
Du är inte ensam

Inspiration för en väl fungerande
vardag med barn med adhd. Metoder
för att minska kaos och konflikter.
Och en röst som peppar dig att
fortsätta även när det är tufft. 
 
Varmt välkommen till 
Funka med adhd!
 

 

Visualisera 
- din nya
superkraft!

Förklara vad som gått fel,
förbered svåra situationer och
hantera starka känslor. 

B Ö R J A  R E D A N  I D A G !



 
Genom att rita, använda bilder eller på andra sätt visualisera, kan vi göra livet mycket lättare. 
 Att gå från tjatprat till ritprat gör att vi kan nå fram till barnen på ett helt nytt sätt. Det är
magiskt!
 
När vi pratar visualisering går tankarna lätt till ett tydligt schema men det är så mycket mer! Det
kan handla om att 
>identifiera och uttrycka sina egna känslor, 
>förbereda inför nya situationer eller 
>sortera vad som har hänt, reda ut och gå vidare. 
 
Att visualisera är ett sätt att kommunicera som vi inte vill vara utan. Här delar vi med oss av
några tips men du behöver  hitta ditt egna sätt. Ge det lite tid och framför allt – träna många
gånger! Du kommer att märka att ditt barn plötsligt förstår varför en situation blev tokig eller
inte alls är orolig inför tågresan. Då kommer du också upptäcka kraften i visualisering och
använda dig av det mer och mer. 
 
Tänk på att: 
> Börja enkelt - välj en situation som är enkel att beskriva.
> Använd ritprat till att visa på det som gått bra - det ökar intresset hos barnet. 
> Börja ritprata när läget är lugnt - inte när alla är arga.  
> Har du äldre barn kan du även använda rutor, text och checklistor. 
 
Lycka till!
 
Jill & Ulrika
Grundare till Funka med adhd
 

 

Några starttips!



 

 

Under en period hade min son hemska utbrott i skolan.  Han var sex år och jag hade inte
berättat ännu att han hade adhd. Barnpsykologen tyckte att det var dags att berätta varför
han hade så svårt att kontrollera sin ilska. Jag valde att prata om det genom att rita ett par
olika bilder. En av dem var den här.  Jag visade honom teckningen och började med den
översta.
 
"För de flesta människor är det så här. De är glada länge (gröna strecket) och sedan kanske
de blir lite irriterade ibland. Då kan de vara irriterade en stund och sedan kanske de blir
arga. Och då blir de så här arga (jag pekade på de röda strecken). 
 
Du har något som heter adhd (pekar på tekningen under). Då fungerar det lite annorlunda.
Du är glad och det är du ju ofta. Sedan blir du irriterad en jättekort stund (pekade på
orangea strecket) och sedan blir du JÄTTEARG (pekade lite dramatiskt på de röda strecken).  
Känner du igen det? (Han nickar. ) Det är då du slåss när du är sådär arg. Du slåss fastän du
egentligen inte vill det. Det är vanligt för de som har adhd. Vi behöver hitta sätt som gör att
du inte slåss. "
 
Vi hade ett riktigt bra samtal både om diagnosen och hans förtvivlan över att han var en
sådan som slog sina klasskompisar. Han hade ingen att leka med efter skolan och han ville
så gärna ha en vän. Och han förstod ju att om han fortsatte slåss skulle han aldrig få några
vänner.  Det var hjärtskärande att se hans förtvivlan. Min son tog med sig ritpratet till
klassen och berättade själv om sin diagnos. Klasskompisarna lyssnade uppmärksamt och
han fick ett riktigt bra bemötande från dem. Det kändes fantastiskt!
 

 

Att (rit)prata om ilska



 

En dag hör jag min dotter  O (6 år) fråga sin kompis S:  "Vill du leka med dockor?"
Jag hör att hon inte får något svar så hon frågar flera gången igen: "Vill du leka med dockor? JA
eller NEJ? Det ÄR okej om du säger nej. "
Men det låter verkligen inte  som att hon tycker att nej är ett okej svar. S säger: "Jag vill inte
svara på det. "
O blir mer och mer frustrerad. Att inte få ett svar gör henne galet upprörd. Leken
får en väldigt frostig start. 
 
Dagen efter ritar jag det här till O och säger så här: 
"Igår när vi cyklade hem frågade du S om hon ville leka med dockor." (O nickar
avvaktande). "Men S ville inte svara på om hon ville leka eller inte. Hon sa -jag vill
inte svara" O ser upprörd ut och bekräftar det. 
Jag har funderat på varför S inte ville svara. Jag har en idé om det, vill du höra?
Min dotter ser tveksam ut men nickar. 
"Kan det vara så att S inte ville svara för att hon visste att du ville leka med dockor
och att hon inte ville leka med dockor. Om hon sa nej skulle du bli arg. Om hon sa
ja så fick hon lov att leka med dockor fastän hon inte ville. Då valde S att säga att
hon inte ville svara."
 
Min dotter blir arg, tar pennan ur handen på mig och kryssar över kompisens ansikte. 
Några dagar senare berättar O att hon hade frågat S om hur det var. S hade sagt
att hon inte svarat för att hon inte ville att O skulle bli ledsen. Det visade sig alltså
att hon hade funderat över varför det blev fel tack vare vårt ritprat. 
 
 

Vad var det som gick fel?



 

Min dotter reagerar ibland väldigt starkt på små situationer. Om hon stöter till handen på
en stol kan det låta som armen gått av. Jag har provat att ritprata det här för henne.
Eftersom hon lätt blir arg och springer iväg om jag pratar om henne i negativa termer
valde jag att prata om andra personer. 
 
"Kolla här, det här är en skala som visar hur ont något gör. Här på det gröna gör det bara
lite ont och här borta på det röda gör det så ont att man behöver åka till sjukhus." O
hänger på och ritar en gubbe som säger Aj i början av skalan. Hon drar några exempel
från klassen där en kompis har brutit armen och fått åka på sjukhus. Vi pratar om när vi
campade och en tjej där ramlade och skrubbade upp knä och armbåge på asfalten. O
har många exempel på andras olycka och vi prickar in dem på skalan.  
 
Dagen efter snubblar O  på tröskeln. Hon vrålar, slänger sig ner på golvet och håller sig
om foten. Jag sätter mig på huk och frågar vänligt intresserat: Oj, du gjorde illa dig. Hur
ont gjorde det på skalan? Är det grönt eller rött? Hon tystnar tvärt och funderar. Säger
sedan ilsket att det är rött!  Jag frågar neutralt om hon behöver åka sjukhus? Efter en
stunds tystnad skakar hon på huvudet och reviderar sin uppfattning. Kanske var det bara
orange...
 
Skalan hjälper oss att få perspektiv på hur stor reaktion som är rimlig. Stöter vi  till något
då säger vi aj! och sedan går det onda över efter en kort stund. Om vi skriker jättehögt när
vi slagit i handen mot stolen kan andra tror att vi skadat oss allvarligt och bli jätteoroliga. 

Hur mycket är det rimligt att reagera?



 
 
Jag vet inte hur det är hemma hos er men hos oss verkar det som att själva
livet inkräktar på sonens speltid. Han är 12 år och allt som inte händer vid
skärmen är en avvikelse och kan leda till stora protester. Jag har inget emot
att han sitter vid datorn och jag vet att han göra andra saker där än att bara
spela men han behöver göra olika saker på en dag. 
 
Här ritade jag upp hur sonens helger ser ut (vänstra stapeln). Jag ville visa att
även om han gör andra saker på helgerna har han väldigt mycket tid vid
datorn. Och med den högra stapeln pratade vi om hur det ser ut på
skoldagar. 
 
De här staplarna hjälpte honom att själv se att han inte förlorar all speltid
bara för att han följer med och till exempel handlar mat, åker skridskor eller
hänger med på promenad. Därmed blev det lättare för mig att få med honom
att göra andra saker utan att det blev stora utbrott.

Hur mycket speltid finns?



Som förälder till barn med diagnos har vi en slitsam vardag. Det är ett utmanande
föräldraskap. Därför har vi startat Funka med adhd-Vänner, en medlemsklubb på nätet
för föräldrar. För att ge dig pepp, verktyg och metoder för att få din vardag att gå från en
känsla av kaos och maktlöshet till att känna att du har en hel verktygslåda att använda
för att hantera utmanande situationer. 
 
Boel har barn med diagnos och är en av våra medlemmar. Hon har bestämt sig för att ta
ett nytt grepp om familjens planering: 
"Ni är ju helt fantastiska! Precis vad jag behövde! Hade precis bestämt mej för att
denna sommar ska bli mer härlig och mindre påfrestande än vad det brukar. För det
behöver jag nya tankar, nya strategier, nya verktyg. Och ni hjälper mej med allt det.
TACK ❤ "
 
Just nu är medlemsklubben stängd för nya medlemmar men, ingen fara! Du  är varmt
välkommen att ställa dig på väntelistan. https://www.funkamedadhd.se/vanner/
 
 
Jill Nyqvist & Ulrika Gill
Grundare Funka med adhd
 
Ps.Vill du veta lite mer om hur du kommer igång?  Lyssna gärna på avsnitt #23 Hur du
kommer igång med ritprat, från vår podd Funka med adhd-Jill&Gill
 
 
 
 
 

En utmanande vardag 
kräver många lösningar

FUNKA
med ADHD
Vänner

https://www.funkamedadhd.se/vanner/
http://www.funkamedadhd.se/dethararvanner/

