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LITEN PRESENTATION AV FÖRFATTAREN OCH NÅGRA RADER OM ADHD 
När jag skriver böckerna om Sofia med knuff använder jag mig ofta av mina egna erfarenheter. Jag 
har nämligen själv diagnosen adhd precis som bok- karaktären Sofia. Kanske har du som läser detta 
adhd, troligen har du klasskamrater, kusiner, lärare eller idoler har denna diagnos. Du vet säkert redan 
att denna diagnos innebär styrkor. Man kan bland annat vara otroligt duktig på vissa saker som man 
är intresserad av. Att vara envis och kämpa hårt för att nå sina mål är också vanligt bland oss med 
adhd. Men adhd kan också ställa till det ibland. När jag skriver böcker till exempel händer det att jag 
glömmer bort såna där nödvändiga saker som att äta. Det är för att jag blir så fokuserad på skrivan-
det. Och ibland använder jag all energi på en gång så den inte räcker hela dagen. 

Oavsett vilken diagnos man än har så har vi ju alla såklart olika personligheter, olika sätt att tänka. 
Och det är tur, tänk så trist det hade varit om vi varit likadana. Drivkraften när jag skriver böckerna om 
Sofia med knuff är just att sprida kunskap om olika sätt att vara, att öka förståelsen där ute i samhället. 
Jag vill uppmärksamma att vi alla har positiva egenskaper som ska lyftas fram. Det är så lätt att fastna 
i det negativa. Det är ju det som kommer fram om man försöker stöpa alla i samma form. Vi har alla 
lätt för vissa saker och svårare för andra oavsett om man har en funktionsvariation eller inte. Det är så 
viktigt att känna att man är bra som man är. Med rätt förutsättningar kommer man långt! 

ARBETA MED BOKEN OLIKA SÄTT
Jag har medvetet valt att göra denna handledning enkel. Den ska vara ett redskap för att starta igång 
tankar och diskussioner. Börja med uppgifterna i denna handledning och skapa utifrån dessa egna 
metoder för att arbeta med boken på de sätt som passar just er. 



Boken handlar om Sofia som går i årskurs två. Läsaren får följa Sofia främst i skolan i situationer som 
är jobbiga för många barn, oavsett om de har diagnos eller inte. Läsaren får också ta del av Sofias 
tankar kring att få diagnosen adhd. Boken passar både att läsa enskilt och som högläsning i klassen.

SYFTE
Diskutera hur vi på bästa sätt ska möta allas olika behov. Reflektera kring olikhet. Kunna koppla hän-
delser i boken till den egna vardagen.

SKOLANS VÄRDEGRUND
”Barnen och eleverna ska känna sig trygga med varandra, med skolans pedagoger och i verksamhe-
tens miljö.” (Ur Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg och metoder.)

KOPPLING TILL LÄROPLANEN
”God miljö för utveckling och lärande. Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. 
Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att 
lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa 
samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet 
och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan 
få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg 
och övervinna svårigheter.” (Ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Reviderad 2016)

DISKUTERA OCH REFLEKTERA
Föreställ er att karaktären Sofia går i just den klass du undervisar. 
Använd frågorna nedan som utgångsläge och diskutera utifrån Sofias perspektiv och sätt att agera 
i situationerna. Några frågor handlar också om Mollys sätt att reagera. Här finns inga rätt eller fel 
eftersom situationer kan uppfattas olika. Dela upp kapitlen vid behov så att det blir överskådligt för 
eleverna. 

RITA OCH PRATA
Rita Sofia i olika situationer. Samma situation kan tolkas olika. Är Sofia ledsen, arg, besviken osv? Dis-
kutera utifrån teckningarna. Vidareutveckla genom att rita Molly i samma situation. Känner vännerna 
lika eller olika?
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FRÅGOR KAPITEL 1. 

•	 Varför	blir	Sofia	ledsen	för	att	Molly	ska	resa	bort?
•	 Vad	tänker	Molly	när	Sofia	springer	ifrån	henne?
•	 Varför	sparkar	Sofia	till	målet?

FRÅGOR KAPITEL 2.

•	 Varför	river	Sofia	sönder	sin	teckning?
•	 Varför	är	inte	Sofia	glad	för	Mollys	skull?
•	 Tycker	Molly	att	Sofia	är	dum	mot	henne?

FRÅGOR KAPITEL 3.

•	 Vad	hjälper	BUP	Sofia	med?
•	 Vad	var	det	psykolog	Stefan	berättade	för	Sofia?
•	 Blev	Sofia	annorlunda	när	hon	fick	sin	diagnos?

FRÅGOR KAPITEL 4.

•	 Varför	tycker	Sofia	att	matematiken	är	trist?
•	 Vad	har	Sofia	för	ovanor?
•	 Kan	Sofia	hjälpa	att	hon	har	ovanor?

FRÅGOR KAPITEL 5.

•	 Varför	glömmer	Sofia	att	räcka	upp	handen?
•	 Vad	gör	Sofia	med	sina	kläder	när	hon	är	nervös?
•	 Varför	vill	inte	Sofia	gå	till	matsalen?

FRÅGOR KAPITEL 6.

•	 Varför	känns	det	som	att	Sofia	ska	kvävas?
•	 Vad	är	ADHD?
•	 Hur	reagerar	Molly	när	hon	får	veta	att	Sofia	har	ADHD?

FRÅGOR KAPITEL 7.

•	 Varför	vill	Sofia	inte	duscha	efter	gymnastiken?
•	 Måste	Sofia	duscha?	Varför/varför	inte?
•	 Vad	kan	skolan	göra	för	att	det	ska	bli	lättare	för	Sofia	att	duscha?
	 T.ex.	sätta	upp	draperier	framför	duscharna,	placera	krokar	att	hänga	handduken	 
 på direkt utanför duschen. Låt barnen komma med förslag.
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FRÅGOR KAPITEL 8.

•	 Varför	går	inte	Sofia	på	toaletten	i	skolan?
•	 Varför	dricker	inte	Sofia	mjölk	till	maten	fast	hon	gillar	det?
•	 Vad	är	det	mamma	inte	fattar?

FRÅGOR KAPITEL 9.

• Varför är Sofia hemma från skolan dagen innan helgen?
•	 Hur	reagerar	Sofia	när	Frans	ringer?
•	 Varför	känner	sig	inte	Sofia	ensam	längre?

Alla situationer har inte självklara lösningar. 
Sofias ovana med att harkla på lektionen är ett sådant exempel. 

Det är jobbigt både för henne och för klasskamraterna. 
Genom att dela med sig av de ovanor man har eller har haft ökar förståelsen och därmed 

acceptansen för varandra. Ofta kan eleverna känna igen sig och därmed förstå Sofia.

Boken är också ett bra redskap för att prata om skolan i hemmet. 
Uppmuntra barnen att berätta om sina egna tankar och upplevelser 

i den miljö de faktiskt vistas i en stor del av dagen. 
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Jag blir väldigt glad för 
återkoppling om Sofia med knuff!

Kanske har ni kommit på sätt att arbeta med 
boken som ni vill tipsa andra om?

ANNELIE STRÖMBERG 
www.anneliestromberg.se  

www.facebook.com/anneliestrombergforfattare	
anneliestromberg@yahoo.se

På Attentions sida kan du läsa om olika 
neuropsykiatriska funktionsvariationer;  

https://attention.se/.	

På hemsidan kan du också hitta en lokalförening nära dig. 
Attention sprider kunskap om Npf och skapar viktiga mötesplatser för 

dem som själva har diagnos och för dig som är anhörig.
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