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Jill Nyqvist

Hjälp!
Mitt barn har adhd
Konsten att leda dig själv i en utmanade
vardag
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Hej förälder
Jag heter Jill Nyqvist och är förälder till två barn som har helt vanliga
behov men som behöver lösas på särskilt sätt. Min son Alexander är 11
år och har diagnos adhd. Lillasyster Olivia är 6 år och har ingen diagnos
men det krävs ibland eftertanke för att få det att funka kring henne. Jag
älskar dem båda och vill göra mitt bästa för att de ska få tillgång till alla
sina styrkor och förmågor. Jag vill att alla vi föräldrar ska kunna se
tillbaka på våra barns uppväxt och känna oss nöjda över vad vi
åstadkommit som föräldrar. Nöjda inklusive alla motgångar, inklusive
att resultatet av våra ansträngningar inte alltid har blivit det vi önskat
och inklusive framgångarna. Känna att vi lärt oss det vi behöver och övat
oss på bli bättre och därmed känna att vi har gjort allt vi kunnat. Mer kan
ingen göra. Men jag tror att det ofta inte är så. Att vi föräldrar många
gånger känner oss otillräckliga, frusterade över saker vi borde gjort mer
av. Eller mindre av.

Jag tror att vi som har barn med adhd behöver ha en rätt stor
verktygslåda för att få vardagen att funka. I den lådan behövs många
olika verktyg för krävande situationer. Vi kan inte bara ha en hammare
och se alla problem som spikar. Lådan behöver dessutom innehålla
verktyg som hjälper oss att hantera oss själva. Men vi behöver inte
komma på allting själva – vi kan lära av varandra. För det är ofta svårt
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att leda sig själv genom de utmaningar som det innebär att ha barn med
adhd. Vi ställs inför situationer som är svåra oftare än vad föräldrar
vanligtvis gör.

Enligt en omfattande undersökning som Attention gjorde 2015 har så
många som 83 % av de som svarade tvingats gå ner i arbetstid eller
sjukskriva sig på grund av att situationen kring barnet inte fungerar. För
många är det en nästan omöjlig uppgift att få rätt stöd från myndigheter,
vården och skolan. Så ska det inte behöva vara men det är verkligheten
för många. Samhället behöver komma i kapp för att kunna möta det
behov som finns. Det fins mycket vi inte rår över. Den här boken handlar
om den del vi faktiskt kan påverka, oss själva. Min önskan är att dela
mina erfarenheter till dig som orkar och vill göra vad du kan för att göra
din vardag bättre.

För att må bra och kunna stödja våra barn på bästa sätt behöver vi vara i
balans själva och ha tålamod och uthållighet motsvarande en tibetansk
munk. Ibland är det svårt och det har varit min vardag de senaste tio
åren då jag har balanserat ett krävande jobb som chef med en utmanande
vardag hemma. Jag har lagt mycket energi på att förstå mig själv
eftersom det har visat sig vara nyckeln till att få en väl fungerande
vardag där jag oftare förmått vara den bästa versionen av mig själv.
Långt ifrån alltid, men oftare. Det har gjort stor skillnad i mitt liv att
styra mitt eget agerande utifrån en plan istället för att agera i affekt. För
det uppstår många situationer i vardagen där mitt tålamod prövas, där
tvivlen kommer över mig och där tillvaron känts oöverstigligt svår. Med
metoder och med övning kan vi nå bättre resultat och må bättre längs
vägen. Det finns inte ett rätt sätt leda sig själv genom en utmaning. Det
här är mitt sätt.

Det här är en bok du får skriva i. Inte bara får skriva, jag rekommenderar
å det starkaste att du faktiskt gör det. Stryk under det du håller med om,
notera det du inte håller med om. Kommentera med egna reflektioner

och svara på frågorna direkt i boken. Och nej, det räcker inte med att du
tänker svaren. De måste ut ur dig och ner på papperet. För det händer
något när vi får ner våra tankar, önskemål och målbilder där vi kan se
dem. De blir liksom mer på riktigt.

Att gå igenom personlig utveckling är ingen snabbfix och jag jobbar med
mig själv varje dag. Ibland lyckas jag bättre, ibland sämre. Det är en del
av resan. Du har en situation hemma som ger dig möjlighet till personlig
utveckling varje dag. Det gäller för alla föräldrar men för oss som har
barn med diagnos blir det tydligare och mer angeläget. Våra brister blir
mer synliga i takt med att barnets svårigheter blir mer påtagliga.

Vill du hänga med på resan är det bara att fortsätta läsa. Och gör det
med pennan i handen. Det är när orden träffar dina erfarenheter som 1+1
blir 5. Du behöver koppla in dig själv och löpande relatera dina tankar,
känslor och erfarenheter till det du läser.

Jag är glad att du är här. Nu kör vi!
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Kraven och insatsen är hög
En del saker kan vi påverka och göra bättre. Andra saker kan vi inte rå
på. Våra barn har de styrkor och svagheter de har. Barnpsykologen sa till
mig en gång när sonen var liten: ”Jill, du kan inte fixa allting. En del
saker kommer att vara svårare för Alexander oavsett vad du gör.” Jag
ville så gärna hitta pedagogiska strategier som skulle förebygga och lösa
alla våra problem. Men jag kunde inte fixa allting. Det fanns både en sorg
och en lättnad i det. Det är viktigt att bestämma sig för vad som är vad.
Vad kan jag påverka och vad kan jag inte påverka? Annars kommer vi
att slita ut oss med ambitioner som aldrig någonsin hade en möjlighet att
lyckas.

Kanske är det svårt för andra att förstå hur vardagen ter sig för familjer
med barn, och ofta vuxna, med adhd och vilken belastning det innebär.
När det oftare är bråk på morgonen än det är lugnt. När det är ett halvt
världskrig vid middagen och barnet ändå inte är kvar på stolen, när
favorittröjan är i tvätten och det orsakar ett utbrott deluxe, eller när
syskonen halvt slår ihjäl varandra, ja då behövs ett mycket större
ledarskap.

Vi behöver inte
LÖSA allt själva.
Låt oss HJÄLPA
varandra!
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Barn med adhd riskerar att oftare än andra barn hamna i konflikter. De
har svårt med impulskontrollen och tänker inte på konsekvenserna av
sitt agerande. När de ska träna sig i att hitta strategier för att hantera sin
ilska – vilka är deras förebilder då? Jo det är vi föräldrar, oavsett om det
är bra eller dåligt.

Vem har du störst respekt för på jobbet? De personer som tappar
humöret, säger en sak men gör något annat och ändrar åsikt hipp som
happ? Eller den som behåller humöret i en stressad situation, den som
tar kommandot för att hitta lösningar och lugnt står fast för sin åsikt
även när den blir ifrågasatt? Det är lättare att bygga en god relation till
människor som är ärliga och förutsägbara. De som inte kommer med en
taskig kommentar även om det är befogat. De som inte skäller i onödan
och som uppmuntrar oss i vardagen. Vi behöver värna om relationen till
vårt barn och jag tänker att en god relation går före att kortsiktigt vinna
en argumentation.

Utmaningarna är många men vi behöver inte lösa allt själva. Vi kan dela
med oss av våra erfarenheter och inspirera varandra. Jag är glad att du
valt att lägga din värdefulla tid på att ta del det som hjälpt mig genom
åren. Jag hoppas det kan ge dig en nudge framåt.

Kraven ökar och insatsen är hög. Om inte vi klarar av att ratta vardagen
– vem ska göra det åt oss? Om vi sjunker ihop i en hög och gråter av
förtvivlan, hopplöshet och brist på energi så kommer ingen och lyfter
upp oss och säger att allt ska bli bra. Vi får lyfta upp oss själva, kavla upp
ärmarna och hitta lösningarna. För vi måste orka med alla delar av vår
vardag. Därmed inte sagt att vi inte får vara ledsna, känna oss dränerade
på all energi eller frustrerade. Men vi har inte råd att vara kvar där.
Jag har målbilder eller ambitioner för hur jag ska agera och de hjälper
mig att göra bättre val i stunden. När jag misslyckas (vilket jag
regelbundet gör) så får de mig upp på rätt väg igen. För jag vet hur jag
vill göra även om jag inte alltid förmår att göra det. Och det är poängen
med att ha formulerat riktningen för sitt föräldraskap. Det hjälper oss att
göra rätt, det hjälper oss att lägga märke till när vi gör fel. Och det
hjälper oss att lägga märke till när vi faktiskt gör ett riktigt bra jobb som
föräldrar. När berömde du dig själv senast?

Det är lätt att fastna i självförebråelser. Det är alltid något man borde ha
gjort som man inte har gjort, eller något som man har gjort men inte
borde. Vi är ofta strängare och mindre förlåtande mot oss själva än vad
vi är mot våra vänner. Vi skulle väl aldrig säga så elaka saker till våra
vänner som vi gör åt oss själva?

Som föräldrar är vi i en maktposition där vi måste var den större parten.
Erkänna våra fel, be om ursäkt när vi gjort tokiga saker och förlåta (både
oss själva och vårt barn). Vi måste vara den som tar initiativ och gör det
först. Då händer flera bra saker. Vi visar våra barn genom handling hur
man löser konflikter, vi stärker relationen till våra barn och vi ökar vår
respekt för oss själva. Tre långsiktigt viktiga vinster.
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Diagnos?
Nej tack!

Sorg eller lättnad?
När min son Alexander var fem år gjorde vi en utredning för att se om
det var något särskilt med honom. Jag gjorde den för att förskolan
rekommenderade det så tydligt. Om de inte hade gjort det hade jag nog
väntat. Jag tyckte att vardagen fungerade ganska bra. Förskolan sa att det
var lättare att få utredningstider när han var ung och att om det var
något han behövde stöd med var det bäst att få reda på det så tidigt som
möjligt. Och det lät rimligt och klokt. Idag är jag glad att vi gjorde
utredningen då.

Hur kände du när du fick reda på att ditt barn har en diagnos? Jag vet att
många tycker att det är en lättnad att ”äntligen” få besked. De har känt
länge att något är fel och de har inte förstått vad. Diagnosen blev en
förklaring till varför det varit svårt både hemma och i förskolan eller
skolan. För att få diagnos ska flera kriterier vara uppfyllda. Ett av dem är
att problemen ska ha yttrat sig i tidig ålder vilket innebär att det kan ha
gått många år innan en utredning visar att det är fråga om en diagnos.
Många år av slit och kämpande, hjärtskärande konflikter och tokiga
upptåg.
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När jag fick besked om Alexanders diagnos kände jag ingen lättnad alls.
Jag kände bara stor sorg. Nu när jag tänker tillbaka på situationen hos
barnpsykologen så är den tragikomisk.

Vi sitter i ett mötesrum. Den trevliga och kompetenta barnpsykologen
går igenom allt material som utredningen har givit. Det är en hel del.
Hon redogör noggrant för observationer, tester och resultat.

Barnpsykologen: Utifrån det här så bedömer jag att Alexander har adhd.
Mycket adhd.

Efter allt vi har jobbat med hemma, efter allt jag lärt mig om att styra mitt
eget beteende och övat på bemötande, efter alla anpassningar på
förskolan lyckas jag ändå bli chockad. Sa hon adhd?! Var det inte bara
dryga och jobbiga ungar som hade det? Jag kan inte tro att det är sant.
Det finns ju många situationer som Alexander klarar hur bra som helst.
Om hon hade sett honom i de situationerna, hade hon gjort en annan
bedömning då?

Jag (tveksamt): Jag vet inte om jag tycker att du har tillräckligt med underlag
för att göra den bedömningen.

Barnpsykologen (tålmodigt): Jo men det tycker jag att jag har. Jag har…
Hon går igenom materialet igen.

När jag gick till mötet hade jag ett friskt och normalt barn. När jag gick
därifrån hade jag ett barn med en funktionsnedsättning.

Min reaktion var motsägelsefull. Jag visste hur mycket jag hade gjort
hemma för att få vardagen att fungera. Jag visste hur förskolan hade
anpassat och hittat lösningar. Ändå tyckte jag inte att han kvalade in för
en adhd-diagnos. Det jag ville att utredningen skulle visa var att
”Alexander är lite hyperaktiv nu men det kommer att växa bort!” Det var

det jag ville att hon skulle berätta för mig. Inte att jag hade ett barn med
ett funktionshinder som skulle göra det svårare för honom resten av
hans liv. För min inre syn såg jag tiden på förskolan, skolan, gymnasiet
och hela vuxenlivet. Alltid lite svårare för honom än för andra barn.

När jag håller föredrag för föräldrar brukar jag fråga hur de har reagerat.
Många säger att det var en lättnad. Andra säger att det var både en
lättnad och en sorg. Vi kan känna många känslor för samma sak. Om jag
hade svårt att acceptera diagnosen hade min man ännu svårare med det.
Fel på hans son? Åh nej, det var inget problem med hans barn! Det är ju
många barn som är vilda i femårsåldern.

Jag förstod att adhd (förmodligen) var rätt bedömning men
känslomässigt kunde jag inte ta in informationen. Jag behövde lite tid att
smälta beskedet. Älta och tänka alla katastrofscenarier jag kunde komma
på. Ifrågasätta om det var rätt och om och om igen komma fram till att, ja
det var rätt bedömning. Det tog ett tag innan jag insåg att inget hade
förändrats, diagnos eller inte. Om han inte hade fått adhd-diagnos hade
vi ändå haft alla utmaningar kvar. Och nu när han fått diagnos hade vi
samma läge. Varken mer eller mindre. Även om det kändes som att allt
hade ändrats var allt det samma som innan. På gott och ont.

Till slut kände jag bara att det fick vara nog. Jag minns att jag var ute och
gick med hundarna en kväll med de här gnagande tankarna. Plötsligt var
det som att pusselbitarna föll på plats och jag insåg att det fick vara nog
med ältande nu. Att jag hade fått ett besked jag inte ville ha innebar inte
att det inte var sant. Det innebar bara att det var ett besked jag inte ville
ha. Om jag fortsatte förneka det här skulle det inte hjälpa mitt barn på
något sätt. Jag var hans mamma och jag ville det bästa för honom. Att
inte se sanningen i vitögat var inte att göra honom några tjänster. Jag
tänkte att jag ska äga det här problemet för då äger jag också lösningen.
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Dags att äga problemet �
Jag fattade två beslut. Det ena var att diagnosen inte fick användas som
en ursäkt för dåligt beteende, utan som en förklaring till varför han
behöver stöd och hjälp med sådant som var enklare för andra barn.

Det andra var att jag skulle skapa de bästa förutsättningarna för att ge
honom tillgång till sina styrkor. För jag tyckte att han hade så många
styrkor och jag ville att andra skulle se dem och inte döma honom efter
hans svagheter.

För mig betydde att äga problemet och därmed lösningen att jag skulle
lägga min energi på det jag kunde påverka. Att jag skulle lära mig det jag
behövde, lägga den tid som krävdes och hålla fokus på våra framgångar.
Jag förstod att det skulle komma många saker som låg utanför min
direkta kontroll – ingen mening med att låta dem ta upp energi och
tankekraft. När jag landade i de besluten så mattades de oroliga
känslorna. Jag kände både ett lugn och en beslutsamhet. Och framförallt
fick jag ny energi och kraft framåt. Jag satt inte längre i baksätet och
undrade vart bilen var på väg – jag hade satt mig i förarsätet och valde
väg.

Att ta emot ett negativt besked
Varför reagerade vi som vi gjorde på beskedet om diagnosen?
Feedbacktrappan beskriver det här på ett bra sätt. Det är en modell som
jag har använt både för att få syn på mina egna och andras reaktioner.
Jag vet inte om den har stöd i forskningen men den är ändå värdefull i
sin enkelhet. Jag gillar den för att den sätter ord på känslor och ger
struktur för hur vi kan komma ur våra egna låsningar. Den ger även
möjligheter att bemöta andra på ett smartare sätt. När jag tog emot
beskedet om sonens diagnos var jag ganska långt ner i trappan. Jag ville
inte att det skulle vara sant och sköt ifrån mig beskedet.

Ju bättre kännedom du har om dig själv desto lättare kommer du att
känna igen dig i de olika stegen. Att ta emot ett negativt besked eller
kritik är svårt för de allra flesta av oss. Det kan till och med vara så att
när du läser den här boken blir du provocerad. Någon del i dig skaver.
Det kan vara för att du inte håller med men det kan också vara för att du
känner trycket av att du behöver ändra på något och det känns
obekvämt. När någon ger oss information som vi inte tycker om kan vi
motsätta oss den. Den kan kännas som ett angrepp på oss som personer.

Första steget på trappan är att förkasta informationen. Tänk dig en
person som knackar på dörren för att berätta något för oss. På det här
steget öppnar vi för att sedan slänga igen dörren i ansiktet på personen.
Det här stämmer inte, det känner jag inte igen, glöm det och så vidare.
Här har vi inte tagit till oss något av vad den andra personen sagt.



1716

Andra steget är att försvara oss. Här håller vi dörren öppen tillräckligt
länge för att ilsket säga något i stil med ”det är ju inte hans fel att de
andra inte kan sluta retas! Klart att han blir arg!”. Vi känner oss
attackerade och kastar ur oss alla försvar för varför det är som det är.
Efter det slänger vi igen dörren utan att lyssna på eventuella
motargument.

Tredje steget är att (bort)förklara informationen. Vi står i dörren och
förklarar för den andra personen varför situationen uppstått, alla
bakomliggande orsaker och varför det här egentligen inte är vårt fel. När
vi har givit alla våra förklaringar stänger vi bestämt dörren igen.

Fjärde steget är lyssna och ställa frågor. Här bjuder vi in personen som
knackat på. Sätter oss vid köksbordet och får höra personen berätta vad
som hänt, hur det påverkade honom och hur han uppfattade läget. Vi
ställer frågor och är beredda att lyssna på svaren. När vi inte förstår
ställer vi utforskande frågor istället för att bli upprörda och säga emot. Vi
kanske inte håller med om allt personen säger till oss men vi gör ingen
poäng av det utan anstränger oss för att förstå händelsen ur hans
perspektiv.

Femte steget. Här har personen lämnat vårt hus med en känsla av att ha
blivit lyssnad på. Vi sitter kvar vid köksbordet och funderar över
informationen vi fått. Vänder och vrider på det vi hört och funderar på
om vi håller med. Om vi ska göra en förändring eller om vi ska fortsätta
som förut. Kanske är vi kvar på det steget i flera dagar för att låta
informationen mogna för att vi så småning om ska hitta ett svar. Här
inser vi att det handlar om perspektiv. Att allt kan vara sant beroende på
från vilken utgångspunkt vi betraktar eller upplever händelsen.

Jag har många gånger fått anstränga mig för att lyfta mig själv upp i
trappan. Jag har känt både obehag och ilska inför information om mina
barn och har kunnat identifiera det som motstånd. Bara genom att inse

det har det hjälpt mig att backa från mina egna tankar och börja lyssna
mer på motparten. Trappan har hjälpt mig att hantera jobbiga situationer
på ett mer konstruktivt sätt. Som förälder till barn med adhd möter vi
många situationer där vi ställs till svars för olika saker. Situationer där vi
känner ett behov av att försvara och rättfärdiga det som hänt. Det kan
vara något vi själva gjort, våra barn gjort eller jobbiga besked kring våra
barn. Vi vill få till en så bra vardag för barnen som möjligt i skolan, på
fritiden och i familjen. För att vara framgångsrika i det behöver vi
relationer som fungerar. Relationer till pedagogen, assistenten, tränaren
eller vad det kan vara. Ibland är de relationerna obefintliga, hårt ansatta
av djupa konflikter.

I de fall det är det minsta framkomligt tjänar vi på att försöka hitta ett
sätt att förbättra relationerna, för våra barns skull. Det kan innebära att vi
behöver backa, ta ett djupt andetag och försöka se situationen ur den
andres perspektiv, för först då kan vi nå fram med vår egen bild av vad
som behöver göras. För vad tjänar det till om vi förstår vad som behöver
förändras om vi inte kan få personen på andra sidan bordet att se det
också. Vägen dit går oftast inte genom hårda diskussioner utan genom
att försöka förstå andras perspektiv och lägga till vårt eget. Det kan vara
svårt, för när det gäller det viktigaste vi har, våra barn, är det lätt att bli
lejonet som är beredd till vilken strid som helst. Och självklart ska vi ta
fighten när det krävs – men vi ska göra det på smartaste sätt för att bli så
framgångsrika som möjligt.
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SORGEN
över LIVET
som inte blev.

Ett annat slags liv
Innan du fick barn hade du kanske en bild av hur livet med barn skulle
se ut? Vilken förälder du skulle vara, vad ni skulle göra? Födelsedagar,
utflykter, skolstart och kalas. Kanske formades de bilderna av din egen
barndom, kanske av vänner som redan fått barn. Oavsett hur bilden såg
ut tvivlar jag på att du hade föreställt dig den vardag du fick. Det är
mycket vi behöver lära oss att acceptera. Vårt barns förmågor och
begränsningar, omgivningens reaktioner, vår egen förmåga och
begränsningar. Ibland förmår vi inte att acceptera läget för att det känns
ohållbart, orimligt svårt och rent ut sagt orättivst. Det är mänskligt att
känna så. Jag har varit där många gånger och kanske du också?

Vi måste få sörja att livet inte blev vad vi tänkt oss. Sörja för att sedan
komma till ro med vad det blev – ett annat slags liv. Se det livet med alla
dess nyanser, inte bara svart och vitt. Inte bara bra och dåligt utan alla
gråskalorna. För ljusglimtarna finns där även i en tuff vardag. När vi kan
se vardagen som den är och inte som vi önskade att den var kan vi
acceptera vår situation. När vi gör det då får vi ny ro i sinnet.
Frustrationen minskar och vi hittar fler och bättre lösningar. Vi kan se
vårt liv i ett mildare ljus och vi kommer att må bättre.
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Jag hade aldrig kunnat förutspå de utmaningar jag har mött. De problem
vi löst eller den vardag vi har. Trots utmaningarna kring sonen valde vi
att skaffa ett syskon. Det är fem år mellan dem och de är ofta en explosiv
kombination. Kanske kommer det att växa bort och ge sig med tiden,
kanske inte. Det spelar ingen roll. Det är som det är och allt jag kan göra
är att förebygga slagsmål och hantera konflikter så gott jag förmår.

"Hittills har vi överlevt 100%
av våra dåliga dagar."

Hur är det för dig? Sörjer du att livet inte blev som du tänkt dig? Att
vardagen blev så mycket svårare och kanske mer begränsad än du trott?
Att du fått hantera så många fler svårigheter, så många oförstående
vuxna och så många strider för ditt barns behov? Det kan kännas
orättvist, som att bli snuvad på en tillvaro som andra verkar ha fått. Jag
möter ofta föräldrar som skamset säger att de känner sig avundsjuka på
andra familjer som kan äta middag tillsammans, åka på utflykter, besöka
vänner och allt verkar bara fungera. Säkert bidrar alla foton på lyckliga
familjer på sociala medier till känslan av utanförskap. Men varför ska vi
skämmas över att det känns smärtsamt att se det, det måste väl vara en
naturlig reaktion? Men vi behöver välja hur vi låter det påverka oss och
våra fortsatta handlingar på längre sikt. Ingen tjänar på att köra fast i de
här tankarna.

Jag har aldrig haft någon annan vardag och kan inte föreställa mig en
tillvaro där allt går lätt och flyter på. Däremot uppskattar jag den
harmoni som nu uppstår allt oftare i vår familj på ett sätt jag aldrig tror
skulle vara möjligt om jag inte hade den andra sidan också. Kaoset. Det

må vara en klen tröst när allt är som jobbigast, men de lärdomar jag har
fått under de tio år som gått har gjort mig till en bättre människa. Det
kanske låter pretentiöst och i någon mån blir vi väl alla bättre människor
när vi blir föräldrar. Men den ödmjukhet inför människors svårigheter
och livsval jag har nu hade jag aldrig fått om jag inte upplevt det jag har
gjort. Mina barn har gjort mig till en tålmodig mamma, en ödmjuk och
tydlig chef, en förstående vän och uthållig kvinna. Jag skulle inte vilja
vara utan de erfarenheter och insikter jag fått även om de ibland har varit
dyrköpta.

Varje dag när jag vaknar kan jag bestämma hur jag ska möta barnen. Jag
försöker att möta dem med ett leende varje morgon oavsett hur jag mår.
Jag sätter mina egna tankar och känslor åt sidan för en stund och möter
deras sömndruckna ansikten med ett leende och säger något vänligt. För
så hade jag velat möta dagen varje dag när jag var liten. Min belöning
blir oftast deras leende tillbaka. Inte alltid men det är okej.
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Jag sörjer inte livet som inte blev. Kanske för att jag inte hade byggt upp
en bild av hur det skulle bli. Om du sörjer det liv som inte blev så är det
helt okej. Det är mänskligt och vi måste få tänka, "tänk om inte…" Sedan
behöver vi släppa det och gå vidare. Alltid röra oss framåt. Bakåt finns
lärdomar men inga lösningar. Allt vi kan påverka är här och nu. Inte vad
som hände igår och inte vad som händer imorgon. Här och nu, ett steg i
taget. Vi mår bättre när vi förmår att fokusera på det vi kan påverka och
inte uppehålla oss för mycket i det som varit eller det som kommer.

Och hittills har vi överlevt 100 % av våra dåliga dagar. Min PARTNER
och JAG tycker
inte lika ...
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När vi inte är på samma spår
Visst vore det fantastiskt om du och din partner jämt hade samsyn kring
hur ni ska hantera era barn? Att ni är på samma spår. Att båda accepterar
diagnosen, har liknande tankar kring hur ni ska stödja barnen och båda
är sugna på att lära mer samtidigt. Vi får ofta höra att det är viktigt att
vuxna kring barnen har samsyn och agerar konsekvent. Det blir tydligare
för barnet som får bättre förutsättningar att utvecklas åt rätt håll.

Jag fattar det. Det vore verkligen toppen. Men hur ofta är det så
egentligen? Jag tror att verkligheten är krångligare än så. Vi föräldrar
har olika erfarenheter med oss från vår egen uppväxt. Vi värdesätter
olika saker, vi har olika förmåga att styra vårt eget beteende, vi tyngs av
olika saker och vi har olika styrkor. Alla de där olikheterna skulle kunna
vara till fördel för oss om vi kunde prata om dem. Kunde vi det skulle vi
ha nytta av olika perspektiv för att lösa de utmaningar som vi
gemensamt ansvarar för. Men ofta hamnar vi i egna diskussioner,
dispyter eller direkta konflikter kring hur vi bäst ska hjälpa våra barn.
Ska de klara sig mer själva med mat, kläder och packning eller få hjälp?
Hur länge är okej att sitta vid skärm? Hur får de prata till oss föräldrar?
Hur länge får de sova bredvid oss istället för i egen säng? Hur säger vi

ifrån som föräldrar, lugnt eller höjer vi rösten? Ska de kunna umgås med
sina syskon utan att bråka eller delar vi på dem? Ska vi kunna göra det
andra familjer gör eller anpassar vi? Ska läxan göras till varje pris eller är
det okej att avstå för att undvika utbrott deluxe? Ska barnen förberedas
eller ska de klara sig ändå? Medicin eller inte medicin? Ska de komma
direkt när vi ropar eller är det okej med fördröjning? Ja det är en oändlig
massa beslut i vardagen där vi kan tycka olika om vad som är bäst för
barnen på både kort och lång sikt. Vissa frågor blir dessutom så
infekterade att vi inte ens kan prata om dem.

En del föräldrar bor inte längre ihop. Det kan göra det än svårare att
samarbeta kring barnet. Vardagen hos respektive förälder kan se olika
ut. Ofta har barn med adhd dessutom en eller två föräldrar som själva
har adhd. Ibland har föräldern en diagnos och insikter i sina egna
svårigheter och behov, andra gånger har föräldern ingen diagnos men
alla svårigheter som följer av adhd. Föräldrar kan ha haft en tuff uppväxt
med skolgång som inte funkade, jobbiga misslyckanden och brustna
relationer. Allt det här kan ligga obearbetat och olöst i en ryggsäck som
tynger varje dag, om än omedvetet.

Förutsättningarna för oss föräldrar att ha samsyn och agera konsekvent
för våra barn är verkligen inte de bästa alla gånger. Det är klart att det
blir jobbigt för alla parter. Barnet får hantera två föräldrar med olika
regler och reaktioner. Vi ska hantera både både oss själva, barnet och den
andra föräldern.

Min man och jag var inte på samma linje när vår son fick diagnosen. Vi
var inte ens på samma planhalva. Om jag var tveksam var han direkt
motståndare till diagnosen. Han såg inte att vår son hade några problem
utan tyckte att hans beteende tillhörde åldern. Han ville inte att vår son
skulle få en stämpel som skulle belasta honom framåt. Min mans
motstånd kom sig av omsorg för vårt barn. Det blev ett känsligt och
onämbart område. När jag försökte ta upp något märkte jag att han inte
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alls tog det till sig eller ville diskutera lösningar. Jag la ner försöken att
övertyga eller påverka honom. Jag lät honom vara där han var och sökte
kunskaper och insikter på egen hand. Det var en jobbig tid och jag
undrade om vi någonsin skulle se lika på situationen. Det är lätt att vi
föräldrar hamnar i konflikt med varandra i de här lägena. Konflikter som
vi inte är betjänta av eftersom det vore betydligt bättre att lägga den
tiden och energin på att stödja barnet. Under den här perioden tyckte jag
att det var mer energikrävande att hantera vårt icke-pratande än att få
vardagen att funka med sonen.

Nu kan jag förstå vad som låg bakom hans avståndstagande. Han hade
egna jobbiga erfarenheter av tiden i skolan. Han kände att det var hans
fel att sonen hade problem, det kom från hans sida. Han kände sig som
en dålig förälder och lade mycket av förklaringen till vår sons problem
på sig själv. Han hade skuldkänslor och det gjorde honom obenägen att
ta in ny information.

Adhd är ärftligt och är ingens ”fel”. Dessutom har jag lika mycket adhd
på min sida av släkten som han har på sin. Sannolikheten att vi skulle få
ett barn med adhd måste genetiskt sett varit mycket hög. Inget av det
visste vi då. När vår kunskap om adhd ökade kunde vi se mönster hos
våra respektive familjer i ett nytt ljus. Det var som att rikta en
strålkastare på nya ställen i ett rum och inse att det fanns mycket mer i
rummet än vad vi tidigare trott. Med kunskap om vad adhd innebär för
utmaningar och problem i vardagen fick saker och ting plötsligt en
förklaring utöver ”dålig karaktär”.

Jag jobbade på och gjorde de anpassningar i vardagen som krävdes på
egen hand. Jag läste böcker och jag rannsakade mig själv och mitt
agerande. Insikterna kom stegvis till min man. Han blev successivt mer
mottaglig för att prata om vår son och hans behov. Jag har frågat honom
vad det var som gjorde att han ändrade sig.

”Jag fick ny information, lärde mig vartefter och det satte igång en

massa tankar hos mig. Jag såg vilka resultat du fick och hur du

samarbetade med förskolan. Jag såg att det fungerade bra. När jag var

med på ett möte såg jag skolans engagemang och hörde hur de försökte

hjälpa Alexander. Det gjorde att jag kände mig tryggare med att adhd:n

inte skulle bli en negativ stämpel. Kanske var det mer så förr.

Jag har lyssnat på vad du har sagt över åren även om jag kanske inte

alltid har visat det. Och jag tror att ditt lugna bemötande mot mig har

underlättat. Det är viktigt att lyssna även om det är jobbigt, att tänka på

vad som blir bäst för barnet, släppa sitt eget ego och lägga tid på att lära

sig mer.”

Min man följde till slut med på en föreläsning om adhd, en
informationsträff om medicinering och ett par möten med skolan. Där
fick han nya insikter och hans oro la sig successivt. Nu är läget helt
annorlunda. Han har gjort en stor personlig resa och utvecklats under de
här åren, lärt sig mycket och anpassat sitt agerande i vardagen. Jag är
stolt över den resa han har gjort för att jag vet att den inte varit enkel.

Under de här åren är det jag som har haft kontakt med förskolan och
skolan. Jag har gått på möten och diskuterat problem och lösningar. Jag
har berättat för min man vad vi tagit upp när jag kommit hem. Förskolan
och skolan har haft en löpande dialog med mig via e-post eller telefon. Så
här i efterhand kanske det var dumt? Från början kändes det nödvändigt
eftersom min man inte ville gå på mötena. Jag tror dock att det hade varit
värdefullt om någon hade ringt honom istället för mig, för att stämma av
ett möte eller fråga hur det gick. En specialpedagog sa till mig nyligen:
”Jag ringer alltid pappan för att stämma av mötestider och höra hur det
är. Då har de ofta ett väldigt mycket frågor och funderingar.”
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Smart tycker jag. Så klart har pappor lika mycket tankar som mammorna
oavsett vem som kommer på mötet. Kanske kan det vara lättare om de
blir uppringda och får en möjlighet att ställa frågor på telefon istället för
att komma på ett möte. Självklart kan det vara tvärt om i relationen, att
mamman är den som har svårast att ställa om. Jag har mött flera familjer
där pappan är den som har kontaktat mig för råd om hur han ska
hantera både sitt barn och förhållandet till mamman.

Hur är det för er? Vad tycker ni lika om och var har ni inte samsyn?

Jag tycker _________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

Min partner tycker_______
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
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Svårt att lyssna på varandras syn på vardagen
Barnen underlättar inte alltid för oss att skapa samsyn. Forskning visar
att de ofta agerar olika mot föräldrarna, vilket gör att vi kan ha olika
erfarenheter av vad som fungerar och vad som är ett problem. Det kan
göra att det blir ännu svårare att få samsyn. Att bara komma till insikt i
att vi faktiskt kan ha olika upplevelser som båda är sanna, är en resa i
sig. Det kräver att vi lyssnar på varandras version och accepterar att den
kan vara sann trots att vi inte känner igen den.

Om du är den som har accepterat ert barns styrkor och svårigheter, vad
kan du göra för att hjälpa den andra förälder på traven? Hur stor insikt
har du i vad som pågår i den andra förälderns huvud? Vet du verkligen
varför din partner är avogt inställd?

Jag vet inte hur du gör men jag kan vara galet dålig på att lyssna utan att
värdera informationen. Jag hör något han säger och om jag inte håller
med dömer jag ut hans upplevelse genom att argumentera emot.
Konsekvensen av att han öppnar upp och berättar vad han känner är att
jag dömer ut hans version. Inte särskilt trevligt och det ger inte bra
samtal. Det kan dessutom leda till att han slutar försöka berätta. Så
korkat av mig.

När jag verkligen lyssnar utan att komma med egna kommentarer till det
jag hör fungerar det mycket bättre. Inte konstigt eftersom vi människor
vill känna att vi blir förstådda. Vi vill inte att någon kommer och berättar
för oss vad vi ska tänka, vad som är rätt och vad som är fel. Vi vill bli
bekräftade i våra känslor oavsett vilka de är. Så istället för att säga ”det
är inte så farligt” eller ”hur kan du tänka så?!” behöver vi visa att vi har
hört och förstått. ”Du tycker det är jättejobbigt när barnen skriker och då
tappar du humöret”. När vi känner att vi är förstådda slappnar vi av och
blir mer mottaglig för ny information.

Vår iver att föra över vår oändliga visdom till vår partner gör att vi blir
mer upptagna av oss själva än uppmärksamma på vad som sker hos den
andre. Vi glömer att det här är en känslomässig process som behöver ta
tid. Tankar behöver mogna, ältas lite och gärna luftas tillsammans med
andra för att vi ska komma vidare. Det är mänskligt. Vår takt för hur vi
kommer till insikt är olika. Är du den som ligger före behöver du förstå
vad din partner är mottaglig för. Att forcera fram insikter funkar inte.
Försök att vara lyhörd och förstående även när du möter motstånd. Det
tror jag i längden är en mer framkomlig väg.

Och ja, det kan vara galet frustrerande.
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Att känna
sig DÖMD
av andra ...

Barnen - en reflektion av vår förmåga?
Har du känt dig bedömd och dömd av andra någon gång? Det är
jobbigt. Varför är det så viktigt för oss att få andra människors gillande?
Visst kan vi förstå varför det är angeläget med människor som står oss
nära men vi har ofta ett behov av att rättfärdiga det vi gör även inför
främlingar. Personer vi möter en gång i livet och aldrig kommer att se
igen. Varför är det så?

Förklaringen finns i vår biologi och när vi känner till det kan vi lättare
frigöra oss från behovet av att få andra att tycka att det vi gör är rätt.
Sedan 40 000 år har vi blivit utrustade med en hjärna som tar sociala
relationer på stort allvar. Då, när vi levde på savannen, var det en
livsnödvändighet att vi fick tillhöra flocken. Vår hjärna letar därför hela
tiden efter tecken på om det finns hot mot att få tillhöra gruppen. När
tecken hittas larmar hjärnan och stressystemet aktiveras. När vi däremot
gör saker som får andras gillande triggas istället belöningssystemet och
vi mår bra. Tänk att vi sitter på fikat på jobbet och instämmer i gruppens
allmänna mening. Det känns bra, vi känner att vi är en del av
gemenskapen. Vi följer normen.
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Vi bryter mot normen när våra barn inte klarar (för andra) vardagliga
aktiviteter och vi hanterar situationen med den strategi vi vet fungerar,
men som inte är den omgivningen förväntar sig. När vi går emot
normen känner vi oss dömda. Ibland får vi också höra kommentarer om
vad vi borde göra och hur vårt barn borde göra. Människor som inte
känner oss men som ändå tar sig friheten att dela med sig av sina
synpunkter. Ord från dem som inte vet vad vi går igenom, vad vi gjort
och hur vi valt. För det är lätt att vinna matchen från åskådarbänken.
Det är annat att ständigt vara i de här situationerna. Våra barn tar inte
hänsyn till om vi har en dålig dag, om vi är slutkörda, arga eller ledsna.
Och tyvärr verkar okända människor inte göra det heller.

Vi är inte rustade för att ignorera sådana kommentarer. Utan träning går
de rakt in i oss och gör oss stressade, arga eller sårade. Vi kan inte få alla
att förstå och det är heller inte rimligt att lägga den energin på en okänd
person på tåget som fäller elaka kommentarer. Det blir lättare om vi har
accepterat våra barns svårigheter och är helt trygga med hur vi måste
hantera dem. Och det blir lättare när vi accepterar att andra inte kan
förstå (även om man önskar att de då kunde hålla sina tankar för sig
själva).

Varför känner vi oss dömda av andra? Därför att barnens agerande kan
kännas som en reflektion av föräldraskapet. Har vi ett barn som beter sig
som han ska, är väluppfostrad och lugn innebär det att vi har lyckats
med vårt föräldraskap. Vi har tagit vårt ansvar och lärt barnet vad det är
som gäller i olika situationer. Deras agerande är kvittot på vår
framgång.

När barnen inte beter sig som de ska, när de pratar för högt, springer
runt för mycket, undviker ögonkontakt och inte verkar lyssna på andra
vuxna eller avbryter med olika infall bryter de mot oskrivna regler för
hur barn ska bete sig. Följdaktligen har vi inte lyckats att uppfostra
barnen och därmed är vi dåliga föräldrar och kanske också dåliga

människor. Eller ännu värre, att vi känner att andra tycker att vi förstör
för våra barn. Att vi gör dem en otjänst på kort eller lång sikt.

För de föräldrar som har följsamma barn antar jag att det är lätt att tro att
det är deras insats som förälder som gjort barnet följsamt för vuxnas
krav. Men i samma familj kan det finnas ett barn som är följsamt och ett
annat som är svårt att påverka. Är det rimligt att tro att föräldrarna har
uppfostrat barnen så olika? Eller är det så att barn i grunden är olika och
därmed har lätt för vissa saker och svårt för annat?

"When you have a bad day, a really
bad day, try and treat the world

better than it treated you.”
Patrick Stump

Men egentligen är det inte våra barns beteende eller omgivningens
blickar som är problemet. Det är våra tankar om våra barns beteenden
och omgivningens blickar eller kommentarer som blir vårt problem. För
vad spelar det för roll vad någon säger om oss när vi går på stan eller hur
de tittar på oss när vi försöker hantera barnen på tåget? Det är bara
bokstäver som formar ord som formar meningar som bara får den
betydelse vi tillåter dem att få. För allt det här är hittepå. Vi har hittat på
vad vi tycker är goda beteenden och vad vi anser är dåliga. Hela vår
kultur är konstruerad, där vi har gemensamma sociala
överenskommelser vad som är bra och vad som är dåligt. Det hade
kunnat vara tvärt om, att de lugna barnen som är följsamma till vuxnas
instruktioner hade varit de som betedde sig illa. Om kulturen
premierade initiativtagare, spontanitet, aktivitet eller bara att gå sin egen
väg hade våra barn varit normen.
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Med tanke på vår hjärnas benägenhet att dra de värsta slutsatserna är det
dessutom fullt möjligt att hälften av allt vi tror att andra tänker om oss är
hjärnspöken från vår sida. Det finns något komiskt självupptaget hos oss
människor där vi alltid själva är i centrum för vår uppmärksamhet så till
den milda grad att vi på riktigt tror att andra tänker på oss i samma
utsträckning. Högst troligt har människor runt om kring oss fullt nog
med sitt och inte särskilt mycket energi över till att tänka alla de tankar
om oss som vi tror. De är själva i centrum för sina liv och glömmer
snabbt utbrottet vårt barn fick i butiken igår eftermiddag.

En befriande tanke eller hur? För hur ofta sitter du och analyserar andra
familjer och deras agerande? Hur ofta lägger du energi på att någon
betett sig konstigt dagen efter det har hänt? Och om andra har
synpunkter, vad har det för betydelse? På vilket sätt påverkar det dig och
din familj? Även om andra dömer behöver vi inte låta de orden påverka
oss. Att känna sig dömd av andra är ett val vi gör. Det kanske låter
uppkäftigt med tanke på att det verkligen kan kännas som ett fysiskt slag
i magen när människor ger sin syn på sådant de inte har med att göra.
Men faktum kvarstår. Andra har bara den makt över oss som vi tillåter
dem att ha. Och det mesta är högst troligt hjärnspöken från vår sida.

Jag har hört många föräldrar till barn med adhd som har upplevt en
oförstående omgivning. Vänner som inte förstår, lärare som klagar,
farmor som tycker att de ska sätta ner foten och visa vem som
bestämmer, fotbollstränaren som tycker att föräldern måste dela ut
konsekvenser. Så hur ska vi hantera omgivningens reaktioner på våra
barn? Första frågan får gå till dig. Är det viktigt för dig att omgivningen
förstår varför du gör som du gör? Om det är viktigt, fundera en stund
varför det känns viktigt. Skriv ner några skäl här:

1_____________________
2_____________________
3_____________________

Känns dina skäl rimliga? Om ja, varför? Om nej, varför inte? Det finns
olika strategier för att hantera det här och vilken du väljer kan beror på
situation.

När det känns superviktigt
Har du någon i din direkta närhet som mormor, farmor, nära vän eller
någon annan där du känner att det är viktigt för er fortsatta relation att
de förstår er situation? Då kan du behöva lägga energi på att öka deras
insikt kring utmaningarna med adhd och strategierna du valt för att
hantera vardagen. Se det som en investering som ger utdelning längre
fram. Utgå från att deras kritik handlar om deras egen brist på insikt i era
svårigheter. Några förslag:

• Ta med dem på en öppen föreläsning om hur det är att leva
med barn med adhd. Ibland är det mer effektivt att någon
annan berättar än att du själv gör det.

• Be dem lyssna på en podd som ger insikt om vad adhd handlar
om. Välj ut ett avsnitt som du tycker att de ska börja med.

• Försök hitta ett tillfälle där det finns lugn och mottaglighet för
dig att berätta vad diagnosen innebär och vilka strategier i
vardagen som fungerar och vilka som inte fungerar (och varför
de inte fungerar). Låt dem ställa frågor, komma med
invändningar och bemöt dem lugnt och sakligt. Försök inte
övertyga dem vid första samtalet utan utforska istället hur de
tänker och försök förstå vad som ligger bakom. Ibland behövs
tid att smälta för att få nya insikter.
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• Ge dem en lättläst bok som beskriver vardagen med barn med
adhd på ett bra sätt.

• Om du tycker om att skriva, skriv ett brev där du berättar vad
diagnosen innebär, vad som fungerar och vad som inte
fungerar.

När det är angeläget men inte superviktigt
Ibland har vi människor som, även om de inte står oss nära, gör att vi
känner ett behov av att rättfärdiga det vi gör. Några förslag på hur du
kan göra för att bemöta dem:

• Vid oönskade beteenden på olämpliga platser: Förklara att ”vi
övar på att göra xxx, det är fortfarande svårt för honom att
göra det här.”

• När du behåller lugnet: ”Jag har testat olika strategier och att
bemöta lugnt är mest effektivt. Det gör att utbrotten blir
kortare.”

• Till de som vill att du ska sätta ner foten: ”Om barn med adhd
lärde sig av skäll och tillrättavisningar så skulle de nog vara de
mest väluppfostrade barnen i samhället.”

• När de tycker att du är slapp förälder: ”Jag väljer mina strider
och den här väljer jag bort.”

• Om att curla: ”Jag tycker att det är viktigare att han fixar xx
därför hjälper jag till med det här.”

• När ni inte dyker upp som planerat: ”Det har blivit för mycket
för honom så vi är hemma och vilar. Kan vi boka om?”

• När någon anser att du borde ställa större krav: ”Jag tror att
barn lär sig genom att lyckas inte genom att misslyckas.
Därför riggar jag så att han lyckas. Det fungerar bättre att öka
kraven stegvis.”

• När du själv borde göra mer: ”Jag har en krävande vardag, jag
måste få in återhämtning, annars funkar det inte.”

Om du inte har någon möjlighet att nå fram, hur kan du minimera
konflikten eller kritiken? Kan du sätta en glaskupa över dig och inte låta
deras oförstående kommenterer och synpunkter påverka dig? Kan ni ses
mindre ofta? Kan ni ses när du känner att ditt barn har en riktigt bra
dag? Vill du bryta kontakten helt? Det kan kännas som ett drastiskt steg
men förmodligen gör vi det allt för sällan, aktiva val om vilka människor
som ska få ta plats i våra liv.

"Tänk om någon kommer på att
jag inte är perfekt!"

Att jämföra sig med andra
Har det hänt att du jämfört din familj med andra familjer? Det har jag.
Jag minns ett luciafirande på förskolan. Det var trångt och varmt. Jag
försöker balansera min pappersmugg med saftglögg samtidigt som jag,
utan större framgång, försöker hantera min son. Han far runt och är
bokstavligen högt och lågt. Ibland under borden och ibland springer han
på soffryggen mot väggen. När jag står där med svettpärlor i pannan och
glöggen som sedan länge har skvalpat ut på golvet ser jag en flicka som
också leker. Hon står med ett litet strykjärn och stryker dockkläder i
dockvrån. Hennes föräldrar sitter i närheten med ett par pepparkakor
och glögg som faktiskt är kvar i muggen. Inombords skriker jag: ni vet
inte hur det är att ha barn!

Känner du dig ibland misslyckad när du ser andra familjer? Att alla
andra verkar ha ordning på sina liv, harmoni och vara mer lyckliga? Det
är lätt att tro att de familjer som inte har barn med adhd har en perfekt
tillvaro. Att de inte har syskon som håller på att slå halvt ihjäl varandra,
att de aldrig glömmer gympapåsarna eller får utbrott på sina barn och att
de lever bekymmersfria liv. Det är nog inte riktigt sant. Summan av
utmaningarna verkar vara konstanta. Om de inte har barn med adhd har
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de andra utmaningar som förmörkar deras himmel. De har problem med
chefen, någon släkting, sin partner, sjukdomar, hus som ska renoveras
eller pengar som inte räcker till. Vi kan få problem med många delar av
livet oavsett barn med adhd eller inte. Människor med liv som vi från
utsidan bedömer som perfekta kan må hur dåligt som helst på insidan
och det får vi aldrig veta. Jämförelsen haltar alltid eftersom vi jämför vår
egen insida med andras utsida och glömmer att de också har en insida
där det pågår saker.

Eftersom vi lever i ett samhälle där vi tar del av andras liv i en
omfattning vi aldrig tidigare upplevt behöver vi hitta strategier för att
hantera det här. Vi möter många fler människor både personligen och
genom sociala medier jämfört med förr. Med insikter och perspektiv kan
det här bli en tillgång för oss istället för en belastning. Det börjar med en
insikt om att vad andra gör och lyckas med faktiskt påverkar oss. Genom
sociala medier kan vi se bitar av andra familjers liv och tror att de är
representativa för hela deras liv. Vi ser de lyckliga skärvorna och jämför
dem med våra egna liv med alla dess brister.

Vi vet att det är lätt att ta en bild per dag som ser perfekt ut, skriva en fin
text och få allt att framstå som toppen. Och trots att vi vet det påverkar
det oss och får oss att känna oss misslyckade. Därför behöver vi påminna
oss själva om att de liv vi ser på sociala medier inte är hela storyn. Vi
behöver påminna oss om att alla männsikor har saker de sliter med och
att ingen lever ett helt bekymmersfritt liv men våra bekymmer ser olika
ut beroende på våra förutsättningar.

Men det här kan faktiskt vändas till vår fördel. Om vi ser en familj som
är rimligt jämförbar med vår egen och som verkar ha koll på läget kan vi
försöka lära oss något av dem. Vad gör de som fungerar för dem? Är det
något vi kan prova? Genom att ha ett nyfiket utforskande
förhållningssätt till vår omgivning blir färre saker ett hot och vi kan lära
oss något värdefullt. Att andra lyckas betyder inte att vi inte kan lyckas.
Det finns inte en begränsad mängd framgång i världen. Om vi hela tiden
letar orsaker till våra egna misslyckanden utanför oss själva kommer vi
däremot inte hitta vägen till framgång oavsett hur vi har definierat den.

Om vi kan ha ett avslappnat förhållningssätt till andras sätt att leva sina
liv får vi större harmoni i vårt eget. Vi behöver inte skydda eller dölja
våra egna brister. Det tar en hel del energi att upprätthålla en fasad,
energi som vi så väl behöver till annat. Ingen är perfekt och det är helt
okej. Bara för att vi har brister betyder inte att vi är mindre värda. Vårt
värde definieras inte av hur framgångsrika vi är i uppfostrandet av våra
barn. Vi behöver inte kämpa för att återfå vårt värde för vi har egentligen
aldrig förlorat det. När vi öppnar upp kring vad vi har för utmaningar i
vardagen tror jag att vi lättare möts av förståelse och en växande



4342

ödmjukhet inför familjers olika svårigheter. Det är skälet till varför jag
delar med mig av mina erfarenheter. Jag tror att insikt och kunskap leder
till förståelse och acceptans.

En gång skulle jag berätta om min sons diagnos på ett föräldramöte. Det
hade varit ett långt möte och jag var sist ut. Jag hade bestämt mig för att
hålla mig kort och försöka redovisa läget så neutralt som möjligt. Jag
pratade i sju minuter och när jag såg ut över klassrummet satt flera
föräldrar med tårarna rinnande. På sju minuter hade jag skapat nya
insikter som gav starka reaktioner.

Jag slutade skämmas för mitt barn
När min son var yngre väckte hans beteende en del uppmärksamhet var
vi än kom. Det var innan han hade fått diagnos. Butiker, bibliotek,
middagar, möten, utflykter. Det var många situationer som inte passade
honom alls och han agerade därefter. Jag var van vid hans tempo men
andra var det inte. Jag lade ner en hel del energi på att försöka parera
honom och neutralisera situationerna för att andra inte skulle tycka att
han var jobbig. Jag ville att de skulle se vilken fin kille han var.

Min vän hade en jämnårig dotter som det räckte att hon höjde på
ögonbrynen åt för att dottern skulle falla in i ledet. Min vän sa aldrig ett
ont ord om vad min son hittade på. Hon var alltid förstående och vänlig.
Det var inom mig den största striden pågick. Vi gjorde utflykter med
barnen och jag fick springa som en galning efter min son medan hennes
dotter satt på en filt med ett kex i handen. Det var utmattande och det
väckte så mycket frustration hos mig.

Jag kom senare till en punkt där jag kände att det fick vara nog nu. Jag
orkade inte må så där dåligt och känna mig som en risig förälder varje
gång vi var ute bland folk. Jag bestämde mig för att sluta skämmas för
mitt barn och för mitt agerande som förälder. Jag visste vilka svårigheter
vi hade, jag visste vad vi jobbade med hemma och hur vi kämpade. Jag

fattade att andra inte förstod det. De hade inte de insikterna. Det hade
inte jag heller innan jag fick barn med adhd. Jag var en sådan vuxen som
tyckte att föräldrarna borde styra upp ungen. Men jag hade lärt mig en
läxa av ödmjukhet inför människors svårigheter under de här åren. Att
de kritiserande vuxna runt om oss inte hade gjort det fick stå för dem. De
hade sina egna lärdomar att göra. Jag satte en mental glaskupa runt oss.
Folks eventuella åsikter fick studsa bort.

När jag bestämde mig för att sluta skämmas föll en stor tyngd från mina
axlar. Det var en enorm lättnad att få lägga bort mina tankar om andras
tankar och bara hantera situationen så som den utspelade sig. Mitt beslut
minskade stressen över mitt barns beteende och gjorde mitt bemötande
lugnare och vänligare. Mitt barn reagerade med att lyssna bättre och vara
mer följsam till planen. Plötsligt hade vi en positiv spiral istället. Det här
hjälpte mig även senare när han började skolan och jag behövde hantera
andra föräldrars reaktioner på hans beteende. Jag hade övat mig på att
acceptera andra människors bristande insikter och det gjorde att deras
agerande inte gav mig lika stora energidränage.
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Tänk dig den här positiva spiralen.
Du förbereder barnet inför besök i affären och barnet är beredd på
upplägget. Du är lugnare. Ditt barn röjer ändå omkring i butiken och du
påminner om planen och skapar nyfikenhet kring matvarorna. Du
avleder med entusiastiskt prat om handlingen och barnet håller sig
närmare dig. Du känner att du har situationen under kontroll. När ditt
barn ändå springer iväg har du en buffert av tålamod och en strategi för
att få honom tillbaka. Du lämnar affären nöjd över att du hållit planen
och du känner dig stärkt i föräldraskapet. (Jag hade förmodligen dansat
en segerdans också!)

Många gånger kan vi avdramatisera situationerna både inför oss själva
och andra genom att sätta ord på det jobbiga. Om barnet uppför sig illa i
butiken. ”Vi övar på att handla men det är fortfarande svårt för honom att
ta det lugnt.” ”Jag hade en plan men det verkar inte funka. Nästa gång får
jag prova något annat.”

Det är inte situationen i sig som är problemet utan våra tankar om
situationen. Om vi tar oss an något med känsla av konflikt och
misslyckande så går vi in i ett typ av tankesätt och känsloläge. När vi tar
oss an en situation med nyfikenhet minskar stressen och vi får tillgång till
helt andra delar av hjärnan. Den nyfikna hjärnan hittar många fler
alternativ än den stressade arga hjärnan. Vi kan ställa frågor om vad vi
behöver göra för att klara situationen just nu och hur vi kan få det att
funka bättre nästa gång.

Jag har övat länge och visst kan jag fortfarande känna av andras blickar.
Att fatta ett beslut om att sluta skämmas för mitt barn och mitt eget
agerande gjorde mig inte immun men det hjäper mig att hålla fokus på
det som är viktigt. Hur jag kan underlätta situationen för mitt barn. Att
det inte alltid funkar utan ibland skär igenom ändå, ja det är väl så livet
är.
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Det viktiga samarbetet
För att barnen ska lyckas så bra som möjligt utifrån sina egna
förutsättningar krävs ett samarbete mellan hem och skola. När
samarbetet funkar kan vi utbyta information, lära av varandra, testa
strategier och åtgärder. Idéerna flödar fritt utan störningar och
stämningen på mötet är lätt och kreativ. Det är en lycka när vi sitter där
som föräldrar och känner att pedagog, specialpedagog och assistenter är
på samma linje som vi. Att hela rummets fokus på att hitta bra lösningar
för våra barn. När inga hårda ord utbyts, när ingen skuld läggs på vare
sig förälder eller barn. När fokus är på att rigga miljön och strukturen
runt omkring barnet, inte att ändra på barnet, då känns det lätt att gå på
alla möten med skolan. Så många föräldrar jag möter har den motsatta
erfarenheten. De berättar om möten där de upplever att insikt, kunskap
och vilja att hitta lösningar saknas från skolan. Trots den mängd
information som sprids om olika diagnoser saknas det fortfarande
kunskap där den ibland behövs som bäst.

Vad beror det på? Kanske kan det förklaras med att skolan, utöver sitt
viktiga uppdrag, är en arbetsplats som alla andra. Alla som har varit
med om en större förändring på jobbet vet att det ofta är svårt och att vi

Svårt att
SAMARBETA
med SKOLAN?
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Vad kan vi föräldrar göra för att höja
kvaliteten på samarbetet?
Hur kan vi som föräldrar bidra till att mötena blir bättre? Se det som ett
möte på jobbet. Se till att du vet vad ramarna för mötet är. När börjar det
och när slutar det? Vad är det ni ska uppnå med mötet? Hur ser agendan
ut? Vem dokumenterar det ni kommit fram till? Mötet är för dig och ditt
barn så ställ alla frågor du har. Ibland är det svårt att komma ihåg allt vi
vill fråga om så skriv gärna ner frågorna innan.

Utgå från att de vill väl. Om du tror att de vill ditt barn väl och tolkar
vad de säger utifrån det kommer du att höra vad de säger på ett annat
sätt. Vi tolkar andra människor utifrån vår egen föreställning om vad de
har för avsikt. Även om det blir fel i skolan ibland tror jag att de allra
flesta pedagoger, rektorer, specialpedagoger gör sitt bästa. Om du inte
håller med om något, ställ frågor för att försäkra dig om att du har
förstått vad de menar. Att visa intresse för hur de resonerar betyder inte
att du håller med. Det betyder bara att du är beredd att lyssna och att du
förväntar dig detsamma från dem.

Det är skolans jobb att se över hur situationen runt ditt barn ser ut. Deras
uppgift är inte att ändra på ditt barn. Det är att ge ditt barn de
förutsättningar han eller hon behöver för att må bra i skolan och nå

går igenom förändringen i olika takt. En del kollegor har inga problem
att ställa om till ny kunskap och nya rutiner, andra fastnar och har svårt
att ta sig vidare. Men när det inte funkar i skolan går det ut över våra
barn. Vi vet vad det kan göra med ett barn att gå igenom skoltiden med
det ena misslyckandet efter det andra med sig i bagaget. De tappar tron
på, inte bara sin egen förmåga, utan även på sig själva. I värsta fall leder
det till allvarligt utanförskap. Som förälder vill vi inget annat än att
skydda dem från att misslyckas och det är lätt att känna sig maktlös om
samarbetet med skolan inte fungerar.

Hur mötena fungerar beror på personerna i rummet. Vilken inställning
har de? Hur mycket kunskap har de och vilka insikter finns? Hur
lyhörda är de för ny information? Som förälder är det lätt att känna sig i
underläge när vi kliver in i skolans mötesrum. Det är deras arena, deras
begrepp och förklaringsmodeller och deras struktur för arbetet. De
känner varandra och ser vårt barn i skolan. Vi känner dem inte och har
inte samma erfarenhet av hur vårt barn agerar när vi inte är med. Trots
det vill jag påminna om vilken stor inverkan vi föräldrar kan ha på
mötena. Även om skolan har sina mer eller mindre fungerande rutiner är
det människor som jobbar där. I mötet påverkar föräldrar och pedagoger
varandra. Den inställning och den energi vi har när vi går in på mötet
kommer att påverka stämningen i rummet. Det kommer att ha betydelse
om vi går dit och tror att vi kan åstadkomma något bra eller om vi går dit
sänkt av upplevelsen av många meningslösa möten. Vi kan inte påverka
vilka som jobbar på skolan och vilka vi kommer att möta där. Det enda
vi kan påverka är vårt eget beteende på mötet.

Även om det är personalen i skolan som ska vara professionella och ta
första steget för att lösa upp eventuella konflikter som har varit med
föräldrar kring ett barn, vet jag att det inte alltid händer. Jag har hört
många förtvivlade föräldrar som inte vill något annat än att få till ett
meningsfullt samarbete, men som känner att det är omöjligt.
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målen för undervisningen. Utgångspunkten behöver vara funktion. Vad
är det som fungerar och vad gör det inte? Det är meningslöst att fastna i
diskussioner om vad som borde fungera, vilka krav som barnet borde
kunna hantera. Genom att fråga pedagogerna om vilka situationer som
fungerar bra i skolan och vad det är som gör att just de situationerna går
bra kan du föra samtalet framåt i en mer lösningsorienterad riktning.
Skolan kan ha en helt annan bild av ditt barn än vad du har. Det är inte
konstigt eftersom situationen och kraven är helt annorlunda där än
hemma. Därför behöver lösningarna också anpassas efter det.

Vad tycker du fungerar bra för ditt barn i skolan? Ge pedaogerna
återkoppling på det. Att få höra vad de gör bra förgyller deras vardag
också. Berätta vad du är tacksam för, vad som har gjort ditt barn glad
eller något som hänt som du tyckte var bra. Det ger dem energi och det
stärker ert samarbete, vilket gynnar ditt barn.

I den bästa av världar är det kompetenta personer inom skolan som ska
guida dig igenom det här. Men kom ihåg att du är viktig på mötet och att
vad du tar med dig till mötet gör skillnad! Ju mer lösningsorienterad och
energifylld du förmår att vara desto mer kan du smitta dem med det
samma. Vi människor är som vandrande klimatanläggningar, vi sprider
kyla och värme.

Enligt skollagen har skolan skyldighet att ge extra stöd till den elev
som behöver det. Stödet ska ges på det sätt och i den omfattning
som behövs. Det krävs ingen diagnostiserad funktionsnedsättning
eftersom stödet ska bestämmas utifrån den enskilda elevens
behov.

Otillräckliga resurser är inte en godtagbar motivering till att inte ge
en stödinsats.

Om du upplever att skolan brister i sitt ansvar behöver du ta det
vidare. Första steget kan vara att ta kontakt med rektor eller
specialpedagog på skolan. Ta reda på hur deras rutiner ser ut kring
särskilt stöd.

Vill du veta vilka rättigheter ditt barn har i skolan kan du kontakta
Skolverkets Upplysningstjänst 08-527 332 00. Det bästa är om ni
kan hitta en lösning så nära barnet som möjligt. Alltså tillsammans
med lärarna och skolan. Att vända sig till Skolinspektionen är stor
process som kan ta lång tid.

Källa: Skolguiden som du hittar på Attention.se
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TAR du hand
om DIG själv?

Vad händer om du inte prioriterar egen
återhämtning?
Vi föräldrar är de viktigaste personerna i våra barns liv. Vi representerar
kärlek, skydd, mat och tillhörighet. Hur vi hanterar motgångar,
framgångar, olika åsikter och konflikter blir vägledande för hur det ska
gå till. Vi har möjlighet att ge våra barn insikter, verktyg och tankesätt de
behöver för att må bra och utvecklas som individer, tycka om sig själva
och ta sig an livet på ett sätt som gagnar dem på både kort och lång sikt.

Därför hänger mycket på oss föräldrar. För att vi ska orka behöver vi ta
hand om oss. Vi måste fylla våra grundläggande behov och ta hand om
våra egna utmaningar (vi alla har dem) för att ha ork att hjälpa och stödja
våra barn. Det är som på flyget, hjälp dig själv till en syrgasmask innan
du hjälper grannen. Ofta prioriterar vi allt annat före tid för
återhämtning och vanor som ger energi på lång sikt. Hur lätt är det inte
att hamna i soffan på kvällen efter en hel dag på jobbet? En dag som
dessutom kanske började med en morgon som tog hela dagens energi i
anspråk. Eller att välja att ta hand om tvätt, disk och dammsugning för
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att huset är i kaos? Vi plockar, städar och planerar när vi äntligen har fått
barnen i säng. Efter det finns noll och ingen energi kvar för att ta en
promenad, ringa en vän eller något annat som kan fylla på med energi.
Vi stupar i säng, något för sent och vaknar upp med för lite sömn till en
ny dag där allt börjar om.

Det behöver inte vara så. Jag vet, för jag har valt en annan väg och det
har fungerat. Kanske kan det också fungera för dig?

Ta hand om sig själv är inte ego
Låt mig börja med en fråga. Städar du också när barnen har gått och lagt
sig? Varför gör vi det? Varför använder vi dyrbar tid för återhämtning
och energipåfyllnad till att plocka i hemmet, fixa disken och lägga i tvätt?
Jag hör ofta föräldrar som säger att de är helt slutkörda. Vardagen med
först jobb, sedan barn, matlagning och läggning är utmattande. När
barnen gått och lagt sig sig börjar nästa pass med tvätt, städning och
förberedelser för dagen efter.

Vi kan göra en jämförelse med arbetslivet. En av de återkommande
råden för att få en framgångsrik verksamhet är att lägga tid på rätt saker.
Att det är viktigare att göra rätt saker än att göra saker på rätt sätt.
Formulera målen för verksamheten, identifiera vilka aktiviteter som tar
verksamheten närmare målen och jobba på dem. Utan mål för
verksamheten kan vi omöjligt säga vad som är mest prioriterat att lägga
resurser på. Alla verksamheter har ett syfte med sin existens och när vi
blir medvetna om det känner vi större arbetsglädje. Vi är en del av något
större än oss själva och vi får ett mer långsiktigt perspektiv.

”Hjälp dig själv till en syrgasmask
innan du hjälper grannen.”

Vad skulle hända om vi såg familjen som ett företag, Familjen AB med
mål att uppnå, verksamhet att bedriva och syfte att uppfylla? Ett av de
prioriterade målen för Familjen AB behöver vara du. Att du mår bra och
har energi. Om du inte har städning som övergripande mål för ditt liv så
kanske du ska prioritera om. Ja men, kanske du tänker, är inte det
egoistiskt att sätta sig själv i första rummet? Borde jag inte lägga allt
fokus på att stödja mitt barn för det är väl syftet med Familjen AB?
Tänk så här då. Ett företag har en viktig maskin för att producera varor.
Maskinen går för högtryck och gör ett bra jobb. Skulle den gå sönder och
stå stilla en dag eller en vecka blir det oerhört kostsamt för företaget.
Inga nya varor kan produceras, det tar slut på lagret, kunderna får inga
nya produkter och söker sig till konkurrenten istället. Reparationen av
maskinen blir kostsam eftersom reservdelarna är dyra och den uteblivna
försäljningen driver snart företaget i konkurs. Vad gör en företagsledare
som är intresserad av att ha en jämn produktion för att säkra företagets
konkurrenskraft på lång sikt?

Du förstår säkert var jag vill komma med den här liknelsen. Företag med
en så viktig resurs som maskinen tar hand om den. De jobbar
förebyggande. Utför underhåll, mätningar och kontroller för att säkra att
den kan fortsätta leverera på topp. Om du är Familjen AB:s viktigaste
resurs för att nå målen med din familj då behöver du också hållas frisk
och stark. Förebyggande hälsovård för föräldrar är att ta hand om sig
själv både fysiskt och psykiskt. Det finns mycket vi kan göra för att
förbättra våra hälsa på kort och lång sikt. Men det räcker inte med att vi
vet hur vi ska göra, vi måste göra det också.
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Ont om tid?
Tid brukar kännas som den begränsande faktorn. Alltid för lite tid. Det
är intressant hur vi tänker kring tid. Den är helt demokratisk, alla har
lika mycket men ändå är det så många som upplever att de har brist på
den. Hur kommer det sig? Har du tillräckligt med tid eller känns det som
en bristvara?

Jag har märkligt nog sällan känt att jag haft ont om tid däremot har jag
fyllt min tid så pass att jag inte haft mer ork. Energi slut, soppatorsk.
Många är kvällarna då jag haft en eller två timmar kvar innan jag ska gå
och lägga mig och känt att jag inte orkar använda den tiden till något
produktivt utan bara tillåtit mig att ligga i soffan. Det har varit efter jag
har jobbat hela dagen, hämtat på förskolan, lagat mat, varit med barnen,
slängt i en tvätt, gått en timme med hundarna. Då har jag känt att det är
måste vara okej att inte göra mer den dagen även om det fanns ett par
timmar till. Jag har pratat med så många personer som inte haft varken
hund eller barn upplever att de inte hinner göra något efter jobbet. Jag
fattar inte det. Det finns ju runt fem timmar att göra något på efter jobbet,
om man jobbar kontorstider. Kanske beror det på hur uppmärksamma vi
är på hur vi använder tiden? Det är lätt att några timmar flyter iväg i
soffan, på mobilen eller vid köksbordet. Timmar som vi i efterhand inte
känner att vi har gjort något särskilt med, som om de aldrig funnits. Jag
tror att jag har använt min tid mycket medvetet för att hinna göra det jag
vill och tycker är viktigt. Jag har optimerat tiden, samkört aktiviteter och
tagit genvägar om jag hittat några.

Här kommer några exempel i fall att det där lät konstigt.

Jag har tagit med barnen på städdagar och annat som hundklubben

arrangerat. Vi har fått något att göra tillsammans samtidigt som vi gör lite

nytta för klubben.

Tre i en. Jag gillar att springa samtidigt som jag tar med hundarna och

ett barn på cykel. Då har jag motionerat mig själv, hundarna och mitt

barn har fått rörelse och frisk luft.

Jag lyssnar på poddar och ljudböcker när jag går promenader eller åker

till jobbet. Då lär jag mig saker jag har nytta av på jobbet eller i mitt

personliga ledarskap samtidigt som jag motionerar eller transporterar

mig.

Jag har trådlösa hörlurar och lyssnar på poddar ibland när jag städar,

tvättar eller klipper gräs.

Jag ringer en kompis när jag är på kvällspromenad för att hålla

kontakten.

Ja du fattar. Kanske låter helt galet men det har funkat för mig. Ibland
har jag varit så trött i huvudet att jag inte orkat ta in mer information. Då
undviker jag hörlurar och låter tankarna få sväva fritt. Hjärnvila behövs
också.

Ett annat sätt att få loss tid för återhämtning är att fatta nya beslut. Vad
skulle hända om vi använde tiden när barnen har lagt sig till 1-2 timmars
tid för återhämtning? Tid att ringa en vän, gå en promenad, springa en
vända, köra styrkeövningar, utföra en hobby, läsa en bok eller något
annat som fyller på energi. Tänk att få 1-2 timmar varje kväll där vi är
fria att göra det vi vill. Känns det omöjligt? Om inte varje kväll, kanske
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tre gånger i veckan? Jag garanterar att både tvätt, grusiga golv och
lekrummet från helvetet kommer att ligga kvar och vänta. Vad behöver
vara på plats för att få till en sådan prioritering? Ett beslut!

Många av barriärerna som reser sig framför tid för återhämtning är
mentala barriärer. Det känns jobbigt att komma igång och vardagen är
pressad. Jag har alltid jobbat på kontor vilket innebär att när jag har
kommit hem trött efter jobbet så vet jag att jag egentligen inte är trött i
kroppen. Jag är trött i hjärnan och den verkar säga till kroppen att den
också är trött. Men jag vet att det inte stämmer. Jag kommer att orka gå
promenaden eller springa en runda. Kroppen kommer igång och
knoppen blir rensad. När jag sedan går och lägger mig är jag trött fysiskt
på ett positivt sätt och jag somnar lättare.

Hundarna har definitivt hjälpt mig att hålla i den här vanan. När det är
femton minusgrader och kolsvart ute då är det svårt att lämna soffan.
Med ett par hundar som tycker att varje promenad är en fantastisk
händelse i deras liv går det lättare. Jag har förövrigt tänkt många gånger
att jag borde lära mig något av deras glädje över vardagsrutinerna.

Checklista för förändring
1. Besluta dig för att du ska satsa på din egen hälsa.

2. Förankra ditt behov med din partner så att hon eller han

förstår och inte ger dig negativa vibbar.

3. Bestäm vad du ska sluta göra för att få loss tid och energi. Det

kan vara att städa mer sällan, införa tvättdagar eller sluta kolla

serier varje kväll.

4. Genomför din plan. Börja idag. Det finns alltid skäl att börja

nästa vecka men gör inte det. Börja idag. Välj något litet och

hanterbart.

Förresten, vet du vad återhämtning är för dig? Vad som passar dig bäst?
Det är inte alltid vi har koll på vad som fyller på energi. Om du inte vet
vad återhämtning är för dig rekommenderar jag promenader. Det är
alltid en bra start att börja lägga tid på rörelse. När du är ute och går
kanske du också kommer på andra saker som ger dig energi.

Om du känner att du inte har tid och att det känns omöjligt – vad händer
om du inte prioriterar din egen återhämtning och du, den viktigaste
resursen i Familjen AB, havererar? Vem ska ta hand om verksamheten?
Alltså, vem ska stötta barnen om du är för sjuk för att göra det? Vad
gynnar din familj mest på lång sikt? Är inte du också värd att få må bra?
(Svaret på den är ja.) Om du inte orkar var den bästa versionen av dig
själv, hur ska du då kunna hjälpa ditt barn att få tillgång till sina styrkor?

Det finns två aspekter av återhämtning och hälsa som du kan påverka.
Det ena är din psykiska hälsa och det andra är din fysiska hälsa. De här
två hänger ofta ihop mer än vad vi tänker på.

Ta hand om kroppen
Att ta hand om sin fysiska hälsa handlar inte om att träna för att vara
snygg och ha en fit kropp. Det handlar om att ge din kropp möjlighet att
vara hälsosam över tid. Det finns tre grundläggande behov att ta hänsyn
till: kost, rörelse och sömn. Har du koll på alla tre har du en god
utgångspunkt för att orka med vardagen. Fallerar en eller kanske alla tre
börjar systemet svikta. Om vi sover tillräckligt får kroppen möjlighet att
reparera och återhämta sig. Vi vaknar (hyfsat) pigga och orkar genom
dagen. När vi orkar är vi inte heller lika benägna att falla för sötsaker
eftersom sötsuget ofta kommer när vi blir trötta. Äter vi vettig mat och
på regelbundna tider och har sovit tillräckligt ökar sannolikheten för att
vi ska orka röra på oss. Här kan det riktiga miraklet hända. Att lägga in
någon form av träning, rörelse, motion är ditt kanske kraftfullaste
verktyg för att vända en negativ spiral. Det behöver inte kosta pengar
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eller särskilt mycket tid. Det händer så många goda saker i kroppen och
sinnet när vi rör på oss. Det är faktiskt så effektivt att träna att du kan
göra det enbart för att må bättre psykiskt. Fysisk träning för psykisk
hälsa. Vad sägs om det? Du utvecklar en starkare knopp och får på köpet
en starkare kropp.

Hur är det för dig? Sätt ett kryss var på skalan du är idag och ett hjärta
där du skulle vilja vara.

Sover för lite________________________Sover tillräckligt

Rör mig inte alls____________________Rör mig tillräckligt

Äter inte bra alls___________ __________God kosthållning

Hur mycket rörelse behövs? Det finns en hel del forskning om träningens
betydelse för hälsan. Det verkar som att mellan två och sex timmar i
veckan är den optimala tiden för fysisk aktivitet. Se till att hålla på i
minst 20 minuter och orkar du är det ännu bättre med 30-45 minuter. Vi
säger ofta träning men det är egentligen ett för snävt begrepp. Att vi rör
på oss och får upp pulsen är det viktiga inte om vi går på ett pass, tar en
löptur eller gör ett intensivt ryck i trädgården. Om det blir ett för stort
steg att börja jogga eller cykla så fungerar promenader också. De har en
ångestdämpande effekt om än lite mindre jämfört med om du rör på dig
mer intensivt.

Hur kan vi skapa tid för rörelse i vardagen? Antingen använder vi tid vi
redan har i samband med andra aktiviteter eller så prioriterar vi om.
Ibland är det lättare att få in rörelse i vardagen om vi använder väntetid.
När vi väntar på att barnens aktivitet ska sluta kan vi ta en promenad
istället för att sitta och vänta. Vi cyklar till jobbet istället för att åka bil. Vi
går av en hållplats tidigare och går resten av vägen till jobbet. Vi tar med
en kollega och går en promenad på lunchen.

När vi har börjat få in rörelse i vardagen och känt vilka positiva effekter
det får på vår hälsa, då hittar vi tiden. Vi letar efter luckor där vi kan få
in en promenad, en löptur, cykeltur eller en vända till gymmet (som
också kan vara hallen hemma).

Osäker på om det är värt tiden?
Här är några av fördelarna vi kan få när vi rör på oss. Kolla in listan och
bedöm om det är något som vore angeläget i ditt liv. Rangorda från 1-6
vilka fördelar som känns viktigast för dig.

Du får större motståndskraft mot stress. Stressade situationer
kommer inte att ha en lika stor negativ inverkan på dig. Träning
ger dig en stressbuffert att klara av svåra situationer som
normalt triggar ditt stressystem.
När du tränar sänker du kortisolnivåerna i kroppen vilket gör
att du minskar aptiten, lagrar mindre fett och ökar
förbränningen vilket kan ge resultat på vågen.
Du minskar oro och ångest. Oro aktiverar samma funktioner i
hjärnan som stress, och träning fungerar därför som ett
motmedel även mot oro och ångest.
Du får bättre förmåga att koncentrera dig och fokusera på det
du ska göra.
Du får bättre minne.
Du blir mer kreativ.

Varför är det här viktigt just för oss som har barn med adhd? Pressade
situationer är en stor del av vår vardag. Varje dag utsätts vi för
påfrestningar som många andra föräldrar inte behöver hantera. Därför är
det särskilt viktigt att vi bygger upp motståndskraft mot stress. Vi
behöver hantera vår oro för våra barn och vår oro för att vi fattar fel
beslut. Vi behöver hålla fokus på det som är viktigt och inte låta vår
hjärna dra iväg med oss i en tillsynes oändlig mängd negativa tankar. Vi
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behöver vara våra barns struktur och minne och vi behöver vara galet
kreativa för att hitta lösningar och förebygga haverier. Håller du med?
Då kan vi konstatera att för just oss är rörelse i vardagen extra viktigt.
Precis som det är för våra barn.

Hur kan du få till rörelse i ditt liv?
1_____________
2_____________
3_____________
4_____________
5_____________

Ta hand om knoppen
Nu har vi konstaterat att fysisk rörelse i vardagen är av största vikt för
att må bra och kunna vara den bästa versionen av oss själva eftersom
träning har en så stor inverkan på hur vi mår psykiskt. Att vara i mental
balans är viktigt för att vi ska orka hantera våra barns svårigheter. När vi
är i balans själva får vi tillgång till alla de strategier och knep vi har
samlat på oss över tid för att skapa goda förutsättningar för våra barn.
När vi är för trötta, stressade eller frustrerade har vi inte tillgång till
något av det. Då är det lätt att bara agera utifrån alla känslor som väcks
när barnet agerar på ett sätt som provocerar.

Vi behöver ta vår egen hälsa på allvar och satsa det som krävs för att
behålla hälsan. När vi blir sjuka har vi en längre väg tillbaka än om vi
förebygger ohälsa. Genom åren har jag gjort mycket mental träning. Från
början var jag inte medveten om att det var det jag gjorde. Jag ville bara
hitta sätt att tänka som hjälpte mig att må bättre. Jag tycker inte om
känslor av obehag, oro eller ångest så jag har jobbat för att förebygga
dem och försökt hitta bra sätt att hantera dem när de ändå uppstår. Jag
förstår att ingen gillar sådana känslor men jag tror att vi tar oss an dem
på olika sätt varav ett sätt kan vara att inte göra något alls.

Den viktigaste pusselbiten jag har jobbat med är acceptans. Acceptans
innebär inte att jag ger upp, inte bryr mig eller bara struntar i något. Det
är en aktiv handling som kräver både aktivt beslut och agerande
därefter. Jag hittade en bra definition häromdagen:



6564

”ACCEPTANS innebär att vi VÄLJER att
se både vår inre och vår yttre
VERKLIGHET utan att fly, undvika,
förvränga eller döma den. Ett accepterande
förhållningssätt betyder inte att vi
AVSTÅR från att söka FÖRÄNDRING i en
svår situation, utan att vi slutar föra KRIG
mot TILLVARON och oss SJÄLVA.”
Anna Kåver, Att leva ett liv, inte vinna ett krig

Så bra uttryckt. Acceptans handlar inte om att stå kvar på samma ställe
om det inte är bra. Det finns ingen motsättning mellan att acceptera läget
och att försöka förbättra det. Jag kan både betrakta min nuvarande
situation och neutralt konstatera vilka känslor den väcker medan jag
ändå jobbar för att långsiktigt hitta lösningar för att förebygga fler
sådana situationer. Det finns en frihet i det att inte behöva undvika
känslor eller trycka tillbaka dem. Vi känner vad vi känner och vi tänker
vad vi tänker, men det behöver inte avgöra hur vi agerar.

Det finns mycket vi behöver acceptera: vår egna tillkortakommanden,
våra barns förmågor och oförmågor, andras bristande insikter, livet som
blev så annorlunda. När jag jobbar med min acceptans får jag ro i sinnet.
Frustrationen minskar och jag ser fler lösningar. Jag slutar föra krig mot

tillvaron och kan börja jobba för att göra den bättre där jag kan påverka.
Men finns det inte dåliga känslor och negativa tankar? Ja visst kan vi må
dåligt, det är en del av vår förmåga som människor. Vi oroar oss för både
sådant som redan hänt och sådant vi tror ska hända i framtiden. Vi har
ett ständigt pågående tankeflöde i våra huvuden. Tankar som består av
ord som blir meningar där vi hela tiden skriver vår berättelse utifrån hur
vi tolkar situationer. Insikten att allt jag tänker inte är sant, att min hjärna
inte alltid är min bästa vän är en av de insikter jag har haft störst nytta
av. Faktum är att när vi har tankar om våra tankar har vi större
förutsättningar att må bra. Det är en övning i sig att inse att vi är den
som tänker våra tankar, vi är inte våra tankar.

Psykisk hälsa behöver arbetas på lika mycket som fysisk hälsa. Vi förstår
ofta att det inte räcker med att veta hur gymmet fungerar och att tänka
på att träna för att bli stark. Vi förstår att vi behöver gå dit och göra
jobbet många gånger för att få resultat. När det gäller mental träning så
tror vi ofta att det fungerar annorlunda. Att det räcker med att läsa något
och känna igen att vi har hört det där förut och tro att det ska göra någon
skillnad. Psykisk hälsa kräver mental träning där vi övar på att hitta
strategier för att hantera alla de tankar och känslor som följer med att
vara människa. Det är inte bara den faktiska händelsen som styr hur vi
mår utan även hur vi uppfattar den händelsen har stor inverkan.

En studie jag hittade kring stress visade att höga nivåer av stress i
kombination med uppfattningen att stress är negativt sammanfaller i hög
grad med hög psykisk och fysisk ohälsa. Samma studie visade också att
det omvända gällde. Personer som var utsatta för hög stress men inte
uppfattade den som negativ visade ingen (!) ökad risk för ohälsa. Hur vi
ser på vår situation påverkar eller avgör vilken konskvens den får för
oss. Tänk att vår inställning kan ha en sådan inverkan på vår hälsa! Och
tänk vilka möjligheter det öppnar upp. Att vi faktiskt kan påverka vår
hälsa genom att ändra hur vi tänker. Tankens kraft! Det här innebär att
det är inom räckhåll för alla att jobba på sin fysiska hälsa genom att ta
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kontroll över sin psykiska hälsa. Och tvärt om, att genom rörelse i
vardagen skapa förutsättningar för en god psykisk hälsa. Här kan starka
positiva cirklar skapas.

Att leva med barn med adhd innebär automatiskt högre belastning inom
familjen, i kontakter med skola, vårdgivare, myndigheter och så vidare.
Belastning som läggs ovanpå det övriga som pågår i livet med jobb,
övriga åtaganden, syskon utan diagnos och såvidare. Därför har vi allt
att vinna på att utveckla vår förmåga att styra hur de här händelserna
inverkar på våra liv. För utmaningar kommer att fortsätta uppstå under
lång tid framöver. De övningar du kan göra i den här boken kan vara ett
steg på vägen till ökad mental styrka.
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Hjärnan är inte alltid din bästa vän
När vi försöker bli den bästa versionen av oss själva, för att kunna må
bra och möta våra barns behov på bästa sätt, kommer vi att märka att det
ibland är svårt. Personlig utveckling kräver uthålligt arbete och vi
kommer att möta hinder. För att bli bättre behöver vi förändra och
förändring kan vara svårt. Vi kan få kämpa med att leda oss själva i den
riktning vi har bestämt.

Ibland är det svårt att hålla ut för våra goda intentioner. En stor del av
förklaringen finns i hur vår hjärna fungerar. Vi har en fantastisk hjärna
men den är gjord för förutsättningar som de såg ut för 40 000 år sedan.
Då levde vi på savannen och det som var en styrka då kan vara en direkt
svaghet nu. När jag insåg hur vi faktiskt är programmerade kunde jag
förstå varför en del förändringar var så svåra för mig. Med den insikten
kunde jag försöka finna vanor som var hållbara över tid för både kropp
och knopp.

Låt oss kort gå igenom fem av de utmaningar vi får på köpet med en så
finfin hjärna.

BLI den BÄSTA
versionen av
dig själv!
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Hjärnan vill spara energi. När vi levde på savannen

var det ont om mat och då var det viktigt att spara

energi. Eftersom hjärnan är ett energislukande organ

var det viktigt att använda den på ett klokt sätt. När vi

upprepar sådant vi redan kan sparar vi energi. När vi

ska lära oss nytt eller lösa problem använder vi den

mest energislukande delen av hjärnan. Du kanske har

upplevt hur trött du blivit om du börjat på ett nytt jobb

eller gått på en hel dags utbildning? Hjärnan vill göra

sådant den redan kan och därför gillar vi våra vanor

och kan ha galet svårt att bryta dem. Vi är

programmerade för att upprepa oss.

Hjärnan är bättre på att minnas dåliga saker än bra

saker. Inte så pepp och ganska opraktiskt. Särskilt i

kombination med vår förmåga att triggas av tänkta hot.

Förklaringen finns i vårt förflutna när det var viktigare

för oss att minnas var det var besvärligt att ta sig fram,

ont om mat eller fanns farliga rovdjur än att minnas det

som var bra. Större potential att överleva om vi mindes

det som var farligt och därför har vi fem gånger fler

nervbanor som hanterar negativa känslor. Attans!

1.
2.

3.

4.

5.

Hjärnan har två starka drivkrafter: undvika obehag och

maximera belöning. Det är det här som får oss att

ta den där chokladbiten trots att vi bestämt oss (trodde vi)

för att låta bli. Det förklarar också varför vi blir kvar i soffan

när vi tänkt att ta en kvällspromenad. Hjärnan är

kortsiktig och soffan är bekvämare än promenaden. Vi kan

jobba mot långsiktiga mål också men det kräver ett

medvetet beslut.

Hjärnan tar sociala relationer på stort allvar. Det

beror på att förr när vi levde på savannen var det

livsviktigt att få tillhöra flocken. Om vi blev uteslutna

ur gemenskapen innebar det en säker död. Vår

hjärna letar därför hela tiden efter tecken på hot om att

vi inte får vara med gruppen. Det här innebär att vi gärna

gör som alla andra och att vi upplever olust när vi går

mot normen. När vi däremot håller med gruppen får vi

belöningssignaler från hjärnan.

Hjärnan kan inte skilja på faktiska hot och tänkta hot. Förr

var inte det något problem eftersom de flesta hoten var

faktiska hot. Ett rovdjur attackerade och vi förberedde oss

för att fly eller slåss. Nu är de flesta hoten tänkta hot. Tänk

om chefen inte är nöjd med mitt jobb. Tänk om mitt barn

inte blir bjuden på kalaset? Problemet med de tänkta hoten

är att vi inte vet när de upphör. När kan vi vara säkra på att

vi gör ett tillräcklig bra jobb? När kan vi vara säkra på att

det kommer att gå bra för våra barn? Alla de här tänkta

hoten triggar vårt stressystem på samma sätt som de

faktiska hoten. De riskerar att göra oss sjuka om vi inte kan

hantera dem.
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"Om du gör som du alltid har
gjort får du de resultat
du alltid har fått."

De flesta formulerar aldrig vad de tycker är viktigt i sina liv. Och av de
som ändå formulerar mål så är det många som inte når dem för att de
inte börjar göra något som faktiskt tar dem mot målet. Visst är det
komiskt? Vi når inte våra mål för att vi inte ens börjar att försöka göra
något för att nå dem. Det kan kännas självklart när vi pratar om
förändring att för att nå ett annat resultat behöver vi göra på ett
anorlunda sätt. Men i själva verket tappar vi ofta bort den insikten i
vardagen. Allt snurrar på och det blir sällan tillfälle att stanna upp och ta
ut en ny riktning. Men du har skapat ett sådant tillfälle för dig nu, starkt
gjort!

Har du koll på vad som är viktigt för dig?
Hur väl känner du dig själv? Kan låta som en märklig fråga eftersom vi
väl borde känna oss själva? Men faktum är att det är rätt ofta vi inte har
koll. Livet består av så många delar att självkännedom inte självklart får
plats i det. Att förstå våra reaktioner, känna till våra värderingar och vad
som är viktigt i vårt liv är inget som kommer per automatik. Vi kan gå
igenom ett helt liv och ändå inte ha insikt om detta.

Ju bättre vi känner oss själva desto lättare har vi att reglera vårt eget
beteende och därmed också uppnå det vi tycker är viktigt. Men det
förutsätter att vi har definierat vad som är viktigt för oss.

Det här förklarar varför vi ibland har så svårt att leva upp till våra
ambitioner. Det är svårt att ändra vanor, hålla negativa tankar borta,
motstå frestelser och vi vill gärna undvika sådant som känns jobbigt. När
vi ska försöka bli den bästa versionen av oss själva behöver vi kunna
hantera det här. Det innebär inte att vi är fångade i vår egen hjärnas
begränsningar, utan att det krävs lite träning för att bemästra det som
förr var viktiga överlevnadsfunktioner. Med insikt om att vi behöver
träna på att leda oss själva genom de framgångar och motgångar vi har i
livet kan vi både må bättre och få bättre resultat. Jag har jobbat mycket
med mig själv för att orka med min egen vardag. Jag vet att det ger
resultat men det är ingen snabbfix.

Hur får vi till en förändring? Vi har lättare att göra förändringar om vi
vet varför vi ska göra dem och har en mycket tydlig bild av vad
förändringen ska resultera i. Alltså att vi vet hur slutmålet ska se ut. Ofta
när vi ska göra en förändring tittar vi på nuläget. Hur ser läget ut nu, vad
vill vi åstadkomma och hur kommer vi dit? Testa att göra den övningen
tvärt om. För det spelar ingen roll hur ditt nuläge ser ut, det räcker med
att du vet att du vill göra en förändring. Insikter om vad som har lett till
den situationen du har nu kommer inte nödvändigtvis att hjälpa dig att
nå ett nytt läge. Det är viktigare att lägga kraft och energi på att beskriva
ditt önskade läge för dig och din familj.

Ju tydligare du vet vad du vill uppnå desto lättare kommer det att bli att
ta små steg för att nå dit. Om din målbild är skarp och krispig kommer
den att fungera som en utmärkt vägledning för vad du behöver göra för
att nå dit. När du känner att du tar steg emot din målbild kommer du att
känna dig mer nöjd med dig själv och med ditt föräldraskap. Om du
tänker dig att ditt nuläge beror på de val du hittills har gjort och
att ditt nyläge är något du hittills inte haft. Då krävs nya beteenden för
att nå dit.
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Jag vill vara med och rädda världen. Jag tror att alla människors

agerande gör skillnad och jag vill bidra till fler hållbara beteenden. För

att vi ska orka lyfta blicken och fatta kloka beslut för samhället och för

miljön måste vi må hyfsat bra och vara i balans själva. Föräldrar med

barn med adhd har en utsatt situation. Genom att bidra med mina

kunskaper och insikter hoppas jag göra skillnad och bidra till att fler

orkar och får tillgång till sina styrkor.

Jag vill fortsätta lära mig nya saker hela livet. Jag inser att jag är

ansvarig för mitt eget agerande och jag övar hela tiden att agera i linje

med mina värderingar. Jag tycker att det är viktigt att vara snäll mot sig

själv så jag övar på det också.

När du har konstaterat vad som är viktigt för dig kan du använda de
orden för att se hur de matchar din nuvarande situation. Om någon
som inte kände dig såg in på ditt liv, skulle de se vad som är viktigt för
dig? Agerar du i linje med dina värderingar i vardagen? Har du
områden som inte känns bra eller relationer som tar mer än de ger? När
vi har klart för oss vår värderade riktning kan vi också se vad som inte
passar in. Vad vi ska sluta göra. Ibland är det lätt, ibland är det galet
svårt. Börja med något lätt för att må bättre och kanske även få mer tid
över.

På kommande sidor kan du göra övningar utifrån dig.

Så, vad är viktigt för dig? Vilka är dina värderingar? De måste komma
från dig. Visst kan du inspireras av andras men du måste vara grundad i
vad du står för. Ibland är det lätt att definiera ibland är det svårt. Ta lite
tid på dig.

Det finns en övning du kan göra för att ta reda på vad som är allra
viktigast för dig. Lista femtio ord/meningar som beskriver vad du tycker
är viktigt. Japp, femtio stycken. Vänta till nästa dag. Läs igenom dina ord
och välj ut hälften som du vill spara. Dagen efter väljer du hälften av de
du har kvar. Och sista dagen tar du hälften av dem. Då har du ungefär
sex ord som är allra allra viktigast för dig just nu. Här är några förslag
om du vill ha hjälp att komma igång. De har ingen inbördes ordning och
inget ord är mer rätt än något annat. Fyll på med de ord som är viktiga
för dig.

Ekonomi Relationer Miljö Samhälle
Familj Karriär Hälsa Trygghet
Förutsägbarhet Konsekvent Barn Flexibilitet
Utbildning Lärande Äktenskap Föräldraskap
Hållbarhet Spänning Ombytlighet Utmaningar
Träning Kultur Social status Vänskap
Vara hjälpsam Personligt ansvar Människors lika värde

Om du skulle sammanfatta värdeorden och göra en beskrivning av dig
själv, hur låter den? En hisspitch där du med några meningar
sammanfattar dig och din drivkraft. Värdeord som är viktiga för mig är
till exempel lärande, hållbarhet, föräldraskap och personligt ansvar. Min
hisspitch låter ungefär så här:
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Det här ska du sluta att göra
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Dina viktiga värdeord



7978

Mål om sex månader _____
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

Mål om fem år _______
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

Skriv ner vad du önskar för din framtid. Du har mycket större chans att
nå dit du vill om du dels har formulerat det och dels har skrivit ner det.
Gör det på kort och lång sikt. På längre sikt till exempel fem år, vågar du
ta ut svängarna lite mer för vad du önskar dig för dig och din familj.
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Dina resurser________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________

Vi är inte våra
tankar. Vi är
den som tänker
våra tankar.

Vad kan hjälpa dig att nå dina mål? Vilka resurser har du som kan bli
ditt stöd på vägen? Var lite kreativ här och ta med allt du kommer på
som kan bidra till att du når målen. Vad är du bra på, vilka är dina
styrkor och förmågor? Vad kan fylla på dig med insikter du kan använda
och energi för att orka?
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Att vara tänkaren av våra tankar
Vi tänker runt 70 000 tankar varje dag. En stor del av dem finns i vårt
undermedvetna och är ungefär samma tankar som vi tänkte igår. Vad de
tankarna handlar om har betydelse för hur vi mår och hur vi ser på vår
vardag. Även om många tankar går på autopilot kan vi påverka vad vi
tänker på ofta och vad vi tänker på mer sällan. Vi kan välja om vissa
tankar ska få stort utrymme eller om vi vill byta ut dem mot andra
tankar. Vi kan göra det för att vi inte är våra tankar. Vi är den som tänker
våra tankar. Fundera på det en stund, vad det innebär att vara tänkaren
av våra tankar. Vad det innebär att bara för att vi tänker något betyder
det inte att det är sant. Att en tanke bara är en tanke. För vi har en
förmåga att ta våra egna tankar på stort allvar och utgå från att de är
sanna.

Om en en tanke är bra eller dålig beror på vilken nytta vi har av den i vår
vardag. De tankar som gagnar oss är bra för att de tar oss närmare dit vi
vill. Istället för att dela in tankar i negativa och positiva tankar kan vi
dela upp dem i funktionella tankar och ickefunktionella tankar. Det här
sättet att betrakta tankar ger mig ett sätt att förhålla mig till min inre

värld. Om jag upptäcker att jag har fastnat i tankar som skapar oro hos
mig kan jag se dem utifrån och bedöma om de hjälper mig (t ex att fatta
ett beslut) eller om de stjälper mig genom att bara skapa stress och oreda.
De tankar som inte hjälper mig långsiktigt kan jag välja bort genom att
börja fundera över vilka tankar som istället skulle kunna ta mig närmare
mitt mål.

För att klara det behövde jag inse att bara för att jag tänkte något så var
det inte sant. Jag behövde skapa en distans mellan vad jag tänker, vad
jag känner och hur jag agerar. När jag lärde mig att göra det fick jag
tillgång till så många fler vägval än innan då jag styrdes av de tankar och
känslor som kom upp. Det kändes som en befrielse att inse det, samtidigt
som det är ett jobb jag behöver göra varje dag.

“Whether you think you can, or you
think you can't - you're right.”

Henry Ford

Alla de här tankarna skapar en berättelse om vårt liv. Om vi inte är
medveten om det blir berättelsen vad den blir. När vi inser att vi är
tänkaren av våra tankar kan vi ta kommandot och själva välja hur vi
beskriver det som händer oss. Är vi ett offer för omständigheter vi inte
rår på (som att vårt barn fick adhd) eller är vi personer som övervinner
utmaningar vart efter de kommer? Båda tankesätten är möjliga och det
ena är inte mer sant än det andra. Det är bara vårt sätt att betrakta
världen. Vårt sätt att beskriva det som händer. Eftersom det är vår egen
valda sanning så kan vi öva på att välja den sanning som gagnar vårt liv.
Den berättelse som ger energi och fart framåt.
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Hantera negativa tankar
För att vi ska kunna förflytta oss mot det som är viktigt för oss behöver
vi kunna hantera vårt mentala landskap. Våra tankar kan fungera som
osynliga snubbeltrådar för oss. De kan bli hinder som gör att vi kör fast,
mår dåligt och inte kommer vidare. När vi förstår att vi kan ta kontroll
över våra tankar öppnas nya möjligheter.

Har det hänt att du fastnat i negativa tankar som du haft svårt att skaka
av dig? Tankar om hur framtiden kommer att se ut för ditt barn eller oro
för bristen på kompisar, att ditt barn äter för lite. Eller för mycket. Att
ditt barn inte går till skolan eller att det inte funkar när hon väl är där.
Att ditt barn rör sig för lite eller för mycket. Det finns ingen hejd på hur
många saker det finns att oroa sig över. Lägg till alla svåra situationer
med skolan, matrutiner och ångest som uppstår kring barnen.
Situationer som vi känner oss ansvariga för att lösa men inte alltid rår på.
Kanske ger just det upphov till den största känslan av maktlöshet och
hopplöshet? Känslan av att slåss mot väderkvarnar. Hur kan vi balansera

känslan av ansvar och skuld? Ansvar för att våra barn ska få rätt
förutsättningar i skolan och skulden när vi inte klarar att påverka till det
bättre. Ansvar för att vårt barn ska ha det bra hos den andra föräldern
och skuld över att vi inte rår på att förbättra situationen. För faktum är
att vi inte kan styra allt som skulle behöva styras över. Kan vi förlåta oss
själva för det? Ja, vi måste göra det annars riskerar vi att gå under och då
är vi till nytta för ingen, allra minst våra älskade barn. Vi behöver finna
tillit till att det kommer att ordna sig på sikt. Genom att hela tiden göra
vad vi förmår av den situation vi har kommer det att lösa sig. Att när det
känns som mest hopplöst, minnas att även detta kommer att gå över.

"This too shall pass."

En del tankar kan kännas överväldigande och inte särskilt funktionella.
De väcker känslor hos oss och vi upplever dem som sanna. Det vi
formulerar som ord inom oss blir till fakta som vi kanske inte ens
ifrågasätter. Men stannar vi upp kan vi nog förstå att bara för att vi
tänker något så betyder det inte att det är sant. Bara för att vi tror att vårt
barn kommer att ha svårt med gymnasiet innebär inte att det blir så. Det
är bara vår tanke utifrån vår erfarenhet. I verkligheten kan det bli
annorlunda. Vi är dessutom utrustade med en förmåga att återuppleva
känslor. Om du har varit med om en händelse som var jobbig för tre
månader sedan, kan du bara genom att tänka på den händelsen
återskapa de känslorna. På det viset kan vi uppleva jobbiga känslor om
och om igen vilket är galet opraktiskt eftersom det inte leder oss framåt.

De negativa tankarna triggar kroppens stressystem som om de vore ett
reellt hot mot vår överlevnad. Stress är inte farligt för oss utan finns för
att vi ska klara extraordinära insatser och överleva. Men kronisk stress
bryter ner kroppen och med barn med diagnos utsätts vi för många
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stressande situationer över lång tid. Därför blir det viktigt att vi inte
triggar stress genom våra tankar. Tankar som dessutom kan fastna och
gå på repeat i våra huvuden. Vi behöver lära oss att hantera dem och inte
ge dem ett sådant stort utrymme. Ibland fastnar jag i ickefunktionella
tankar som bara får mig att må dåligt trots att jag vet att de inte är sanna.
Då brukar jag distrahera mig själv med en bok, ljudbok, film eller serie.
Något som kan hjälpa mig att bryta tankeflödet. Det fungerar oftast.

Hur låter din inre röst?
En del av stressen skapar vi genom att kritisera oss själva. Vi har alla en
inre röst som konstant gör sig hörd i våra huvuden. Faktum är att vi är
helt beroende av vår förmåga att resonera med oss själva. Tänka ut
alternativ, överlägga, göra jämförelser och fatta beslut. Den inre rösten
kan dock vara vår värsta kritiker. Den kan mala på om hur dåliga
föräldrar vi är, hur illa andra tycker om oss, varför vi inte gjorde det ena
eller varför vi gjorde det andra. Vi är oftare mästare på att kritisera oss
själva. Det är tröttsamt och det ger ingen energi. Vi är dessutom inte
alltid medvetna om att vi bär med oss en kritiker genom livet. Vi kan ha
vant oss med att gå runt med den där kritikern på axeln och tror att livet
är sådant.

Hur låter din inre röst? Vad säger den om dig och det du gör? Att vi har
brister är inte särskilt kontroversiellt. Ingen är perfekt och det är helt
okej. Tricket är att se på sina brister på ett vänligt sätt. Se dem på samma
sätt som du skulle ha gjort om det var din bästa vän som hade dem.
Ingen tjänar på att vi piskar oss själva över att vi är mänskliga och har
brister.

Tänka mer på det vi vill tänka mindre på
När vi stöter på tankar som får oss att må dåligt vill vi gärna undvika de
situationer som triggade dem. En del av de situationerna kanske vi kan
undvika utan att det har så stor betydelse. Andra behöver vi ta tag i för
att det inte ska få negativa konsekvenser på längre sikt. Vi kan exempel
undvika möten med skolan för att de har triggat en rad negativa känslor
och inte lett till något bra. Eller att vi låter barnet få något som vi vet inte
är bra, för att vi har dåligt samvete för något vi gjort. Eller inte gjort.

Vanligtvis undviker vi sådant som gör ont. Sätter vi handen på en varm
platta drar vi direkt bort den för att undvika smärtan. Det är en naturlig
reaktion. När det kommer till obehag som har med våra tankar att göra
är vi benägna att göra samma sak. Vi drar oss undan från tankar som
smärtar. Försöker tvinga bort dem och skjuter dem långt in i hjärnans
vindlingar. Problemet är att de inte försvinner. De ligger där och
påverkar oss i vardagen även om vi inte är medvetna om det. Därför bör
vi inte undvika smärtsamma tankar på samma sätt som vi undviker den
heta plattan. Vi behöver neutralisera dem och sättet att göra det kan
tyckas motsägelsefullt, för vägen dit går via acceptans. När vi går in i vår
smärta, låter de smärtsamma tankarna ta plats och börjar acceptera dem
för vad de är kommer de att börja tona bort. Det kan kännas som
uppochnervända världen att tänka mer på något som är jobbigt för att
kunna tänka mindre på det sedan. Men säkert har du varit med om
någon gång att du försökt sluta tänka på något och det bara har lett till
att du tänkt ännu mer på det? Vilket i sin tur försämrat ditt mående
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ytterligare. Det är alltså sällan en fungerande strategi att bestämma sig
för att inte tänka på det.

Om du istället accepterar de smärtsamma tankarna kommer du att få ett
annat resultat. Det finns inga tankar eller känslor som på allvar kan
skada oss, men vår kropp reagerar som om de kunde det. Prova därför
att göra tvärt om. Istället för att fly, omfamna den smärtsamma tanken.
Vänd och vrid på den även om den skapar oro i dig. Behandla den som
en gammal vän som kommer på besök. Fråga vänligt hur det är, vad som
har hänt och hur det kommer sig. Det kommer hjälpa dig att acceptera
det smärtsamma och därmed har du lättare att släppa och gå vidare till
tankar du har större nytta av.

De tankar vi har tänkt ofta kommer vi lättare tillbaka till. Har du under
lång tid till exempel oroat dig för saker runt ditt barn kommer du att ha

lätt för att göra det igen. Det som från början är skira stigar i hjärnan blir
tillslut motorvägar när vi har upprepat samma tankemönster många
gånger. Det betyder inte att det är omöjligt att byta ut tankar men det
innebär att du behöver ha lite tålamod med dig själv om du försöker
ändra på något du gjort många gånger. Bestäm dig för vilka tankar som
ska få ersätta de negativa tankarna och börja öva på dem. Det kommer
att krävas övning för att skapa nya motorvägar för mer ändamålsenliga
tankar.

Att hitta vad som oroar på riktigt
Ibland är det lätt att veta vad som gör att vi mår dåligt. Vi vet vad det är
som brister. Det kan vara skolan som inte ger tillräckligt med stöd eller
att någon har sårat oss. Men ibland är det svårare. Har det hänt att du
känt dig orolig men inte riktigt kunnat sätta fingret på varför? Det kan
vara alltifrån en diffus känsla till rena ångestpåslag. För att kunna
acceptera våra tankar och känslor behöver vi först identifiera dem. Det är
inte alltid lätt att hitta vad det är som ligger bakom känslan. Kanske är
den diffus och svårt att greppa. Glider undan så snart du försöker få syn
på den men ligger ändå i bakgrunden och skapar obehag. En
obehagskänsla leder lätt till nästa och så är vi fast i en negativ spiral.
Genom att öva på att hitta den bakomliggande orsaken lär vi känna oss
själva, och ju bättre självkännedom vi får desto lättare kan vi hjälpa oss
själva.

Jag har en metod för att ta reda på vad det är som oroar mig. Kanske
fungerar den för dig också? Tricket är att bli medveten om vad som
gnager inom dig och sedan sätta ord på det. Det här kan vara en tuff
övning för det är inte säkert att det du kommer fram till är särskilt
smickrande men förmår du att vara ärlig mot dig själv kommer du att få
värdefulla insikter. Resultatet av den här övningen är inget som jag
berättar för andra utan den är för mig. Övningen hjälper mig att hitta
tillbaka till mental balans och den får mig att må bättre. Så här gör jag
(oftast när jag är ute och går med hundarna):
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Jag känner en känsla av obehag. Det kan vara en olustkänsla i kroppen,
en molande värk i magen eller något annat diffust men jobbigt. Jag
föreställer mig att jag håller mitt obehag i handen så att jag kan se det
från olika vinklar. Sedan försöker hitta orsaken genom att ställa frågor
och känna efter vad jag får för respons. När jag ställer en fråga som inte
träffar rätt känns det ingenting eller likadant. När jag ställer en fråga som
träffar rätt kommer en annan känsla som signalerar att jag är på rätt väg
för att förstå den bakomliggande orsaken. Här gäller det att vara lyhörd
och lägga märke till nyanserna i mina egna känslor. Efter att ha övat ett
tag är det inte svårt. Första frågan brukar vara om det är något på jobbet
eller i privatlivet som skaver. Sedan testar jag olika teser inom det
området jag har identifierat.

Handlar det om jobbet kollar jag av inåt. Är det för att jag har ett möte på
jobbet snart som känns jobbigt? Är jag osäker på hur jag ska hantera en
situation med en medarbetare? Tycker jag att jag borde få cred för något
jag inte fått?

Handlar det om privatlivet ställer jag andra frågor. Är det för att jag blev
arg på sonen imorse? Är det för att jag och min man tycker olika om hur
vi ska hantera en situation med barnen? Är det för att jag tror att det inte
kommer att funka på sonens skolutflykt nästa vecka? Känner jag mig
orättvist behandlad?

Efter ha ställt ett antal frågor till mig själv utifrån olika perspektiv brukar
jag kunna konstatera vart det skaver. Ibland är det orsakat av något som
jag inte tycker är särskilt smickrande men det måste ändå fram. När jag
har hittat vad som orsakar min känsla av obehag så uttalar jag den.

”Det känns jobbigt för att jag tror att medarbetarna på jobbet kommer att
bli arga när jag presenterar det nya upplägget.”

”Det känns jobbigt för att jag hörde att min son fick en taskig kommentar

i skolan igår och jag tycker att jag borde ta upp det med pojkens
föräldrar men jag tycker att det känns olustigt att ringa.”

När jag har hittat orsaken och formulera den i ord avtar obehaget. Jag
kan bestämma mig för om jag ska agera på det eller om jag ska låta bli.
När jag har fattat ett medvetet beslut om att agera eller inte agera
infinner sig ett lugn. Ordningen är återställd. Om det beslut jag fattat
innebär att jag måste göra något som känns obekvämt brukar jag ställa
en motfråga: vad är det värsta som kan hända. Egentligen? När jag har
svarat på det inser jag att det inte är så farligt. Obehagligt, ja. Farligt, nej.
Allt det här gör sig bäst om jag antingen säger det högt eller skriver ner
det. Det funkar inte lika bra att bara tänka svaren.

Om jag bestämmer mig för att inte agera på något jag egentligen tycker
att jag borde, formulerar jag min hållning till det. ”Jag ringer inte
föräldern för jag har inte ork att ta tag i det just nu. Blir det fler
incidenter får jag fatta ett nytt beslut. Kanske kan jag ta hjälp av mitt
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barns lärare.” Då har jag fattat ett medvetet beslut att inte agera och
kommer inte att älta det längre. Jag vet varför jag beslutade som jag
gjorde och jag har övat mig på att nöja mig med det.

Den här övningen funkar bara om du är ärlig mot dig själv. Om du håller
en fasad för att skydda din egen självbild kommer du inte få de insikter
du behöver. Att skydda sin självbild är inget konstigt. Det hjälper oss att
inte hamna i motstridiga tankar och känslor om oss själva när vi till
exempel inte följer våra värderingar. Har vi gjort det under lång tid kan
vi dels vara omedvetna om att vi gör det och dels ha svårt att öppna upp
och vara så ärliga som det krävs för att komma vidare. Det är lätt hänt
eftersom det är jobbigt att se sina brister och inse hur ofullkomliga vi är.

Tricket är att göra det här utan att döma dig själv. Kommer du fram till
att du skulle vilja ha mer uppmärksamhet för det arbete du gör i familjen
så är det din önskan. Värdera inte om det är bra eller dåligt. Det är din
önskan och du kan välja vad du vill göra dem den. I första läget så
innebär övningen inte ett krav på att du ska agera utan första steget är att
identifiera. Bli varse om vad som ligger bakom dina känslor. Det är ett
viktigt första steg.

Vad du sedan gör, beslutar du efter din förmåga. Du har alltså inget att
förlora mer än att ditt ego kan få sig en törn. Det är inte farligt men det
kan vara obekvämt. Välkomna den obekväma känslan för den innebär
att du utvecklas och lär dig något nytt om dig själv. Allt obehag är inte
dåligt obehag. Det kan visa oss utvecklingsområden och vägen framåt.
När vi gjort något vi tyckte var viktigt och som kändes jobbigt blir vi
nöjda med oss själva. Ju viktigare det kändes och ju läskigare det var på
förhand desto nöjdare blir vi med vår insats. Det säger sig självt att vi
blir gladare av att ha klarat av att bestiga ett berg än att gå upp för en
backe. Ge dig själv chansen att uppleva den känslan!

Tacksamhet – en genväg ur negativa tankar
Ett sätt att ta sig ur negativa tankar som riskerar att dränera oss på energi
är att skifta fokus till det vi är tacksamma för. Jag brukar göra en lista på
saker jag är tacksam och glad för. Listan är bara för min egen skull och
att skriva hjälper mig att formulera vad jag är tacksam för. Om jag inte
har för stora ambitioner för vad jag tycker kvalar in på listan kan den bli
lång. Att se den växa fram ger en skön känsla och flyttar fokus från allt
som inte fungerar. Det handlar inte om att negligera det som inte
fungerar utan om vad som hjälper mig mest – att tänka på allt som inte
fungerar eller att tänka på det som fungerar? Om jag kan lägga mest
fokus på det som hjälper mig framåt istället för att älta det som inte är
bra, tror jag att det gör mig större nytta. Vi har de förutsättningar vi har
men vi kan ändra på hur vi reagerar på våra utmaningar.



9594

Varför är just tacksamhet viktigt?
1. Tacksamhet är den viktigaste grunden för att känna
välbefinnande.

2. Tacksamma personer är nöjdare med sitt liv och upplever
mindre stress och nedstämdhet.

3. Tacksamma personer har bättre sociala relationer, upplever
större närhet och har bättre kvalitet i samspelet med andra.

4. Tacksamhet smörjer det sociala samspelet och det finns ett
tydligt samband mellan upplevt socialt stöd och fysisk och
mental hälsa.

5. Tacksamma personer känner värdet av det de har fått och
de är medvetna om givarens goda vilja. De känner därmed
ett behov av att ge något tillbaka. Det ger upphov till en
kedjereaktion av hjälp och ömsesidigt stöd.

Varför inte börja direkt? Skriv fem saker du är tacksam för varje dag. Hur
lätt eller svårt det är att hitta saker att vara tacksam för beror på vilka
glasögon du har på dig. Du kommer att upptäcka vad du förväntar dig
att upptäcka. Förväntar du dig positiva saker kommer du att hitta
mycket att sätta på listan. Har du ett mer negativt tankesätt så kan du få
leta längre men de betyder inte att de inte finns där. Kanske behöver du
sänka kraven för vad du tycker att du borde vara tacksam för?

Vad är du tacksam för idag?
1 _____________
2 _____________
3 _____________
4 _____________
5 _____________

Vad du känner och vad du gör behöver inte
vara samma sak
Jag är rädd men jag gör det ändå. Det finns en frihet i att acceptera sina
känslor. En frihet i insikten att vi inte behöver låta oss styras av känslor
som motstånd, rädsla, obehag, glädje, lättja och så vidare. Vi kan mjukt
konstatera att tankarna och känslorna finns där och sedan kan vi välja
vårt agerande. De behöver inte hindra oss utan vi kan fortsätta göra det
som leder i vår värderade riktning trots att vi är rädda, arga eller
frustrerade. När vi agerar i linje med vad vi tycker är viktigt mår vi
långsiktigt bättre. När vi identifierar och accepterar våra känslor känner
vi oss mer levande och i kontakt med vår omvärld. Vi mår även bättre
när upplever motgångar.
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"I am here now, accepting the way I
feel, while doing the things

I care about."
D.J Moran

Jag har övat mycket på det här. När jag hamnar i känslomässiga gropar
är det insikten att alla de här tankarna och känslorna är mänskliga och
normala som lyfter mig. Det är inget fel att känna ilska, sorg, frustration
eller hopplöshet. Det blir ett problem om de känslorna får styra hela mitt
agerande eftersom de riskerar att föra mig längre bort från det jag tycker
är viktigt. Mitt sinne kanske vill skydda mig genom att gå i försvar mot
information som känns jobbig att ta emot men nu har jag lärt mig att
(oftare) känna igen det och kan öppna upp och ta emot informationen
istället. Det leder till bättre samtal och faktiskt också mer långsiktig ro i
sinnet. Jag behöver inte lägga lika mycket energi på att försöka vara
perfekt och göra allt rätt. För mig är det en lättnad att kunna erkänna
mina fel och brister för det gör att möten med andra människor blir
mindre hotfulla. Jag har inte alla svar, inte alla insikter eller lösningar
och det är okej. Jag får vara en mänsklig förälder både i relationen till
mitt barn, i mötet med andra vuxna och i samarbetet med skolan. Jag har
inte samma behov längre av att försvara mitt agerande utan kan välja att
se de misstag jag gjort och förstå hur jag tänkt fel utan att det känns som
ett stort personligt nederlag.

När vi verkligen förmår att skapa distans mellan tankar, känslor och
agerande kommer det att få en stor inverkan på livet. Det frikopplar oss
från bördan av att bli styrd av både inre och yttre omständigheter. Vi kan
observera de känslor och tankar som kommer och sedan aktivt

bestämma oss för vad vi ska göra med dem. Ska de få avgöra vårt nästa
steg? Eller ska målbilden för vilken förälder vi vill vara få bestämma?
Vilka ord vi säger, vilket tonfall vi använder och hur du vi ser ut när vi
förmedlar det?

Även om jag övar på att acceptera mina känslor och försöka se mig själv
och mitt beteende utifrån så objektivt jag förmår så klarar jag inte alltid
det. En del saker går ändå rakt in i mig och känns hopplösa. Något som
fortfarande skär igenom är att se mina barn uppleva besvikelser med
vänner. När de blir bortvalda, inte inbjudna eller att någon plötsligt
ställer in en träff och jag ser smärtan i deras ögon. Det värker i hela min
kropp. Jag försöker visa lagom mängd empati för det som hänt och prata
om det på ett balanserat sätt men i själva verket vill jag skrika att så där
får det inte gå till! Det är inte schysst! Och det gör ont, för både dem och
mig.
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BLI den
FÖRÄLDER du
VILL vara!

Vi är i ett maraton, inte en sprint
Vilken förälder vill du vara? Eller kanske – vilken förälder behöver du
vara? Det finns så mycket som vi måste engagera oss i där andra
föräldrar kanske kan välja hur mycket de vill involvera sig. Vi måste
hjälpa, planera, sturkturera, skydda, vägleda och sätta gränser i långt
större utsträckning än vad andra föräldrar behöver. Dessutom har vi
många fler möten med andra som är en del av våra barns vardag som till
exempel skolpersonal, läkare, barnpsykologer än vad andra föräldrar
har. Ofta behöver vi medla, förklara, lyssna och försvara våra barns
ageranden eftersom långt ifrån alla har den kunskap som skulle behövas
för att förstå vad som ligger bakom olika beteenden.

Till råga på allt kanske våra barn visar sitt behov av stöd och kärlek på
det mest kärlekslösa sättet. De vill inte ta emot hjälp, skriker och kallar
oss horribla saker. Vi får ibland väldigt lite tillbaka på våra insatser. Det
råder ingen tvivel om att våra barn behöver vår fulla support även när
de förtjänar det som minst. Det är ett krävande föräldraskap.

Vilka är dina ambitioner för ditt föräldraskap? Vad är viktigt för just dig?
Vad är mindre viktigt? Vilken förälder vill du vara när du är som bäst?
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Svaren på det kan bli ditt medvetna föräldraskap där du utvecklas till
den förälder du vill vara. Jag brukar tänka långsiktigt kring mitt
föräldraskap. Det ger mig en riktning och det ger mig perspektiv när jag
misslyckas i vardagen. Jag påminner mig om att det här är ett maraton,
inte en sprint. Att tänka långsiktigt hjälper mig även att se vad mitt
agerande kan får för konsekvenser på lång sikt.

Här är en övning för dig som också vill tänka långsiktigt. Spola fram
tiden. Dina barn är vuxna och har flyttat hemifrån. Hur vill du att de ska
se tillbaka på sin barndom? Hur vill du att de ska beskriva dig som
förälder? Ta några minuter och fundera hur deras beskrivning låter. Är
du stöttande, kritisk, oengagerad, ambitiös, negativ, positiv,
problemfokuserad, gnällig, lösningsorienterad, rädd, allt är möjligt,
modig, osäker eller trygg?

Dina barns beskrivning av dig när
de är 25 år gamla
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Hur är ditt föräldraskap idag?
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Jämför det föräldraskap du utövar idag med beskrivningen från dina
barn när de är 25 år. Är du där du vill vara och om inte, vad skiljer? Allt
kommer an på beteenden i vardagen. Hur och vad du gör varje dag. En
del saker kanske du vill göra mer av, annat vill du göra mindre av. Skriv
ner dina tankar här. När du skriver ner dem blir de tydligare för dig själv
och du kan gå tillbaka och följa upp dig själv. Vi tror ofta att vi ska
minnas hur vi tänkt, men ärligt talat så gör vi inte det.
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Vad vill du göra mer av_______
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Vad vill du göra mindre av_____
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
___________________________
___________________________

När du har formulerat mål eller riktning för ditt föräldraskap kommer
du att upptäcka att du gör saker som tar dig närmare målet och annat
som tar dig längre ifrån. Vi kan dela in beteenden i grönt, gult och rött.
Gröna beteenden är i linje med vad vi tycker är viktigt, och som varje
gång vi utför dem tar oss ett steg i rätt riktning. Gula beteenden är
sådana som inte har så stor inverkan på vårt mål. På kort sikt är de okej
men de ger oss ingen skjuts framåt. Sedan har vi sådant vi gör som tar
oss i motsatt riktning, röda beteenden.

Om vi kan göra lite mindre av det som är rött och lite mer av det gröna
kommer vi framåt. För att vi ska kunna göra det behöver vi ha
identifierat våra ageranden som röda, gula eller gröna. De beteende du
har skrivit på saker du ska göra mindre av hamnar kanske på rött medan
det du ska göra mer av hamnar på grönt. Och igen, när du ska börja göra
något nytt börjar du med myrsteg. När vi försöker ändra många saker
samtidigt orkar vi sällan hålla ut för dem. Bättre att börja litet och lyckas.
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Relationen viktigast
Förr påverkade föräldrar sina barn utifrån en auktoritär position. Barnen
drillades att lyda sina föräldrar och de som inte lyssnade fick en fysisk
påminnelse om vad som gällde. Barnaga förbjöds uttryckligen 1979 när
det skrevs in föräldrabalken. Idag ser föräldrarollen annorlunda ut och
samhällets värderingar har ändrats. Vi som är föräldrar idag har en
annan ambitionsnivå för vårt föräldraskap. Barn och ungdomar växer
också upp med en annan förväntan på vuxenvärlden.

Med ökande insikter om vad vi människor behöver för att må bra och
utvecklas ställs nya krav på chefer, pedagoger och föräldrar. Gemensamt
för framgång är relation. För att vara en pedagog som når fram till
eleverna krävs en personlig och god relation till var och en av dem. För
att vara en framgångsrik chef som utvecklar både människor och
verksamhet krävs goda relationer. För föräldrar som vill skapa de bästa
förutsättningarna för sina barn att få tillgång till sina styrkor krävs en
relation som är byggd på lagom mängd krav, förståelse och kärlek.

Jag har levt med barn och ungdomar som har adhd och vet hur lätt det är
att vardagen blir en lång rad mindre och större bråk. Det är mycket som
är osmidigt i vardagen och barnen utmanar på många sätt även om de
inte har för avsikt att göra det. Jag har upplevt hur svårt det är att
påverka tonåringar som kommer till familjen. Tonåringar som jag inte
hade en grundmurad relation till och som inte hade någon egentlig
känslomässig anledning att lyssna eller ta guidning från mig. Jag har
känt hur svårt det blir att nå fram och jag har upplevt oron när de är ute
med kompisar och jag inte vet vad som händer. För det är när de blir
äldre som de riktiga utmaningarna kommer. När de inte längre är
hemma största delen av tiden utan rör sig ute i samhället och möter
frestelser och förslag som kan vara destruktiva.

"You can’t go back and change the
beginning, but you can start
where you are and change

the ending.”
C.S. Lewis

Eftersom jag känt maktlösheten har jag bestämt mig för att prioritera att
bygga en stark relation till mina barn. Jag vill att när det blir tokigt på
riktigt ska de känna att de kan ringa hem. De ska känna att de kan
komma till mig och berätta om sina problem, om de misstag de gjort eller
de funderingar de har. Därför väljer jag mina strider. Därför biter jag
ihop om många trötta kommentarer från min sida. Jag vill inte att vi ska
bråka oss igenom de tolv första åren om småsaker som egentligen inte är
viktiga för att sedan när de verkliga utmaningarna kommer inte ha
någon relation kvar. För konstanta bråk om allt urholkar relationen och
skapar en känsla av hopplöshet hos både föräldrar och barn. När båda
parter känner att ”det spelar ingen roll vad jag gör” är man ute på hal is.
Då kan det vara en lång väg tillbaka. Med det sagt tror jag inte att det
någonsin är för sent. Vi kan aldrig ändra på det som varit, men vi kan
vid varje stund välja en ny väg framåt. En väg som leder till en starkare
relation.

För mig finns det ingen motsättning mellan en god relation och att ta
ansvar som vuxen. Att värdesätta och prioritera att bygga en god relation
till mina barn innebär inte att jag låter dem få precis som de vill i alla
situationer. Jag tror att rätt balanserade krav förbättrar relationen. Jag
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tror att barn behöver känna att det finns förväntningar på dem. Att de
har en roll i familjen där de är behövda och önskade. Vi som har barn
med särskilda behov behöver bli mästare på att känna av vilken kravnivå
som är gångbar i varje given situation. Våra barns förmågor skiftar och
har ofta höga toppar och djupa dalar. Det kräver att vi är lyhörda och
anpassar oss efter det, även om vi inte förstår varför det är så svårt just
idag.

Låt inte de hårda orden påverka dig
Som förälder må vi ha goda ambitioner att bygga en god relation till våra
barn men det är inte alltid deras prioritet, eller hur? Även om vi har
fattat en långsiktigt beslut om att vara den större parten i relationen
möter vi utmaningar i stort sett varje dag. Våra barns agerande utmanar.
Våra tonåringars beteenden utmanar. Vad de säger, vad de gör och vad
de inte gör. Varje moment i vardagen är en potentiell kamp, alltifrån att
komma upp på morgonen till att stänga av datorn på kvällen. När loven
kommer ställs allt på sin spets eftersom det blir så mycket vardag att
hantera med helt andra rutiner än när det är förskola och skola.

Om vi känslomässigt går igång på allt barnen gör och säger kommer vi
att få en bergochdalbana inombords. De är det viktigaste vi har och det
är lätt att hårda ord sårar på djupet. Du har fått höra en hel del
oacceptabla saker från ditt barn, eller hur? Du har hört att du förstör
deras liv, att du är en jävla idiot, att deras liv suger, att de inte vill leva,
att de hatar dig. Listan kan troligen göras lång. Du har tagit emot mer
ovett från ditt barn under de första femton åren än vad andra får på en
hel livstid. Hur har det känts, blir du arg? Skär det i hjärtat? Känns det
orättvist? Upprivande konflikter som får dig att känna dig som en
urvriden trasa. Hårda ord som du tror att ni aldrig kommer att hämta er
från. För du säger dem också, de hårda orden. Kanske skriker du
tillbaka, kanske smäller du i dörrarna, kastar en tallrik i golvet eller så
flyr du helt enkelt. Försvinner ut ur huset eller in i en tv-serie.

Det blir lätt en negativ sprial och det kommer an på dig att bryta den.
Kanske inte så pepp att höra? Eller så är det inspirerande för att du äger
situationen. Du är inte maktlös inför omständigheterna. Du är
fortfarande viktig i dina barns liv och du kan påverka till det bättre. Det
finns mycket du kan göra för att både stärka och urholka er relation.
Några saker jag brukar göra för att fylla på relationskontot:

•Jag väljer mina strider.
•Jag biter ihop om trötta kommentarer, hur rätt jag än kan ha i
sak. Jag avstår från att säga saker som ”jaha, nu passar det att
komma”, ”vad bra att du kom på det nu då, nu är det ju för sent
i allafall”.
•Jag försöker komma ihåg ge uppskattning för det mina barn gör
som jag blir glad av.
• Jag visar intresse för mitt barns intresse. Jag kan inte nog
beskriva hur ointresserad jag är av sonens alla spel men han
brinner för det. Då intresserar jag mig lite för det också.
• Jag lyssnar och ställer följdfrågor. Jag undviker att värdera
svaren utan försöker förstå hur mitt barn menar.
• Jag försöker le varje morgon mina barn yrvaket vobblar ut från
sovrummen. Jag tror att det ger en bra start på dagen.
•Jag visar medkänsla för de svårigheter de upplever oavsett vad
jag tycker om dem.
• Jag har positiva förväntningar på barnen och jag utgår från att
de ska lyckas.
• Jag tänker på mig själv som en förebild och som sådan försöker
jag vara modell för de beteenden jag vill se hos barnen.

• Jag försöker att ta upp saker jag vill att de förändrar när läget är
lugnt och ingen av oss är i affekt.
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•Jag vill inte sluta förvänta mig att mina barn kommer att lyckas.
•Jag har ofta en kravlös stund med barnen (ett i taget) där de
bestämmer vad vi ska göra. Jag deltar och visar intresse för den
valda aktiviteten.

När jag får höra ord som ”du förstör mitt liv, fuck my life och jag hatar
dig” har jag övat på att låta orden studsa från mig. De får aldrig komma
in i mig eftersom jag vet att de inte är sanna. Det är mentalt skräp som
inte ska påverka hur jag ser ut, vilket tonfall jag har eller vilka ord jag
väljer. Flera saker händer när jag klarar det här. På kort sikt
avdramatiseras hela situationen. Hans ilska tonar bort och hela utbrottet
tar mycket kortare tid. På lång sikt stärker mitt agerande min känsla av
att jag är i kontroll av mig själv och mitt agerande. Jag håller en ambition
som känns viktig för mig och stärker tilliten till min egen förmåga. Det
ger mig också en positiv erfarenhet som hjälper mig att göra det igen.

Vad gör du som stärker relationen
till dina barn?
1____________________
2____________________
3____________________
4____________________
5____________________
Men, ska de inte visa respekt för oss föräldrar? Jo absolut, precis som vi
vuxna ska respektera barnen i de beslut vi fattar. Det innebär inte att de
alltid ska få som de vill utan att vi meddelar och motiverar våra beslut på
ett rimligt sätt och inte agerar i affekt och straffar av bara farten. Vi bör
ställa större krav på ett välavvägt beteende hos oss själva än hos våra
barn. De som har dokumenterade svårigheter med impulskontroll. Vi
kan hjälpa dem att vara sitt bästa jag och förmå att visa oss den respekt
vi önskar genom att själva bemöta dem på ett klokt sätt. Några saker jag
försöker undvika för att inte urholka relationen:

• Kritisera ”allt”. Det finns så mycket som blir fel och inte
fungerar. Jag avstår ofta att kommentera för annars tjatar jag och
bråkar hela tiden. Jag vill undvika att mina barn känner ”att det
spelar ingen roll vad jag gör, mamma är ändå alltid arg på mig”.
•Jag försöker att inte generalisera ”du ska alltid…” och ”att du
aldrig…”
•Jag jämför inte det ena barnet med det andra syskonet som
minsann kan.
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1. Bestäm dig för att du vill förändra hur ditt barns utbrott
påverkar dig och ha tillit till att det kommer att fungera.

2. Förebygg de utbrott du kan.

3. Skapa en mental beredskap. Om du får höra mest hårda ord på
kvällarna när det är dags att gå och lägga sig, var beredd. Tänk
igenom hur du vill hantera det kommande utbrottet. Förbered
barnet enligt de rutiner du har. Sätt sedan en mental glaskupa
över dig som låter orden studsa bort. Du noterar att barnet
skriker men du låter inte orden komma in eftersom du vet att
de inte har något med dig att göra. Du har ingen skuld och inte
ditt barn heller.

4. Fortsätt lugnt att guida ditt barn genom kvällsrutinen. Hjälp till
där det behövs. Prata lugnt. Uppmuntra där det går.

5. När du har klarat att hålla orden ifrån dig under ett helt
utbrott, ge dig själv en stor skopa beröm! Det är en utmaning
som de flesta föräldrar sällan möter i sin vardag. Du möter den
varje dag. Det innebär att det är viktigt att du har en stark
glaskupa och det innebär att du har många chanser att öva, bli
bättre och kunna berömma dig själv.

6. Bokför gärna dina framsteg. Notera någonstans hur ofta du
lyckas. Vi har svårt att se vår egen utveckling och dömer ofta
efter det senaste misslyckandet. ”Att jag aldrig kan…” Då är det
bra att se hur vi har lyckats över tid. Vi kan tro att vi kommer att
minnas men det gör vi inte.

Det stärker även relationen till mitt barn. Jag är en förebild för hur man
agerar i en konfliktsituation och ger honom en modell för hur han kan
göra. Det bygger en god känsla av respekt oss emellan. För vi har lättare
att känna respekt inför människor som behåller lugnet eller hur? De som
hanterar en svår situation på ett lugnt och kontrollerat sätt. De verktygen
vill jag ge honom även om jag förstår att det alltid kommer att vara extra
utmanande för honom utifrån hur hans hjärna fungerar.

Ibland när jag är trött och sliten klarar jag inte att hålla min ambition. Jag
får helt nog. Hans beteende står mig upp i halsen och jag skriker elaka
saker tillbaka. Ibland rinner även min bägare över och sådant händer. Vi
föräldrar är också bara människor. Det är okej. Det kommer en ny dag
och nya möjligheter att göra bättre. Livet är ett maraton, inte en sprint.
Några tankar om hur du kan hantera ditt barns hårda ord.



113112

2. Du biter ihop och tar ansvar för att du valde att vända bilen.
Du gör ingen stor affär av det när ni kommer hem. Kanske tar
du upp händelsen när stormen lagt sig i syfte att utforska vad
det var som hände ur hennes synvinkel eftersom du vill förstå
bättre. Du nämner sedan aldrig händelsen igen om hon inte
själv tar upp det.

Vad får de här två alternativen för konsekvenser? Vilket alternativ
kommer att ha störst betydelse för att få henne att agera bättre nästa
gång? Vad är det som gör att barnens misslyckanden ibland blir historier
vi berättar för dem och för andra. ”Tänk när vi skulle åka på utflykt och
fick vända för att hon fick ett sådant utbrott i bilen…” Kanske vill vi lätta
på vår egen frustration. Kanske vill vi ha medhåll från de runtomkring
att barnet betedde sig omöjligt, eller så tänker vi att det ska vara en läxa
barnet ska lära sig av och därmed inte få liknande utbrott igen. Oavsett
skäl, vad tror du fungerar?

Att se vårt agerande utifrån ett större perspektiv är gott självledarskap
där vi låter våra handlingar styras av vad vi vill långsiktigt istället för att
kortsiktigt hamna i affekt och agera på det. Att vi ändå blir arga, skriker
och beter oss, ja det är mänskligt. Jag menar inte att vi aldrig får bli
rasande, utan att vi inte ska lägga förklaringen till vårt beteende på
barnets agerande. Vi inser att vårt eget agerande och reagerande är vårt
eget ansvar, inte någon annans. På så vis lägger vi inte skuld på
omgivningen för att vi gör som vi gör.

Att ta ansvar för sina beslut
Det finns en föreställning om att vuxna alltid beter sig rationellt och
klokt. Att bete sig vuxet förknippar vi med att göra kloka bedömningar,
att vi förhåller oss konstruktivt till våra medmänniskor och vet vad som
är rätt. Men skiljer sig inte föreställningen om vad det innebär att vara
vuxen mot hur vi i verkligheten beter oss? För det är inte självklart att vi
tar ansvar för vårt eget agerande men med insikter och träning kan vi
agera som kloka vuxna. Med det menar jag att vi ser objektivt på hur vi
gör och förstår att vi själva är ansvariga för vår eget beteende oavsett vad
som händer runt omkring oss. Att vi inser att vi ibland är en del av
problemet snarare än en del av lösningen. Vad innebär det att ta ansvar
för sitt eget agerande? Jo, att vi inte lägger förklaringen och skulden på
våra barn för hur vi agerar. Vi tar några exempel.

Låt säga att du är ute och åker bil med familjen och äldsta barnet spårar
ur. Hon beter sig riktigt illa, skriker och far ut över att ha glömt
surfplattan hemma. Tillsist får du nog, vänder bilen och åker hem.
Planen att åka på utflykt med en annan familj ställs in och efter en
halvtimme är ni tillbaka hemma igen. Du är arg och frustrerad både över
uppträdandet (som du tycker är oacceptabelt) och pinsamheten i att få
lov att meddela den andra familjen att ni inte kommer som tänkt. Du
hade dessutom sett fram emot en trevlig utflykt. Om du kan föreställa
dig det här scenariot, hur tror du att du skulle göra?

1. Du berättar för ditt barn att ni vänder för att hon har betett sig
illa och att på grund av det missar hela familjen utflykten. Det
här blir dessutom en historia som dras lite nu och då som ett
exempel på dåligt agerande från hennes sida. Avsikten är att få
dottern att inse att det var hennes fel och att hon borde skärpa
sig och bete sig bättre nästa gång.
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själv eftersom vi har sagt att vi ska dra ner på sådant. Till slut säger jag
att hon får välja om hon vill ha glass eller en munk. Hon väljer glass och
äter nöjt den. Efter det brakar det lös. Hon vill åka karusell, hon vill köpa
leksak, sockervadd, godispåsar och framför allt vill hon inte gå hem. Hon
vill måla ansiktsmålning men gråter hejdlöst för att hon inte vågar (hon
känner inte de kvinnorna som står och gör målningarna). Jag frågar om
det är något jag kan göra för att hon ska våga men hon skaka på
huvudet. Jag ser att hon brottas med sig själv men osäkerheten vinner
och hon vill inte gå dit. Nu är hon hejdlöst arg och förtvivlad över att vi
ska gå hem, över att hon inte får köpa varken godis eller leksak.

Det tar en bra stund att komma tillbaka till platsen där vi parkerat
cyklarna. Hon gråter högt hela vägen dit. Ylar att det här var den värsta
utflykten hon varit med om. Vi möter många vuxna som ger henne
medlidsamma blickar. Jag håller henne mjukt i handen och låter henne
gråta. Sedan bär jag henne så länge jag orkar och hon gråter fortfarande.
Av erfarenhet vet jag att det finns inget jag kan säga i det här läget som
ger henne någon tröst. Säger jag att vi ska äta köttbullar när vi kommer
hem så säger hon att hon hatar köttbullar. Säger jag att vi kan spela spel
så är det tråkigt och så vidare.

När vi väl kommer hem är hon helt slutkörd och jag bäddar ner henne
med filt och surfplatta i soffan. Jag tänker att det här är mitt fel. Jag hade
inte givit henne några förutsättningar att vara beredd på vad som gällde
på marknaden. Jag var osäker på vad jag tyckte var okej därför fattade
jag inget beslut förrän vi var på plats. Så korkat och så upplagt för
härdsmälta. Att jag fortfarande gör sådana misstag. Jag förstår att hon
hade en bild att få åka karusell, äta godis, köpa leksaker och så vidare.
Hade jag förberett henne på vad vi skulle göra och vad vi inte skulle göra
hade det här gått så mycket bättre. Jag borde ha insett det innan och inte
när vi var mitt i situationen. Jag kunde ha sagt och ritat så här: Idag ska
vi gå på marknaden. Där finns det glass, godis, leksaker, sockervadd,
riddarspel, ansiktsmålning och mycket annat. Vi kommer att titta i de

En krasch jag fick ta på mitt ansvar
Ett sätt att ta ansvar är att se till att barnet har de bästa förutsättningarna
att klara av situationen. Här är förberedelser effektivt. Om vi kommer
ihåg att göra dem. Det är inte alltid lätt att förebygga och vara steget före.
Jag klarar det ibland och misslyckas ibland. Ett exempel som hände för
inte så länge sedan.

Vi besökte en marknad i byn där vi bor. Sonen hittade en kompis och
hängde med honom. Jag och min dotter (sex år) gick själva runt. Ganska
snart började hon fråga efter godis, glass, läsk, åka karusell och köpa
leksaker. Jag säger att vi inte ska köpa något nu. Hon har så mycket
leksaker hemma så det sista vi behöver är fler prylar som dessutom är av
dålig kvalitet. Vi fortsätter bland stånden, stannar och leker vid en
lekpark, klättrar på lite stenar och hon är helt nöjd. Efter ett tag börjar jag
tröttna och vill fortsätta genom marknaden för att sedan gå hem. Hon är
med på att fortsätta framåt.

Glass, godis och läskpratet intensifieras och jag svarar tveksamt eftersom
jag inte riktigt har bestämt mig för vad som är okej. Överlägger med mig



117116

Hundträningen gjorde mig till en bättre
förälder
Inspiration och lärdomar kan komma överallt ifrån om vi är öppna för
det. Jag fick en av mina viktigaste lärdomar genom hundträningen. När
min son var ett år gammal hade vi skaffat en valp. Vi hade hund sedan
tidigare men den här hunden började jag träna på ett nytt sätt. Jag lärde
mig att bara jobba med belöning. Om hunden gjorde rätt fick den
belöning (lek, godis, springa efter boll osv) och gjorde den fel hände
inget. Ingen bestraffning, ingen belöning. Om den gjorde fel fler än två
gånger i rad gjorde jag övningen lättare så att hunden skulle lyckas och
få belöning. Om det inte räckte ändrade jag något i miljön för att hunden
skulle lyckas med övningen. Kanske tränade vi för nära andra hundar så
att det blev för mycket störning och för svårt just då.

Jag märkte att den här typen av träning verkligen var min grej. För det
första var den galet effektiv. Hunden lärde sig snabbt. Och för det andra
fanns det mycket positiv energi i träningen. Jag letade inte fel, jag letade
rätt och det gav mig glädje att få ge så många belöningar. Fullt fokus på
det som fungerade. Problemet var att jag sedan åkte hem och ropade nej
åt min son. Nej inte så, nej den är farlig, nej den är inte för barn. Nej, nej,
nej. För det hände saker hela tiden. Och nej är ju ett så praktiskt ord. Ofta
när vi vuxna säger det till barn så betyder det: Upphör med det du håller
på med och välj ett beteende som jag tycker är acceptabelt. Men min son
kom inte på något annat beteende alls. Om han slog på fönstret så var
det vad han ville göra då. Att jag sa nej hade ingen större effekt. Att bara
uppmärksamma det som var dåligt gjorde något med mitt humör också.
Det blev sämre och det gav ingen energi alls. Jag minns att jag tänkte –
vad gör det med ett barn att få växa upp och höra att han gör fel hela
tiden? Jag hade ju hört att för varje negativ återkoppling behövs fem
positiva för att väga upp det. Så känsliga är vi människor för kritik. I den
takt jag sprutade ur mig nej räckte inte dygnet till att säga fem positiva
saker för varje nej.

olika stånden som säljer sådant här. Du kommer att få köpa fika. Du får
välja mellan t ex en glass eller en munk. Vi kommer inte att åka
karusellerna, köpa leksaker eller mer godis. Vill du ändå gå på
marknaden? Hon hade kunnat svara utifrån det och när vi var på plats
hade jag milt kunnat påminna henne om vilka regler som gällde. Det
hade inte triggat samma utåtagerande beteende som hon nu fick. Hade
hon valt att inte gå hade vi stannat hemma. Jag var på marknaden för
hennes skull, inte för min egen.

Jag tänker att barn beter sig som de förmår och hon förmådde inte mer i
det läget. Med bättre förberedelser hade hon haft en förväntan som var
mer i linje med vad jag beslutade. I den där situationen hade jag kunnat
skälla på henne för att hon överreagerade (vilket jag känslomässigt
tyckte att hon gjorde), jag hade kunnat ge henne vad hon ville ha för att
hon skulle lugna ner sig, jag hade kunnat försökt muta henne med någon
större belöning hemma. Inget av det kändes rätt. Jag fick uthärda hennes
sorg och frustration, förstå min del av hennes reaktion och tänka att jag
ska göra bättre nästa gång. Jag lade ingen skuld på henne över hennes
agerande. Suckade trött åt mitt eget misstag men gräver inte ner mig
över det. De kommer nya dagar med nya möjligheter.

"Våra barn behöver inte perfekta
föräldrar men de förtjänar

föräldrar som försöker vara den
bästa versionen av sig själva."
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Mitt eget beteende skavde i mig. Det var inte jag. Det var inte den
mamma jag ville vara. Eller ens den människan. Jag bestämde mig för att
börja säga ja och börja säga vad jag ville att han skulle göra istället för
vad han inte skulle göra. Det var då jag upptäckte vad bra jag var på att
säga nej. Det kom så naturligt och inte svårt alls. Att däremot leverera ett
alternativ var galet svårt. Och jag siktade inte högt. Istället för att säga
"gå inte dit!" sa jag "kom hit". Istället för att säga "spill inte mjölken" sa
jag "håll i glaset med båda händerna". Och det var ändå så svårt att tvätta
bort nejet. Men övning ger färdighet och jag märkte att det gav bättre
effekt. Jag gav min son en idé om vad han skulle göra istället för vad han
inte skulle göra. Dessutom blev jag en mamma som pratade om andra
saker än bara tillrättavisningar. Jag kände hur det lättade mentalt. Jag
blev mer nöjd med mig själv som förälder för att jag agerade efter mina
värderingar. Även om jag fortfarande gjorde fel så gjorde jag ändå fler
rätt och det gjorde stor skillnad.

Idag kan jag undra hur hade vårt liv blivit om jag inte gått den där
kursen med hunden. Om jag fastnat i den negativa spiral jag var i där
den ena dåligheten ledde till den andra. Hur hade det påverkat min son
och vår relation?

Du ser vad du förväntar dig att se
Har du märkt att du ibland ser väldigt mycket av något? Du kanske har
köpt en ny bil av ett märke du inte haft tidigare. Plötsligt ser du sådana
bilar överallt. Eller när ni väntade barn såg du barnvagnar som aldrig
förr? Hjärnan sorterar bort det som den uppfattar som mindre viktigt.
Mindre viktigt är ofta sådant som är nytt för oss eller som inte passar in i
vår föreställningsvärld. En praktisk funktion för att vi inte ska bli
överbelastade men mindre praktisk när vi vill åstadkomma en
förändring. Vad har det här med barn med adhd att göra? Jo det
förklarar hur vi uppfattar situationerna hemma. Vi kan jämföra det här
med att sätta på sig ett par glasögon. Är det positiva linser kommer vi att
uppmärksamma det som bekräftar vår positiva inställning. Detsamma
gäller tvärtom. Ser du din vardag genom negativa linser kommer du att
uppmärksamma det som bekräftar det du tycker att du redan vet.

"Det tror jag när jag ser det!
Nej, du ser det när du tror det.”

Du förstår säkert vart jag vill komma med det här. Vad vi förväntar oss
av samarbetet med skolan är vad vi kommer att uppfatta att vi får. Vi
kommer att tolka situationer utifrån vår egen förförståelse. Det samma
gäller för våra barn. Det vi förväntar oss av dem är vad vi kommer att
lägga märke till. Det här kan ställa till det för oss när vi vill åstadkomma
en förändring oavsett vilken del i livet det gäller.

Risken är stor att vi säger saker som "tänk att skolan aldrig kan lyssna"
eller ”att du alltid ska bråka om det här". Det är lätt att generalisera kring
negativa beteenden hos barnen eftersom det är vad vi har fokus på.
Faktum är att vi kan förstärka beteenden som vi egentligen vill få färre



121120

av hos våra barn men vi vet inte om att vi gör det. Och vi kan försvaga
beteenden som vi egentligen vill ha fler av. Vi ser inte mönstret.
När barnet en gång gör som vi vill är det inte säkert att vi kommer att
lägga märke till det. Ett praktiskt exempel kan vara att du vill att ditt
barn ska ta bort tallriken efter middagen. Oftast lämnar barnet tallriken
på bordet och du tar bort den medan du trött kommenterar ”hur många
gånger ska jag behöva säga åt dig att ta bort tallriken?”. En dag tar barnet
bort tallriken men istället för att ställa in den i diskmaskinen ställer hon
den på diskbänken. Vad gör du då? Beroende på vilka glasögon du har
på dig den dagen kan du reagera lite olika. Har du positiva linser kanske
du lägger märke till förändringen och om du genuint glatt säger ”Oj vad
bra att du tog bort tallriken. Tack älskling!” så är det bra. Då ökar
sannolikheten att ditt barn kommer att göra det igen.

Har du negativa linser på dig kommer du att tolka samma beteende på
ett annat sätt. Kanske ser du tallriken på diskbänken, blir irriterad och
säger ”varför ställer du inte in tallriken i diskmaskinen? Det är därför vi
har den vet du!”. Och då minskar du sannolikheten att ditt barn kommer
att göra det igen. ”Det spelar ingen roll vad jag gör, mamma/pappa blir
arg hursomhelst!”

Om vi vill ändra på hur våra barn agerar hemma behöver vi uppmuntra
när de tar små steg i rätt riktning. För att vi ska kunna göra det behöver
vi se de små stegen. Det kräver att vi faktiskt förväntar oss att det ska ske
förbättringar. Och det kräver att vi är närvarande i nuet. Om vi hela
tiden uppehåller oss i vårt eget huvud där konflikten från igår eller
jobbiga tankar om skolstarten nästa vecka tar överhanden kommer vi
inte att vara närvarande i nuet. Det blir som när barnen försöker prata
med oss när vi skrollar i mobilen. En seg fördröjning av våra reaktioner
och svar.

Vad ska vi göra när vi fastnat i tjat och tjafs över en massa olika
vardagssaker? Genom att vi blir medvetna kan vi ändra fokus.

Fem saker du brukar tjata om
1__________________________
2__________________________
3__________________________
4__________________________
5__________________________

Är de viktiga? Om ja, kan du lösa dem på annat sätt än att tjata?

Fem saker ditt barn brukar göra bra
1__________________________
2__________________________
3__________________________
4__________________________
5__________________________

Våra barn gör bra saker hela tiden. När vi blir medvetna om dem kan vi
ge barnen uppskattning för dem. När jag först startade med det här
upptäckte jag att det var många fler saker som fungerade i vår
hyperspeedade vardag än vad jag först trodde. När jag skrev ner dem
och fortsatte fylla på listan kändes det som att jag programmerade om
hjärnan och en tyngd lättade från mina axlar. Att se dem och kunna
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berömma min son för dem gav energi. Och var det något jag behövde var
det ny energi. De jobbiga händelserna fick en motvikt. Som en
gungbräda där den positiva sidan plötsligt vägde tyngre. Det låter
kanske konstigt men det gjorde stor skillnad i min vardag. Samtidigt som
inget egentligen hade hänt på utsidan på kort sikt. På längre sikt tog det
oss ur en del negativa spiraler av händelser.

Bryt negativa spiraler och spara energi
När du satt dig i förarsätet i ditt liv och tagit kontroll över ratten, vägen
och målet kan du även få syn på negativa spiraler som du vill bryta. En
negativ sprial är en kedja av dåliga beteenden som kan återkomma om
och om igen eftersom vi blir triggade av samma beteenden. De skapar
frustration eftersom vi känner att vi har hamnat på kant igen och de drar
energi eftersom vi inte ser någon väg ur dem. Vi föräldrar behöver ta
första initiativet till att bryta en nedåtgående sprial. Det är bara vi som
kan ta ansvar för en förändring, vi kan inte lägga det på våra barn som
har dokumenterat svårt med impulskontroll och målstyrt beteende. Men
för att kunna göra det behöver vi få syn på våra negativa spiraler.

Ett exempel på en negativ spiral av förebråelser är: Tonåringen lyssnar
inte på vad jag säger. Jag skriker för att jag tappar humöret vilket leder
till en känsla av frustration över att jag är en dålig förälder. Jag tycker
inte om att känna så och jag förklarar mitt dåliga beteende med mitt
barns dåliga beteende. Om hon bara kunde skärpa till sig så skulle jag
inte behöva bli så arg! Jag lägger ansvaret för mitt agerande på
tonåringen. Eftersom det händer om och om igen blir det kvittot på att
jag hade rätt ”ja, hon är verkligen helt omöjlig att ha att göra med". Jag
lägger hennes dåliga uppförande på hög och bär runt dem som i en
ryggsäck för att rättfärdiga mitt eget skrikande. ”Tänk att du aldrig kan
lyssna på vad jag säger!” ”Måste du bråka jämt?!” Tonåringen som beter
sig som hon förmår i situationen reagerar på den hårda tonen med att bli
tvär tillbaka vilket ytterligare stärker bilden av att hon är omöjligt att ha

att göra med. Nästa gång tonåringen inte lyssnar är jag direkt hård i
tonen eftersom jag har fått nog av dåligt beteende. Jag har i tanken
hoppat över hela akt ett och börjar direkt i akt två där jag känner all den
frustration jag har känt från tidigare bråk. Jag förklarar hennes dåliga
uppförande med att hon vill bestämma, hon trivs när det är bråk och så
vidare.

Jamen om tonåringen är helt omöjlig att ha att göra med då? Då är det
väl ändå inte konstigt att man blir rasande? Nej, inte konstigt alls. Så vad
ska du göra för att förändra situationen? När vi har identifierat en
negativ spiral av händelser har vi möjlighet att välja en ny väg. Möjlighet
att bryta den. Du kan välja ett antal olika strategier för att lösa upp
situationen. En strategi är att sänka kraven. Om din tonåring inte förmår
att hålla ordning på läxorna, hjälp till att skapa en struktur för det. Om
hon inte klarar av att gå upp själv på morgonen, fråga hur du kan hjälpa
till. Om hon vägrar att lägga ifrån sig mobilen på kvällen, erbjud något
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Vill du har rätt eller vill du ha resultat?
Vill du ha rätt eller vill du ha resultat? Det är en avgörande fråga för att
komma framåt. Faktum är att vi kan tycka vad vi vill om våra barns
förmågor (oavsett ålder). Vi kan tycka att de borde kunna vissa saker
men om de ändå inte förmår så ändrar inte vårt tyckande någonting. När
jag lärde mig att göra skillnad på vad jag tyckte mitt barn skulle klara av
och vad han faktiskt klarade blev livet så mycket lättare. Genom att inte
lägga fokus på om det jag gjorde ”borde fungera” utan istället observera
om det gav önskat resultat kunde jag hitta smartare lösningar. Genom att
inte tro att hans utåtagerande beteende handlade om att trotsa mig, utan
att han faktiskt inte förmådde bättre just då, kunde jag välja att försöka
förstå vad som gick fel. Med den informationen kunde jag göra smartare
val nästa gång.

Men om han faktiskt är ute efter att trotsa mig som förälder då, kanske
du tänker? Tja, även om så vore fallet, vad ska du göra med det? Du
behöver ändå hantera situationen som inte funkar, så vilket tankesätt
gagnar dig mest? Att hålla fast vid vanor i vardagen som inte funkar är
förvånansvärt lätt. Faktum är att vi gör det hela tiden. Vi tjatar om olika
saker: Ställ in tallriken i diskmaskinen, ta ut glasen från ditt rum, gör
läxan, häng upp jackan, stäng skåpluckorna efter dig, slå inte syrran, gå

annat. Kanske en gemensam stund där du kravlöst pratar med henne om
saker som intresserar henne utan att du dömer eller har synpunkter på
det hon berättar.

Om vi ska ta första steget för att förbättra situationen kan det innebära
att vi behöver backa, sänka kraven eller rigga så att barnet kan lyckas
igen. Det innebär att vi måste släppa gamla oförätter och tankar om vad
som borde fungera och låta det som är framkomligt i situationen styra
hur vi agerar.

upp ur sängen, gå till skolan. Ja listan kan göras hur lång som helst.
Funkar det? Blir barnen bättre på att självmant göra de här sakerna? Min
erfarenhet är att det blir de för det mesta inte. Vi fortsätter tjata för att det
faktiskt någon gång ibland fungerar. En framgång räcker för att hålla
igång hundra tjatprat till.

När jag stöter på ett problem med någon av barnen som jag tycker är
viktigt att lösa går jag i tankarna igenom några olika sätt att hantera
situationen. Kan jag förbereda inför nästa gång? Hur i så fall? Kan jag
ändra något i miljön runt omkring? Vad ska jag uppmuntra och vad ska
jag försöka tona ner? Behöver jag prata med någon på skolan för att få
höra deras upplevelse av situationen? Behöver de höra min? Kan jag
göra något för mitt barn efter situationen som stärker dem framåt? Kan
jag visa på hur de lyckats med utmaningen genom att prata om hur de
löste det? Jag vänder och vrider på det aktuella problemet och försöker
hitta en hypotes om hur jag kan hantera det. När jag hittat en tänkbar
lösning provar jag och ser vad den ger för resultat. Minskar problemet
för mitt barn har jag lyckats. Kvarstår problemet behöver jag försöka
igen.

När jag kommer på mig sjäv att frustrerat tänka "om hon bara kunde xx"
försöker jag styra bort mina tankar från det till mer funktionella tankar.
När jag lyckas tror jag att det beror på att jag blir upptagen med att
vända och vrida på olika tänkbara lösningar istället för att irritera mig på
mitt barns beteende.
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Tvivlet
Säkert har du redan varit med om det många gånger eller så kommer du
att möta det längre fram. Tvivlet på om du hanterar situationen med ditt
barn på rätt sätt. Borde du vara hårdare eller borde du stödja mer? Borde
du byta skola eller stanna och kämpa för ditt barns rätt? Borde du
förklara för släkt och vänner vad som gäller eller ska du gilla läget och
göra det bästa av situationen? Ge medicin eller ändra kosten?

Tvivlet kan gnaga ner oss för, vad är rätt och vad är fel? Vem har facit?
Svaret är att ingen har facit. Du kan fråga tio personer och få tio olika
svar och du står ändå där med beslutet själv. Du vill fatta det bästa
beslutet för ditt barn men du vet inte vilket det är. När du beslutat något
vet du inte om du valt rätt. Kanske avstår du från att aktivt fatta ett
beslut och låter det bli som det blir. Det kanske inte känns så men det är
faktiskt också ett beslut.

Mig har det hjälpt att öva på att tänka att alla beslut jag fattar är bra.
Antingen är de bra för att de gav de resultat som var min intention eller
så är de bra för att de gav mig information om vad som inte fungerar och
då har jag nya vägval att göra. Så länge jag är lyhörd för att se hur mitt
beslut föll ut och jag är öppen för att ompröva om det behövs har det här
varit en framgångsrik strategi.

Det ger mer ro i sinnet att tänka att mitt val för mitt barn antingen blir
bra eller ger underlag för ett nytt klokare ställningstagande. Jag tror inte
att vi förstör våra barn med ett felaktigt beslut och det påminner jag mig
själv om när oron slår till. Jag zoomar ut och tittar på mitt barns situation
från helikoptervyn. Hur fungerar skola, fritid, familj, kärlek, omtanke,
mat, sömn, tak över huvudet, ja allt jag kan komma på. Jag brukar landa
i att min son har en fungerande helhet med brister. Det är inte en perfekt
tillvaro men det är heller rimligt att sträva efter. Det gör att jag får
perspektiv på det aktuella orosmomentet och kan fatta ett beslut om jag
ska agera på det eller låta bli. Efter det blir jag lugnare i sinnet och tvivlet
lättar.

Det funkar inte alltid. Just nu kämpar jag till exempel med min
inställning till min sons skärmtid. Hur mycket ska jag tvinga honom (för
det är vad det handlar om) att göra annat? Jag undrar om jag förmår att
hitta en balans där han gör olika saker på helgerna och inte enbart sitter
vid datorn. Vad är rätt beslut? Fler konflikter eller för mycket datortid?
Min prioritet just nu är harmonin i familjen. Det innebär att jag kan få
honom att göra några andra aktiviteter men långt ifrån hela dagar utan
dator.
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Hur kan vi
RUSTA
barnen för
FRAMTIDEN?

Strategier för framtiden
Med barn med adhd har vi en viktig uppgift i att lära dem strategier för
att klara vardagen. De behöver veta hur de kan hjälpa sig själva vart efter
de blir äldre. Vilka larm de behöver ställa på telefonen, vilka checklistor
de behöver skriva för att minnas, scheman och färgkoder som
underlättar, hur de förbereder nästa dag och hur de hanterar tiden.
Framför allt behöver de förstå och acceptera att de här är nödvändigheter
för att de ska få sin vardag att funka.

När vi introducerar de här strategierna i ung ålder har de möjlighet att
vänja sig vid dem, öva och förstå hur de kan använda dem även när de
blir äldre. En viktigt uppgift för oss föräldrar måste vara att hjälpa
barnen att lära känna sin adhd. Diagnosen kommer att följa dem genom
livet och de behöver veta vilka utmaningar som följer med den och
varför. Inte för att de ska känna sig sämre än andra utan för att ge dem
förutsättningar att både rigga vardagen med de hjälpmedel de behöver
och be om hjälp när det krävs. Om de kan göra det utan skam- och
skuldkänslor får de uppleva hur de kan påverka sin vardag till det
bättre. Att som ung vuxen känna att man klara av sin vardag tror jag är
viktigt för att kunna må bra och utvecklas vidare.
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Vi behöver även lyfta fram det som är deras styrkor och hjälpa dem att
utveckla dem än mer. Kanske finns en framtida försörjning i deras
specialintresse? Hur samhället ser ut och vilka jobb som finns när de blir
vuxna vet vi inte idag. Med ett öppet sinne och nyfikenhet kanske vi kan
bidra i deras sökande.

Men det är inte bara de praktiska verktygen som behövs. De behöver
även förstå sitt mentala landskap. Jag är övertygad om att barn och
ungdomar med adhd behöver redskap för mental träning i högre grad än
sina jämnåriga utan diagnos. För även om mental träning är bra för alla
kan det var nödvändigt för att må bra med adhd. Jag märker redan nu av
oro hos min son som jag kan hjälpa honom att hantera för att den är just
oro. Hos många barn växer oron till riktig ångest och de får stora
problem med hälsan. Jag vill därför göra vad jag kan för att ge honom
insikt och perspektiv på sina jobbiga tankar för att om möjligt förebygga
större problem. Jag vill att båda mina barn ska lära sig långsiktigt
hållbara strategier för sina liv. Strategier som hjäper dem att utsätta sig
för saker som känns jobbiga, för att utvecklas. Insikter om att alla
behöver öva på nya saker för att bli bättre på dem och det är okej. Ingen
kan allt från början. Jag hjälper dem att sätta sina problem i ett större
perspektiv för att öva på att se mer nyanserat på tillvaron. Vi pratar om
att alla känslor finns inom oss människor och det är inte farligt. Att
känna oro, frustration, glädje, förväntan är normalt liksom att vara
uttråkad eller arg. Jag ser att allt detta är svårt och jag försöker hitta
smarta sätt att stärka dem utifrån de verktyg jag själv använder.

Curlar du ditt barn? Utmärkt fortsätt med det
Har du fått höra någon gång att du curlar ditt barn? Att du förstör för
ditt barn genom att du hjälper henne för mycket? Jag har hört det och jag
har funderat mycket på det. Vi vill det bästa för våra barn men vad är
bäst? Om jag servar med kläder, mackor och packade ryggsäckar eller

hjälper till att tvätta håret och planera dagen, tar jag då bort möjligheten
för mina barn att utvecklas? Innebär det att de aldrig kommer att klara
sig och ta ansvar som vuxna? Det är ju ofta argumentet. ”Du kan ju inte
hjälpa henne med det där när hon har flyttat hemifrån!”

Så vad är alternativet? Vad händer om jag ställer större krav och tar alla
konflikter som definitivt skulle komma? Kommer mitt barn att lära sig
mer av att bråka med mig varje dag? Har jag lärt henne hur hon ska
hantera morgonrutinerna om det slutar med att hon kommer försent till
skolan, utan frukost och med en konflikt med sig? Jag tror inte att barn
lär sig av att misslyckas. Och jag tror inte att de lär sig av att vi tjatar eller
skäller på dem. Vore det så skulle barn med adhd vara de mest
väluppfostrade barnen i hela samhället. Faktum är att forskning visar att
barn inte lär sig av skäll. Bestående beteendeförändringar får både vuxna
och barn genom beröm och uppmuntran. Men det sitter hårt i oss det där
med att barnen ska göra som vuxna säger.

Det har gjorts en omfattande studie för att undersöka hur det gått för
barn som har fått olika nivåer av stöd hemifrån och däribland en grupp
som identiferades som curlade. Det här är ett referat från
hejlskov.se/blogg

”Forskarna har delat upp de 6 000 barn i fyra grupper:
1. Barn som fått mycket hjälp av sina föräldrar och hjälpt mycket
till hemma. Det är 13 % av barnen.

2. Barn som fått mycket hjälp av sina föräldrar och inte behövt
hjälpa till hemma. Det är 6 % av barnen. Denna grupp
betecknar forskarna som barn med curlingföräldrar.

3. Barn som inte fått mycket hjälp men har fått hjälpa mycket
till hemma. Det är 57 % av barnen.

4.Barn som inte fått mycket hjälp och inte behövt hjälpa till
hemma. Det är 24 % av barnen.
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Grupperna har jämförts utifrån olika faktorer. Barn av curlingföräldrar
känner sig minst ensamma, genomför i störst utsträckning utbildning
(minst drop-out) och har bäst psykisk hälsa. De har dessutom bäst
relationer med sina föräldrar. De har i mindre utsträckning än barn som
bara fått lite hjälp av sina föräldrar provat hash. De grupper som klarar
sig sämst i all dessa faktorer är de barn som inte fått mycket hjälp av sina
föräldrar, oberoende om de behövt hjälpa till hemma. Den grupp som får
högst betyg är barn som fått mycket hjälp av sina föräldrar och behövt
hjälpa till hemma. Fast curlingföräldrarnas barn kommer tvåa. Igen
klarar sig barn som fått bara lite hjälp av sina föräldrar sämst.
Hougaards antaganden har alltså visat sig vara fel. Curlingföräldrars
barn klarar sig betydligt bättre än genomsnittet, och bäst i de flesta
faktorer man mätt.”

Så vi både kan och bör fortsätta hjälpa våra barn att lyckas i vardagen
istället för att få återkommande misslyckanden. Bakslag och problem
kommer ändå, det vet vi men vi behöver inte känna oss som dåliga
föräldrar bara för att vi stödjer våra barn. Det utesluter inte att vi stegvis
ökar deras förmåga att självständigt klara olika situationer. För det är ju
vårt mål, att de ska bli välmående individer som har en bra livskvalitet.

Ibland går
det BRA.
Ibland INTE
så bra.
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Att hantera hyperspeed i butiken
Jag, sonen sex år och dottern ett år skulle åka till den lokala sportbutiken
för att handla regnkläder. Det var akut läge, vi behövde verkligen
regnkläder. Butiken är liten och expediten står och blickar ut över hela
lokalen när vi kommer in. Ganska snabbt inser jag att det här inte är en
av Alexanders bättre dagar. Han springer runt så att klädsnurrorna
viner. Jag vill att han prova jackan och byxorna så att de passar. Han
skrattar och springer i från mig sjungandes att han inte vill prova. Jag vet
att han är galet ointresserad av att kläder. Expediten betraktar tyst det
lilla skådespelet som utspelar sig framför henne. Vi är ensamma i
butiken (typiskt!). Jag får inte fatt i min son och inser att springa efter
honom inte kommer att funka. Jag börjar svettas och pulsen stiger och
humöret sjunker. Vad jag än säger ignoreras och jag känner expeditens
blickar. Jag står snart inte ut längre och i det läget avskyr jag honom.
Sekunden innan jag i vredesmod lämnar butiken kommer jag på en idé.
Jag säger till lillasyster ”kom ska jag visa dig något här inne provhytten!”
Jag går mot hytten med kläderna i handen. Hon tultar förtjust efter mig.

Vi lämnar Alexander och går in i den lilla hytten. Jag drar noggrant för
tyghänget medan jag entusiastisk pratar med Olivia om stolen och

spegeln. Ville hon prova att sitta kanske? Hon skrattar och vill gärna
prova. Så hör jag det tillfredsställande ljudet av förhänget som dras åt
sidan och Alexander rasslar in. Jag ignorera honom i några sekunder
medan jag pratar med Olivia och vänder mig sedan om och säger
neutralt ”Vad bra att du är här. Här har du jackan du ska prova.” Utan
att protestera tar han på sig jackan och byxorna.

Vi åker därifrån med kläderna och min känsla av triumf är galet stor.
100-0 till mamman! Och på ett sätt som stämmer överens med mina
värderingar.

Vänta på bagaget
Vi stod och väntade på väskorna på flygplatsen. Du vet det där bandet
där alla väskor ska komma från planet. Klockan var halv två på natten
och jag var illamående av trötthet. Vi hade varit på vår första
utlandssemester. Alexander var fyra år och hade sovit på planet vilket
var ett välkommet mirakel. Nu var han pigg och inte särskilt sugen på att
stå stilla och vänta. Alla planets passagerare stod där och väntade och
det var trångt. Runt transportbandet finns en säkerhetslinje man inte ska
gå innanför. Jag försökte förklara för Alexander att han skulle vara på
min sida om linjen. Inte gå över den. Han var inte stilla en sekund.
Skrattade och slängde sig mellan alla väntande människor. Sprang mot
transportbandet och slog på väskorna från förra flighten som sakta
rullade förbi. Jag kunde inte hejda honom har var i hypermode. Ingen av
förmaningarna jag smattrade på med hade någon som helst inverkan på
honom.

Jag körde ner händerna i fickorna och suckade djupt. Då kände jag ett
litet mynt i fickan. Det var ett mynt vi hittat på stranden någon dag
tidigare. Jag tittade på det. Jo, nog såg det ut som ett sjörövarmynt! När
Alexander var inom räckhåll drog jag upp myntet ur fickan, vände
ryggen till honom samtidigt som jag sa: ”Waow! Vad har jag här?! En
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skatt!" I ögonvrån hann jag se honom stanna upp och börja komma mot
mig. Jag tog några steg bort från honom och förde oss båda bort från
transportbandet. ”Vad är det mamma! Får jag se!” Jag spelade
svårflörtad. ”Nja, jag vet inte jag. Tror att det är en del av en
sjörövarskatt!” Han sprang runt mig och drog mig i armen. ”Fåååår jag
seeeee!” Plötsligt var transportbandet glömt och vi hade en lång
diskussion om skatten, sjörövare och andra viktiga saker. Jag gick från
att vara världens sämsta förälder till att känna mig som världens bästa.
Galet nöjd över att ha kommit på en lösning utan skrik och bråk.

Inte mitt bästa ögonblick
Ibland blir det bara för mycket och jag tappar helt mina goda intentioner.
Häromdagen var jag och min dotter (sex år) ute. Hon cyklade och jag
gick med hundarna. För det första var det hon som absolut ville följa
med. Jag beskriver vart vi ska gå och frågar om hon verkligen vill hänga
med. Och det vill hon. Under den turen (som jag dessutom förkortar för
att det blir så galet plågsamt) stannar hon upprepade gånger, vägrar
cykla, skriker argt och gråter hejdlöst utan att jag förstår varför. Hon kan
inte säga vad som är fel. Hon vill inte cykla mer men hon vill heller inte
gå med cykeln. Vi kan inte vända hemåt för att det är ännu längre än att
fortsätta turen runt.

I början bemöter jag henne lugnt, frågar vad jag kan göra för att hjälpa
till, undrar milt varför hon är arg eller ledsen. Vartefter tiden går blir jag
mer och mer frustrerad. Kan man grina mer?! Vad är det för fel på
henne? Vi närmar oss förskolan som vi ska passera på vägen hemåt. Jag
hör mig själv säga "Nu är vi så nära förskolan att alla där snart kan höra
hur du grinar och tjuter!" Hon blir tyst en kort stund och säger sedan
sårat "Mamma nu är du bara elak!" Hennes ord träffade mig mitt i prick.
Det var faktiskt därför jag sagt det. Jag ville bara få henne att sluta skrika.
På insidan skämdes jag men på utsidan var jag inte ens stor nog att tillstå
att hon hade rätt och be om förlåtelse. Jag vara bara tyst. Inte mitt bästa
ögonblick.

Ett annat mindre lyckat beslut
Det är morgon och jag försöker få sonen att göra sig klar. Han är liten,
kanske fem-sex år. Det ena går fel efter det andra. Han blir arg, han
tappar fokus, vägrar borsta tänderna, vill inte äta upp frukosten och så
där håller det på. Jag blir mer och mer frusterad. Tiden tickar och jag
kommer att bli sen till jobbet. Att jag har flextid och att det egentligen
inte spelar någon roll om jag kommer en halvtimme senare hjälper inte.
Jag börjar bli arg för jag orkar inte med hans beteende den här
morgonen. Kan han inte, för en gångs skull, bara göra som jag säger?!
Men nej, det går inte. Strulet fortsätter. Till slut skriker jag till honom "Vi
var i tid men nu har du bråkat hela morgonen så nu kommer vi att
komma för sent. Och det är ditt fel!"

Vad tror du han gjorde? Hoppade han upp, rätade på ryggen och sa "Oj
mamma, har jag varit så besvärlig? Jag ska genast skärpa till mig!". Nej,
inte riktigt. Han sjunker med ryggen mot väggen ner i en gråtande hög
på golvet. Han slår frustrerat nävarna i golvet och snyftar: "Jag är så
dum! Varför kan jag aldrig lyssna!" Tårarna sprutar och den lilla kroppen
skakar av gråt. Jag känner mig som en idiot. Värre än en idiot. Jag känner
mig elak och dum. Vad tänkte jag skulle hända? På vilket sätt gjorde mitt
utbrott situationen bättre? På inget sätt alls. Nu var vi båda ledsna. Jag
satte mig ner bredvid honom och sa förlåt.

Det går att göra listan lång för både dig och mig över situationer vi
hanterat på både bra och mindre bra sätt. Våra barn förlåter oss alltid för
våra misstag och vi måste förlåta oss själva. Vi behöver inte vara perfekta
föräldrar som alltid håller ihop, aldrig blir arga eller ledsna. Men vi
behöver vara den större parten. Den som först säger förlåt. Vi är de
viktigaste personerna i våra barns liv och de förtjänar att vi försöker vara
den bästa versionen av oss själva.
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Tack för att du läst!
Den här boken beskriver den väg jag gått. Jag har samlat de viktigaste
förhållningssätten, insikterna och kunskaperna jag lärt mig över tid. De
verktyg och metoder jag har använt för att må bättre och få bättre
resultat. En del av dem har jag skapat själv, andra har jag lärt mig från
kloka personer. Fakta om hur vi fungerar som människor har jag läst mig
till i många olika böcker. Vill du fördjupa dig har jag en förteckning här
intill. Jag rekommenderar verkligen att du gör det om du gillar att läsa
eller lyssna på böcker.

Jag hoppas att den här boken har givit dig något verktyg, ny insikt eller
inspiration som hjälper dig på vägen. Hör gärna av dig och berätta vad
du tänker och vad du kommer att göra härnäst. Stort lycka till!

Varma hälsningar
Jill Nyqvist
jill@funkamedadhd.se

Vill du läsa mer?
Fakta som finns i den här boken har jag hämtat från en rad fantastiska
böcker. Vill du läsa mer rekommenderar jag de här böckerna.

ACT Acceptance and Committement Thearpy, Steven C. Hayes , Kirk
D. Strosahl , Kelly G. Wilson

Adhd att leva utan bromsar, Martin L. Kutscher

Adhdguiden för föräldrar, Russell A. Barkley

Barn som bråkar, Bo Hejlskov Elvén och Tina Wiman

Bemötandekoden, Lena Skogholm

Beteendedesign : psykologin som förändrar tankar, känslor och
handlingar, Arvid Janson, Niklas Laninge

Den sociala hjärnan, Katarina Gospic

Fördel adhd, Anders Hansen

Haja adhd, Björn Roslund

Hjärnstark, Anders Hansen

Hjärnan är stjärnan, Kaja Nordengen

I befintligt skick, Katja Lindert Bergsten, Kristoffer Pettersson

Ledarskap och självbedrägeri, The Arbinger Institute

Mindset, Carol S. Dweck

Neuroledarskap, Katarina Gospic och Stefan Falk

Tid att leva, Fredrik Livheim, Daniel Ek, Björn Hedensjö

Tough love, Johannes Hansen



Våra barn behöver inte perfekta föräldrar men de förtjänar
föräldrar som försöker vara den bästa versionen av sig själva. Men
vi behöver inte lösa allt själva. Vi kan lära av varandra. I den här
boken har jag samlat de verktyg och insikter som har hjälpt mig att
hantera en vardag med alla de utmaningar som följer med att ha
barn med adhd.

Det är mycket vi inte rår över som gör vardagen svår. Hur andra
reagerar på vårt barn, vilket stöd som ges i skolan, hur det fungerar
med vänner, vilket stöd samhället ger och mycket mer. Den här
boken fokuserar på den enda del som vi faktiskt har rådighet över
– oss själva. Att må bra och att förmå att hantera utmanande
situationer kräver personligt ledarskap och det i sin tur kräver
övning. Att träna sig själv mentalt kräver samma uthållighet som
om när vi tränar fysiskt. Jag hoppas att mina erfarenheter kan
hjälpa dig en bit på väg.


