
Hva er ADHD? Elsa synes det er litt som å ha 
maur i buksa - og i hodet. Robin synes det er som 
en kjemperask berg- og dalbane.

Å ha ADHD kan være både en fint og dumt. Her 
finner du tips fra barn som har ADHD og fakta 
om diagnosen.

ADHD Norge er en organisasjon for personer med ADHD. Vi job-
ber for å sikre at barn, ungdommer og voksne med ADHD blir be-
handlet med respekt og mottar den støtten de trenger i skolen, på 
arbeidsmarkedet og i fritiden. Les mer om oss på: www.adhd.no
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ADHD synes ikke utenpå, men det kjennes i ofte i kroppen.  
Det kan være vankelig å sitte stille, høre etter, eller vente på tur.

“Det er som en berg-og dal-
bane i hodet. Det gar sa fort 
at jeg ikke henger med.” 

Robin, 6 år

For noen kan ADHD bli slik at følelser og 
ideer kommer så fort, at man ikke rekker å  
tenke før man reagerer. Du snakker når du skal 
være stille, blir raskt sint eller finner på ting 

som vennene dine ikke tør å gjøre.

Viktor, 9 år

“Jeg vil, men får det ikke 
til. Det kjennes som det 
blir helt varmt og rødt 
inne i hodet.” 

Når du har ADHD kan det noen ganger være 
umulig å konsentrere seg. Det kan være vanskelig 
å tenke på bare én ting av gangen. Eller å lære noe 
som er kjedelig. Men hvis det er noe du liker, kan 
en ofte konsentrere seg bedre enn andre. Da blir 

man superkonsentrert.

“Maur både i buksa 
og i hodet” 

Noen barn med ADHD synes det 
er vanskelig å sitte stille fordi kroppen vil 

røre på seg hele tiden. Det kan også kjennes 
som å ha for mange tanker i hodet på samme 
tid. Når kroppen eller hodet ikke vil roe seg, 
kan det være vanskelig å  
hvile eller sovne. Da blir 
man kjempetrøtt og orker 

ingenting.

Elsa, 8 år
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”Jag tanker varje 
morgon att jag ska gora 

som de andra i skolan men 
det blir alltid fel och de 
tycker jag ar jobbig”
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Maja, 9 år

ADHD gjør ofte at man får sterke  
følelser. Ting kan oppleves veldig  
leit eller veldig morsomt. Det er lite midt 
imellom, som hos andre barn.

Det kan være bra å fortelle vennene 
sine at man har ADHD. Da blir det enklere for 

dem å forstå at du vil være en god venn, selv om 
du blir veldig sint noen ganger eller 

tilfeldigvis sier noe dumt.

“Det er som at alle følelsene 
kommer samtidig, og jeg vet ikke 
hva jeg skal gjøre med dem”

 Erik, 7 år

”Hver 
morgen tenker 

jeg at jeg skal gjøre 
som de andre på skolen, 

men det blir alltid feil og de 
synes jeg er vanskelig”

TidTid

Barn med ADHD lever her og 

nå. Tidsoppfatningen er ikke 
som hos andre barn. Det er 
vansklig å vite hvor lang tid ti 

minutter er.



Barn med ADHD er  
forskjellige, men det er  
noen styrker og utfordringer 
som mange har felles.  

Tålmodighet
Det kan være 

vanskelig å vente

U
tfo

rdring    Få ro 
til å hvile, sove 

eller tenke

Styrke
Komme på
gøye idéer og 
nye leker 

   Huske
ting som lekser         
   og gymtøy

Utfordring

St
yr

ke
Mye energi 

til å gjøre ting  
man liker

Superkonsentrasjon 
når noe er kult eller  

interessant 

St
yr

ke

Effektiv & rask 
når man gjør noe gøy

St
yr

ke

 Konsentrere seg  
    når man  

kjeder seg

U
tfo

rdring

Spre glede 
når man er i godt 

humør

St
yr

ke

Styre følelsene 
og ikke bli sint når 

noe blir galt

U
tfo

rdring

Utfordring

Styrker og U
tfordringer



ADHD finns inte.

Fel och rätt

Feil!

Feil!

Feil!

Feil!

Rett!

Rett!

Rett!
Re

tt!

Bare aktive gutter  

har ADHD.

Barn med ADHD er ulydige 
og late.

Både aktive gutter og aktive jenter kan 

ha ADHD. Og rolige gutter og rolige  

jenter. A
lle er jo

 forsk
jellig

e.   

Helt feil! De som sier det vet ingenting om ADHD.

ADHD har ingenting med intelligens å 

gjøre. Mange som har ADHD er veldig 

smarte.

Folk med ADHD er dumme.

Jo, det gjør det. Forskere

 har bevist det

Feil og rett

ADHD finnes ikke.



Det er enklere å gjøre 
matte nar jeg hører på 
musikk.

Noen ganger orker jeg 
ikke å prate etter krangel. 
Da kan det vae  re fint å få 
en klem i stedet.

Når noe er vanskelig finnes det andre måter å gjøre ting på.  
Her er tips fra barn som har ADHD.

Tips fra barn

Når jeg ikke kan sitte 
stille og det kribler i 
kroppen, springer jeg en 
runde rundt huset.

Vi har en kosekrok der 
jeg kan ligge og lese når 
stolen er for hard.

Noen plasser i klasserommet 
konsentrerer jeg meg bedre 
enn andre steder

Det er fint å ha noe 
som jeg er god på, og 
som jeg blir glad av å 
gjøre. Jeg blir glad av 
å spille fotball.


