	för	att	Sebastian	ska	orka	hålla	ut.	Lite	peppning	
på	vägen.	Självklart	så	berömmer	jag	honom	när	han	
lyckas	även	när	han	samlar	stjärnor.	

För	att	kunna	belöna	ofta	så	gäller	det	att	han	lyckas.	Och	
för	att	han	ska	lyckas	så	bryter	jag	ibland	ner	uppgiften	i	
mindre	delar	så	att	jag	verkligen	tror	att	han	kommer	att	
klara	det.		Jag	tänker	att	man	lär	sig	mer	av	att	lyckas	än	
att	misslyckas.	Dessutom	kommer	det	med	en	massa	
positiv	energi	på	köpet	när	man	lyckas	vilket	gör	det	
lättare	att	hålla	ut	med	uppgiften.	Att	misslyckas	ger	ofta	
negativa	känslor	som	gör	att	man	lättare	ger	upp.	

Att	berömma	Sebastian	när	andra	hör	på	är	kraftfullt	och	
ger	en	särskild	stolthet.		

Att dela en uppgift i flera delar 
Genom	att	dela	en	uppgift	i	$lera	delar	ökar	sannolikheten	
att	Sebastian	klarar	att	genomföra	den.	
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Jag	kan	göra	en	uppgift	lättare	på	olika	sätt:	

1)	Vara	mycket	tydlig	med	vad	som	ingår	i	uppgiften.	

2)	Minska	tiden	som	Sebastian	ska	hålla	på	med	
uppgiften.	

3)	Minska	kraven	på	hur	mycket	som	ingår	i	uppgiften.	

4)	Minska	störning	runt	omkring	genom	att	välja	en	
situation	där	det	$inns	lugn	och	ro.	

5)	Stötta	under	utförandet	och	berömma	honom	för	att	
han	jobbar	på.	

Sedan	kan	jag	öka	kraven	stegvis	så	att	han	kan	utföra	
hela	uppgiften	på	det	sätt	som	behövs.

Ett fantastiskt samarbete
Jag,	pedagogen	och	specialpedagogen	hittade	en	
arbetsmodell	som	i	all	sin	enkelhet	fungerade	väldigt	bra.	
Varje	månad	träffades	vi	en	timme	eller	två	och	
diskuterade	läget.	Vi	fokuserade	på	tre	saker:	

1)	Uppföljning	av	tidigare	åtgärder.	

2)	Nuvarande	utmaning	–	vad	var	svårt	just	nu?	

3)	Och	åtgärder	till	nästa	gång.	

25



Vi	diskuterade	tänkbara	åtgärder,	provade	olika	varianter,	
förkastade	en	del	och	behöll	en	del.	Det	var	kreativt,	
mycket	konkret,	lösningsorienterat	och	framförallt	–	
framgångsrikt!		

Några	utgångspunkter	för	vårt	arbete	var:

1)	 Sebastian	har	rätt	att	få	de	förutsättningarna	som	
krävs	för	att	han	ska	klara	vardagen	i	förskolan.

2)	 Han	ska	delta	i	det	som	övriga	i	barngruppen	gör	och	
inte	”slippa”	för	att	det	är	svårt.	

Pedagogerna	arbetade	för	att	rigga	situationerna	så	att	de	
inte	triggade	dåliga	beteenden	som	till	exempel	slag.	

Genom	att	delta	i	planeringsmötena	kunde	jag	
komplettera	deras	bild	av	Sebastian	med	min	egen.	Och	
jag	kunde	göra	motsvarande	åtgärder	hemma	om	det	var	
relevant.	

Det	här	samarbetet	var	otroligt	värdefullt	för	mig	som	
förälder.	Jag	kände	mig	tacksam	över	att	veta	att	de	
arbetade	på	ett	positivt	sätt	med	att	skapa	de	bästa	
förutsättningarna	för	min	son.	

Och	jag	kände	mig	trygg	i	att	veta	att	de	fokuserade	på	
han	styrkor	och	inte	dömde	honom	efter	hans	svagheter.		

När	jag	kom	och	hämtade	honom	$ick	jag	det	bekräftat	
genom	att	de	alltid	gav	en	positiv	återkoppling	över	hur	
dagen	artat	sig.	Om	det	var	något	som	inte	fungerat	så	bra	
så	nämndes	det	också	och	hur	de	hade	löst	problemet	
men	det	var	inte	det	första	och	enda	de	återkopplade	om.
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Struktur ger trygghet
Förberedelse	är	en	nyckelfaktor	för	att	få	harmoni	kring	
Sebastian.	Han	blev	lugnare	av	att	veta	vad	han	kunde	
förvänta	sig	av	dagen.	Bildschemat	var	ett	grundverktyg	
för	att	åstadkomma	det.	På	väggen	på	förskolan	satt	en	
rad	illustrationer	som	visade	vad	som	skulle	hända	.	
Några	av	bilderna	var	samling,	mellis,	utelek,	lunch,	
gymnastik,	mellis,	läsvila,	hemgång.	En	av	pedagogerna	
mötte	upp	Sebastian	i	dörren	och	gick	igenom	den	med	
honom	varje	morgon.	Bildschemat	gällde	för	övrigt	alla	
barnen	i	gruppen.	

Genomgången	av	vad	som	skulle	hända	under	dagen	tog	
mindre	än	en	minut	eftersom	han	blev	van	vid	
upplägget.	Enkelt,	snabbt	och	effektivt.	

En	bild	för	varje	del	av	dagen.	Om	en	aktivitet	inte	blev	
av	av	någon	anledning	satte	pedagogerna	upp	ett	kryss	
över	den	och	en	ny	bild	ovanför	med	den	nya	aktiviteten.	
På	det	viset	kunde	man	tydligt	visa	när	planerna	
ändrades	och	barnen	kunde	ställa	in	sig	på	den	nya	
aktiviteten	istället.	
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Hurra för rutiner!
En	styrka	som	förskolan	har	är	rutinerna.	Varje	dag	har	
sin	egen	planering	och	dagarna	fortlöper	oftast	enligt	den	
planen.	För	ett	barn	som	Sebastian	är	förutsägbarhet	guld	
värt.	Under	året	tog	pedagogerna	fram	enkelt	ritade	
böcker	till	honom	som	beskrev	de	olika	dagarna.	De	gick	
sedan	igenom	dessa	med	honom	när	han	kom	på	
morgonen.	Eftersom	han	visste	vad	som	stod	i	dem	så	tog	
det	inte	många	minuter	att	bläddra	igenom.	Böckerna	var	
gjorda	av	vikta	A4-papper	som	häftades	i	ryggen.	
Sebastian	hade	en	egen	färg	som	representerade	honom.	
Han	hade	valt	grön.	
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Att bli av med fula ord
Under	en	period	bestod	utmaningen	av	att	det	kom	
många	fula	ord	ur	Sebastian.	För	att	visualisera	att	det	
var	fula	ord	som	inte	skulle	sägas	skrev	pedagogen	och	
Sebastian	upp	ordet	på	lappar.	En	lapp	för	varje	ord.	
Tillsammans	lade	de	lapparna	i	en	låda,	varje	dag.	I	slutet	
av	veckan	tog	de	alla	lapparna	i	lådan	och	klippte	sönder	
dem	i	små	bitar.	De	kastade	bitarna	i	en	soppåse,	knöt	
ihop	den	(så	att	de	inte	kunde	smita	ur)	och	slängde	den	i	
sopkärlet.	

Tre	veckor	senare	hade	antalet	fula	ord	minskat	rejält	
både	hos	Sebastian	och	de	andra	i	gruppen.	Varför	det	
fungerade?	Genom	att	skriva	ner	dem	på	olika	
papperslappar	blev	de	konkreta	även	om	Sebastian	inte	
kunde	läsa.	Att	klippa	sönder	dem	och	slänga	dem	gjorde	
det	tydligt	att	de	inte	var	bra.

Fixa gympan!
Gymnastiken	har	alltid	varit	en	utmaning	för	Sebastian.	
Han	hade	svårt	att	göra	det	han	skulle.	Han	$löt	mest	
omkring	i	den	stora	salen,	störde	de	andra	eller	hittade	
på	helt	egna	uppdrag.	Trots	att	han	gillade	att	vara	fysiskt	
aktiv	så	tyckte	han	inte	om	gympan.	Den	var	ju	så	lång.	
För	Sebastian	var	gympatimmen	en	oändlig	räcka	med	
aktiviteter	som	han	aldrig	visste	när	de	skulle	ta	slut.	
Alltså	tyckte	han	det	inte	om	den	timmen.	
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Här	gällde	det	att	skapa	större	tydlighet	kring	upplägget.	
Skapa	struktur	för	gympan.	Pedagogerna	gjorde	fyra	
papper	med	bilder	på	varje	lek	som	gruppen	skulle	göra	
på	gympatimmen.	De	satte	upp	de	fyra	lapparna	på	
väggen	och	presenterade	dagens	övningar	för	alla	
barnen.	Den	femte	lappen	var	ett	frågetecken	och	den	
betydde	att	där	kunde	något	oväntat	hända.	Något	de	
inte	kände	till	på	förhand.	

När	det	var	redskapsgympa	la	pedagogerna	ett	blad	vid	
varje	övning	med	en	bild	på	vad	man	skulle	göra	vid	
varje	station.	

När	en	lekövning	var	klar	$ick	Sebastian	springa	och	
vända	på	det	bladet	på	väggen.	På	det	viset	visste	han	
vad	som	skulle	komma	härnäst	och	hur	långt	det	var	kvar	
på	lektionen.	Lapparna	vid	stationerna	gjorde	att	
samtliga	barn	var	där	de	skulle	vara	under	hela	passet.	
Ingen	vuxen	guidning	behövdes.	Harmoni	för	hela	
gruppen	och	känsla	av	personlig	framgång	för	Sebastian.	
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Göra tiden synlig
Tid	är	svårt	att	uppskatta	för	många	barn.	Det	är	särskilt	
svårt	för	barn	med	adhd.	För	att	Sebastian	skulle	orka	
sitta	och	göra	uppgifter	som	krävde	$inmotorik	och	
koncentration	skaffade	vi	en	timstock.	Det	är	en	liten	
manick	som	visualiserar	tid	genom	att	lampor	slocknar	
vartefter	tiden	går.	När	den	satta	tiden	gått	ut	ger	den	en	
signal.	
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Timstocken	kan	ställas	in	på	5,10,15	och	20	minuter.	
Genom	att	ställa	in	den	och	lägga	den	bredvid	Sebastian	
$ick	han	ro	att	göra	klart	sina	uppgifter.	Han	kunde	själv	
hålla	koll	på	hur	länge	han	förväntades	sitta	och	jobba.	
Efter	någon	månad	satt	han	självmant	kvar	och	gjorde	
klart	sin	uppgift	även	om	timstocken	signalerat	att	tiden	
var	ute.	Det	var	en	stor	framgång.	Sebastians	förmåga	att	
koncentrera	sig	på	en	krävande	uppgift	hade	ökat.	

Tidsmaskinen räddade luciafirande
Varje	lucia$irande	på	förskolan	hade	varit	en	liten	
katastrof	och	ett	stort	misslyckande	för	Sebastian.	Han	
klarade	inte	av	de	där	situationerna	med	sång,	alla	vuxna	
och	allt	ståhej	som	blev.	När	han	var	fem	år	kunde	han	för	
första	gången	delta	under	hela	$irandet.	Och	det	var	
pedagogernas	förberedelser	som	gjorde	det	möjligt.	Så	
här	gjorde	de:

De	ritpratade	vad	som	skulle	hända	och	hur	barngruppen	
skulle	sitta	och	vad	de	skulle	göra.	De	satte	röd	tejp	på	
golvet	som	markerade	rutan	som	alla	barn	skulle	sitta	
inom	på	själva	uppvisningen.	Sebastian	$ick	en	
tidsmaskin.	Tidsmaskinen	var	en	burk	med	$lirtkulor.	Han	
satt	bredvid	fröken	under	uppvisningen	och	för	varje	
sång	som	påbörjades	$lyttade	han	en	$lirtkula	till	den	ask	
som	fröken	höll	i.	På	det	viset	visste	han	hur	många	
sånger	det	var	kvar	genom	att	han	såg	hur	kulorna	
minskade	i	hans	egen	burk.	Det	gjorde	det	möjligt	för	
honom	att	sitta	kvar	hela	uppvisningen.	

Sången?	”Jag	mimade	mamma	för	jag	vill	inte	sjunga.”	Och	
det	var	ju	okej.	

Efter	lucia$irandet	var	Sebastian	så	stolt	och	glad.	Han	
hade	klarat	det!

Skapa ro att sitta stilla
Att	sitta	stilla	när	det	är	många	barn	runt	omkring	har	
alltid	varit	svårt.	Läsvilan	var	en	utmaning.	För	att	skapa	
tydlighet	så	$ick	Sebastian	en	blå	$ilt	att	sitta	på	i	soffan.	
Den	markerade	vart	han	förväntades	vara.	En	blå	$ilt,	en	
pedagog	nära	sig	och	gärna	en	arm	runt	axlarna.	

33



Två bitar frukt
Att	vara	ständigt	i	rörelse	förbränner	mycket	energi.	
Sebastian	äter	därför	väldigt	mycket	till	både	lunch	och	
mellanmål.	Fruktmellisen	gav	upphov	till	en	mindre	
utmaning.	Han	ville	ha	mer	frukt	än	vad	som	fanns.	För	
att	slippa	tjata	om	att	”du	har	fått	dina	bitar,	du	får	inget	
mer”,	gjorde	pedagogerna	på	ett	annat	sätt.	

När	det	var	dags	för	fruktstund	la	de	två	små	stavar	
framför	bordet	vid	Sebastian.	När	han	fått	en	frukt	tog	de	
bort	ena	staven.	När	han	fått	den	andra	biten	frukt	tog	de	
bort	den	andra	staven.	Då	kunde	han	själv	se	att	han	fått	
sin	ranson.	Inget	tjat,	inget	tjafs.

Hantera känslor
Sebastian	kan	bli	väldigt	arg,	ibland	mycket	mer	än	vad	
situationen	tycks	kräva.	Avledning	är	så	mycket	mer	
effektivt	än	att	prata	om	något	som	orsakat	ilska.	Att	
distrahera	Sebastian	från	det	som	gjort	honom	arg	eller	
frustrerad	kunde	de	avvärja	många	kon$likter.	Om	den	
inträffade	situationen	krävde	dialog	var	det	bättre	att	
prata	om	den	senare	när	han	var	helt	lugn.	Att	ge	honom	
ett	uppdrag	var	också	ett	sätt	att	hålla	fokus	på	det	
positiva.	

”Kan	du	bära	den	här	ryggsäcken	nu	när	vi	ska	till	
skogen?	Tack,	vad	snällt!”

”Vet	du	Sebastian,	nu	är	det	så	rörigt	här	för	mig,	så	om	
du	kan	hålla	lite	ordning	på	mig.	Kolla	att	du	ser	mig	hela	
tiden!	Annars	kanske	jag	kommer	bort!”

34



Ibland	hände	det	att	han	blev	så	arg	att	han	slog	eller	
sparkade	någon	kompis.	Det	var	naturligtvis	ett	
oacceptabelt	beteende.	Problemet	var	att	han	inte	kunde	
kontrollera	sin	impuls	när	han	var	så	arg.	För	att	hitta	ett	
sätt	att	hantera	ilskan	på	ett	mer	acceptabelt	sätt	provade	
vi	några	olika	varianter.	Alla	fungerade	inte	men	jag	tar	
ändå	upp	dem	här	eftersom	de	mycket	väl	kan	fungera	på	
någon	annan.	

Sebastian	$ick	göra	argpapper.	Han	valde	en	färg	och	så	
målade	han	$lera	papper	med	den	färgen.	Papperen	$ick	
torka	och	skulle	sedan	användas	som	argpapper.	När	han	
blev	så	där	kokande	ilsken	skulle	han	få	göra	av	med	sin	
ilska	genom	att	riva	sönder	ett	argpapper	i	småbitar.	

Sebastian	$ick	välja	färger	för	att	vara	glad	och	vara	arg.	
Han	valde	rött	som	glad	och	gul	som	arg.	Vi	ordnade	
sedan	tre	bollar	i	varje	färg	i	tre	storlekar.	Tanken	var	att	
när	han	var	megaarg	så	skulle	han	ta	den	största	arga	
bollen	och	hårt	krama	in	ilskan	i	den	bollen.	För	att	
beskriva	det	här	ritpratade	jag	om	det	hemma,	där	jag	
ritade	upp	en	arg	Sebastian	som	kramade	in	sin	ilska	i	
bollen	och	sedan	blev	glad.
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De	gjorde	känslobilder	på	förskolan.	Samma	färgspåk	och	
tre	olika	storlekar	på	bilderna	beroende	på	hur	glad	eller	
arg	han	var.	De	här	användes	sedan	för	att	prata	om	
känslor	för	att	öva	sig	att	känna	igen	olika	känslor.	Jag	$ick	
även	en	uppsättning	hem	som	vi	gjorde	samma	sak	
hemma	med.	"Hur	glad	är	du	nu?"	Sebastian	valde	en	av	
de	röda	$igurerna.	"Hur	arg	var	du	nyss?	"	Prata	om	ilska	
$ick	vi	lov	att	göra	när	det	värsta	hade	lagt	sig,	inte	mitt	i	
ilskan.	

Av och på med kläder
Att	få	på	sig	kläderna	har	varit	en	utmaning	både	hemma	
och	på	förskolan.	Det	är	ju	många	klädbyten	på	en	dag	på	
förskolan	med	ytterkläder	och	gympakläder.	Förskolan	
lät	Sebastian	få	platsen	längst	ut	på	kanten	mot	väggen	
för	att	han	skulle	få	mer	plats	och	slippa	ha	andra	barn	
som	klädde	på	sig	på	båda	sidor	om	sig.	Bredvid	hans	
hängare	satt	de	upp	bilder	på	ytterkläder	anpassade	efter	
säsong.	De	hjälpte	till	att	hålla	den	röda	tråden	i	
påklädningen.	Pedagogerna	tog	även	med	sig	bilder	på	
kläderna	inför	ombytet	vid	gympan.	

Hemma	har	jag	ritat	de	olika	plaggen	och	satt	upp	dem	i	
hallen.	Sebastian	som	ofta	far	omkring	lite	oplanerat	i	
hallen	när	vi	ska	gå	ut	kan	då	själv	stämma	av	mot	
bilderna	om	han	har	allt	på	sig.	Jag	behöver	bara	säga	
"kolla	bilderna	så	ser	du	vad	du	ska	göra".	
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Och	nej,	det	gör	inte	att	det	går	helt	smärtfritt.	Men	det	
går	bättre.
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Få bort sparkar och slag i barngruppen
Att	göra	det	abstrakta	konkret	är	en	viktig	
framgångsfaktor.	Det	är	är	därför	ritprat	fungerar	och	
pinnar	som	visar	hur	många	bitar	frukt	man	får	ta.	Under	
en	period	var	slag	och	sparkar	en	utmaning	i	
barngruppen.		Att	prata	om	att	man	inte	får	slå	varandra	
eller	knuffas	och	sparkas	hade	inte	hjälpt.	Under	en	av	
våra	sittningar	kom	vi	på	hur	pedagogerna	kunde	göra	
det	konkret	för	barnen	varför	man	inte	$ick	slåss	och	
knuffas.	Pedagogerna	skulle	visa	hur	kroppen	såg	ut	på	
insidan.	Pedagogerna	lånade	ett	skelett	från	
skolsköterskorna.	Med	hjälp	av	det	kunde	de	visa	på	
samlingen	under	$lera	dagar	i	följd	vilka	hårda	delar	som	
$inns	i	våra	kroppar	och	vilka	mjuka	och	känsliga	delar	
som	$inns.		Barnen	$ick	sedan	rita	hur	de	trodde	att	de	såg	
ut	själva	inuti	kroppen.	Det	blev	en	diskussion	om	hur	
kroppen	fungerar	och	vad	som	händer	när	man	sparkar	
eller	slår	varandra.	

Genom	detta	så	blev	det	tydligt	för	barnen	varför	man	
inte	skulle	slå	varandra.	De	hade	ju	sett	insidan	av	
kroppen.	Delar	som	de	inte	visste	fanns	eller	hade	sett	
förut.	Resultatet	blev	att	sparkar	och	slag	minskade	rejält	
i	barngruppen.	
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Berätta om diagnosen
När	Sebastian	var	fem	år	$ick	han	diagnosen	adhd.	Då	
valde	jag	att	inte	berätta	för	honom	att	han	hade	adhd,	
det	kändes	inte	viktigt	just	då.	Vi	pratade	om	styrkor	och	
svagheter	istället.	Att	alla	är	bra	på	olika	saker.	Men	i	
förskoleklass	så	kom	ett	rejält	bakslag.	Sebastian	började	
slåss.	Och	han	var	förtvivlad	över	att	han	gjorde	det.	Han	
grät	och	grät	över	att	han	var	en	"dålig	människa".	
Hjärtskärande!	Barnpsykologen	sa	till	mig	att	det	var	
dags	att	berätta	för	honom	att	han	hade	adhd	för	att	han	
skulle	kunna	förstå	varför	det	var	så	svårt	för	honom	att	
hejda	sina	impulser.	

Jag	funderade	på	hur	jag	bäst	skulle	berätta	för	honom.	
Jag	bestämde	mig	för	att	läsa	boken	Viktor	har	adhd	och	
sedan	visade	jag	honom	två	ritprat	jag	gjort.		

Jag	berättade	att	de	$lesta	personer	är	glada	(pekade	på	
gröna	linjen),	sedan	blir	de	kanske	irriterade	en	stund		
(gula	linjen)	och	sedan	blir	de	arga	(röda	linjen).	
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"Men	du	som	har	något	som	heter	adhd.	Du	är	glad,	sedan	
blir	du	irriterad	en	jättekort	stund	och	sedan	blir	du	
superarg!	Och	det	är	väldigt	vanligt	när	man	har	adhd.	
Det	är	när	du	är	så	här	arg	(pekade	på	de	röda	taggiga	
strecket)	som	du	slåss,	för	att	du	inte	just	då	kan	
kontrollera	dina	händer.	Det	kan	du	träna	på	och	då	
kommer	du	att	bli	bättre	på	att	inte	slåss."	

Sebastian	kände	igen	sig	i	det	och	jag	gick	över	till	den	
andra	bilden.	

"Eftersom	du	har	adhd	så	är	de	här	sakerna	svåra	för	dig,	
till	exempel	som	att	sitta	stilla	eller	att	vänta	på	din	tur.	
Men	för	andra	barn	är	det	bara	så	här	lite	svårt."	Jag	
pekade	på	staplarna	där	hans	stapel	var	grön	och	de	
andras	lila.	Sedan	tittade	vi	på	vad	som	var	lätt	för	honom	
men	som	kanske	inte	var	lika	lätt	för	andra	barn.	Han	
blev	mycket	intresserad	av	staplarna	och	vi	hade	ett	bra	
samtal	om	vad	han	kunde	göra	för	att	få	högre	stapel	på	
det	som	var	lätt	och	lägre	på	det	som	var	svårt.	

Jag	var	noga	med	att	avdramatisera	det	hela	och	
Sebastian	gjorde	ingen	stor	sak	av	beskedet	heller.	Dagen	
efter	tog	vi	med	teckningarna	till	förskoleklassen	där	han	
$ick	berätta	för	fröken	att	han	hade	adhd.	Han	tog	fram	
teckningarna	och	förklarade	staplarna	och	arg-linjerna	
för	henne	som	visade	passande	förvåning	och	intresse.	
Det	blev	väldigt	bra.	Ett	par	veckor	efteråt	$ick	jag	reda	på	
att	Sebastian	även	hade	informerat	sin	klass	om	sin	adhd	
utifrån	teckningarna.	Barnen	hade	suttit	helt	stilla	och	
lyssnat	på	hans	genomgång.	Vilken	lycka	att	de	tog	emot	
det	så	bra!	Och	vad	skönt	det	kände	att	Sebastian	själv	
ägde	sin	diagnos.	
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Okej, hur gör man med jackan?
Har	du	tänkt	på	exemplet	med	tjatet	om	hänga	upp	
jackan	i	början?	Nu	när	du	läst	nästan	hela	boken	så	
kanske	du	själv	har	några	tankar	om	hur	man	få	till	det	på	
annat	sätt	än	att	tjata?	

Här	är	ett	förslag	på	tillvägagångssätt

1)	Gör	en	tydlig	plats	i	hallen	där	jackan	ska	hänga,	gärna	
med	bild	på	en	jacka	och	namnet	på	ditt	barn.	

2)	Visa	barnet	och	berätta	att	jackan	ska	hänga	där.

3)	Sätt	upp	en	lapp	på	väggen	intill	och	säg	att	för	varje	
gång	barnet	självmant	hänger	upp	jacka	så	sätter	du	upp	
en	stjärna	där.

4)	Berätta	att	när	barnet	har	fått	ihop	till	exempel	tio	
stjärnor	så	får	det	en	belöning	(och	berätta	vad	det	är).	

5)	Beröm	barnet	varje	gång	under	dagen	som	barnet	
hänger	upp	jackan	rätt.	

6)	Om	barnet	inte	hänger	upp	jackan	säg:	"oj	nu	glömde	
du	hänga	upp	jackan.	Ingen	guldstjärna	den	här	gången	
men	kanske	nästa	gång!"

7)	När	du	tycker	att	barnet	har	börjat	hänga	upp	jackan	
självmant	och	nått	målet	om	antalet	guldstjärnor	avslutar	
du	övningen.	"Tänk	nu	har	du	lärt	dig	att	hänga	upp	
jackan	själv,	det	är	ju	toppen!"

8)	Fortsätt	berömma	barnet	när	det	gör	rätt.	"Det	är	så	
bra	att	du	hänger	upp	jackan,	det	blir	så	trevligt	i	hallen	
då!"	Ett	värdefullt	beröm	kan	också	vara	att	du	berättar	
för	någon	annan	hur	duktig	barnet	har	varit	när	barnet	
hör	på.	"Fem	dagar	hängde	xx	upp	jackan	i	hallen,	du	
skulle	ha	sett	vad	duktig	han/hon	var!"
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Hur hann pedagogerna göra detta?
Hur	hade	de	tid	med	allt	detta	och	mer	därtill?	Var	de	
ovanligt	välbemannade?	Nej,	faktiskt	inte.	

Några	av	framgångsfaktorerna:

1)	 Deras	åtgärder	var	få	och	tydliga	efter	våra	
månadsavstämningar.	”Vi	började	direkt	dagen	efter,	vi	
visste	ju	att	det	snart	skulle	återrapporteras.”

2)	 Förberedelser	gjordes	tillsammans	med	Sebastian	
och	krävde	därför	inte	annan	tid	än	den	i	barngruppen.	

3)	 Material	återanvändes.	Hade	de	ritat	upp	
förberedelser	för	t	ex	promenaden	till	gympan	så	
användes	den	lilla	boken	hela	terminen.	

4)	 Deras	personliga	förmåga	och	tilltro	till	metoden	
ökade	allt	eftersom.	Åtgärderna	var	självförstärkande	
eftersom	de	fungerade	och	förenklade	tillvaron.	

5)	 Genom	att	lägga	tid	på	förberedelse	så	gick	
genomförandet	mycket	lättare	vilket	sparade	tid.		Det	ger	
mer	positiv	energi	att	jobba	förebyggande	än	att	hantera	
kon$likter	som	uppstår	i	själva	genomförandet,	t	ex	ute	på	
ut$lykten.	

6) Strukturen	var	positiv	för	hela	barngruppen.
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Bloopers!
Gör	jag	allting	rätt	jämt?	Lyckas	alltid	förstärka	goda	
beteenden	i	rätt	tid,	prata	i	positiva	termer,	aldrig	säga	
nej	i	onödan	och	alltid	ligga	steget	före	i	planering	och	
förberedelser?	Nej,	verkligen	inte.	Jag	jobbar	fortfarande	
på	hur	jag	uttrycker	mig,	vilka	krav	jag	ställer	och	att	ge	
alternativ	istället	för	att	bara	säga	nej.	Men	jag	tänker	att	
om	jag	lyckas	80	procent	av	gångerna	så	får	jag	ta	de	
andra	20	procenten	som	jag	inte	mäktar	med.	Man	är	ju	
bara	människa.

Och	vet	du,	det	gör	ingenting.	Genom	att	börja	tänka	rätt	
och	bestämma	sig	för	att	försöka	så	gör	du	redan	skillnad.	
Du	gör	mer	rätt	än	fel.	Du	skapar		bättre	förutsättningar	
för	barnet.	Och	det	ger	resultat.

Häromdagen	åkte	jag	med	båda	barnen	för	att	titta	på	en	
hundtävling.	Rörigt	som	det	är	när	man	ska	iväg	själv	
med	två	barn	så	hade	jag	inte	en	tanke	på	att	förbereda	
Sebastian	på	vad	som	skulle	hända.	När	vi	kommer	dit	
och	jag	ser	honom	springa	omkring,	jaga	lillasyster	och	
prata	jättehögt	inser	jag	mitt	misstag.	Jag	försöker	
beskriva	för	honom	vad	som	gäller	på	tävlingar:	gå	och	
prata	med	vanlig	röst.	Inte	springa,	inte	skrika.	Men	det	
var	liksom	försent.	Sebastian	hade	svårt	att	ta	till	sig	den	
informationen	då,	där	på	plats.	Senaste	gången	vi	hade	
varit	där	så	hade	det	varit	en	tom	fotbollsplan	som	han	
och	ett	par	kompisar	hade	sprungit	omkring	på	och	lekt	
helt	fritt.	Det	var	hans	förväntningar	på	den	här	platsen.	
Jag	upprepar	reglerna	och	Sebastian	säger	lite	generat	till	
mig:	”Mamma,	ibland	vet	inte	jag	när	en	dumhet	är	en	
dumhet,	det	är	svårt	för	min	hjärna.	”

En	gång	skulle	vi	åka	till	centrum	och	göra	några	ärenden.	
Jag	visste	att	vi	skulle	på	biblioteket,	mataffären	och	
apoteket.	Det	jag	hade	sagt	till	Sebastian	var	att	vi	skulle	
åka	till	biblioteket.	Det	andra	hade	jag	tänkt.	När	vi	är	
klara	med	biblioteket	tror	ju	han	(såklart)	att	vi	ska	åka

hem.	När	jag	säger	att	vi	har	två	ärenden	till	så	bryter	han	
ihop	och	blir	förtvivlad.	För	han	VILL	ju	INTE.	Han	vill	
bara	åka	hem	och	vila	i	SOFFAN!
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Så	onödigt!	Hur	enkelt	hade	det	inte	varit	att	berättat	det	
för	honom	hemma,	innan	vi	åkte?	Att	förbereda	är	att	
skapa	förutsättningar	för	att	lyckas.	Det	är	att	minimera	
kon$likter.	Och	det	är	att	skapa	harmoni.

Hur	många	gånger	har	jag	inte	sagt	"sitt	ordentligt",	
"uppför	dig	nu",	"sluta	bråka".	Vad	är	ordentligt?	Hur	ska	
man	uppföra	sig?	Det	här	är	typiskt	abstrakta	ord	som	vi	
vuxna	gärna	slänger	oss	med.	Jag	jobbar	på	att	tvätta	bort	
dem	ur	mitt	språk	och	ersätta	dem	med	"sitt	på	rumpan",	
"sänk	rösten	och	stå	stilla"	och	så	vidare.	Tydliga	
instruktioner	vad	jag	vill	att	Sebastian	ska	göra	istället.	

Det	är	viktigt	att	bestämma	sig	för	vad	det	är	som	är	rätt	
beteende	och	hålla	på	det.	Annars	kanske	man	får	mer	av	
något	som	man	egentligen	inte	vill	ha.	Kompromissa	inte	
det	första	du	gör	utan	sätt	en	nivå	som	du	vet	att	barnet	
kan	lyckas	med.	Hellre	för	lätt	än	för	svårt.	Sen	kan	man	
öka	svårighetsgraden	stegvis.	

Här	är	några	frågor	som	jag	ofta	får	när	jag	håller	
föredrag.	

Det känns omständligt, tar det inte mycket tid?
Det	tar	framför	allt	lite	tankemöda	eftersom	du	behöver	
tänka	ur	barnets	perspektiv.		Den	tid	du	lägger	ner	på	att	
planera	och	förbereda	har	du	oftast	igen	i	själva	
utförandet	för	att		aktiviteten	går	lättare	att	genomföra.	
Det	ger	dessutom	mer	positiv	energi	på	att	förbereda	
barnet	jämfört	med	att	hamna	i	en	kon$likt	senare.	
Använd	samma	material	$lera	gånger	om	det	är	
situationer	som	kommer	igen.	

Jag kan inte rita.
Inte	jag	heller,	som	du	sett.	Det	behövs	verkligen	inte	
något	avancerat.	Streckgubbar	kommer	man	långt	på.	
Barn	verkar	dessutom	välvilliga	och	är	beredda	att	tolka	
in	det	du	säger	att	det	är.	
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Blir det alltid bättre om man ritpratar eller 
förbereder?
Kanske	inte	alltid,	ibland	misslyckas	vi	i	allafall.	Men	
sannolikheten	att	barnet	faktiskt	klarar	uppgiften	ökar	
rejält.	Funkar	det	inte	första	gången	så	försök	igen.	
Försöka	att	fundera	över	varför	det	inte	fungerade.	

Hur ska man veta varför det blev fel?
Utifrån	vad	jag	vet	om	Sebastians	svårigheter	så	kan	jag	
ofta	räkna	ut	i	förväg	vad	som	kommer	att	bli	svårt,	till	
exempel	vara	stilla,	vara	tyst,	vänta,	prata	med	låg	röst.	
Om	han	inte	klarar	av	detta	i	en	situation	så	kan	jag	
"felsöka"	genom	att	tänka	igenom	om	jag	hade	förberett	
honom	på	vad	som	gällde	för	den	speci$ika	situationen,	
krävde	jag	att	han	skulle	göra	det	svåra	för	lång	tid?	Hade	
han	något	att	sysselsätta	sig	med	så	att	han	hade	
förutsättningar	att	klara	det?	Ofta	kommer	jag	då	fram	till	
vad	det	var	som	gjorde	att	det	blev	för	svårt.	Det	kan	
guida	mig	för	att	klara	nästa	situation	bättre.

Alla i arbetslaget eller familjen vill inte ta till 
sig detta, är det då någon idé att göra det här?
Absolut!	I	den	bästa	av	världar	så	skulle	alla	vuxna	runt	
barnet	vara	med	på	tåget	men	så	ser	det	ju	sällan	ut.	Utgå	
från	vad	du	kan	göra	och	börja	där.	Det	kommer	ändå	att	
ge	resultat.

Funkar det här lika på alla barn med adhd?
Alla	barn	är	olika,	testa	dig	fram	vad	som	fungerar	och	
var	uppmärksam	på	vad	som	faktiskt	fungerar	lite	bättre.	
I	början	kanske	du	inte	får	så	jättestora	resultat.	Se	de	
små	förbättringarna	och	låt	dem	guida	dig	att	du	är	på	
rätt	väg.
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Jag blir så arg ibland och då gör jag inte som 
jag tänkt. Förstör jag allt då?
Nej	verkligen	inte.	Vi	blir	alla	arga,	säger	och	gör	saker	
som	inte	är	särskilt	konstruktiva.	Konstatera	det,	släpp	
det	och	gå	vidare.	Du	får	hela	tiden	nya	möjligheter	att	
göra	rätt.	Genom	att	börja	tänka	på	vad	du	kan	göra	för	
att	förbättra	situationen	kommer	du	att	göra	$ler	kloka	
val	och	det	kommer	att	göra	skillnad.

Mitt barn är flera år äldre, är det inte för sent 
då?
Det	är	aldrig	försent.	Det	kanske	är	svårare	för	att	vissa	
beteenden	är	inrotade	men	genom	att	ändra	rutiner	i	
vardagen	så	kan	du	ändå	göra	skillnad.

Hur vet jag var jag ska börja?
Vilka	situationer	tycker	du	är	svåra	i	vardagen?	Välj	en	
situation	som	du	vill	ska	fungera	bättre	och	börja	där.	
Fundera	över	vad	som	hände	precis	innan	och	efter.		

Gör	det	tydligare	för	barnet	vad	som	gäller	där	till	
exempel	genom	ett	bildschema	eller	att	ritprata.	Gå	
igenom	bilderna	med	barnet	så	det	vet	vad	som	
förväntas.	När	barnet	sedan	gör	något	som	är	lite	bättre	
så	var	snabb	med	att	berömma	det.	Har	du	gjort	detta	så	
är	du	på	god	väg	att	få	den	situationen	att	fungera	bättre.	
Om	det	inte	fungerar	första	gången	så	prova	igen.	Kanske	
är	det	något	som	du	behöver	ändra	på.

Barnet gjorde bara halva uppgiften bra, ska jag 
ändå berömma det?
Ibland	ger	vi	barn	uppgifter	som	egentligen	består	av	
$lera	delar.	Du	kan	berömma	varje	del	som	barnet	klarar	
och	låta	det	få	en	ny	chans	på	den	del	det	inte	klarade.	
Bestäm	dig	för	vad	det	är	du	vill	berömma	och	sätt	inte	
kraven	för	högt.	Ställ	krav	på	en	sådan	nivå	att	du	är	
säker	på	att	du	kan	hålla	dem.	

Om	du	ändrar	kraven	mitt	i	uppgiften	så	gör	det	ofta	
barnet	förvirrat	och	situationen	blir	otydlig.		Det	är	oftast	
bättre	att	börja	med	ett	lågt	krav	och	sedan	stegvis	öka.	
Det	ger	dig	möjlighet	att	berömma	rätt	beteende	ofta	och	
ger	barnet	möjlighet	att	lyckas	nästan	jämt.	
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Verktygslåda för hugade föräldrar och 
pedagoger
Vad	härligt	att	det	$inns	så	många	saker	vi	kan	göra	i	
vardagen	för	att	underlätta	för	både	oss	själva	och	
barnen.	Det	kommer	inte	att	innebära	att	går	smärtfritt	
utan	några	kon$likter	eller	trassel.	Men	det	kommer	att	gå	
bättre.	Här	är	lite	av	det	du	kan	göra.	Och	när	du	börjar	så	
kommer	du	att	hitta	egna	knep	som	fungerar!

Säg vad du vill att barnet ska göra i stället för 
vad det inte ska göra. 

Var mycket tydlig med vad som gäller i olika 
situationer. 

Avled ilska genom att intressera barnet för 
något annat. 

Ritprata istället för att bara prata.

Säg ja där det går.

Sätt ord på beteenden som du vill ha mer av.

Visa på tiden, t ex med Timstock.

Visa på framgång, t ex genom papper med 
stjärnor.

Visa aktiviteter i bildschema.

Beröm det barnet gör som du gillar. 

Svårt med val? Rita eller visa bilder.

Rikta energin genom att ge barnet uppdrag.

Beröm dig själv när du lyckas!

Beröm vuxna runtomkring dig när de lyckas.
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Det här kan du göra för att underlätta goda 
beteenden
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Jodå, du har alla möjligheter i din hand!
Om	du	är	förälder	eller	pedagog	och	läser	det	här	så	
kanske	du	vid	$lera	tillfällen	har	tänkt	att	det	här	är	
omöjligt	att	hinna	med.	Och	att	orka	med.	Jag	kan	förstå	
att	du	tänker	så.	Det	hade	nog	jag	också	gjort	om	jag	hade	
fått	allt	i	ett	svep	från	början.	Och	jag	fattar	att	man	inte	
bara	kan	skriva	en	liten	bok	och	få	en	massa	vuxna	att	
ändra	sina	vanor	och	beteende	i	vardagen.	

Jag	vill	bara	skicka	med		att	du	kan	vara	i	
förändringstrappan	just	nu	och	att	du	kanske	be$inner	du	
dig	långt	ner	på	den.	Kanske	väljer	du	att	förkasta	det	här	
eller	förklara	för	dig	själv	varför	det	inte	går.	Vi	har	alla	
våra	inre	monologer.	Du	tänker	kanske	att	det	här	
fungerar	för	att	vi	hade	särskilda	möjligheter	eller	någon	
speciell	förmåga.	

Jag	lovar	dock	att	om	du	vågar	ta	det	första	steget	och	
prova	något	av	det	som	tagits	upp	här	så	kommer	du	att	
göra	dina	egna	erfarenheter	kring	vad	som	fungera	bra	
och	mindre	bra.	Framför	allt	så	kommer	du	att	ha	testat	
något	nytt	i	de	situationer	du	har	som	inte	fungerar	idag.	
För	du	vet	ju	att	det	du	gör	i	de	lägena	idag	inte	fungerar.	

Vi	vuxna	påverkar	barn	vid	varje	möte.	Vi	är	så	mycket	
viktigare	än	vad	vi	ibland	tror	och	har	så	stor	inverkan	på	
barnens	vardag.	Du	har	möjligheten	att	göra	skillnad	för	
de	barn	du	möter	i	varje	dag.	Du	kan	påverka	ett	barns	liv	
i	en	helt	ny	riktning	genom	att	ge	förutsättningar	som	
barnet	kanske	aldrig	haft	förut.	Vilken	fantastisk	
möjlighet!

Du	kommer	långt	på	att	vara	lite	ny$iken	och	modig.	
Prova	något,	det	värsta	som	kan	hända	är	att	det	inte	
fungerar.	Då	är	det	bara	att	prova	igen	eller	testa	något	
annat.

Kör	hårt,	allt	att	vinna!	Noll	att	förlora!	Äg	problemet	så	
äger	du	också	lösningen.		  
 
Stort	lycka	till!

49



Vill du ha mer inspiration? Följ Funka med adhd på Facebook 
eller prenumerera på nyhetsbrevet!  Anmäl dig på explain.se

Följ podcasten Funka med adhd-Jill&Gill som du hittar där  
poddar finns. 

Du kan också följa mig på Instagram, sök på Jill Nyqvist.

Vill du boka ett inspirerande föredrag för ett gott samarbete 
mellan skola och hem? Hör av dig till jill@explain.se

Vad hände sedan? 
Sedan	jag	skrev	den	första	versionen	av	den	här	boken	
har	min	son	blivit	snart	tio	år	gammal.	Han	har	precis	
gått	ut	trean	och	ska	börja	fyran	till	hösten.	Under	hela	
hans	uppväxt	har	jag	varit	orolig	för	hur	det	skulle	gå	att	
börja	skolan.	Han	som	hade	så	mycket	energi,	hur	skulle	
han	kunna	sitta	stilla	i	en	skolbänk	i	40	minuter?	Han	
med	sin	impulsivitet	hur	skulle	han	kunna	räcka	upp	han-	
den	och	vänta	på	sin	tur?	Han	som	inte	kunde	hålla	röda	
tråden	i	ett	vanligt	samtal,	skulle	han	lyssna	på	läraren	
framme	vid	tavlan?	

Sebastian	$ick	en	assistent	från	första	dagen	i	ettan	och	
tack	vare	det	$ick	han	en	så	bra	start	som	var	möjligt.	Se-	
bastian	har	fått	många	olika	typer	av	stöd	i	vardagen.	Han	
har	möjlighet	att	sitta	i	ett	mindre	rum	och	arbeta	när	
han	behöver	det.	Hela	klassen	har	tydligt	schema	på	tav-	
lan	hur	dagens	lektioner	ser	ut.	Han	har	haft	anpassade	
uppgifter	både	på	lektionerna	och	i	läxor.	
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På	grund	av	hans	dåliga	motorik	har	han	mycket	svårt	att	
forma	bokstäver.	För	att	det	inte	ska	bli	ett	oöverstigligt	
hinder	är	hans	assistent	sekreterare	åt	honom	så	att	han	
kan	fokusera	på	att	få	själva	uppgiften	gjord	och	inte	
fastna	på	svårigheterna	att	skriva.	Sedan	andra	terminen	i	
ettan	äter	han	medicin	och	den	har	gjort	underverk	för	
hur	han	har	kunnat	koncentrerat	sig	och	klarat	av	sociala	
relationer.	

Det	har	inte	varit	en	lätt	resa	men	han	har	kämpat	på,	
skolan	har	gjort	vad	de	har	kunnat	och	det	har	givit	
resultat.	Jag	har	fortsatt	haft	ett	aktivt	samarbete	med	
specialpedagog,	pedagog	och	assistent.	Jag	ser	tre	
områden	som	kan	fungera	som	kvitto	på	att	strategierna	
har	fungerat:	

Han	har	vänner	(vilket	inte	har	varit	självklart),	han	har	
en	aktiv	fritid	(som	inte	bara	består	av	att	spela	dator)	
och	han	har	klarat	de	nationella	proven	i	trean	vilket	kan	
ses	som	ett	kvitto	på	att	han	har	lärt	sig	det	som	krävs	för	
att	nå	målen.	

Inget	av	detta	hade	varit	möjligt	utan	ett	stort	arbete	från	
många	människor.	Jag	är	så	tacksam	för	det	och	jag	kän-	
ner	tillförsikt	för	framtiden.	

Jag	är	övertygad	om	att	även	min	son	kommer	att	$inna	
sin	plats	i	världen.	Och	det	kommer	ditt	barn	också	att	
göra.	

Tack	för	att	du	tog	dig	tid	att	ta	del	av	vår	historia!	

Jill	Nyqvist,	stolt	mamma.	
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