
Du är inte
ensam
Dina barn behöver inte en perfekt

förälder men förtjänar en förälder

som försöker vara den bästa

versionen av sig själv. Det är inte

alltid så enkelt. Därför startade vi

Funka med adhd-Vänner - en

medlemsklubb för föräldrar. 

Varmt välkommen!

5 sätt att
bemöta ditt
barn smartare

Må bättre och få 

bättre resultat

B Ö R J A  R E D A N  I D A G !



 
1 . D i t t  p e r s p e k t i v  a v g ö r

d i t t  b e m ö t a n d e
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Vi bemöter barnen olika beroende på hur vi tolkar deras intention med

vad de säger och gör. Om vi känner att våra barn trotsar oss, vill

bestämma själva eller bara vara elaka i stunden kommer det att trigga

våra upprörda känslor. Vi upplever barnen som respektlösa och vi

känner ett behov av att säga ifrån på skarpen. När ryter ifrån får vi ofta

en lika skarp reaktion tillbaka från barnet och en cirkel av konflikter

skapas. Ofta inser vi inte att vårt eget beteende triggar dåligt

beteende hos vårt barn. 

Om vi  tänker att barnet beter sig så väl det förmår kommer vi att tolka

samma situation annorlunda. Vi kan se att de hårda orden är en direkt

konsekvens av vårt barns oförmåga till impulskontroll. Vi kan höra att

”jag hatar dig din jävla kärring” egentligen betyder ”jag fixar inte att

sätta mig med läxorna nu, det är alldeles för mycket ljud och jag fattar

inte uppgifterna”. Vi kan förstå att om vårt barn far fram som en furie i

butiken inte beror på att vi har uppfostrat dåligt utan att situationen

blev för svår för barnet att hantera. 

När vi utgår från att barnet beter sig så gott hen förmår känner vi ett

behov av att vägleda  genom uppgiften istället för att tillrättavisa

barnet. Med ett vägledande förhållningssätt kommer vi att ha ett

mjukare bemötande och våra ord är mer guidande framåt. Konflikterna

minskar och ditt barn kommer att lyckas oftare.



 
2 .  B e m ö t  h å r t  

m e d  m j u k t
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När vi står där och konflikten är ett faktum är det  lätt att själv använda

hårda ord, höja rösten och bli övertydlig i sitt kroppsspråk. Situationen

trappas upp och till slut skriker vi båda till varandra. Att tappa humöret

är mänskligt men det ger oss ofta dåligt samvete. En känsla av att vi har

misslyckats som förälder. Igen. 

Du når fram till ditt barn (eller ungdom) bättre när du kan svara på ett

lugnt sätt. Träna på att bemöta hårt med mjukt. Var uppmärksam på när

”det börjar att dra igång” och stoppa dig själv i tid. Det gamla

ordspråket ”räkna till tio” är inte helt fel. Använd få ord, prata med mjuk

röst och försök att byta samtalsämne - avled i stället för att konfrontera.

När du kan hålla dig lugn finns det en möjlighet att öppna upp och bryta

det som var på väg att bli en konflikt. 

Nyckeln är att vara förberedd. Kanske inte alltid så enkelt, men om du

har en situation som ofta går snett och brukar leda till konflikt kan du

vara särskilt uppmärksam i just den situationen. Då kommer ditt fokus

vara riktat mot att behålla ditt lugn. Livet blir så mycket lättare när vi kan

bemöta hårt med mjukt! 

Beröm dig själv när du har behållit lugnet i en pressad situation oavsett

vad resultatet blev hos ditt barn. Träningen och framgången ligger i

första hand i vilket beteende du lyckades med inte vad barnet gjorde. 

http://www.funkamedadhd.se/


 
3 . U p p m ä r k s a m m a  d e t

s o m  ä r  b r a
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Helt ärligt, visst är det lätt att fokusera på det som går fel och
älta det om och om igen. Det är som att hjärnan går på repeat
och man känner sig lätt riktigt usel.  Sätt på dig nya glasögon
och välj att se de beteenden du vill ha fler av. 

Om det brukar vara kaotiskt när ni ska fredagshandla och det är något

litet som går bra, tala om det då! Inte bara för barnet, utan även för

någon mer och gärna när barnet  hör det. Det ger ditt barn en extra

boost att höra dig prata om vad hen gjorde bra. 

Hitta något som fungerat bra under dagen och prata om det under

middagen ”Tänk vad glad jag blev idag, när du hoppade in i bilen med

detsamma”. De saker som händer, som du helst vill slippa, försöker du

att ignorera.

Svårt att hitta något bra att uppmärksamma? Sänk ambitionen för vad

du tycker värt att berömma. Ta något litet men som du genuint

uppskattar. Barn har en inbyggd lögndetektor och kommer att märka

om du inte är ärlig. 



 
4. Skärma av dig från

hårda ord
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Som förälder i allmänhet och som förälder till barn med adhd i synnerhet, får vi med jämna

mellanrum heta både det ena och andra.  Elakheter som tenderar att väcka många

känslor. Känslor som vi vissa dagar kan hantera och andra dagar inte. Det här är något

som verkligen tömmer oss på energi och får oss att säga och göra saker vi kanske inte alls

vill. Tricket är att kunna skärma av från hårda ord. Enkelt? Nej, kanske inte, men helt

görbart. 

Jämför med fotbollsdomaren som dömer en match mellan två topplag. När spelarna tycker

att de får ett felaktigt domslut emot sig rusar de mot domaren och fullkomligt öser över

hen med nedsättande ord. I de här situationerna tar domaren fram sin ”glaskupa” och låter

orden från spelarna studsa mot glaskupans vägg. Orden tränger inte igenom och väcker

känslor hos hen. Domaren kan lugnt och tryggt låta matchen fortsätta, utan någon

energiförlust. Helt oberörd. 

Nu pågår det kanske inte någon fotbollsmatch hemma hos dig, men jag tycker att liknelsen

är tydlig. Börja i det lilla och välja ut en situation i taget där du kan vara fullt fokuserad. 



 
5. Samla inte oförätter

 på hög
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Säkert händer det många jobbiga saker hemma hos er. Konflikter med

barnen, väggar som blivit ritade på, dörrar som fått hål i sig av hårda

knytnävar, syskon får hårdhänt behandling eller köket i kaos efter

senaste experimentet. Ibland blir det bara för mycket. Så hur ska du

orka bemöta ditt barn på ett balanserat sätt? Tricket är att inte samla

oförätter på hög och bära med dig dem. När du hanterat situationen så

klokt du förmår, släpp och gå vidare. Lägg inte ihop den med nästa och

nästa. Det blir en övermäktigt tung ryggsäck att bära på. 

När du lyckas släppa en jobbig händelse kommer du att ha lättare att hantera

nästa utmaning på ett klokt sätt. Du kommer att vara mer i balans och få tillgång

till smartare lösningar och bättre bemötande än om du exploderar för att du är

tyngd av allt som (alltid) händer. Din smarta lösning kommer dessutom att göra

dig mer nöjd med dig själv vilket ger ny energi.  



 
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 

Känner du till vår podd? Funka med adhd-Jill&Gill? Där delar vi med oss av 

 metoder och verktyg som du kan använda för att skapa en smidigare vardag.

Podden finns där poddar finns. 

Följ oss gärna på facebook och Instagram!

Jill Nyqvist & Ulrika Gill

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

