
5 steg för att du
ska orka som
förälder

Dina barn behöver inte en

perfekt förälder!

BÖRJA REDAN IDAG!

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!



 
1 .  T A  U T  R I K T N I N G E N

Funka med adhd | podd |medlemsklubb| mejl

Att ha barn med adhd ställer större krav på oss jämfört med andra som är föräldrar.

Vi kanske inte tänker på det men det är en hel del unika utmaningar adhd:n ger oss

som vi hanterar varje dag, år efter år. 

 Ska vi bli framgångsrika behöver vi bestämma oss hur framgångsrik ser ut. Det är

vad medvetet föräldraskap handlar om. När är vi nöjda med hur vi agerar och när har

vi anledning att vara missnöjda? När vi har formulerat vad vi tycker utgör ett gott

föräldraskap börjar träningen för att komma dit. Vår feedback för att veta om vi har

lyckats står vårt barn för. Om vi över tid ser att deras utmaningar mildras, att

utbrotten blir färre eller att relationen förbättras är det vårt kvitto på att vi är på rätt

spår. På kort sikt kan vi få direkt feedback på vårt agerande genom att

morgonrutinerna går smidigare eller att vi lyckas mildra eller avstyra utbrott. 

Vi har många situationer i vardagen vi kan lära oss av. När det gick bra, vad gjorde vi

då? När det blev värre, vad hände innan? När vi förstått kan vi lära oss av det och

känna att vi kan  påverka framtida situationer. Det ger ny energi. När vi följer vår

målbild känner vi oss dessutom mer nöjda med oss själva. Och det är viktigt för att

orka över tid. 

Tycker du att det är svårt att sätta ord på hur du vill att ditt föräldraskap ska vara?

Testa den här övningen. 

”Så här vill jag att mina barn ska beskriva mig som förälder när de är 28 år gamla.”

http://www.funkamedadhd.se/


 
2 . V Ä L J  E N  S I T U A T I O N  D U  

 V I L L  F Ö R Ä N D R A

Funka med adhd | podd |medlemsklubb| mejl

Har du många situationer som känns svåra, saker du gör som du tycker du borde ändra

eller beteenden hos ditt barn du vill påverka? Det är svårt att göra förändringar och ännu

svårare att göra flera åt gången. Tricket är att ändra på en sak i taget. Välj en enda

förändring du vill göra, bestäm när du ska börja och hur du vet att du har lyckats. Ett

exempel:

Önskat resultat: Jag vill att mitt barn ska sluta skrika elaka ord åt mig på kvällarna när

det är dags att lägga sig. 

Det jag ska göra: Jag ska behålla lugnet när barnet skriker åt mig, bemöta med mjuk röst

och milt hjälpa till med kvällsbestyren. Jag kommer att klara det genom att jag är

förberedd innan. 

Vad jag inte ska göra: Jag ska inte ta åt mig av de hårda orden (de är mentalt skräp),

jag ska inte skrika tillbaka eftersom jag vet att det triggar och förlänger utbrottet. 

Jag vet att jag har lyckats: om mitt barns utbrott mildras och går över snabbare än det

brukar. 

Vad vill du ändra på? Du kommer att få mer energi när du har hanterat en jobbig situation

på ett smartare sätt. 



 
3 .  V A D  G Ö R  D U  R E D A N  B R A ?  

Funka med adhd | podd |medlemsklubb| mejl

Du gör en massa saker riktigt bra redan idag. Har du koll på dem? Saker du gör som

underlättar er vardag, skapar harmoni, förebygger bråk eller kaos. Det kan vara att lägga

fram barnets kläder kvällen innan, att du förbereder barnet innan det är dags att stänga

av datorn eller att du hjälper till med läxorna även när ditt barn vägrar att göra dem. 

Vi måste ha koll på de saker vi gör bra också för att vi ska känna oss nöjda med oss själva,

få ny energi och kunna motarbeta neggon som finns i våra huvuden och berättar allt vi gör

fel. De här sakerna gör jag riktigt bra: 

1.

2.

3. 

4.

5.



 
4 .  D U  K O M M E R  A T T  G Ö R A

F E L ,  D E T  Ä R  O K E J .

Funka med adhd | podd |medlemsklubb| mejl

Vet du att vår hjärna har fem gånger fler nervbanor som hanterar negativa

känslor jämfört med positiva? Inte undra på att vi har lätt för att fastna i

negativa tankar.  Vi har dessutom en förmåga att återuppleva jobbiga

situationer bara genom att tänka på dem igen. Mycket opraktiskt.

Vi tar våra tankar på stort allvar eftersom de känns verkliga för oss. Men bara

för att vi tänker något betyder inte att det är sant. En tanke är bara en tanke.

Vår hjärna är inte alltid vår bästa vän. Brukar du försöka du ta bort negativa

tankar genom att försöka låta bli att tänka på dem? Funkar det? Ofta när vi

bestämmer oss för att inte tänka på något blir de tankarna än mer

påträngande. Testa att gör tvärt om. Utforska dina negativa tankar, acceptera

att de finns där utan att värdera om de är bra eller dåliga. När du har

omfamnat de negativa tankarna har du lättare för att släppa dem och gå

vidare. 

Du kommer att göra fel, du kommer att säga saker du ångrar, glömma saker och tappa

tålamodet. Det är okej. Ditt barn behöver inte en perfekt förälder utan förlåter dig för dina

misstag. Du behöver förlåta dig själv också. 



 
5 .  T A  H A N D  O M  D I N

 E G E N  H Ä L S A  

Funka med adhd | podd |medlemsklubb| mejl

Du är den viktigaste personen i ditt barns liv. För att du ska kunna hjälpa och stödja ditt

barn behöver du orka vara ditt bästa jag. När vi är ur balans är det lätt att vi agerar på ett

sätt som triggar dåligt beteende hos våra barn vilket gör situationen än mer betungande.

Vardagen är krävande med barn med adhd, jobb, hem som ska skötas och andra

åtaganden som ska hanteras. Du har en mer utmanade livssituation än de allra flesta.

Därför behöver du få in återhämtning i ditt liv. 

När gjorde du senast något för dig själv? Det är viktigt för att du ska hålla över tid att du

hittar något som fyller på din energi. Vad det är kan variera, det viktigaste är att du tar

det på allvar och verkligen får till något. Är det att ringa en vän? Gå på bio? Lyssna på en

ljudbok eller stirra ut genom fönstret i tystnad? 

Om du inte vet vad som ger dig energi rekommenderar jag promenader. Promenader är

helt underskattade! Gå ut, känn vinden i håret, kylan i ansiktet och framförallt, känn hur

sinnet lättar och problemen sjunker undan. Gå en halvtimme på kvällen och få en skön

natts sömn. 

Börja redan ikväll! 



 
V Ä L K O M M E N  T I L L
F U N K A  M E D  A D H D

Funka med adhd | podd |medlemsklubb| mejl

Vi brinner för att hjälpa föräldrar  att få en vardag som funkar med barn med adhd. Alla

barn ska få tillgång till sina styrkor och vi vuxna kan hjälpa dem. Men vardagen är ofta tuff.

Därför skapade vi Funka med adhd som idag består av medlemsklubb och podd. Här får

du pepp, inspiration, praktiska verktyg och metoder för att du ska orka som förälder och

för att dina barn ska få goda  förutsättningarna att var sitt bästa jag.

Ulrika Gill  har jobbat som lärare i många år och har visualisering som sin superkraft.

Ulrika är en fena på att skapa tydlighet och förståelse hos både barn och vuxna.

Jill Nyqvist  är förälder till barn med adhd. Hon har lång erfarenhet av personlig utveckling

och ledarskap som hon förmedlar på ett enkelt och tillgängligt sätt. 

Välkommen in på www.funkamedadhd.se  och läs mer om vår medlemsklubb för föräldrar

eller följ oss på Instagram och Facebook.

https://www.funkamedadhd.se/funkamedadhdvannerbonus/

