
Fem tips för att
HANTERA en
oförstående
omgivning!

KÄNNER DU DIG DÖMD?

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. För
visst har du ett viktigt uppdrag? Att se
till att ditt barn får tillgång till sina
styrkor.

Varmt välkommen till 
Funka med adhd!



Vår hjärna letar hot
 

Funka med adhd | podd | medlemsklubb| mejl

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. 

Men det gör inte alltid våra barn... Här är några tips på hur du kan hantera omgivningen, när det
känns viktigt att de faktiskt förstår.

Lycka till!

http://www.funkamedadhd.se/


1. Be personen lyssna på en podd
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Har du försökt att nå fram men inte lyckats? Välj ut någon av dina favoritpoddar som du
tycker beskriver vardagen med barn med adhd på ett bra sätt. Välj ett avsnitt som du
tycker belyser er situation. Det är bättre att bara ge förslag på ett eller ett par avsnitt än
en hel podd eftersom det kan bli tungt att lyssna på en hel säsong. 

Fördelen med en podd: 
>Det är inte du som står för innehållet. 
>En podd är ett lätt sätt att ta till sig ny kunskap, iallafall för en person som brukar lyssna
på poddar. 
>En podd kan personen lyssna på när det passar, t ex i bilen eller på promenaden.
>Passar även dem som inte gillar att läsa.  

http://www.funkamedadhd.se/


2.Ta med personen till en öppen
föreläsning

 

Funka med adhd | podd | medlemsklubb| mejl

Skulle det funka att få med personen på en föreläsning? Det finns en del öppna föreläsningar
där andra pratar om hur det är att leva med barn med diagnos. Du vet uttrycket, man blir inte
profet i sitt eget land? Ofta är vi mer mottagliga när andra berättar för oss än om en närstående
gör det. 

Fördelen med öppna föreläsningar: 
>Ni får en gemensam upplevelse som ni sedan kan fortsätta prata om. Du får möjlighet att
jämföra situationen med ditt barn med informationen ni fått i föreläsningen. Det kan öppna upp
för nya dialoger mellan dig och den andra personen. 
>Du kan själv få inspiration och nya insikter genom att lyssna på någon som har liknande
erfarenheter. Ibland är det stärkande bara att få höra en berättelse vi känner igen oss i. 
>Personen du tar med dig får nya insikter kring svårigheter, behov och styrkor som gör det
lättare att fortsätta dialogen hemma. 
>Det kan upplevas som mindre hotfullt när någon annan berättar om deras situation än om du
berättar om din. 



3. Ge personen en lättläst bok
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Hur vill personen som du vill ge nya insikter, lära sig nya saker? En del gillar att lyssna
medan andra föredrar att läsa. Har du en anhörig som tycker om att läsa, tipsa om en
bok du själv uppskattar. Kanske kan du markera eller peka ut vissa kapitel? Många
böcker finns som ljudbok, om personen föredrar det? Var inte rädd för att föreslå en
bok, det värsta som kan hända är väl att de inte läser den? 

Fördelen med en bok: 
>Ger en bra beskrivning av det du tycker känns angeläget att personen förstår. 
>Det ger utrymme att tänka och reflektera i enskildhet. 
>Kräver ingen omedelbar respons från varken dig eller den andra personen. 
>Ger möjlighet att läsa om vissa avsnitt för att förstå. 



4.Hitta en lugn stund
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Ibland har vi nära anhöriga som konstant kritiserar antingen våra barn eller
det vi gör med barnen. Det kan göra det riktigt jobbigt att ens träffas i
vardagen. Kanske har du inte tagit upp det med personen som det berör?
Det kan kännas jobbigt att vara den som säger ifrån och ämnet är ju
känsligast tänkbara, våra barn! Sällan är vi väl så inställda på försvar och
beskydd som när det kommer till våra barn. Om du känner att du vill göra ett
försök att förklara för din anhöriga hur er situation ser ut tänk på det här: 

>Välj tid och plats med omsorg. Ta samtalet när ni har gott om tid och ni båda är
lugna och avslappnade. 
>Om du får mothugg, behåll lugnet och gå inte i försvar. Ställ frågor utifrån att du
verkligen vill förstå den andres perspektiv. 
>Ställ in dig på att det kommer att ta flera samtal. Försök inte att övertyga den
andra personen i första samtalet utan ge utrymme att hantera det du berättat. 
>Lyssna aktivt och upprepa en del av det den andra sagt så att du tydligt
visar att du har hört. Det hjälper till att skapa trygghet i samtalet. "Du tycker
att Lisa brister i respekt mot oss vuxna när hon svarar emot så aggressivt?" 



5. Skriv ett brev
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En del har talets gåva men om du tycker att det känns oöverstigligt svårt att
få till ett bra samtal kanske ett brev kan underlätta? Du kan skriva e-post
men ett pappersbrev visar förmodligen att frågan är mycket angelägen för
dig. 

Fördelen med att skriva ett brev: 
>Du får tid att formulera och tänka igenom vad du vill ha sagt. Du kan se till att ditt brev
får rätt balans av både positivt och negativt du vill berätta om. 
>Du ger mottagaren möjlighet att ta emot ditt budskap utan att det finns krav på direkt
respons. 
>Mottagaren får möjlighet att reflektera över innehållet och formulera
frågor tillbaka, även om dessa kanske inte kommer i brevform.



 

Välkommen till  Funka med adhd
Det är inte alltid så lätt att vara förälder till barn med diagnos. Att orka förbereda, orka
se bortom utbrottet för att hitta dess förklaring och funktion. För vi är också människor
och reagerar som sådana. Därför har vi startat medlemsklubben Funka med adhd-
Vänner. För att stödja dig som förälder till barn med diagnos i din strävan att gå från
kaos och känsla av maktlöshet till mer harmoni och känsla av påverkansmöjlighet.  

För när vi känner att vi kan påverka situationer då minskar stress och frustration. Vi kan
vara den bästa versionen av oss själva. Och det tjänar vi på och det tjänar våra barn på.

Läs mer om Funka med adhd-Vänner här https://www.funkamedadhd.se/vanner/,  Har
vi stängt? Välkommen till väntelistan!

Vi har gjort ett särskilt poddavsnitt som du kan låta dina anhöriga
lyssna på för att förstå er situation bättre. Lyssna här. 

Följ oss gärna på facebook och Instagram!

Jill Nyqvist & Ulrika Gill

https://www.funkamedadhd.se/vanner/
https://www.funkamedadhd.se/64-anhorig-till-barn-med-adhd-insikter-som-hjalper/
https://www.funkamedadhd.se/64-anhorig-till-barn-med-adhd-insikter-som-hjalper/

