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Dags att boka en föreläsning?
Visst är det härligt att få sätta sig på en föreläsning och tanka inspiration och idéer!
I det här numret kan du läsa om Eric Donells föreläsningar inom neuropsykiatri,
motivation och presentationsteknik. Föreläsningarna kan även ges på engelska.

Jessica Åkerblom
Desperado utbildning
jessica@desperado.se
018-51 43 00

“Jag vill vara normal” har efter fjorton säsonger hunnit bli lite av en klassiker när
det kommer till inifrånperspektiv vid NPF, och “Få det att funka!” har etablerat sig
som en snabbkurs i NPF - vad det handlar om egentligen och vad man kan göra åt de
svårigheter som kan följa med. Dessa föresläsningar bokas ofta i paket till en heldag
om NPF. En nyhet för i år är “Förskolebarn som sticker ut”!

Effektiv vård

Om du vill boka Eric Donell som föreläsare eller moderator - hör av dig!

hos vårdtagaren kan det ställa helt
andra krav på vården.

P.S Eric håller också öppna föreläsningar runt om i Norden,
anmälan dit görs t ex via www.fortbilda.se.

Men egentligen började jag arbeta som sångare direkt efter gymnasiet började jag turnera på heltid - även om teatern fanns långt tidigare, liksom
föreläsandet. När jag gjorde research för en föreläsning nyligen satt jag med familjens nyårsbok där vi
skriver om sånt som har hänt det gångna året. När
jag var nio stod det: “Hållit föreläsning i skolan
om transformatorer”. (Hur kul var den, kan man
undra..?)
Jag gillar verkligen att föreläsa: från första idéerna
till researchen, skrivandet och repeterandet - och
att möta människorna. Ja, t o m bilkörningen mil
efter mil. Livet som föreläsare och moderator
består ju mest av det faktiskt: att resa.

“Är inte du Jörgen
från Skilda världar?”
Det går inte många dagar emellan. Som den
frågan kommer vill säga. Den gör mig inget,
det är ju roligt att folk minns en! Även om
det är som en påhittad psykopat...
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är beroende av ett effektivt bemötande. Vid olika grader av NPF

Jag kan de flesta snabbmatshaken (jag är svag för
hamburgare men har gjort en överenskommelse
med mig själv om att äta pommes frites bara när
min fru är med) och har rätt bra koll på landets
vägar. Även den där nära Sundsvall där GPS:erna
tar en på en dans inåt landet igenom den stackars
byn där de satt upp en skylt med texten: “GPS:en
visar fel - vänd om!”
Ibland, mer förr, har jag fått frågan: “Vad jobbar du med egentligen? Min variant av ADHD
har givit mig aptit på att prova på rätt många
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yrken - det är drygt 30 hittills - det finns ju så
mycket roligt!
Men föreläsandet är det jag alltid återkommer till, den röda tråden i mitt yrkesliv och
där får jag dela med mig av det som fascinerar mig. Det är en stor förmån förstås. Ett
av mina största intressen i livet är NPF, så att
jag föreläser om detta samt motivation och
presentationsteknik är inte så konstigt. NPF
kräver nämligen ofta både motivation och bra
presentationsteknik.
Och efter dagens föreläsning, när jag har hört
samma ekonyheter för sjunde gången och bara
radiosporten håller mig vaken (deras uppfordrande röster tycks ha en uppiggande effekt på
mig), då vet jag att i morgon är det en ny dag,
med nya intressanta möten och människor.
Och nya hamburgare. Och nej, förresten, det
var Vänner och fiender.

Hur mår vi här då?

Bemötande inom vård och omsorg vid NPF
Personer med NPF utgör en stor patientgrupp som ofta kräver helt andra
förkunskaper och strategier vad gäller vårdrelaterat bemötande.

P

atienter med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar - NPF,
är en på många sätt utsatt, och
därför oproportionerligt stor,
patientgrupp. De flesta med
NPF har ingen NPF-diagnos och det är långt
ifrån självklart att de med diagnos upplyser
sin omgivning om det. Detta skapar en särskild utmaning för vården.
STRATEGIER FÖR ALLA PATIENTER
“Hur mår vi här då?” är en föreläsning om
bemötande inom vård och omsorg. Med
konkreta exempel hämtade från vården ger
Eric Donells kommunikationsföreläsning
förbättrad möjlighet att ge vård och omsorg
av god kvalitet, inte minst till en ofta missförstådd grupp vårdtagare.
Du har säkert varit med om det, många
gånger till och med: Patienten beter sig inte på
förväntat sätt och din planering rubbas. Eller
så har patienten upplyst dig om att hon eller

han har t ex en ASD-diagnos och du inser att
du förväntas implementera den kunskapen i
vård- eller omsorgssituationen, men du har
ingen aning om hur. Men det behöver inte
vara så svårt - och det som är bra för en patient
med NPF är vanligen till stor hjälp även för
den utan NPF.
NPF PÅVERKAR PÅ MÅNGA SÄTT
ADHD, ASD och andra neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar kan, beroende på hur
det yttrar sig hos individen, påverka en person
på många olika sätt. Det kan t ex handla om
hur man hanterar och uppfattar tid, rutiner
och socialt samspel.
En av de vanligaste svårigheterna vid NPF är
dålig självinsikt. Det ökar kravet ytterligare
på oss som vårdpersonal - vi behöver utan
annan ledning kunna känna igen olika typer
av beteenden och själva anpassa situationen
efter det, mer eller mindre i realtid. Är vi väl
förberedda är det mycket lättare att göra.

UR INNEHÅLLET:
- Bedside manner för olika patienter och olika
situationer
- Samtalsstrategier
- Lågaffektivt bemötande
- Vad är NPF och hur känner vi igen typiska
beteenden?
- Attributionstänkande - om att vara beredd på
det oväntade
- Tidshantering för den som uppfattar tid på
ett otypiskt sätt
- Empowerment vid NPF
- Hälsofrämjande förhållningssätt vid NPF
Föreläsningen innehåller massor av tips som
är användbara i kontakten med alla patienter,
oavsett om de har en NPF eller inte.
Längd: 60 - 120 min
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et stora problemet vid NPF
är ofta hur vi ska få det att
fungera i vardagen - inte
minst i skolan. I Eric Donells
strategiföreläsning “Få det
att funka!” ligger fokus på enkla NPF-strategier för att få det att fungera.
I skolan blir avsaknaden av en diagnos ofta ett
hinder för att kunna hjälpa eleven - men med
enkla strategier kan hjälpen ändå ges utan
dröjsmål och oavsett brist på resurser, utredningar eller föräldrars ställningstagande. Och
utan att någon behöver känna sig utpekad eftersom NPF-strategier hjälper hela klassen.

“sätter fingret på allt vad
det här handlar om...”

“Få det att funka!” ger på ett inspirerande
och lättsamt sätt kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt strategier
för framför allt skola och socialt samspel,
men även för tidshantering, ordning och reda,
arbete, sömn och tics.

“...mest pedagogiska
föreläsningen jag varit på
under alla mina år som
lärare...”
“...bästa jag sett...
otroligt bra...”

En del svårigheter är typiska för en viss typ av
NPF medan andra är gränsöverskridande. Det
är dessutom vanligt att man uppfyller mer än
en diagnos. Många uppfyller inte alla kriterier
för en diagnos men behöver ändå hjälp med
de svårigheter man ändå har.
Oavsett diagnos, exempelvis ADHD, ASD/
Asperger eller Tourette, så har vi dessutom alla
våra individuella förutsättningar - det som är
lätt för en kan vara ett oöverstigligt problem
för en annan - trots att vi uppfyller samma
diagnoskriterier. “Få det att funka!” är därför
uppdelad i områden och situationer i livet
istället för i olika NPF.
Föreläsningen kan ses som en snabbkurs i
NPF där deltagarna under första passet får en
genomgång av vilka de typiska svårigheterna
brukar vara vid NPF samt hur man kan arbeta
för att tillämpa NPF-strategier. Detta pass
fungerar som en förberedelse för de följande
och är tillräckligt grundläggande för den utan
kännedom om NPF, men ger samtidigt de mer
erfarna mer kött på benen och rätar ut en del
vanliga frågetecken. De följande två passen
ägnas sedan helt åt konkreta strategier.
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FÅ DET ATT FUNKA!
Fakta och strategier - en intensivkurs i NPF.
På sitt typiska sätt illustrerar Eric fortlöpande
det som behandlas genom exempel och anekdoter, sketcher, filmklipp och tydliggörande
grafik.
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FÖR SKOLA, VÅRD , OMSORG M FL
Föreläsningen vänder sig till lärare/pedagoger
och övrig skolpersonal, personal inom vård,
omsorg och myndighet samt den med egen
NPF och anhöriga.

“Få det att funka!” redogör på ett lättförståeligt och klargörande sätt för problematiken kring NPF, men visar också på styrkor
och vägar ut ur återvändsgränder.
Fullängd:180 min inkl pauser

“sätter fingret på allt vad
det här handlar om...”
“mest pedagogiska
föreläsningen jag varit
på under alla mina år
som lärare...”

Eric Donell
Få det att funka!
strategiföreläsningen

“...bästa jag sett...
otroligt bra...”

VID ADHD, TOURETTE OCH AST/ASPERGER

biljetter & info

“Oavsett om vi har svårigheter med planering, ordning och reda, tidshantering, skolarbete,
motivation, arbete eller relationer av olika slag
så finns det strategier att ta del av. Vi med NPF
är inte de första som har haft våra svårigheter.
Många har gått före och utvecklat trix och strategier för att hantera och kompensera sina tillkortakommanden i olika sammanhang. I de flesta
situationer kan vi oftast undvika att vår funktionsnedsättning blir ett funktionshinder för oss,
och i många fall kan vi till och med vända vår
funktionsnedsättning till en fördel.
Med ‘Få det att funka!’ vill jag dela med mig av
den värld av fakta, strategier och motivationsstimuli som har varit till stor hjälp för mig. En
del belysande exempel inifrån blir det förstås
också.”

www.fortbilda.se
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n återkommande svårighet vid
ADHD är relationer av olika slag
- och det mesta i livet handlar ju
om det när allt kommer omkring.
Relationer till skolkamrater, vänner, lärare, chefer, arbetskamrater, partners... Med sex parallella inifrånperspektiv
illustreras svårigheterna och verktyg och
strategier presenteras för både den med
ADHD och för omgivningen.
			
Ensam, iförd jeans och T-shirt gör Eric
Donell samtliga roller. “ADHD EDDDE!”
är något så ovanligt som en teaterföreläsning.
Inifrånperspektiv toppar listan över önskemål
när det kommer till föreläsning om funktionsnedsättningar och här får vi följa inte mindre än sex olika personer vilkas livsberättelser
beskriver typiska sammanhang och situationer
vid ADHD. Inifrånperspektivet - som är allestädes närvarande - varvas med strategier för
lösningar.
Föreläsningen vänder sig till personal inom
förskola, skola, vård, omsorg, myndighet, anhöriga och inte minst den med egen ADHD.
“ADHD EDDDE!” lämpar sig för alla som
önskar en bättre förståelse för ett neuropsykiatriskt tillstånd som omfattar var 20:e person
och deras omgivning.
Personerna vi får möta är:
Lisa, 4 år
(ADHD-H, förskola, trots, social IQ)
“Jag ska på Frostkalas på lördag! Jag vill vara
Elsa, det ska bli så kul!!! Det har varit Frostkalas förut, flera, tror jag, men jag var inte bjuden... Men nu är jag det! Och jag ska ha rosen
på tårtan!!!”
Anton, 10 år (ADHD-C, förskola, skola)
“Jag heter Anton. Jag är typ så här... BÄST
på fotboll i hela klassen. Eller... Ragnar är typ
lika bra som jag... det är så jäkla... fult! Ragnar!
Hur tänkte dom?! Men han är bra på fotboll,
vi blir alltid valda först. Jag har ADHD, det är
därför jag är så snabb. Jag ba’ - schoooo! Ingen
har en chans liksom. Det är som… och så Emelie... Jonsson alltså, vi har tre Emelie i klassen.
Men det gör inget, det är fint. Men det finns
bara en Anton. Det FINNS bara EN Anton!!

6

Närå... jo, men asså... så är det. En. Ragnar
har också ADHD. Det är inget konstigt med
det. Skolan är bra, när jag gick i förskolan hade
jag inte ADHD, eller, jag hade väl det men det
var ingen som brydde sig, typ. De sa bara att
jag skulle sitta still.“
Sara, 15
(ADHD-I (“ADD”) skola, “hemmasittare”)
“Du är så skötsam Sara, så tyst och lugn. Så
säger de. De skulle bara veta vad jag gör när
ingen ser. Och att jag inte fattar ett skit av lektionerna.”
Birgitta, 68 (Anhörigperspektiv, ADHDH, ADHD-C, lindrig utvecklingsstörning)
“Vi träffades när vi läste i Lund. Hasse var
belevad och charmerande. Jag imponerades av
hans energi och entusiasm - han kunde gå så
helt upp i saker att man blev nästan rädd. Att
han ens såg mig var oförklarligt, det fanns ju
så många tjusiga studentskor runt omkring ändå var det mig han valde. Han kunde inte
leva utan mig, sa han, och överöste mig med
komplimanger, blommor, biobesök, resor...
Helt plötsligt kunde han säga - vi drar till
Rom! Och morgonen därpå satt vi på planet
till Italien! Det var en underbar tid... Men lika
hastigt som det började, lika snabbt tog det
slut. Han älskar mig fortfarande, åtminstone
säger han det ibland. Fast det var länge sen nu.
Vår dotter Linda är pappa upp i dagen. De retar gallfeber på varann.”
Eric, 46 år
(ADHD-H, social IQ)
“Mitt liv har varit omväxlande med mer än
trettio olika jobb. De flesta dök bara upp, som
det verkade. Nu förstår jag bättre hur det gick
till, och varför jag inte hade så mycket socialt
liv. Jag levde för att arbeta istället för att arbeta
för att kunna leva. Men det kändes rätt!
Åtminstone de första 30 åren...”
Daniel, 28 år (ADHD-C)
“Jag tar det på firman’ - om jag hade fått en
hundring för varje gång jag sagt det! Då hade
jag kunnat säga upp mig på verkstan och varit min egen helt och hållet nu. Sofia och jag
träffades när vi båda just hade fått diagnosen.
‘Kaka söker maka’, säger morsan. Ikväll får vi se
hur det går med det - då ska jag fria.“
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ADHD EDDDE!
“Så bra föreläsning, rekommenderas!”

“Tar upp allt om hur det är att leva med ADHD...”

“Relevant information och underhållande på samma gång - toppen!”

“...så många aha-upplevelser...”

“...otroligt häftig föreläsning!”
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Sex inifrånperspektiv - om förskola, skola, vänner & andra relationer

LÄR KÄNNA ADHD:S OLIKA ANSIKTEN
ADHD-I (huvudsakligen bristande
uppmärksamhet)
ADHD-H (huvudsakligen hyperaktivitet/
impulsivitet)
ADHD-C (kombinerad presentation)

En person med ADHD är inte lik en annan
- alla är ju olika individer och påverkas olika av de
faktorer som är typiska för ADHD. Även faktorerna
skiljer sig åt i uppsättning och omfattning.

I rollerna: Eric Donell
Längd ( fullversion): 120 min inkl 15 min paus

FORTBILDNING & FÖRELÄSNING 2017 DESPERADO 7

D

NPF * content * content
content

H

an ropar inte fula ord och du
ser det knappt på honom längre, men han är ett typexempel
på Tourettes syndrom, ett fortfarande relativt okänt tillstånd
som Eric Donell delar med runt hundratusen andra svenskar. De flesta av dem vet inte
ens om att vad deras egenheter beror på.
			
Liksom de flesta med Tourette har Eric även
ADHD och han har också haft en hel del
tvång. De här tillstånden kallas med en gemensam benämning för neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. NPF är vanligt, var
20:e person uppfyller t ex en ADHD-diagnos.				
Något som ofta utmärker dem med NPF är
att de hamnar i ett utanförskap, mycket på
grund av att de inte har någon förklaring till
sitt emellanåt avvikande beteende. Det gör för
de flesta en stor skillnad att veta varför man
fungerar som man gör - att plötsligt ha ett svar
på frågan “vad håller du på med?”. Många har
hela livet försökt dölja sina “annorlundaheter”
och när de väl får veta vad det beror på - att det
inte är så ovanligt och att det inte handlar om
att man är “galen” eller en sämre människa då kan många för första gången acceptera sig
själva som de är.				
”Jag vill vara normal” handlar om en sådan
resa. Inifrånperspektivet är hela tiden starkt
närvarande - från “jag vill vara normal” till “jag
vill vara den jag är”.		
Föreläsningen syftar till att förbättra förståelse,
identifikation, bemötande och motivation i
samband med NPF. Den vänder sig till lärare
och övrig skolpersonal, personal inom vård,
omsorg och myndighet samt till anhöriga och
den som själv har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Föreläsningen ger en insikt i hur det kan vara
att leva med Tourette, ADHD och OCD,
kunskap om sociala och andra svårigheter,
vanliga missuppfattningar, fördomar och
utanförskap.
Den bjuder på en medryckande livshistoria,
lättsamt berättad i ett rappt tempo och kräver
inga särskilda förkunskaper från åhörarna.
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“...som att se in i sitt eget liv... hade lätt kunnat sitta två timmar till.”
“...fenomenalt bra!”
“Helt fantastiskt bra och underhållande... kände mig helt upprymd efteråt.”
“...länge sen jag blev så berörd...”

JAG VILL VARA NORMAL
Åtskilliga är de lärare, skolledare, personal inom vård
och omsorg m fl som genom åren sett föreställningen.

Dessa bjuds ett nyansrikt inifrånperspektiv fakta, anekdoter och erfarenheter varvas med
belysande sketcher, filmklipp m m.
Eric Donell har haft otaliga jobb, fyra redan
i åttonde klass, men inget “privatliv” förrän
långt upp i vuxen ålder. Hela livet hade han
känt att han var annorlunda, men varken lärare, läkare, psykologer eller psykiatriker kunde
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förstå vad det var för “fel” på honom. Av en
slump fick han vid 28 års ålder veta vad allt
berodde på. Något år senare gjorde han den
prisbelönta långfilmen “Utanför din dörr”
om utanförskapet vid NPF och han har sedan
dess på olika sätt arbetat med att sprida information om NPF.

Hur är det att ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och hur kan den vändas till en funktionstillgång
att hämta kraft ur?

cé
Suc 10:e
!
- nuongen
säs

Ständigt aktuell

“Jag vill vara normal” är en uppmärksammad
föreläsningsföreställning om utanförskap,
bemötande och motivation vid NPF.
Längd: 120 min inkl 15 min paus
Kortversion: 60 min

”En fantastisk föreställning...
rekommenderar alla att se den”
FÖRELÄSNINGSFÖRESTÄLLNINGEN
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“Jättehärligt och
väldigt roligt!”
“Helt outstanding!”

“Tar upp det här på ett så bra sätt...”
“Fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt!”

N
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I

K

“Utsikt” är en vitamininjektion som lyfter
fram dunkla tankar i ljuset och ger verktyg
för att handskas med det som sätter stopp.
En timme pepp!

utsikt
motivation vid NPF

Eric Donell
I

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta låg motivationsgrad,
bland annat som ett resultat av de självnedsättande tankemönster en NPF kan lämna
efter sig, även sedan man fått insikt.

med eric donell

“Insikt” innehåller sångerna: “Jag vill vara normal”, “ADHD EDDDE”,
“Få det att funka”, “Nobody wins”, “Tourette sätter sprätt” och “Someone else’s star”.
Musiken finns på desperado.se , iTunes och Spotify.

T

“Insikt” innehåller sångerna: “Jag vill vara normal”, “ADHD EDDDE”,
“Få det att funka”, “Nobody wins”, “Tourette sätter sprätt” och “Someone else’s star”.
Musiken finns på desperado.se , iTunes och Spotify.

En musikalisk föreläsningsföreställning om att leva med NPF.
Bakgrunden till föreläsningen “Insikt” är att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta har svårt för självinsikt.
Även för omgivningen brukar bristen på insikt vara det största problemet vid NPF. För att kunna göra något åt svårigheterna
måste vi först bli medvetna om dem. Därför fokuserar “Insikt” på att vara en ögonöppnare för ämnet, och att öka motivationen
till att ta reda på mer.
Föreläsningen är “maskerad” till minikonsert med sånger och mellanprat, mestadels av anekdotisk karaktär (som utgör själva
föreläsningen). Sångerna spänner över pop, jazz och country och fungerar som utrymme att fundera över det som just avhandlats:
“Gäller det här någon jag känner?” “Gäller det mig?” “Jag kanske borde ta tag i det här...?”, med konklusionen: “Ja, det borde jag!”
“Insikt” passar i konferensen likaväl som elevföreställning från åk 7. Fullängd: 60 min
10 DESPERADO FORTBILDNING & FÖRELÄSNING 2017

“Utsikt” är en motivationsföreläsning som vänder sig

till personer med NPF och deras omgivning.
Den handlar om vad vi gör med vår insikt - hur vi går vidare.
“Utsikt” är liksom “Insikt” utformad som en minikonsert
där sångerna fördjupar och förtydligar och ger tillfälle att reflektera över den egna situationen. Tid: 60 min
FORTBILDNING & FÖRELÄSNING 2017 DESPERADO 11
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Att vara anhörig

NPF/SOCIAL
KOMPETENS
content
* content * content

Social IQ

Eric Donell

med Eric Donell
Delaktighet...

“Ingen förälder....

...är en rättighet men inte en självklarhet.

...är nog i förväg fullt ut beredd på vad som
väntar. Man får helt enkelt hänga med så
gott det går.”

Han är väl lite livlig bara...

“Onsdagen den 8 februari 1967 briserar en atombomb i Nevadaöknen,
Beatles spelar in skivan “Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band”
och stridsflygplanet Viggen provflygs för första gången.
Samma dag föds vår son Eric och dagens händelser i övrigt
ska visa sig vara en passande inramning...”

S

å börjar “Han är väl lite livlig
bara...” - en anhörigföreläsning
som bygger på intervjuer med
Eric Donells föräldrar och syskon. Eric fick sina diagnoser
ADHD och Tourettes syndrom sent i livet
och hade en barndom som kantades av infall
och upptåg. Som så många i hans situation
växte han upp i en omgivning som inte förstod varför han betedde sig som han gjorde.
Panna som ett lapptäcke
Vi hade två döttrar sedan tidigare och tänkte:
“det är väl så här det är att ha pojkar - de kastar sig från saker och behöver sys.” Varför han
inte hade ro att gå runt staketet, eller vad det
för tillfället handlade om, det begrep vi aldrig.
En tid var det som att glasrutorna gick sönder
av sig själva bara han gick förbi, som för att
bespara honom besväret. Han verkade ofta
ångerfull, men han måste väl ändå ha gjort det

med vett och vilja, tänkte vi.
Full av idér
Det hände till exempel att han kastade saxar i
tapetväggarna hemma för att se om de skulle
fastna och att vi opponerade oss mot sådana
experiment tycktes inte göra något större intryck. Det var inte lätt att få honom att göra
något han inte ville eller att låta bli något han
hade bestämt sig för. När han var fyra traskade
han iväg in till stan för att hitta pappa. Han
gick i alla fall på rätt sida E4:an...
Idérikedomen - på gott och ont - var ofta
framträdande, liksom riskbenägenheten. I
nyårsboken året han hade fyllt ett skrev vi som
minnesvärt att han inte hade ramlat i poolen.
Det var tydligen otippat. Året därpå däremot:
“ramlat i poolen”.
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Hade ingen aning
De första ticsen vi lade märke till var i samband med en händelse hos dagmamman och
vi tänkte att ljuden och ryckningarna kanske
berodde på att han hade blivit skrämd. Vi hade
ju ingen aning om vad det var. Ingen hade det.
Alla önskningar i familjens nyårsbok följdes i
efterhand upp med stjärnor, en till tre stycken.
Inför skolstarten året därpå önskade sig Erik
nyårsaftonen 1974 bara en sak: “Att barnen i
skolan ska vara snälla”. Det blev aldrig några
stjärnor efter den önskningen.
Eric ville alltid ha mycket aktivitet. Vi tänkte
ibland att hans beteende kunde hänga ihop
med det, att han hade alltid så mycket saker på
gång. “Han är väl lite livlig bara...”, tänkte vi.
Föreläsare: Eric Donell Längd: 30 min

Får jag vara med?

Social IQ - eller EQ som det ibland kallas - är en stor utmaning för många,
inte minst vid NPF. Studier har visat att vi sorterar in varandra
socialt inom loppet av bara några minuter. Socialt värde, eller “kompisvärde”,
som man skulle kunna kalla det, är hårdvaluta, inte bara under förskole- och
skolåren utan hela livet igenom.

H

ur är man en bra vän? Hur
passar man in? Vad avgör
om man får vara med i gemenskapen eller inte och
hur kan man påverka det?

Sociala färdigheter lärs in tidigt
Redan vid fem års ålder är de flesta skickliga
på det sociala språket och tidigt i förskolan
märks skillnaden mellan dem som har lätt för
social interaktion och dem som inte har det.
För många med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, eller som har drag av av det, är
de sociala svårigheterna ännu tydligare. Det
här är inget som självklart växer bort eller blir
mycket bättre med åren av sig självt, utan bristen på sociala färdigheter fortsätter att skapa
ett utanförskap i många situationer hela livet.
I skolan, på fritiden, på arbetet och överhuvudtaget i alla situationer där vi förväntas handla
på ett visst, socialt accepterat, sätt.

Går att lära sig
Även om ett accepterat socialt beteende inte
kommer naturligt för alla så kan de flesta lära
sig det - och det är inte ens särskilt svårt. Det
finns ett visst antal givna sociala situationer
och alla har mer eller mindre givna spelregler.
Svårare än att öva in situationerna kan istället
vara att känna igen dem i tid och - framför allt
- att vara tillräckligt motiverad för att förmå
sig att följa det sociala spelets regler. Åtminstone vid de tillfällen när resultatet av att göra
det är någonting som man faktiskt prioriterar.

Strategierna är tydligt men effektivt beskrivna
och innefattar typiska situationer för såväl förskola, skola, fritid som arbetsliv.
Föreläsningen riktar sig till personal inom förskola, skola, vård och omsorg, vårdnadshavare,
samt till alla andra som i sitt arbete eller på
fritiden möter barn och ungdomar.
Längd: 90 min

100 strategier
“Får jag vara med?” består av två delar:
en kortare som beskriver svårigheterna och
hur man kan motiveras att göra något åt dem,
samt en längre del som innehåller de hundra
vanligaste sociala strategierna för barn och
ungdomar - varav de flesta även kan appliceras
på vuxenvärlden.
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Förskolebarn som sticker ut
ADHD, Autism, Tourette, OCD, ODD, perceptionsstörning och
särbegåvning är typiska exempel på vad vi kan finna hos barn som “sticker ut”.
På gott eller ont - beror till stor del på vår förmåga att identifera och bemöta.

K

onflikter, vredesutbrott, mobbning,
skvaller, inlärningssvårigheter, höga skrik,
avbrutna måltider och konstant babbel.
Saknas verktygen för att hantera dessa typiska inslag i förskoleverksamheten kommer
både barn och personal att bli lidande.
Cirka 10% av förskolebarnen uppfyller
någon NPF - neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Därtill kommer andra närliggande
tillstånd som också kan ha stor inverkan på
livet.
Förskolan har i allmänhet släpat efter när
det gäller att fånga upp och hjälpa barn med
t ex NPF - det har ansetts för tidigt i livet.

Men modern forskning visar tvärtom att
förskoleåldern i många fall kan utgöra ett
vägskäl: Hjärnan är fortfarande så flexibel
- och destruktivt beteende fortfarande inte
så präglat - att goda förutsättningar finns att
påverka hur exempelvis neuropsykiatriska faktorer påverkar individen - nu och i framtiden.
I ”Förskolebarn som sticker ut” redogör
Eric Donell för de vanligaste problemen som
brukar dyka upp under förskoletiden - och
strategier och förhållningssätt för att bemästra
dem.
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Den stora skräcken för många förskollärare, lärare och vårdnadshavare
är att tappa kontrollen över situationen.

D

Föreläsningen innehåller en “grundkurs” i
NPF men tyngdpunkten ligger på strategier
för att hantera det dagliga arbetet i förskolan
när det kommer till “problembeteenden”, oavsett om de härrör från ett NPF-relaterat område eller inte.

et tycks nästan börja utan förvarning - plötsligt så händer det bara! Men istället för en Trissvinst har vi fått en situation
som är omöjlig att ta sig ur - ett barn som
tycks göra allt för att driva sin omgivning till
vansinne - och situationen blir bara värre...

Runt sex procent av barnen (ca 60% av
barnen med ADHD) uppfyller kriterierna
för trotssyndrom, men trotsbeteende fördelar
sig på en bred skala där stora svårigheter kan
finnas även för den som ligger utanför diagnosgränsen för trotssyndrom.

Målgruppen för föreläsningen är framför allt
förskolechefer och övrig personal inom förskola, men även personal i förskoleklass och
lågstadiet samt vårdnadshavare.

Trots är en naturlig del av ett barns utveckling, och studier har visat att ett barn som uppvisat ett visst mått av trots klarar sig bättre i
det vuxna livet. Men när trotset tar överhanden - i intensitet eller varaktighet, eller när det
påverkar personen eller omgivningen emotionellt på ett påtagligt sätt - då behöver man
göra något åt det. Inte minst för att det mer
allvarliga tillståndet uppförandestörning, som
kan innebära än mer omfattande svårigheter
för individen och omgivningen, vanligen har
föregåtts av obehandlad trots.

Det finns framför allt två skolor när det
kommer till trotsbehanding och de är i mångt
och mycket varandras motsatser - ändå finns
belägg för att båda ger goda resultat.

Längd: 120 min

Den ena metoden är traditionell belöning
och bestraffning och har utgångspunkten att
barnet saknar tillräcklig motivation för att
kunna handla rätt. Barnet kan om det bara vill.
Den andra metoden utgår från att barnet vill
handla rätt men saknar förmågan. Barnet vill
om det bara kan.

I “Oj, vad hände” redogör Eric Donell för
båda dessa metoder och tar även upp många
metodoberoende strategier för att hantera
trots i förskola och skola. Båda metoderna
betonar att föräldra-barn-relationen är central, men båda har verktyg för att sträcka sig in
i och omfatta även skolans värld.
Målgruppen för föreläsningen är framför allt
personal inom förskola och skola samt vårdnadshavare, men även personal inom psykiatrin som på ett effektivt och lätttillgängligt
sätt vill skaffa sig en översikt över två av de
ledande metoderna för att hantera trots hos
barn och ungdomar.
Längd: 60-120 min
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Det gäller...
...ditt jobb, din tid - ditt liv!
HUR OFTA...
har du tänkt: ”Det där ska jag göra när jag bara får tid” eller:
”När jag bara får orken/kapitalet/rätt bostad/de rätta kontakterna så ska jag göra verklighet av min idé”? Tänker du så är
nog sannolikheten stor att det aldrig kommer att ske... så...

Jag skulle vilja gå till skolan
I Sverige kallar vi dem “hemmasittare”. Uttrycket kan lätt tolkas som att dessa
elever inte vill ha med skolan att göra. Men de flesta av dem skulle vilja gå till
skolan om de bara hade modet eller orken.

“H

emmasittare” är ett uttryck nära
besläktat med “soffliggare” som används
nedsättande om den som anses för lat eller
oansvarig för att gå och rösta. Skulden läggs
alltså på eleven redan i benämningen.
Man räknar med att ofrivillig skolfrånvaro
av det här slaget omfattar 1-5% av alla elever.
Den är vanligast förekommande i åldrarna
5-6 år samt 10-11 år, men förekommer även i
andra åldrar. Den tycks vara vanligare bland
elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar men är inte direkt knuten till dessa
tillstånd. Däremot beror den ofta på faktorer
som är typiska vid vissa NPF.
Bland yngre barn handlar det ofta om separationsångest från föräldrarna eller ångest inför klassrumsmiljön. Ångesten kan ofta visa sig
i form av huvudvärk och magproblem.

16

För äldre elever handlar det ofta om att man
har svårt att ställa om mellan hemmamiljön
och skolmiljön, eller att det är för mycket
intryck att ta till sig i klassrummet. Det kan
också handla om en rädsla för att misslyckas
med skolarbetet eller socialt, eller att eleven
befinner sig i en depression.
Typiskt för den här typen av skolfrånvaro
- till skillnad från annan, frivllig frånvaro - är
att den ofta är förenad med ångest. Det är även
vanligt att en elev som stannar hemma p g a
ångest dessutom snart vill göra det av andra
skäl, som att spela dataspel. Generellt blir det
också svårare att bryta det ångestundvikande
beteendet ju längre det fortgår. Det gäller därför att så tidigt som möjligt arbeta med att få
barnet tillbaka till skolan, om än inte alltid till
själva klassrummet i första skedet.
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Vanliga insatser kan inkludera att göra
skolan mer trygg för eleven - t ex genom att
en förälder följer med till skolan, att någon ur
personalen följer eleven under dagen, samt att
för eleven särskilt ångestframkallande moment i undervisningen undviks.
För varje unik elev måste först en kartläggning göras av vad, konkret, som leder till oron,
för att man sedan ska kunna göra något åt situationen.
I “Jag skulle vilja gå i skolan” redogör Eric
Donell för de vanliga svårigheterna och
metoderna för att arbeta med dem.

Längd: 60 min

Gör det!
D

e flesta av oss bär på drömmar och idéer
vi samlar i byrålådan för en dag som aldrig
kommer. Det kan handla om en ny uppgift
för oss i livet, eller något i vårt nuvarande
arbete som kanske skulle revolutionera
verksamheten om idén såg dagens ljus...
Kanske handlar det om att våga steget på
privat mark... Oavsett är steget ofta besynnerligt svårt att ta.
Från dröm till plan
Vi skapar undanflykter för att slippa kasta oss
ut i det okända och vi bygger höga murar som
hindrar oss från att nå dit vi vill. Vi satsar vår
tid på sådant vi egentligen inte vill ha men
vi gör det för att det är vad vi tror oss om att
kunna lyckas med.
Det är inget fel med drömmar, vi behöver
dem, och en del bör vi kanske inte förverkliga.
Men en del drömmar bör vi definitivt göra om
till planer! Både för vår egen och andras skull.

“Gör det!” är en timme av pepp och spark i
baken, en sprudlande föreläsning ämnad att
utmana våra dubier och att knuffa omkull hindren i vår väg.
ADHD som motor
Vi får följa Eric Donell genom livet, med möjligheter, omöjligheter och möten som leder
till ibland oväntade resultat. Från när han som
femåring får sitt första avlönade jobb till över
30 arbeten senare. Eric Donell har ADHDdiagnos, den hyperaktiva varianten. Studier
har visat att det är tre gånger vanligare att en
person med ADHD startar företag - och det
är ju inte så konstigt när man tänker på att
ADHD ofta handlar om att det fullkomligt
sprutar idéer samtidigt som impulskontrollen
är dålig...
Eric menar att vi alla kan ta del av och hämta
inspiration ur den positiva sidan med ADHD,

men att den stora svårigheten för de flesta brukar vara att ta ut riktningen - som ofta skyms
av självnedsättande tankar och pseudomål.
“Jag har aldrig frågat mig om en sak är möjlig
att göra eller inte - jag har gjort den och njutit av resan! Har det sen visat sig att det inte
gick som jag hade tänkt mig så har det alltid
lett till något annat - och så har jag haft kul
under tiden! Jag lever efter devisen ‘ta alltid ut
glädjen i förskott så har du i alla fall roligt nån
gång!”
“Gör det!” är en sprudlande självbiografisk
resa med utmanande reflektioner och konkreta strategier för att få dig att ta steget och göra
mer av det du önskar - att leva dina drömmar.
Längd: 60 min
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Tio tips för en lyckad studiedag/konferens

Presentationsteknik

Planering är A och O när det gäller att lyckas med konferensen.
Här får du de bästa tipsen som gör den både effektivare och roligare!

med Eric Donell

V

INGEN SKÅDESPELARE....
färdigt manus och utan att repetera.
Ändå är det vad de flesta gör när de
ska hålla en presentation.

1. Definiera målet med konferensen
Det blir mycket enklare att planerna konferensen om du har målet klart för dig. Ska
deltagarna lära sig något speciellt eller behöver de bara träffas utanför jobbet?

Presentera bättre!

En heldagskurs för dig som vill förbättra din presentationsteknik

D

SKRIVA PRESENTATIONEN
Många presentationer misslyckas med de tre
viktigaste uppgifterna för varje presentation:
att förmedla huvudbudskapet, att visa åhörarna vad de har att vinna på att följa det, och
att vara lätt att följa och förstå. Det här beror
vanligen på att vi har skrivit vår presentation
på ett ineffektivt sätt.
REPETERA PRESENTATIONEN
Näst viktigast för att kunna ge en bra presentation är att öva den på rätt sätt. Du kan inte
hålla ett bra föredrag utan ett bra manus, men
du kan inte heller hålla ett bra föredrag utan
att öva det på ett sätt som stödjer ditt slutmål.
Din repetition är två delar där den första är en
förlängning av att skriva presentationen.
ANPASSA PRESENTATIONEN
Att anpassa sin presentation innebär att
skräddarsy den, åtminstone lite grann, för den

9. Kontrollera utrustningen på plats
Finns allt som föreläsarna behöver? Kolla
i förväg och sedan på plats. Hur är det med
reservprojektor om lampan tar slut?

i svenskar är ett konfererande folk.
Det kan vara stressande att vara den som
är ansvarig för konferensen, men är du ute
i god tid så har du alla chanser att få till ett
möte som är både uppskattat och utvecklande. Här är tio goda råd!

...skulle ställa sig på en scen utan

u behöver inte vara född till
talare för att det ska verka
som det! I “Presentera bätt
re!” får du lära dig tekniker
som verkligen fungerar.

KONFERENS & MODERATOR D

aktuella publiken så att den ska passa dem
ännu bättre. Det kan handla om en presentation som du ofta håller och som du nu specialanpassar, eller så är presentationen skriven
för just detta tillfälle. Oavsett vilket behöver
den anpassas efter publiken för att nå fram på
bästa sätt.
HÅLLA PRESENTATIONEN
Talarens tre huvudsakliga medel för att nå sitt
mål är sedan antiken att behaga, undervisa
och beröra. Att hålla själva presentationen är
relativt enkelt när du väl har gjort förarbetet
klart. Men det finns fortfarande en hel del du
kan göra för att lyfta din presentation så att du
får med dig alla dina åhörare ända in i mål.
PROGRAM
09.00 - 09.10 Introduktion
09.10 - 09.50 Skriva presentationen, del 1
09.50 - 10.10 Förmiddagsfika
10.10 - 10.50 Skriva presentationen, del 2
11.00 - 11.40 Repetera presentationen
11.40 - 13.00 Lunchpaus (frågor från 12.40)
13.00 - 13.15 Anpassa presentationen
13.15 - 13.40 Hålla presentationen, del 1
13.50 - 14.20 Hålla presentationen, del 2
14.20 - 14.40 Eftermiddagsfika
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14.40 - 15.20 Hålla presentationen, del 3
15.25 - 16.00 Teknik, frågestunder, utvärderingar
Från kursutvärderingar:
“Bra dag med många användbara tips.
Lärt mig så mycket!”
“...väldigt heltäckande, från manus till teknik
och om att skapa engagemang hos publiken.”
“Inspirerande!”
“En mycket bra och givande dag.”
“Allt var lättbegripligt,
mycket nöjd med innehållet.”
“Massor med småknep...”
“Väldigt pedagogiskt och detaljerat... toppen!”
Längd: Heldag, samt som tvådagars workshop där deltagarna dag två får skriva,
repetera och hålla en egen presentation.

2. Välj en bra plats
Boka platsen i god tid, de mest populära
är ofta upptagna många månader i förväg.
Om ni ska vara i företagets egna lokaler så
är ju lokalfrågan löst, men ofta kan det vara
bra att förflytta sig fysiskt från den egna,
invanda miljön. Platsen bör kännas ljus och
kreativ och vara lätt att ta sig till med bil
och allmänna kommunikationsmedel. Kolla
även parkeringsmöjligheterma. Se lokalerna
i verkligheten. Får du en positiv känsla? Inte
minst av personalen? Då är chansen stor att
deltagarna kommer att känna samma sak.
3. Välj ett bra datum
Välj datum med omsorg. Googla på datumet, titta på kommunens evenemangskalender, kolla TV-tablån - det är väl inte VMfinal samtidigt? Lyssna runt internt och bolla
några datum. 25 % av alla konferenser hålls
på torsdagar, medan måndagar är lugnast.
4. Planera tiden väl
Det som oftast sänker konferensen är att
tidsplaneringen inte håller. Bjud in tidigt så
att så många som möjligt kan komma.
Ett vanlig misstag är att planera in föreläsarna för tajt. Planera åtminstone tio minuter
emellan. Planera överhuvudtaget in mycket
mingeltid - den är viktig och blir nästan
alltid för kort.

5. Boka föreläsare i tid
Många föreläsare bokas långt i förväg och
ofta på just de datum du har tänkt dig. Preliminärboka så lång tid i förväg som möjligt
och boka bara föreläsare som du vet är duktiga på att tala. Om föreläsarna inte uppskattas faller det tillbaka på dig. Tänk på att deltagarna vill komma hem med nya kunskaper
och erfarenheter i bagaget.
6. Håll tät kontakt med föreläsarna
Förhandsinformation, längd på föreläsningen, ev frågestund och ev åhörarkopior är
sånt som du kan behöva känna till i förväg,
liksom vilken teknisk utrustning föreläsarna
behöver. Inte sällan dyker önskemål upp
först när föreläsaren själv dyker upp, och
då kan det vara för sent. Upplys föreläsaren
om vilka åhörarna är, vilka deras och dina
förväntningar är och om det är något särskilt
du vill att föreläsaren ska betona.

10. Moderator
Om man inte själv vill hålla i trådarna kan det
vara idé att ordna med en moderator som ser till
att allt flyter som det ska och att konferensen
håller ihop. Det ger dig också möjligheten att
själv ta ett steg tillbaka för att pejla av och interagera med dina medarbetare.
Ofta är det bra om moderatorn kopplas in så
tidigt som möjligt i processen eftersom moderatorn kan vara ett bra stöd i planeringen när
det gäller t ex tider, föreläsare, underhållning
och kringarrangemang.
Under själva konferensen sköter moderatorn
vanligen allt som händer på och omkring
scenen och är ett “kitt” mellan programpunkterna, ser till att åhörare och medverkande
håller tiden, samt verkar för att syftet med konferensen uppnås. Dessutom bör moderatorn
kunna fungera som en backup för i princip vad
som helst, för allt kan hända!

7. Sätt en rimlig budget
Gör en rimlig budget. Det är ofta kostsamt med konferens men det man satsat kan
vara pengar i sjön om konferensen inte ger
så mycket. Ibland kan det därför löna sig att
lägga till lite. Är det en öppen konferens så
behöver även en budget för marknadsföringen göras.
8. Vikten av god mat
Vikten av god mat kan inte överdrivas.
Om det ska serveras mat - tänk på att kolla
referenser. Inget kan sänka en i övrigt perfekt
konferens så som mat som inte uppskattas.

Eric Donell har bred erfarenhet av konferencier- och moderatoruppdrag och även
flerårig erfarenhet som programledare och
intervjuare i radio och TV.
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Eric Donells föreläsningar och föreläsningsföreställningar innehåller ofta en
sång som illustrerar ämnet och sätter
tonen. Sångerna finns samlade på två
cd-skivor som bär samma namn som två
av föreläsningsföreställningarna.
“Insikt”
“Jag vill vara normal” handlar om hur
det kan kännas att växa upp i ett utanförskap och “Hur får jag det att funka”,
tar upp den uppgivenhet man kan känna
inför de svårigheter en funktionsnedsättning som ADHD eller autism kan
föra med sig. “Tourette sätter sprätt”
illustrerar hur påfrestande det kan vara

Desperados webshop
när det inte riktigt går som man hade
tänkt sig.

att inte vara i kontroll över sin kropp,
medan “ADHD EDDDE” betonar att
en NPF kan ha både positiva och negativa sidor. Dessa sånger finns tillsammans med flera andra på skivan ”Insikt”.

Även noter till bl a populära bröllopssången “Jag lovar dig mitt hjärta”
och instrumentalversioner av många av
sångerna finns i webshopen.

“Utsikt”
Att nå insikt om sig själv är en förutsättning för att vi ska kunna hantera
våra svårigheter, men hur går vi vidare
med vår nyvunna insikt? Hur tar vi
vara på våra möjligheter - tar nästa
steg? Sångerna på “Utsikt” handlar om
möjligheter, vänskap och relationer och
är tänkta att inspirera till att ta det där
steget. Och att inte kasta in handduken

“Jag vill vara normal”
NPF - inifrånperspektiv

“Få det att funka”

NPF/skola - fakta & strategier

“Utanför din dörr”
Långfilmen “Utanför din dörr” handlar
om det utanförskap som lätt följer med
vid en NPF. Filmen används ofta som
temafilm i skolan och även skollicens
finns att beställa från webshopen.
besök webshopen på www.desperado.se
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Insikt vid NPF

En musikalisk föreläsningsföreställning om att leva med NPF.

“ADHD-EDDDE”
NPF - teaterföreläsning

“Jag skulle vilja gå till skolan”
NPF/skola - “hemmasittare”

“Gör det!”
Motivation

utsikt

PRESENTERA
BÄTTRE!
Presentationsteknik
med Eric Donell

“Insikt” innehåller sångerna: “Jag vill vara normal”, “ADHD EDDDE”,
“Få det att funka”, “Nobody wins”, “Tourette sätter sprätt” och “Someone else’s star”.
Musiken finns på desperado.se , iTunes och Spotify.

“Utsikt”
Motivation vid NPF

“Han är väl lite livlig bara...”
NPF - anhörigperspektiv

“Presentera bättre!”
Presentationsteknik

“väldigt pedagogiskt och
detaljerat...”

PROGRAM
09.00-09.10 Introduktion

09.10-09.50 Skriva presentationen, del 1
09.50-10.10 Förmiddagsfika
10.10-10.55 Skriva presentationen, del 2
11.00-11.45 Repetera presentationen
11.45-13.00 Lunchpaus (frågor från 12.45)

“bra dag med många
användbara tips...
lärt mig så mycket...”

“...väldigt heltäckande, från
manus till teknik och om att skapa
engagemang hos åhörarna”

13.00-13.15 Anpassa presentationen
13.15-13.45 Hålla presentationen, del 1

Föreläsningar med Eric Donell kan bokas på www.desperado.se
13.50-14.20 Hålla presentationen, del 2
14.20-14.40 Eftermiddagsfika

14.40-15.20 Hålla presentationen, del 3

15.25-16.00 Teknik, frågestunder, utvärderingar

SKRIVA | REPETERA | PRESENTERA

“allt var lättbegripligt,
mycket nöjd med innehållet...”
“...massor med småknep...”
“inspirerande!”

biljetter & info

www.fortbilda.se

Paste OFA tag here.
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