– Du är klok
som en bok, Lina!
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Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam
och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten
och koncentrationen, men på olika sätt. Boken handlar om Lina som alltid
haft det svårt med det här. Särskilt besvärligt har det varit under åren i skolan.
I boken får Lina diagnosen ADHD. Lina får därför behandling i form av stödåtgärder i skolan, samt medicinering. Medicinering vid ADHD är ett alternativ
när övriga stödåtgärder visat sig vara otillräckliga.
Boken vänder sig till Dig som är i åldern 7–12 år och till andra som kan ha
glädje av att läsa om Lina, till exempel släkt, syskon och vänner, men också
skolpersonal.

Hej! Jag heter Lina och är 10 år. Jag går i fyran. Jag har något som
heter ADHD. För mig betyder det att jag har svårt att vara uppmärksam
och koncentrera mig. Nu ska jag berätta min historia för dig!

En vanlig dag.
Mamma väcker mig. Det är skoldags igen. Jag hoppas på
en bra dag, bättre än igår. Jag förstår inte varför mamma
blir så arg på mig. Ofta tjatar hon, men det gör förresten
alla. Nu ropar hon igen – ”Lina kom upp nu, annars hinner
du inte till skolan! ”

Vid frukostbordet är mamma irriterad för att jag inte äter upp min
frukost och för att jag inte skyndar mig. Sedan säger hon att jag bara
sitter och tänker på annat. När hon inte hittar mina vantar blir hon arg
på mig. Då kommer jag på att vantarna nog ligger kvar vid min krok
i skolan… Förra veckan tappade jag bort ett par nya fingervantar …
Det känns inte roligt att gå till skolan när mamma är arg, men jag ska
försöka skärpa mig så att det inte behöver bli så igen. Jag tappar bort
mina saker ibland. Hemma tycker dom att jag är en ”Slarv-Lina”.

I skolan trivs jag ganska bra, men det
är en del klasskompisar som är stökiga.
Ibland orkar jag inte med att jobba så
bra. Mest jobbigt känns det på efter
middagen när jag blir trött. Jag tycker
att det är svårt att höra vad fröken säger,
och ibland förstår jag inte vad hon
menar. Då brukar jag sitta och tänka på
annat som jag tycker är roligt.

Kajsa i min klass är den som stör mig mest, hon är aldrig tyst. Hon räcker
inte upp handen och hon går ofta omkring i klassrummet. Det känns
jobbigt tycker jag. När någon vässar pennan, hostar eller viskar blir jag
också störd. Det gör att jag får svårt att koncentrera mig på det jag ska.

Jag har svårt att koncentrera mig på skolarbetet och lyssna på fröken
under lång tid. Helst skulle jag vilja ha hörlurar på mig, men att
sitta med hörlurar när ingen annan gör det är ju pinsamt! Det som är
mest konstigt är att jag ibland kan lyssna och koncentrera mig länge,
och ibland inte alls. Men det är förstås på roliga saker. Det som jag
gillar allra mest är när vi får hitta på egna berättelser, och när vi får rita.
Jag är jättebra på det, bäst i klassen säger fröken.

I skolans matsal är det stökigt när alla ska äta samtidigt. Ibland hinner
jag inte att äta färdigt innan alla klasskompisar går, då går jag också,
fastän jag inte hunnit äta klart.

Jag minns en gång då klassen skulle på utflykt. Jag hade glömt att ta
med matsäck. Det var inte mammas fel för hon visste inte om att vi
skulle på utflykt. Lappen som vi fått av fröken om utflykten hade jag
glömt att ta med hem. Den låg kvar i bänken. Det kändes som om jag
ville säga att jag fått ont i magen och måste gå hem…

På rasterna har jag en kompis som jag
är med ibland, men när hon är
med andra tjejer brukar jag få
gå själv på skolgården.
Det kan vara både tråkigt och
skönt att vara ensam.
Ibland blir jag ledsen för att
jag inte har så många kompisar.

När jag kommer hem från skolan är jag hungrig, trött och lite arg.
Mamma och jag blir ofta osams om någonting. Jag blir jättearg på henne
och skriker fula saker .

Ibland har jag läxor att göra. Mamma och pappa brukar hjälpa mig,
annars orkar jag inte göra dem färdigt. Det brukar ta flera timmar, och
det händer att läxorna inte blir klara ändå. Det känns som om skolan tar
all min energi, så att jag inte orkar göra något annat.

När vi äter kvällsmat hela familjen slutar det ofta med bråk. Det är min
lillebror som retas med mig och jag får alltid skulden. Pappa tycker att
jag borde vara stor och duktig, men då blir jag jättearg och springer från
bordet. Helst vill jag bara vara på mitt rum och gömma mig. Det känns
som att inget jag gör blir rätt, och det gör mig ledsen.

På kvällarna, när det är dags att sova, brukar jag ha svårt för att
somna. Jag ligger länge och tänker på allt som varit under dagen.
Varför är alla arga och tjatar på mig hela tiden, fastän jag försöker
göra mitt bästa? Jag vill inte vara arg men det blir så ändå.
Jag vill inte göra någon besviken
och jag brukar säga förlåt till
mamma efteråt….,
sen blir det lika dumt
nästa dag igen.

Ibland hör jag att min mamma och pappa pratar om mig när de tror att
jag har somnat. Dom undrar vad det är med mig egentligen? Om det är
något fel?

När vi är på utvecklingssamtal med min lärare brukar hon säga att jag
är så tyst. Hon tycker att jag är en blyg flicka. Jag brukar inte räcka upp
handen. Om fröken frågar mig något kanske jag svarar helt fel och det
känns pinsamt. Ofta drömmer jag mig bort och tänker på andra saker.
Mamma brukar säga efter utvecklingssamtalen att hon inte tror att det
är mig fröken talar om, för hemma är jag ofta arg som ett bi.

Nu ska jag berätta för dig vad som hände hos farbror psykologen och
hos tant doktorn.
För en tid sedan ordnade skolan så att jag fick träffa en farbror på skolan
som är psykolog, konstigt namn förresten! Han ville träffa mig för att
se om jag kunde koncentrera mig och ställa några frågor. Det var roligt
att gå dit för där var det lugnt och skönt. Han tyckte att jag var en
smart tjej.
Senare fick jag träffa en doktor som också
ville ställa frågor och veta allt om mig.
Hon frågade om skolan, familjen,
kompisar och vad jag gillar att göra.
När allt var färdigt och doktorn fått
svar på det hon ville, sa hon att jag
har något som heter ADHD.

Det betyder att jag har svårt att vara uppmärksam och koncentrera mig,
fastän att jag försöker. Doktorn sa att jag ibland har för lite energi och
då orkar jag inte riktigt lyssna och jobba så bra. Det är nästan som att
köra bil utan bensin sa hon.

För mig har det blivit mycket bättre sedan jag fick reda på att jag
har ADHD. De flesta vet att jag har svårt med uppmärksamheten och
koncentrationen. Vi försöker hela tiden hitta på smarta sätt som kan
hjälpa mig. Som exempel så sitter jag nu längst fram i klassrummet,
och när min lärare tycker att jag verkar dagdrömma, knackar hon mig
lätt på axeln.

Fröken och jag gör en lista med uppgifter där jag stryker över det som jag
gjort klart. Tidigare blev fröken arg om jag inte hade gjort läxan, men
nu vet hon att vissa dagar fungerar bättre än andra. Det vet mamma och
pappa också. Dom vet att jag vill vara duktig men ibland misslyckas
jag. Det bästa är att jag oftare får höra att jag jobbar bra och är duktig
och då går det bättre för mig.

På en del lektioner får jag sitta i en liten grupp. Kajsa i min klass är
också med i den gruppen. Hon, som jag, har också svårt att koncentrera
sig, men hon är ändå annorlunda jämfört med mig. Hon pratar hela
tiden och har svårt att vänta på sin tur. Ibland blir hon jättearg och
slåss med de andra barnen. Hon jobbar snabbt men fröken säger att hon
ibland är för snabb, och inte gör saker färdigt. Kajsa har också ADHD,
men på ett annat sätt. Hon har också svårigheter med koncentrationen,
gör inte färdigt sina uppgifter och ofta gör hon saker innan hon tänkt
efter. Dessutom har hon svårt att vara stilla, det är som om hon har
”myror i brallan”.

I den lilla gruppen jobbar både hon och jag bättre för vi blir inte störda
hela tiden, och vi har en lärare som påminner oss om vad vi ska göra.
Det går mycket bättre för mig i skolan och
hemma, nu när alla vet att jag har ADHD.
Men det fungerar inte alltid bra,
så därför ville doktorn att jag skulle
prova en medicin som skulle
hjälpa mig att koncentrera
mig bättre.

Jag visste inte att det fanns en sådan medicin. Mamma och pappa hade
massor av frågor till doktorn. Hon svarade på våra frågor om medicinen
och berättade hur jag skulle ta den. Tillsammans bestämde vi att jag
skulle få prova medicinen. Jag skulle vara noga med att berätta om jag
inte mådde bra och om den inte hjälpte.
Nu har jag tagit medicinen några veckor.
I klassrummet fungerar det mycket bättre
och jag är nästan aldrig i den lilla gruppen
längre. Hemma går det bättre för mig
med läxorna och jag är inte längre lika trött
och arg.
Det är inte heller lika mycket tjat
och gnäll hemma och mamma blir
inte arg lika ofta, och det är skönt.

Min klasskompis Kajsa har också börjat med medicin. Det har blivit
väldigt annorlunda! Nu sitter hon stilla i klassrummet, är tyst och räcker
upp handen när hon vill något. Hon har blivit min bästa vän och vi
leker ofta. Nu har vi liksom blivit mer lika varandra till sättet än vad
vi var tidigare.
Jag har lite mer energi och Kajsa har lite mer lagom med energi.
Man kan säga att jag har ett litet annat sätt att fungera på än andra!
Skolan är inte längre tråkig och jobbig utan det är roligt att gå dit.
Mamma, pappa och också lillebror har blivit mycket snällare. Dom
har ändrat sig eller så är det kanske jag som blivit annorlunda……
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