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– Du er klok  
som en bok, Line!





Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha 

oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha 

vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på forskjellige måter. 

Denne boken handler om Line som alltid har hatt problemer med det. 

Spesielt vanskelig har det vært på skolen. 

Boken henvender seg til deg mellom 7–12 år, og til alle andre som kan  

ha glede om å lese om Line, som for eksempel familie, søsken og venner.



Hei! Jeg heter Line og er 9 år. Jeg går i 4. klasse. Jeg har noe som  

heter AD/HD. For meg betyr det at jeg har vanskeligheter med å være 

oppmerksom og konsentrere meg. Nå skal jeg fortelle deg min historie!



En vanlig dag.

Mamma vekker meg. Nå er det enda en skoledag. Jeg 

håper på en bra dag, bedre enn den som var i går i hvert 

fall. Jeg forstår ikke hvorfor mamma blir så sint på meg. 

Ofte maser hun, men det gjør forresten alle. Nå roper hun 

igjen ” Line, kom igjen nå, ellers rekker du ikke skolen!”



Ved frokostbordet er mamma irritert fordi jeg ikke spiser opp maten min  

og fordi jeg ikke skynder meg. Hun sier at jeg bare sitter og tenker på andre 

ting. Når hun ikke finner vantene mine blir hun sint på meg. Da kommer 

jeg på at vantene mine ligger nok på skolen… Forrige uke mistet jeg et par 

nye vanter…

Det føles ikke bra å gå til skolen når mamma er sint, men jeg skal prøve  

å skjerpe meg så det ikke blir sånn flere ganger. Jeg mister sakene mine  

innimellom. Hjemme synes de jeg er en ”slurve-jente”.



På skolen trives jeg ganske godt, men  

det er en del klassekamerater som er  

bråkete. Iblant orker jeg ikke å jobbe. 

Vanskeligst er det på ettermiddagen når 

jeg blir trøtt. Jeg synes det er vanskelig  

å høre hva frøken sier, og noen ganger  

så forstår jeg ikke hva hun mener. Da  

pleier jeg bare sitte der og tenke på andre 

ting som jeg synes er mer morsomt.



I klassen så er det Kaja som forstyrrer meg mest. Hun rekker aldri opp 

hånden og så går hun rundt omkring i klasserommet. Det er litt slitsomt 

synes jeg. Når noen spisser blyanten, hoster eller hvisker blir jeg også 

forstyrret. Alt dette gjør at jeg har vanskeligheter med å konsentrere meg 

om det jeg skal gjøre.

Jeg har problemer med å konsentrere meg og lytte til frøken over lang 

tid. Aller helst skulle jeg hatt øreklokker på meg. Men å sitte med det 

når ingen andre gjør det, er jo bare flaut! Det som er aller rarest er at 

noen ganger kan jeg sitte og lytte og konsentrere meg over lang tid,  

og andre ganger ikke. Det som jeg liker aller mest er når vi kan få  

lage egne historier og når vi får tegne. Det er jeg kjempegod til, best  

i klassen sier frøken.



Når alle spiser matpakke samtidig er det veldig bråkete. Iblant så klarer 

jeg ikke å spise opp maten før alle de andre er ferdig. Så da blir det til at 

jeg ikke får spist opp matpakken min før det er ny time.



Jeg husker en gang da klassen skulle på utflukt. Jeg hadde glemt sekken 

med matpakke. Det var ikke mamma sin feil, for hun visste ikke engang 

at vi skulle på utflukt. Lappen om utflukten som vi fikk av frøken hadde 

jeg glemt å gi til mamma. Jeg hadde bare lyst til å si at jeg hadde vondt 

i magen så kunne jeg dra hjem i stedet for å være med på utflukt.



Jeg har en venninne som jeg av og til  

leker sammen med i friminuttene,  

men hvis hun er sammen med  

andre jenter så blir det til at  

jeg går alene i skolegården.  

Det kan både være kjedelig  

og deilig å være alene.  

Noen ganger er jeg lei  

meg for at jeg ikke har så  

mange venner.



Når jeg kommer hjem fra skolen er jeg både sulten, sliten og litt sur. 

Mamma og jeg blir ofte uenige om ting. Jeg blir kjempesint på henne 

og da skriker jeg dumme ting.



Jeg har som regel lekser å gjøre når jeg kommer hjem fra skolen. 

Mamma og pappa pleier å hjelpe meg, ellers orker jeg ikke å gjøre  

dem ferdig. Det pleier å ta flere timer, og det er ikke alltid at jeg  

blir ferdig med leksene allikevel. Det føles som om skolen tar all  

min energi, slik at jeg ikke får gjort andre ting.



Når hele familien spiser middag så ender det ofte med en krangel. Det  

er som regel lillebror som plager meg, men jeg får alltid skylden. Pappa 

synes at jeg bør være den som er stor og flink, men da blir jeg bare sur 

og springer fra bordet. Når sånt skjer vil jeg helst bare være på rommet 

mitt og gjemme meg. Det føles som om jeg gjør alt feil, og da blir jeg 

veldig lei meg.



Når jeg har lagt meg om kvelden, sliter jeg som regel med å få sove.  

Jeg ligger lenge og tenker på alt som har skjedd i løpet av dagen. 

Hvorfor er det så mange som er sinte på meg? Hvorfor er det så  

mange som maser på meg når jeg gjør så godt jeg kan?  

Jeg vil ikke være sint, men det bare blir sånn.  

Jeg ønsker jo ikke å skuffe noen,  

og jeg pleier å si unnskyld  

til mamma… men så  

blir det like dumt  

igjen neste dag.



Iblant så hører jeg at mamma og pappa snakker om meg når de tror  

jeg sover. De lurer på hva som feiler meg?  

Om det er noe som er galt?



Når vi er på foreldremøte på skolen pleier frøken å si til mamma at jeg er 

så stille. Hun synes at jeg er en sjenert jente. Jeg pleier ikke å rekke opp 

hånden. Hvis frøken spør meg om noe så svarer jeg kanskje helt feil, og 

da blir jeg flau. Ganske ofte drømmer jeg meg bort og tenker på helt andre 

ting. Mamma sier som regel etter disse møtene at det ikke kan være meg 

frøken snakker om, for hjemme er jeg jo like sint som et lemen.



Nå skal jeg fortelle deg hva som hendte da jeg kom til skolepsykologen 

og doktoren.

For en tid tilbake så ordnet skolen det slik at jeg fikk komme til en psy-

kolog for å snakke litt. Psykolog er et rart navn, forresten. Det var  

en mann. Han ville treffe meg for å se om jeg kunne konsentrere meg, 

og så ville han stille meg noen spørsmål. Det var egentlig veldig godt  

å gå dit, for det var så rolig og behagelig på kontoret hans. Han synes 

jeg var en smart jente!

Senere fikk jeg treffe en doktor også.  

Det var en dame. Hun ville vite  

alt mulig om meg. Hun stilte  

spørsmål om familien, skolen,  

venner og hva jeg liker å gjøre.  

Da jeg var ferdig og doktoren  

hadde fått svar på det hun ville,  

sa hun at jeg har noe som  

heter AD/HD.



Det betyr at jeg har vanskeligheter med å konsentrere meg og holde på 

oppmerksomheten, selv om jeg prøver veldig hardt. Doktoren sa at jeg av 

og til har for lite energi, og da orker jeg ikke helt å høre etter eller jobbe 

særlig bra. Det blir nesten som en bil som går tom for bensin, sa hun.



For meg har det blitt mye bedre etter at jeg fikk vite at jeg har AD/HD.  

De fleste rundt meg vet nå at jeg har problemer med oppmerksomhet  

og konsentrasjon. På skolen forsøker vi å komme på lure ideer som  

kan hjelpe meg. Som for eksempel at nå sitter jeg lengst framme  

i klasse rommet, og når frøken tror jeg dagdrømmer pirker hun meg  

bare litt på skulderen.



Frøken og jeg har laget en liste med oppgaver som jeg stryker over når 

jeg har gjort hver enkelt ting ferdig. Tidligere ble frøken sint når jeg 

ikke hadde gjort leksene, men nå vet hun at jeg fungerer bedre noen 

dager enn andre. Det vet mamma og pappa også. De vet at jeg ønsker  

å være flink, men noen ganger klarer jeg det ikke helt. Det beste er at  

nå får jeg oftere høre at jeg er flink og da går det mye bedre.



Noen timer i uka får jeg sitte i en liten gruppe på skolen. Kaja, som  

også går i klassen min, er med i den gruppa. Hun har også vanskelig-

heter med å konsentrere seg, men allikevel på en annen måte enn meg. 

Hun snakker hele tiden og har vanskeligheter med å vente på sin tur.  

Av og til blir hun kjempesint og krangler med de andre barna. Hun  

jobber kjempefort, og iblant så sier frøken at det går altfor fort, så fort 

at hun ikke klarer å gjøre oppgavene helt ferdig. Kaja har også AD/HD, 

men på en litt annen måte. Hun har også problemer med konsentrasjonen, 

gjør ikke oppgavene sine ferdig og gjør ting før hun har tenkt seg om. 

Dessuten har hun problemer med å sitte stille, det er som om hun har 

”maur i buksa”.



I den lille gruppen jobber både hun og jeg bedre, for vi blir ikke forstyrret 

hele tiden, og vi har en egen lærer som minner oss på hva vi skal gjøre.

Det er mye bedre for meg både på skolen og  

hjemme, nå som alle vet at jeg har AD/HD.  

Men det fungerer ikke alltid bra likevel,  

så legen ville at jeg skulle prøve  

en medisin som skal hjelpe meg  

med konsentrasjonen.



Jeg visste ikke at det fantes en slik medisin. Mamma og pappa hadde 

mange spørsmål som de stilte doktoren. Hun svarte på alle spørsmålene 

og fortalte oss hvordan jeg skulle ta medisinen. Sammen kom vi fram  

til at jeg skulle prøve å ta medisinen. Jeg måtte være veldig nøye med  

å fortelle legen om hvordan jeg hadde det når jeg tok medisinen, og  

om den ikke hjalp meg.

Nå har jeg tatt medisinen i noen uker.  

På skolen fungerer det mye bedre, og jeg  

er nesten aldri i den lille gruppen lengre.  

Hjemme går det også bedre med leksene,  

og jeg er ikke like trøtt og sint som før.

Det er heller ikke like mye mas og  

krangling hjemme, og mamma er ikke  

like sint som før. Det synes vi er veldig godt.



Min klassevenninne Kaja har også begynt med medisin. Nå sitter hun 

stille i klasserommet, og rekker opp hånden når det er noe hun vil si. 

Hun har blitt min beste venninne og vi leker ofte sammen. Nå har vi  

på en måte blitt mer lik hverandre enn vi var tidligere.

Jeg har litt mer energi og Kaja har litt mindre. Skolen er ikke lenger 

kjedelig, nå er det rett og slett gøy å være der. Mamma, pappa og lil-

lebror har blitt mye snillere mot meg også. Jeg synes de har endret seg, 

eller så er det kanskje bare jeg som har blitt litt annerledes......
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