
Min specielle hjerne – Tristans historie 

 

Hvorfor er jeg så dum? Hvorfor hører jeg ikke bare efter? Hvorfor lytter jeg til alle de andre ting inde i mit hoved i 

stedet for mor? Jeg er så dum. Nu er far sur og mor er ked af det, og det er min skyld, jeg er så dum en idiot. 

Mor sidder for enden af sengen. ”Basse, du er ikke dum. Der er bare nogen ting, der er svært for dig”. 

 

Min familie 

Mit navn er Tristan, jeg er 9 år og går i 3.e på Brøndbyøster Skole. Jeg bor sammen med min mor, far og lillebror Isak. 

Jeg har ADHD, eller en meget special hjerne, som min mor og far kalder det. Jeg er en glad dreng, med lidt meget 

krudt i r…… og ja så er jeg født med en lidt special hjerne, det er både godt og skidt. Jeg er vildt god til alt udendørs 

lege som at klatre, løbe, cykle, spille bold, alt med gang i den. Jeg er ikke så god til lektier, pligter, bad, og når jeg bliver 

forstyrret i ting, jeg godt kan lide.  

 

Min specielle hjerne gør, at jeg føler alt lidt mere, jeg elsker mere, jeg hader mere, jeg glæder mig mere og jeg keder 

mig mere. Jeg er en rigtig god ven. Jeg er vildt god til alle udendørs lege som at klatre, løbe, cykle, spille bold, alt med 

gang i den. Jeg er ikke så god til lektier, pligter, bad, og når jeg bliver forstyrret i ting jeg godt kan lide. Jeg har det 

faktisk rigtigt godt. En god familie, en god skole, gode venner og mit hamster Nutte. Jeg har bare en hjerne, der kan 

gøre tingene lidt svære for mig. Det her er en lille historie om mit liv. 

 

Min mor hedder Connie. Hun er 43 år og arbejder på et plejehjem. Hun har arbejdet der længe – siden før jeg kom til 

verden. Min mor er den, der sørger for, at der er styr på alt. Madpakker, lektier, bad, tøj, fødselsdage, ja alt. Min mor 

er også den bedste til at trøste, når man er ked af det, hun ved bare hvad der hjælper. Min mor kan også blive gal, så 

er man ikke tvivl, for så bliver alle kaldt ved fornavn, og er den rigtig slemt er det både fornavn og efternavn. Hun går 

også altid ud og vasker op, når hun er sur, og så er det opvask med larm, man kan tydeligt høre, når bestik bliver 

kastet i skufferne, eller lågerne bliver åbnet og lukket. Og er der ikke noget opvask, så går det ud over ovnen. Jeg kan 

altid høre hvornår hun er klar til at tale igen, for så er det normale opvaskelyde, der kommer fra køkkenet. Min mor 

siger hun også har en special hjerne, det er en hjerne, der skal løse problemer hele tiden. Så vi har prøvet mange ting 

herhjemme, når der har været problemer. Familiemøder, stop hånd, time out, osv osv. Ja, rigtig mange. 

 

Min far hedder Tomas. Han er også 43 år, han er håndværker. Han laver håndvaske og toiletter og rør. Han er rigtig 

god til at arbejde, lige nu er han i gang med at bygge et sommerhus til os sammen med farfar. Min far kan alt. Min far 

er altid den bedste, når vi skal noget med spil, lege og fodbold. Og når ting er gået i stykker, er det far, der fikser det. 

Min far elsker at lege med os. Når vi leger, er han ligesom et barn med os. Min far kan også blive sur, han taler meget 

højt, når han er sur og skælder ud. Han har engang fortalt, at hans hjerne er ligesom min, og det er derfor han 

kommer til at råbe før han tænker, at tingene ikke er så slemme. Jeg er glad for jeg har en hjerne som min fars, så 

bliver jeg nok lidt som ham, så kan jeg også alt og være sjov sammen med børn. 



 

Min lillebror hedder Isak. Han er 6 år og har ADHD ligesom mig, men stadig ikke det samme. Isak har det sværest med 

at finde ud af, at man ikke må slå andre, han er lidt voldsom. Isak går i 0. klasse i en høre-tale klasse, det er nok fordi 

han ikke kan høre efter hvad de voksne siger. Isak kan være så nuttet, det er fordi han er så lille, han er næsten et 

hoved mindre end de andre i 0. klasse. Han er helt vild med alt med superhelte, han er tit klædt ud som en af sine 

superhelte, og så elsker han krammere. 

 

Mandag – en dårlig morgen 

Åhhhhh neeeeeej nu kalder Mor, ligger lige så godt og drømmer så dejligt. Hvis jeg ligger puden over hovedet kan jeg 

næsten ikke høre hende, “ahhhh NEJ MOR GÅ NU VÆK.” Hvorfor skal man også op, så starter endnu en dag fyldt med 

alle de ting man SKAL. Jeg fungerer meget bedre om lørdagen, ja hvis jeg var konge, så var det lørdag hver dag.  

 

Nå, jeg kom da ud af sengen, nu står Mor lige foran mig med en bunke tøj, arrrr jeg gider ikk. ”Mor kan du ikke gøre 

det?” “ Nej basse, men jeg vil godt hjælpe dig!”  “Men moar jeg er sååå træt, og jeg skal gøre så meget, kooom 

nuuuu.”  “Basse du tar selv tøjet, så hjælper jeg med sokkerne”. Mor er gået ind for at vække Isak, jeg skal lige til at 

begynde med tøjet, da jeg kommer i tanke om, at jeg havde lånt Isak noget legetøj i går. Jeg må hellere lige tjekke om 

det er gået i stykker! “Tøjet Tristan” siger Mor. Ja ja, jeg er i gang. Isak har fået øje på mig og er sat i spurt…….og jeg 

spurter efter! Hver dag kæmper vi om den samme plads i sofaen, kun om morgenen, ved ikke helt hvorfor, det er 

ligesom bare blevet et ritual, der driver vores forældre til vanvid. Mor får skilt os ad og sat os i hver sin ende af sofaen, 

“TØJ NU TRISTAN”. 

 

Jeg har stadig kun sokker på som Mor har hjulpet med, ville ønske man bare kunne trylle det på. 

Så er tøjet endeligt på. Så er Mor der igen, med tandbørsten. “Ja jeg skal nok…..” Efter et stykke tid og ca 20 tanker er 

hun der igen.”Ja ja, nu gør jeg det”. Jeg vil rigtig gerne gøre som hun siger, der er bare altid noget der kommer i vejen 

inde i mit hoved. En ting der ligger på bordet, jeg lige skal undersøge, og Nutte, der løber i sit hjul, der lige skal nusses 

– samtidig med at jeg så lige kommer i tanke om en samtale jeg havde i går med Mikas og Simon fra klassen om 

Pokemon kort. Jeg må hellere lige tælle mine kort. “Ja Mor!”  Jeg kan godt mærke hun er irriteret, selvom hun prøver 

at skjule det. Så, nu er tænderne rene. 

 

“Ja Mor, men der er altså ikke nogen af de sko jeg vil have på! Og jeg har vildt ondt i mine ben. Hvis du giver mig sko 

på så skal jeg nok klare jakken”! Jeg ved godt hun ikke er glad for, at jeg prøver at få hende til at gøre tingene for mig, 

men jeg kan da prøve, jeg er jo træt og har ondt i benene, så synes faktisk det er meget både at skulle klare sko og 

jakke. Åhhhhh nej, nu har vi fået vækket Far, han er ikke glad. Hvorfor hørte jeg ikke bare efter? 

 

“Hvad er dit problem Tristan? Er det så svært at høre, hvad der bliver sagt? Jeg har hørt Mor sige tingene til dig tusind 

gange! Lad være med at kigge surt på Mor! SVAR MIG”! ”Jeg hører også efter Far, jeg har bare ikke nogen sko!”  



“Hold op med det pjat. Der står 7 par sko af dine, kom så i gang NU TRISTAN”.  

 

Mor tysser på Far og siger,” Skat! vi er i gang”! Far er stadig sur og siger, “Tristan skal høre efter første gang” og at nu 

har han hørt på det længe. Mor bliver lidt sur på Far, når han skælder ud meget højt, og så bliver jeg ked af det indeni. 

Det jo ikke Fars skyld jeg ikke hører efter! Jeg lover mig selv at blive bedre til at høre efter Mor, det er bare så svært, 

for Mor bliver ikke så sur, og  jeg ved jo at mig og Mor altid taler om tingene lige efter det er sket, så det er hurtigt 

overstået. Det er sammen med Mor alle følelserne kommer frem, både de gode og de dårlige.  

 

Hvis mor er alene hjemme med Isak, når jeg kommer hjem efter en lang dag med skole og byggeren, er jeg sur uden at 

vide hvorfor, jeg kan bare mærke det bobler i min mave. Så gør jeg et eller andet dumt for at for lov at blive sur, det 

føles som om jeg er nødt til det. Så siger mor noget til mig og så eksploderer det, jeg smækker med døre, kaster med 

legetøj, og når jeg er færdig bagefter, har jeg det meget bedre. Selvom jeg også er ked af det, for det er jo ikke godt og 

ikke noget man må. Men mor forstår det godt, hun siger at man kan gå og samle en masse dårlige ting i maven, og når 

der er for mange, vil de alle ud samtidig, og det kommer de så.  

 

Det er jo ikke min mening, at de skal skændes på grund af mig, jeg vil jo ikke gøre dem kede af det. Hvorfor er jeg så 

dum! Jeg ved jo godt det er det her, der sker, jeg er så dum. Far siger, at jeg skal høre efter Mor, og at jeg snyder, fordi 

jeg siger det er ADHD`en. Det gør jeg nok også lidt nogle gange, jeg ved jo bare jeg slipper med mindre skideballer. Nu 

har Mor hævet stemmen, “SÅ STOPPER DEN SAMTALE”! Og det gør den så. 

 

Heldigvis er min hjerne god til at komme hurtigt videre fra de dårlige ting, ikke fordi jeg glemmer dem, de bliver 

ligesom bare skubbet til side. Så dukker de først op igen, når tiden er til det. Så dagen fortsætter, som den plejer. 

Skole, frikvarter, mere skole, byggeren og så hjem. Og der får vi så snakket om de ting, der ikke gik så godt om 

morgenen. Vi er alle sammen enige om, at vi skal nå at snakke om det inden vi går videre med dagene, men det lykkes 

ikke altid. 

 

Onsdag – en god morgen 

“Godmorgen mor! Ejjj du skal bare høre om min drøm i nat”. “Ja, fortæl skat”! Jeg er allerede ude af sengen og sidder 

nu sammen med mor i sofaen, er i gang med tøjet og fortæller om min drøm. Jeg var ude og flyve, det var mig, der 

styrede flyet og hele familien var med. Vi landede flyet på et sted der var skabt til børn, et kæmpe legeland med 

vandrutsjebaner alle vegne, trampoliner, slik, racerbiler, ja alt man kunne ønske sig.  

 

Mens jeg har fortalt mor om min drøm har vi nået alle de ting vi skal, uden konflikter, helt uden jeg opdagede det. Det 

er dejligt, jeg føler mig som en god dreng, en stor dreng. Isak er også oppe nu, han ligger og putter op ad mig, han er 

nu meget nuttet. Jeg hjælper ham med sokkerne, da de driller lidt. Vi hygger med lidt morgenmad. I dag skal mor gå 

først, hun skal på arbejde. Hun arbejder på et plejehjem, lige ved siden af hvor vi bor.  



 

Indtil for nyligt var jeg med hende på job om morgenen, det er nu hyggeligt nok, men de taler altid til mig, de gamle, 

og de siger altid de samme ting. En af de gamle mænd spørger altid om hvad jeg hedder, mindst 4 gange mens jeg er 

der, og om jeg er med min mor på arbejde. Jeg svarer ham altid, men kan godt mærke det bliver lidt irriterende efter 

de første par gange. Ja de er lidt tossede derovre. Jeg har nu fået lov til at være alene hjemme indtil jeg skal i skole. Nu 

går far og Isak, far afleverer Isak i SFO om morgenen. “Hej hej Isak og far, vi ses senere!”  

 

Så nu er jeg alene, mor ringer når jeg skal gå, så skal jeg lukke nettet og låse døren. Jeg føler virkelig jeg er blevet stor 

og jeg er så glad for de tror på, at det kan jeg godt. Youtube, jaaaaa jeg elsker Youtube, man kan trykke og så se alt 

hvad man vil. Lige nu skal jeg se en video om Fortnite. 

 

Mor har lige ringet, så nu er jeg på vej i skole. Det har været en god morgen der er styr på det hele, også lektierne. Vi 

havde lidt travlt i går aftes, så mor og jeg læste i køkkenet samtidig med, at vi lavede mad. Det der med lektier er ikke 

lige mig, jeg forstår ikke hvorfor når man laver sine ting i skolen, at man så også skal lave mere derhjemme. Det er 

ligesom at blive straffet, selvom man har gjort det godt i skolen.  

 

Lillebror 

Klokken ringer! 3. time overstået, det gik fint, jeg fik lavet alt det matematik, jeg skulle. Jaaaaa frikvarter, jeg har en 

aftale med Celina, vi skal ned og lege med Isak. Jeg elsker min lillebror, når han er nuttet, jeg elsker når han skal lære 

noget nyt, og det er mig der skal lære ham det. Jeg kan godt se på ham han synes, at jeg er sej.  

 

Celina går i min klasse. Vi har kendt hinanden siden 0. og vi har været kærester lige så længe, med nogen pauser, det 

er ikke noget jeg bestemmer, det gør hun! Hun bestemmer meget, når vi er sammen, men det kan jeg godt lide, så 

fungerer vi fint. Hun er den pæneste pige i klassen og så er hun danser. Vi leger tit både hos mig og hos hende og 

indimellem får vi lov at sove sammen. Engang da vi sov hjemme hos hende kyssede hun mig, det var jeg ikke så vild 

med, jeg fortalte min mor det dagen efter. Hun sagde det er et tegn på, at vi er for små, og at vi ikke skal have så travlt 

med den slags, det skal nok komme. Lige nu er vi ikke kærester, siger Celina, men for mig er det også helt fint bare at 

være venner. Men det lader jeg hende bestemme. 

 

Isak bliver så glad, når jeg kommer og henter ham for at lege. Det er lidt mærkeligt, vi er virkelig gode til at lege 

sammen, gode til at hygge os, men vi er lige så gode til at blive uvenner. Vi kæmper ligesom altid om at komme først, 

få noget først, få mest eller hvem der skal sidde foran i bilen, osv osv. Far og mor siger, at når vi bliver store vil vi være 

rigtig gode for hinanden og ikke skændes så meget, det er lidt svært at forstille sig. For han kan godt nok være 

irriterende og strid. Han kan godt finde på at slå mig, når jeg bare sidder lige så stille ved siden af ham med min Ipad. 

Mor siger det er fordi at han vil have min opmærksomhed, fordi han vil lege eller bare være sammen med mig, fordi 

han synes jeg er sej og han ser op til mig. Så siger hun at i stedet for at blive sur og slå igen, så skal jeg prøve at sige til 



ham, at jeg ikke vil have han slår, men at han gerne må kigge med. Det er nemmere sagt end gjort, når den første 

tanke er at kaste ham henover gulvet hvor han kom fra og helt ærligt!  Han startede. Det er altså svært altid at skal 

være den store, jeg er kun 9 år. 

 

Vi fik leget med Isak, det var sjovt. Jeg tror Isak syntes det er så sejt, fordi mig og Celina er store børn og vi leger med 

ham. Vi fik lov at tage ham med ud over de usynlige grænser over på græsset og spille bold. Isak har det lidt svært 

med de usynlige grænser, han forstår dem ikke, de voksne forklarer ham de er til for at han ikke skal blive væk. Men 

ifølge Isak bliver han jo ikke væk, han ved præcis hvor han er.  

 

Jeg syntes også det var svært, da jeg startede i 0. Jeg kom også til at gå fra skolen tit og kom til at blive væk, når det 

ringede ind til time. Det var meget sværere for mig dengang inden jeg fik medicin, det hele var et stort kaos, en 

skideballe efter den anden. Lange taler om hvad man måtte og ikke måtte, hvad man havde gjort forkert. Og så havde 

jeg det meget svært i klassen, de forventede hele tiden noget af mig, og jeg vidste jo allerede inden, at jeg ikke ville 

kunne finde ud af tingene. Så ofte fik jeg et raserianfald, for så opdagede de ikke, at jeg ikke kunne. 

Så jeg forstår godt min lillebror. 

 

Besøg hos medicindamen 

Færdig med skole, jubii. Måske man kunne lave en lege aftale, nååå nej, det er jo i dag vi skal til syko… suko… øhhh 

hende damen, der giver mig medicin, hende besøger vi ind imellem. Hun hedder Janni. Hun måler og vejer mig, og hun 

sætter en dims på min arm, der niver og kilder lidt. Hun har forklaret mig, at den fortæller hende, hvordan kroppen 

har det, mens jeg får medicin. Hun er nu meget sød. 

 

“Hej Tristan”! Mor, far og jeg følger med ind på hendes kontor, der er et stort bord og 4 stole. Hun har masser af 

bøger i reolerne og et stort skrivebord, tror hun har læst dem alle, hun er meget klog. Hun måler, vejer og og niver og 

kilder. “Nå Tristan, hvordan går du og har det”? “Jeg har det godt, jeg er blevet bedre i skolen” siger jeg stolt. Hun 

stiller en masse spørgsmål, og jeg svarer på alle dem jeg kan. Hvis jeg bliver i tvivl, kigger jeg bare på mor eller far, så 

hjælper de mig. Det er Janni, der sørger for, at jeg får medicin. Det er den 3. pille vi prøver nu, de 2 første virkede i 

starten, men så virkede de lige pludselig ikke mere. Den sidste vi prøvede gjorde, at jeg hele tiden var ked af det og 

sur, og jeg vidste ikke hvorfor, og jeg fik de værste mareridt fortalte min mor. Det kan jeg ikke selv huske, men hun 

fortalte Janni, at jeg vågnede flere gange om ugen med mareridt. Janni siger, at den medicin jeg får nu, er god for mig. 

 

Jeg tager en pille hver morgen sammen med min morgenmad. Så går der et lille stykke tid og så forsvinder alle de 

forvirrende tanker inde i hovedet, og der bliver lidt mere stille i verden. Lidt ligesom når jeg ligger med puden over 

hovedet og lader som om jeg ikke hører mor om morgenen. Jeg har super hørelse, når jeg ikke får medicin, det er vildt 

forstyrrende når man skal høre efter noget læreren siger eller lave opgaver. Jeg kan høre en der tygger på blyanten, 



en der vipper med fødderne, gulvet der laver lyde når min lærer Sidsel går på det, dem der er i skolegården, vandet i 

rørene ved vasken i klassen. Det gør, at jeg slet ikke får hørt eller lavet noget, for lydene overdøver det.  

 

Første gang jeg skulle prøve at tage medicin var i 1. klasse og mor gav mig en fridag og var sammen med mig hjemme. 

Vi skulle bare have en hyggedag sammen. Efter jeg havde slugt pillen, spurgte hun mig hele tiden, “nååå hvordan har 

du det”? “Mor, jeg har det som jeg plejer” svarede jeg. Lige pludselig, efter hun havde spurgt for 7. gang, kunne jeg 

mærke noget. “Jeg har det stille mor, ligesom om min hjerne laver lektier, der er stille”. “Og hvordan er det”? spurgte 

hun. “Det er lidt underligt, men rart”.  

 

Sådan har jeg det stadig. Det er rart og det gør, at jeg kan være rolig. Det gør også, at jeg bliver køresyg. Jeg er heller 

aldrig sulten, mens jeg får medicin, det lidt øv, for jeg er nok den i klassen med den bedste madpakke. 1 stk. rugbrød 

og resten er snacks, de andre i klassen kan godt blive lidt misundelige. Men de forstår godt, at ellers spiser jeg 

overhovedet ikke noget, og tit deler jeg også lidt. Lige fra vi startede i 0. klasse har min klasse været gode ved mig, de 

kan lide mig og leger med mig, selvom jeg indimellem har lavet lidt ballade i klassen.  

 

Skolehjem samtale 

Så sidder jeg i bilen med mor og far, vi er på vej til skolehjem samtale. Dem er jeg ikke så glade for, det er svært at 

sidde og høre, både de gode og de dårlige ting. Men det sidste års tid har det mest været gode ting de siger. 

Marie og Sidsel sidder i klassen ved et af bordene og vi sætter os over for dem, mig i midten med mor og far på hver 

sin side. Jeg kigger lidt rundt i min klasse, jeg er altså lidt nervøs. 

 

“Tristan, det går jo rigtigt godt med dig, du klarer det rigtigt godt” osv. osv. kun gode ting. Jeg kigger stolt på mor og 

far, jeg kan se de er stolte af mig. 

 

“Lige en sidste ting, Tristan”, siger Sidsel. ”Det der med at hoppe op på køleskabet, når du bliver sur, kan vi ikke godt 

blive enige om du er blevet for stor til det nu”? “ Jooo siger jeg og kigger på mor og far. De kigger blot på mig, kan ikke 

rigtig læse deres tanker omkring det. 

 

På vejen hjem efter mødet snakker vi lidt om mødet, og da far nævner køleskabet bryder både mor og far ud i grin. Jeg 

bliver lidt forvirret, men kan ikke styre det og griner med. Mor siger hun lige kan se det for sig, at jeg hopper derop i 

raseri og de to stakkels lærere, som ikke er særligt meget højere end mig, står der hjælpeløst og ikke har en chance for 

at få mig ned igen. Mor prøver at fjerne smilet og kigger alvorligt på mig. “Nej Tristan, det slutter nu, ik”? “Jo, mor”! 

Far giver mig et knus og siger han er stolt af, at jeg klarer mig så godt i skolen. Det gør mig helt varm og glad indeni, jeg 

føler mig stor. 

 



Kl. er 20.01, jeg har lige afleveret min iPad, helt uden problemer i aften. Nogen aftener er det svært for mig at aflevere 

den. Det er fordi jeg er altid lige ved at se noget, også selvom mor og far siger til, når der er 20 min., så 10 min. og 5 

min. tilbage. Så nu er jeg helt selv kommet på en ny regel, jeg tror vil hjælpe, jeg skal aflevere Ipad´en 19.30 og så må 

jeg se Netflix i en halv time i stedet for. Mor og far blev glade for, at jeg selv var kommet på reglen, de vil gerne 

undvære skænderierne, mor siger altid, at man skal gå i seng glad og elsket, og det samme når man skilles om 

morgenen. Jeg ligger nu og tænker tilbage på dagen. 

 

Jeg er glad for, at mødet på skolen gik så godt, og det lød som om Marie og Sidsel var glade, de synes jeg gør det godt. 

Nogle gange er det bare så svært at se at jeg godt kan, det er meget nemmere at synes, at man ikke kan. Så bliver jeg 

ikke lige så ked af det, når det ikke lykkes. Mor og far siger jeg kan meget mere end jeg selv tror, jeg skal bare turde 

prøve. Må nok lige indrømme, at det nogle gange ikke er fordi jeg ikke tør, nok mere fordi jeg ikke gider. Der er bare så 

mange andre ting jeg hellere vil end skole, lektier og pligter. 

 

Klassen 

I min klasse er vi 29 børn, det er en god klasse. Vores klasselærere hedder Marie og Sidsel. Sidsel er matematiklærer, 

det er mit yndlingsfag. Jeg er ret god til matematik. Sidsel er god til at hjælpe mig, nogle gange har jeg også lånt 

hendes sokker. Det der sker er, at jeg kommer til at hoppe lidt i vandpytter selvom jeg godt ved, at jeg får våde sko og 

sokker.  

 

Nogle gange i sidste time får vi lov til at sidde med Chromebook, det er så fedt, tiden går bare så stærkt og pludselig 

siger Sidsel “ så må i godt pakke sammen” ”Neeeej” tænker jeg. “Kom nu Tristan, også dig”. Det er svært for mig, jeg 

sidder jo lige og ser noget vildt spændene. “Men Sidsel, min taske er så tung og jeg har ondt i mine ben, jeg kan ikke 

gå, jeg går ingen steder, hvis jeg ikke bliver hentet”. Sidsel prøver, men der er ikke noget at gøre. Til sidst ringer hun til 

min mor, så jeg kan snakke med hende. Så finder mig og mor en løsning, for det er min mors hjerne jo god til, og så 

kommer jeg afsted. Nogle gange er hun nødt til at hente mig. 

 

Marie er min dansklærer, det er ikke noget jeg er så god til. Marie siger jeg er bedre end jeg tror. Jeg slipper for at 

læse op for klassen, jeg kan ikke lide de andre kigger på mig, jeg er bange for at de griner af mig. Jeg kan godt lide 

Marie, hun er aldrig sur, hun siger altid tingene til mig på en måde, så jeg forstår det. Og så krammer hun, det kan jeg 

godt lide. 

 

Janni var min hjælpelærer i klassen, hun er der desværre ikke mere. Hende savner jeg, hun var på en måde en af mine 

bedste venner selvom hun er voksen. I starten gik det ikke så godt med os, jeg var vist lidt strid ved hende. Men da jeg 

lærte hende rigtig at kende elskede jeg at være sammen med hende. 

 



Så er der Inge-Lise, hende ser jeg ikke så meget mere, mest på gangene. Hun er i basen som er et sted på skolen for 

børn, som har det svært i klassen, der har jeg brugt meget tid i 1.-2. klasse. Inge-Lise er rigtig dygtig til børn som mig, 

hun ved lige præcis hvad der sker inde i mig og hvad der hjælper. Hun er rigtig god at tale med om alle mulige ting og 

hun bliver altid glad for at se mig. 

 

Mine bedste venner i klassen er Simon, Mikas, Celina og Nora. Vi leger ikke alle fem sammen. Det er mig, Simon og 

Mikas der leger sammen eller mig og Celina. Og mig og Nora, Nora er sjov, hun er ikke en pige som Celina, der danser 

og gør pigeting. Nora er mere en drengepige, hun går til spejder, klatrer i træer og er ikke bange for at slå sig, hun er 

ligesom mig, vi leger vildt godt sammen. Celina som jeg har fortalt lidt om tidligere, er nok den jeg leger mest med 

hjemme, hun er god til mig. Hun siger selv hun passer på mig, når mor ikke er der, og det kan jeg rigtig godt lide hun 

gør. 

 

Det er lidt sjovt at Mikas er blevet en af mine bedste venner nu, for i 1. kl. sloges vi rigtig meget, vi kunne vist ikke lide 

hinanden dengang og vi drillede hinanden hver chance vi fik. Mikas kunne blive ligeså gal som mig, så det endte tit i 

slåskampe. Men ikke nu, nu leger vi også hjemme hos hinanden og på byggeren, han er en rigtig god ven. Mig, Simon 

og Mikas leger godt sammen og vi følges også næsten altid til byggeren og så elsker vi Nerfguns. Når Simon er hos mig 

er det tit Nerfguns og Fortnite tiden går med. Hvis jeg selv skal sige det har jeg de bedste venner. 

 

Lørdag – den bedste dag 

Det er min absolut yndlingsdag i dag, det er lørdag. Ingen lektier, ingen pligter, bare slappe af og nyde alle de ting jeg 

elsker. Lækker morgenmad, far er i køkkenet i gang med æg, bacon og pølser, mums, det dufter i hele huset. Lørdag er 

min medicin fridag, så der er jeg sulten fra jeg åbner øjnene til de lukker igen om aftenen.  

 

Mens vi spiser morgenmad, snakker vi om de ting, vi skal lave i weekenden. Vi skal i sommerhuset. Vi er tit i 

sommerhuset i Glostrup, vi har næsten lige købt det, så der er masser af arbejde at lave derude. Jeg får altid lov til at 

hjælpe far med at hamre og bore og det er vildt sejt. Der er lidt mere frit derude, der må vi bare løbe rundt og lege alle 

vegne. 

 

En fra skolen som hedder Magnus har også sommerhus derude sammen med sin mor og lillesøster Natja. Natja leger 

med Isak og jeg leger med Magnus, der er minigolf i sommerbyen, hvor vi har sommerhus, det er mig og Magnus gode 

til. Vi kan få en hel dag til at gå med at cykle rundt på vores cykler fra hans mors sommerhus til vores og lege alle 

mulige lege. Det er super fedt, alt er bare lidt bedre derude, fordi man må lidt mere. 

 

Søndag – rydde op tid 

”Far! Jeg har ryddet op på værelset, kommer du og kigger”? Når jeg rydder op kan det gøres på to måder. Den hurtige 

hvor alt bare bliver rykket til side, så man kan se skrivebordet, og alt der ligger på gulvet bliver lagt tilfældigt på hylder. 



Eller den der giver flest lommepenge, hvor alt bliver sorteret og der bliver smidt ud. Det er den jeg oftest bruger, jeg 

har brug for, at der er orden i mine ting, så fylder det ikke så meget i mit hoved, når jeg kigger på mit værelse. 

 

Jeg har lidt pligter herhjemme, der udløser lommepenge, og jeg får alt efter hvor meget jeg har lavet. Jeg skal gå ud 

med reklamer en gang om ugen. Jeg skal dække bord, lave mad sammen med mor eller far og vaske op to gange om 

ugen, og så skal jeg rydde op på mit værelse hver søndag og tørre støv af.  

 

Far synes mit værelse var super flot og gav mig 40 kr, de røg lige i sparegrisen, jeg er ved at spare op til VR briller. Dem 

har jeg ønsket mig i et helt år nu og jeg har snart råd til dem. Jeg fik de fleste af pengene til min 9års fødselsdag, da jeg 

kun ønskede mig det. 

 

Næste fødselsdag bliver jeg 10 år, det er en rund fødselsdag. Så siger far og mor man skal holde kæmpe fest og 

invitere alle dem man vil, jeg vil have hele klassen med, og alle mine venner og familie. Der skal være musik, spil og 

lege, det bliver det vildeste.  

 

Nå, nu ligger jeg i min seng. Jeg ligger og tænker på den fest jeg skal holde, hvem der skal med og mine tusind andre 

tanker. Godnat verden. 

 

Hvorfor 

Ja, hvorfor har mig og mor skrevet denne bog? Det startede som en af min mors løsninger på et problem, så blev det 

en hyggeting og nu er det så gået hen og blevet en bog om mig, om hvad der sker inde i mig og omkring mig. 

 

Vi har haft en samtale med en der hedder Camilla, på det der sted hvor de giver mig piller (børnepsyk. Heimdal) og 

hun hørte et lille stykke af det vi havde skrevet. Hun sagde at der er mange børn som mig, der ville syntes det var en 

hjælp at kunne læse det, fordi de har svært ved at sige hvordan de har det indeni.  

 

Jeg vil gerne hjælpe de børn, jeg ved hvor vigtigt det er at fortælle mor og far, når jeg har det skidt, så de forstår mig 

som jeg er. Jeg er ikke bare uartig, jo nogle gange, men det er alle børn. Men børn som mig med en meget special 

hjerne kommer tit til at gøre og sige ting, vi ikke mener, vi kommer bare først i tanke om at det var en dårlig ide 

bagefter. Men når vi bliver voksne, vil vi være præcis som alle andre, så det eneste I skal, er at have lidt tålmodighed. 

 

 

Stor tak til Tristan og hans mor for at sende deres historie til os.  

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til historien, eller hvis du vil fortælle noget fra dit eget liv med ADHD, så kan 

du sende det til Anna hos ADHD-foreningen på afr@adhd.dk  
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