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 Abstract 

The purpose of this essay is to raise and discuss children’s problems with concentration in two 

areas, stress and Adhd, where the symptoms are similar to each other. During recent years I 

have experienced how “difficult” children increasingly have been diagnosed and “stamped” 

with various combinations of letters. Because of my own children’s diagnoses, this has raised 

my interest in studying children´s modes of expression and behavior, and I have come to 

question whether many children who receive a diagnosis of Adhd really are afflicted by it. 

During my thirty years in pre-school I have seen an increase in such investigations, and how 

educators/staff in pre-school more often than before have asked the question of possible 

Adhd-problems as the underlying cause for deficiencies in impulse control, high activity level 

and difficulty with concentration. My experience of children, with these difficulties, as well as 

the stress-related diseases of my colleagues, has raised some problematic issues with Adhd 

diagnoses and I have discovered and experienced similarities between stress and Adhd on 

multiple planes. In this essay I have discussed that the symptoms of stress and the criteria for 

Adhd are strikingly similar, and I have reflected on the possibilities of falsely diagnosing 

Adhd in stressed children. Moreover, I have argued that our approach to these issues – 

especially the way in which such diagnoses are produced - has a major impact on the lives of 

the children that are affected – both in pre-school and in their later development. 
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Sammanfattning 

Syftet med den här essän är att ta upp och diskutera koncentrationsproblematiken inom två 

områden, där symtomen påminner om varandra. Jag har under senare år sett och upplevt att 

symtomen på stress kan liknas vid kriterierna för Adhd. Under flera år har uttrycket ”jobbiga 

barn” myntats tillsammans med olika ”bokstäver” i min omgivning. Det och mina egna barns 

diagnoser har gjort att jag intresserat mig för barns uttryck och beteende samt ifrågasatt om 

det verkligen är så att alla de barn som fått diagnos Adhd verkligen har det. Under mina trettio 

år inom förskolan, tycker jag mig ha sett en ökning av utredningar samt att 

pedagoger/personal inom förskola/skola oftare har ställt frågan om en eventuell Adhd-

problematik, när det gäller barn med brister i impulskontroll, hög aktivitetsnivå och 

svårigheter med koncentrationen. Min erfarenhet av barn med dessa svårigheter och mina 

kollegors stressrelaterade sjukdomar har hos mig ställt Adhd-problematiken på sin spets och 

jag har mer och mer upplevt och upptäckt likheter på flera olika plan. Symtomen på stress och 

kriterierna för Adhd påminner starkt om varandra och funderingar kring diagnostiseringen av 

barn på felaktiga grunder, har tagit fäste hos mig. Tankar om att vuxnas förhållningssätt har 

en stor påverkan på olika sätt, är också något som jag ser som en viktig del i hur diagnoser 

ställs, som jag diskuterar kring och försöker reda ut.  

 

Nyckelord:  

Förskola, stress, Adhd, beteende, förhållningssätt, barn  
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Bokstavsbarn? 

Klockan är strax efter halv åtta och jag är på väg till jobbet. När jag går utefter gångvägen 

bakom mitt hus ser jag några barn på väg till skolan som ligger strax ovanför. De genar 

genom skogsdungen upp mot skolan. Helt plötsligt så slår mig en tanke. Den där skolan, är 

skolan jag har haft mycket problem med. Jag undrar hur det är nu. Mina tre barn har gått där 

tillsammans med flera andra barn som jag känner och har haft mycket kontakt med. Minnen 

av konflikter dyker upp, som handlar om hur de har hanterat mina barn och andras. Lärare sa 

ofta att de sprang omkring, pratade och aldrig lyssnade. Många samtal och berättelser bestod  

av negativa uttryck och jag upplevde sällan att de sa något positivt om dessa barn.  Jag minns 

att de ofta pratade om dessa jobbiga och utåtagerande barn med uttryck om att de måste ha 

något, att de nog var sådana där  bokstavsbarn
1
. De skickade många barn till utredning den 

perioden, även mina två yngre söner. Tankarna far iväg och jag minns en fredag, en dag som 

många andra. Det var möte igen, ett möte med stödteamet den här gången. De har kallat in för 

ett möte angående diskussion om en eventuell utredning av min son Emil
2
.  

När jag närmar mig skolgården, ser jag mig omkring, letar med blicken efter mina två yngre 

söner som är nio och tio år och noterar att det är mycket barn på skolgården. Ljuden av rop, 

skrik och skratt gör att jag stannar till, tar ett djupt andetag och fortsätter sen in på skolgården. 

Undrar hur det har gått idag då? tänker jag samtidigt som jag ser Emil i klätterställningen som 

han tycker så mycket om. Klockan är halv tre och jag ser flera barn komma springande ut från 

matsalen. Jag vänder min uppmärksamhet mot klätterställningen igen och ser Emil och hans 

kompisar svinga och kasta sig mellan olika rep, hävstänger och bjälkar. Jag hinner snabbt 

notera Emil som tar sig längst upp på det lilla snedtaket och sätter sig grensle, för att sedan 

snabbt kasta sig rätt ut och landa med en kullerbytta i sanden. Hans kompisar är snart efter 

och hela proceduren görs om igen. När jag kommer närmare upptäcker jag att de ropar och 

eggar varandra till att bli snabbare. Emil noterar snabbt att jag har kommit med en snabb blick 

över axeln.  

När jag stått där i ett par minuter, kommer Emils fritidspedagog och klassresurs fram.  

- Hej! Du är tidig idag! 

- Ja, jag har möte med stödteamet. 

                                                           
1
 En samlingsbeteckning för barn med diagnoser med bokstavsförkortningar.(Sandberg 2009) 

2
 Alla namn i texten är fingerade. 
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- Vad bra! Emil skulle behöva resurs, det funkar inte alls för honom. Idag har han bara 

sprungit omkring, pratat och stört de andra. Han, Peter och Micke är jättejobbiga just nu. De 

lyssnar inte alls och stör alla hela tiden.  

Inom mig känner jag en stark frustration och ilska, men behärskar mig och svarar jakande. 

Dessa ord, som får jag höra nästan varje dag och oftast med mina söner bredvid, gör mig både 

arg och ledsen. När jag står där framför personalen, så känner jag mest att de inte tycker om 

barnen, att de inte vill eller kan se deras positiva sidor och att de bara gnäller. Om jag jämför 

med mig själv och mitt arbete med barn som har liknande problematik (eller kanske symptom 

på personal/pedagogers förhållningssätt mot individerna), så får jag funderingar kring hur 

pedagogers handlande och miljön på skolan formar barnen. Jag själv ser de här barnen med 

andra ögon. Min syn på min son och hans kompisar verkar vara helt annorlunda. Jag ser 

fantasirikedom, en fantastisk rörelseförmåga med total kontroll över sina kroppar och glädjen 

som uppstår i deras framfart. De kan bli helt uppslukade av det som är kul och intressant, de 

kan se möjligheter och lösningar på olika problem med en lätthet och lära sig saker snabbt om 

det är kul och jag förstår inte riktigt hur de kan tycka att de är så jobbiga. Hemma och på 

fritiden är de helt uppslukade av sina lekar och använder sin fantasi i allt de tar sig för. Flera 

av de där så kallade jobbiga barnen var ofta hemma hos oss och lekte. Det kunde gå både vilt 

och lugnt till. De har både empati och kan bibehålla koncentrationen i sina aktiviteter. De kan 

utöva sina lekar och annat i flera timmar och även avbryta för måltider utan problem. Vad 

beror det på? Varför upplevs dessa barn som jobbiga av lärarna? 

 

Möte 

När jag går in till rektorns kontor, sitter där rektorn, läraren, Emils resurs, skolpsykologen, 

kuratorn och skolsköterskan. De berättar om Emils skolsituation och hur de upplever den. De 

säger att Emil inte klarar av att vistas i den stora klassen, att han har svårt att sitta still, att han 

vandrar runt i klassrummet och stör de andra eleverna med prat och beröring. De nämner 

också att han har svårt att lyssna och att han ofta hamnar i konflikter med andra barn. De 

frågar sedan mig om jag har funderat på om han kan ha Adhd
3
 eller något och hur jag ställer 

mig till en utredning av hans koncentrationssvårigheter. Jag berättar om hur jag ser på min 

son och hans person, hur viktigt det är med motivation och glädje för honom och att jag inte 

                                                           
3
 Attention dificit hyperactivity disorder 
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upplever honom på samma sätt som de gör. Jag berättar även att han själv har haft funderingar 

kring sin egen person, att han känner sig annorlunda och att han inte orkar sitta still så 

mycket. Han har även sagt att han inte tycker om lärarna, men det nämner jag inte då. Jag 

undrar vad som hade hänt om jag hade sagt det på mötet? Varför gjorde jag inte det? 

De avslutar mötet med förfrågan om utredning samt att de vill att jag ska fundera på det och 

återkomma. Efter mötet kände jag mig tom och hade en gnagande oro i kroppen. Detta 

skapade nya tankar och funderingar kring min sons person och hans beteende i olika 

situationer. Under veckan som kom efter mötet, gick tankarna fram och tillbaka och jag 

bestämde mig för att prata med min son och låta honom vara delaktig i beslutet om utredning 

eller inte. Efter några samtal med Emil angående hans uppfattning och upplevelser av den 

egna situationen så kom vi överens om att göra den där utredningen. Han upplevde sig som 

annorlunda och ville veta varför. Efter många möten och samtal så fick han diagnosen Adhd. 

Några månader senare kontaktade min andra sons lärare mig och ville ha ett möte. Hon 

uttryckte en oro för Philip och hade funderingar kring en eventuell Adhd-problematik. Då 

Emil hade fått diagnos Adhd, så kändes det inte helt irrelevant, då jag hade läst om att det 

kunde vara ärftligt samt att Philip också var väldigt aktiv. Samtidigt gick jag igenom en 

tankebana om att hans beteende var ett symtom på sin brors, i den bemärkelsen att de alltid 

var tillsammans och att han var den yngre, den som såg upp till sin bror och ville vara som 

honom. Efter samtal med lärare och honom själv, så beslöt vi att göra den där utredningen. 

Året efter fick Philip sin diagnos, Adhd. Ett par år senare fick han även diagnosen Ts
4
, då han 

uppvisat symtom på det under en längre tid samt att han hade uttalade problem på grund av 

det.   

Jag tänker på alla samtal med andra föräldrar, deras oro och funderingar kring sina barn. Flera 

av barnen i skolan fick diagnoser och de flesta hade Adhd. Funderingar dyker upp om hur det 

kan komma sig att så många barn i samma skola hade just den typen av diagnos. Kan det vara 

något annat? 

 

- Jag måste bara skaka på mig! 

Tankarna far iväg till en tidigare  arbetsplats och jag funderar på hur jag själv tänker kring 

dessa barn och hur jag har tänkt tidigare. Jag minns Sebastian, som var så aktiv, rörlig, 

                                                           
4
 Tourettes syndrom 
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snabbtänkt och for fram som en furie. Jag ler igen och det nästan bubblar av glädje i 

halsgropen när några händelser spelas upp i mitt minne.  

Sebastian fem år kommer inrusande på avdelningen där jag och några barn sitter och äter 

frukost. Han drar snabbt ut en stol och sätter sig, tar en smörgås, reser sig och lägger hela sin 

överkropp på bordet för att ta smörbyttan, gräver ut en stor klump smör och börjar bre sin 

smörgås.  

- Hej Sebastian, säger jag, men han svarar inte och verkar helt uppslukad av det han gör. 

Sebastians moster kommer strax efter och ber om ursäkt för att de är för tidiga. I samma stund 

ser jag Sebastian trycka in mer än halva smörgåsen i munnen samtidigt som han hoppar ner 

från stolen. Han går mot tvättrummet, slår till mostern med handflatan lite lätt på benet och ler 

med smulor som ramlar ut ur munnen. Jag ropar på honom och ber honom komma tillbaka 

och sätta sig. Han vänder sig mot mig och säger. 

- Jag är klar, jag har tuggat upp, det är tomt i munnen! Titta, säger han sen och gapar stort för 

att visa att det han säger är sant. 

Jag skrattar inombords och tänker att han kan varje rutin här på avdelningen och vet precis 

vad vi tänker påpeka eller säga i många situationer innan vi ens hinner öppna munnen ibland. 

Sebastians snabbhet och visar sig i de flesta situationer och han far oftast fram som en furie, 

både högt och lågt, inne som ute.  Hans framfart går att liknas med en racerbil i en tävling och 

han är otroligt uppmärksam på allt som händer omkring honom. De andra barnen har svårt att 

följa och hinna med. Sebastian har även en mycket utvecklad fantasi och vill gärna stå i 

centrum, där han får bestämma och leda lekar och andra aktiviteter. Att vänta och stå tillbaka 

är något som han inte hanterar så bra och blir i dessa situationer pratig, ifrågasättande och 

upprepar sig tills det blir hans tur att få uppmärksamhet. I aktiviteter, lekar och annat han 

företar sig, nästan kräver han bekräftelse och uppmärksamhet av både de andra barnen och de 

vuxna. Han kan då prata oavbrutet, upprepa sig och kasta sig in i lekar, aktiviteter och samtal.  

När vi ska gå iväg till skogen eller någon annan plats lite längre bort,  springer ofta några barn 

före och Sebastian är alltid i täten. En dag när vi skulle måla våra drakar som vi byggt i 

skogen av grenar och kvistar, så var han i täten hela vägen dit och ville ha färg på en gång. 

Jag plockar upp färger, burkar och penslar ur kärran som de ligger i. Sebastian skyndar sig 

mot mig och ställer sig så nära det bara går. 



8 
 

- Jag vill ha blå! Jag vill ha blå! Jag vill ha blå!  

Han får sin färgburk och pensel, skyndar sig bort till en av drakarna och börjar måla. De andra 

kommer efter och de väljer ut vilken drake som de vill måla och pratar med varandra. 

Sebastian kommer snart tillbaka och har slut på färg och vill ha en ny. Jag säger att han får 

vänta tills alla har fått först. Sebastian lägger ner burken med penseln och ger sig av en bit upp 

i skogen. Jag noterar vart han tar vägen och fortsätter med det jag höll på med. Snart hörs 

Sebastian ropa på mig och Eva och han vrålar våra namn flera gånger, tills vi tittar upp bägge 

två. När jag vänder mig mot honom, ser jag att han sitter långt uppe i ett träd. Jag känner 

ingen större oro, då han har full kontroll på sin kropp, sina rörelser och vad han har för 

kapacitet när det gäller klättrande. Jag vinkar och ber honom vara försiktig och hålla i sig. Eva 

och jag fortsätter med påfyllning av färg och pratar med de andra barnen om vad de gör o.s.v. 

Efter bara någon minut ropar Sebastian igen, nu hängandes i en gren och han gungar med hela 

kroppen. Vi vinkar och återgår till målningen. Sebastian tar sen sats och hoppar ner, snurrar 

runt som en spole på marken ett par varv och sätter sig sen och tittar mot vårt håll.  

- Såg ni? Jag var en bomb! Hahaha! 

Bara efter ett par minuter gav han sig därifrån, ner till platsen med drakarna och började 

plocka och förändra den ena draken. När jag frågade vad han gjorde, svarade han: 

- Jag gör en raket som ska flyga till månen! säger han och flyttar runt pinnar och grenar och 

sätter sig sen på sitt bygge. 

- Nu kör jag med min racerbil! 

Sebastian hoppar från det ena till det andra väldigt snabbt och det är ibland svårt att hänga 

med i alla förändringar och i hans fantasi. 

På eftermiddagen kommer Sebastians mamma och ska hämta honom. Hon berättar att när hon 

skulle väcka Sebastian på morgonen, så hoppade han upp ur sängen och skakade på hela 

kroppen. Han hade aldrig gjort något liknande förut. När hon hade frågat honom varför han 

gjorde så där, så hade han svarat: 

-Jag måste bara skaka på mig, jag kände att jag bara måste. 
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Mattias flygare 

Jag hade just bytt arbetsplats och varit på samtal med min blivande chef och en av mina nya 

kollegor. Min tjänst skulle innefatta halvtid som resurs till två pojkar som var väldigt aktiva, 

utåtagerande och med svårigheter i att samspela med andra barn. De ville att jag skulle 

ansvara för dem, kartlägga deras miljö och problematik samt göra handlingsplaner för dessa 

två. Både chef, kollegor och föräldrar hade frågeställningar kring någon form av 

koncentrationsproblematik, typ Adhd.  

Den första dagen på den nya arbetsplatsen när jag kommer jag in på avdelningen kommer 

flera barn och möter upp. Vi samtalar en stund om vem jag är och det blir en hel del 

presentationer. Sen pekar en flicka åt ena sidan och säger: 

- Det där, det är Mattias och han brukar bara slåss. 

Jag vänder blicken i den riktning hon pekar åt och ser en pojke som går utmed väggen på 

andra sidan rummet. Han tittar både nyfiket och lite trotsigt på mig med en intensiv blick 

samtidigt som han sakta drar ryggen mot väggen när han tar sig fram och springer sedan iväg. 

Jag fortsätter in på avdelningen och i det stora rummet möts jag av en pojke som hoppar och 

studsar omkring med något i handen som han viftar med. Han hoppar runt bland barn som 

sitter och bygger med lego och klossar på golvet. De puttar på honom, skriker att han ska akta 

sig och att han förstör bygget. Pojken verkar inte uppfatta, höra eller ens se de andra i sin lek. 

Jag förstår i detta ögonblick att det måste vara Wille, som de hade pratat om. Det blir 

bekräftat av honom själv strax efter, då han kommer fram och frågar vem jag är.  

Det är dags att gå ut och vi går till hallen för att klä på oss. Mattias kommer bland de sista till 

hallen. Han sträcker ut sina armar och intar formen av ett flygplan där armarna blir till vingar 

och tar sig snabbt igenom hela gruppen med barn i den avlånga hallen. Han håller armarna 

stadigt, knuffar till några, slår till ett par barn och stöter emot en flicka med hela kroppen så 

att hon faller åt sidan och ramlar och slår sig i skohyllan. Snabbt vänder han om och gör 

samma procedur en gång till och det går fort. Barn gråter och några skriker åt honom med 

gälla röster att han är dum och att de inte är hans kompisar. Mattias springer in på 

avdelningen och jag följer efter. Han gömmer sig under ett bord, hopkrupen och skrattar.  

Samlingar och andra större gruppaktiviteter var något som Mattias inte hanterade. Han kunde 

ligga på golvet på samlingen och snurra runt och vifta med sina armar så att han stötte till sina 
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kamrater och sedan helt plötsligt resa sig och springa runt samlingsringen.Varje gång sträckte 

han ut armarna, precis som om de var vingar och använde den ena till att röra vid alla i ringen 

under sin framfart. När han hade rört vid alla sprang han oftast iväg men kom strax tillbaka 

och gjorde om hela proceduren igen. Efter den resan kunde han sedan sätta sig hos en av 

kamraterna som han tyckte om och kramas eller lägga sitt huvud i det barnets knä. Ibland ville 

han sitta i någon av de vuxnas knä och han valde ut en speciell pedagog varje gång och blev 

aggressiv om han inte fick som han ville. De andra barnen lärde sig hans rutiner och hade en 

hög toleransnivå men kunde också uttrycka ilska och irritation samt bli ledsna när de fick hans 

hand eller arm på sig. Några av barnen hade även uttryckt rädsla för honom. 

 

Jag hör dig väldigt dåligt just nu... 

På väg ut, så springer Wille förbi mig, upp i den långa trappan som leder upp till den övre 

gården och grinden ut mot vägen. Min kollega Anna ropar på honom och säger att han ska 

vänta, men han fortsätter vidare utan reaktion. Anna springer då efter honom och försöker 

leda honom ned igen. Han tar tag i trappräcket med båda händerna och spjärnar emot. Jag hör 

henne prata och lirka med honom, men han håller stenhårt fast vid räcket. Anna lossar då på 

hans grepp och bär ner honom för trappan. Han skriker med gäll röst: 

-Jag vill ha min syster! Jag vill ha min syster! (hans syster går på samma avdelning och är 

inne i hallen) 

Anna släpper taget och Wille springer in till sin syster och håller om henne. 

Wille var ofta ledsen och orolig vid lämningar och sprang ofta omkring mycket strax efter att 

hans mamma eller pappa hade gått. Ibland kunde han bli otröstligt ledsen och ville bara sitta i 

knä. Vid hämtning ville han visa olika saker som fanns eller som han hade gjort och sprang 

ofta runt på avdelningen. Det var svårt att få honom att ta sig till hallen och klä på sig för att 

gå hem.  

De här uttrycken och handlingarna upprepade sig i flera olika situationer. Mattias som agerar 

med att slå till, knuffa och stöta till med hela kroppen och Wille som inte lyssnar och läser av 

andra barn och situationer. Båda pojkarna hade även svårt att hålla fokus på något en längre 

stund och bytte aktivitet ofta. De tog sig ofta igenom rummen med snabbhet och raserade ofta 

de andra barnens byggen och uppbyggda lekmiljö på sin väg.  
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Efter bara ett par veckor tillsammans med de pojkarna, kunde jag se andra sidor, som att de 

hade olika situationer i sin närmiljö som påverkade och tog sig uttryck på olika sätt samt att 

beteendet var mer uppenbart i vissa situationer. Mattias reagerade ofta med att bli orolig och 

protestera vid hämtningar och lämningar. Han sprang omkring, lyssnade inte, gömde sig och 

blev ofta högröstad vid dessa situationer. Han ville inte klä på sig och när han väl hade fått på 

sig ytterkläderna, kunde han helt plötsligt ta av sig allt igen och springa iväg in på 

avdelningen igen.  

Både Mattias och Wille hade barnflickor som hämtade dem vissa dagar i veckan, som var 

anställda av föräldrarna. Willes föräldrar hade nyligen separerat och Willes och hans 

storasyster bodde hos sin mamma och pappa varannan vecka. En av föräldrarna hade träffat 

en ny partner. Mattias hade fått en bror något år tidigare och hade barnflicka ett par dagar i 

veckan. Han var ofta hänvisad till att leka eller vara med sin bror och hade inte haft möjlighet 

till att skapa kontakter i sitt bostadsområde. De enda kamratrelationerna han hade, var de på 

förskolan. Barngruppen på förskolan bestod av tjugotvå barn i åldrarna tre till fem år och hade 

haft stor omsättning av personal den senaste tiden. 

 

Barnen med myror i kroppen! 

Dessa barn gav mig både arbete och huvudbry men också glädje och kärlek. Tidigare tänkte 

jag och uppfattade det som att de hade svårt med koncentrationen, att de kunde ha någon form 

av diagnos typ Adhd. Jag upplevde dem som väldigt aktiva och uttröttande samt att jag kände 

en kraftig trötthet efter en dags samvaro med dem. Barn med liknande svårigheter som 

Sebastian hade, deras krav på uppmärksamhet, vilda framfart och de ständiga konflikterna 

som infann sig dagligen tillsammans med dem, tog all energi av mig som pedagog.  I mitt 

tidigare arbetslag diskuterades dessa barn ofta och många andra, lugnare barn hamnade då i 

periferin. Vi hittade ett sätt att hantera situationen då, genom att vara ute i skogen och stora 

lekparker. Ett par av dessa barn fick senare diagnos typ Adhd och även andra 

tilläggsdiagnoser. 

Jag har inte kunnat släppa taget om tankarna kring diagnoser och dess symptom. När det 

gällde Mattias och Wille, tänkte jag inte likadant som tidigare och hanterade allt annorlunda. 

Jag tänkte inte på diagnoser då, fast de barnen påminde starkt om de jag hade haft hand om 

tidigare och även mina egna söner som då hade fått sina diagnoser. Förskolechefen och de 
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kollegor jag hade på den förskolan påpekade att de hade kraftiga problem med 

koncentrationen och att de trodde att de kanske skulle kunna ha någon form av diagnos. I 

samvaron med de två pojkarna upptäckte jag andra saker efter kartläggningen av barnens 

närmiljö och gjorde även andra bedömningar. Jag såg hur deras vardag med rutiner påverkade 

deras sätt att vara och handla samt hur olika miljöer kunde både öka och minska deras 

problematik. När jag reflekterar över dessa barns situation, deras livsvillkor, beteende och 

deras handlande, så upptäckte jag likheter med mina tidigare  kollegors stressymptom.  

 

Pedagog X 2000 

Jag kommer in på avdelningen, klockan är åtta och barnen sitter och äter frukost. Vid det ena 

bordet sitter Lina och vid de andra två borden sitter det flera barn själva, utan någon vuxen.  

– Hej, säger jag och barnen skiner upp med stora leenden. Jag vänder mig till Lina och ser att 

hon är fullt upptagen med att bre smörgåsar till alla, fast vi har bestämt att de ska få göra det 

själva. Hennes rörelser är ryckiga och snabba. Hon hyvlar ost, flera bitar som hon lägger i en 

hög vid sidan om ostbiten och tar sen flera i handen och lägger sedan en på varje smörgås. Jag 

säger ingenting, utan går fram till det ena bordet och småpratar lite med barnen som sitter där. 

Strax efter reser sig Lina och tar en hög med smörgåsar i handen och delar snabbt ut en till 

varje barn. Flera barn protesterar, ett par barn vill inte ha ost, en vill ha en 

knäckebrödssmörgås istället, men de flesta tar sin tilldelade smörgås och börjar äta. Lina 

svarar de barn som protesterade, att han kan få knäckebröd sen och närmar sig med snabbhet 

till de som inte ville ha ost och drar av ostbitarna. Allt går väldigt fort och jag känner mig helt 

plötsligt orolig i kroppen och det lugn jag hade när jag kom in på avdelningen var som 

bortblåst. Jag säger: 

- Snälla Lina, ta det lugnt, sätt dig ned. Varför låter du inte barnen bre själva? Vi sa ju att de 

skulle få göra det.  

- Alla är ju hungriga och jag hinner inte hjälpa till vid de andra borden. Det går snabbare om 

jag gör det. 

- Men varför? Klockan är ju bara åtta och vi ska inte börja med frukosten förrän nu. 

- Det var så många barn och jag tänkte att det var bättre om vi började med frukosten tidigare, 

så att vi hinner ut i tid. 
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Vid påklädningen senare, så hör jag Linas irriterade och gälla röst ute i hallen: 

- Kissa nu! Ni måste stå i kön här! Är du klar? Gå och klä på dig då! Kom nu! 

Lina pratar och dirigerar hela tiden och mening efter mening sägs. Jag hör inga svar, men 

barnen är högljudda och skriker nästan till varandra om vem som ska kissa först och vems tur 

det är. När jag kommer ut i hallen är Lina i färd med att klä på ett barn samtidigt som hon 

upprepar att de ska kissa, stå i kö och komma till hallen och klä sig. Hon drar ner jacka efter 

jacka från krokarna och trär i armar. När hon upptäcker mig, så säger hon: 

- Jag klär på mig nu och går ut. 

Hon reser sig upp från den hukade ställningen och ilar iväg. Där står jag sen, med sexton  barn 

som pratar, ropar och springer omkring i den stora hallen och rycker i varandras mössor så att 

de ramlar av huvudena. Lina kommer snart rusande förbi mig, i riktning mot ytterdörren och i 

farten säger hon åt mig att skicka ut alla som är klara. Dörren öppnas och stängs och hon är 

borta. Ute på gården blir det lite lugnare och Jag ser Lina gå upp och ned på den stora gården. 

Senare, strax innan vi ska gå in för att äta mat, kommer Lina fram och meddelar att hon tänker 

gå in och duka för lunch och försvinner in genom ytterdörren.  

När vi andra kommit in och alla har klätt av sig, så går jag in på avdelningen, genom 

matrummet och mot det stora lekrummet där vi har samling. Lina syns inte till och jag samlar 

barnen på den stora runda blåa mattan. Min andra kollega påbörjar samlingen med upprop, 

vilka som är där och börjar sedan att berätta en saga. Barnen sitter tysta och verkar 

förväntansfulla. Då öppnas dörren och Lina avbryter samlingen med att säga att hon ska 

hämta maten och berättar också att hon har ett möte efter lunch och måste ha den första 

rasten.  

 

De höga kraven 

Det är torsdag och klockan är snart nio och min kollega Evy, kommer in på avdelningen. Hon 

säger att hon är arg och att hon inte kommer att hinna klart med dokumentationerna av 

skogsdagen och tema-arbetet förra veckan, inte har hon hunnit med att planera för 

samlingarna med tema myror heller. Evy är högröd i ansiktet, pratar på och sliter och drar i 

sin jacka som verkar ha fastnat i ärmarna och hennes rörelser är ryckiga. Hon fortsätter med 
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att påpeka att det inte finns tid och ställer även frågan om hur hon ska få tid till att göra allt, 

när det bara är möten och folk som är sjuka hela tiden. 

- Jag har ett liv också! Igår hade jag träning och i måndags hade vi personalmöte och hela 

förra veckan var Mia borta och vi fick ingen vikarie. Idag har jag möte efter lunch igen och 

ska ha med mig en pedagogisk dokumentation, som jag inte har. De kommer att bli arga och 

sura.  

Hela hon var som ett elektriskt paket och jag upplevde det som om hon skulle sprängas i bitar 

inom kort,  jag gick ut till de andra på gården och frågade vad de tyckte och om vi kunde 

avvara henne under förmiddagen.Vi kunde lösa det med att hjälpas åt så Evy kunde göra klart.  

Evy försvann iväg och kom tillbaka till lunchen vid halv tolv och nästan slängde sig ner på 

stolen vid bordet där barnen redan satt och åt. Hon tog ett par potatisar i handen och sen en 

slev med köttbullar och lade på tallriken och sa: 

- Jag blev inte klar så jag måste jobba på rasten. 

Efter mötet kom hon tillbaka och sa att de hade fått nya uppgifter till nästa vecka.  

- Nu måste jag jobba hela helgen igen, säger hon med en suck.  

 

Kamp och flykt 

Lina och Evy hade beteenden som liknade både Sebastians och de andras. De for fram som 

virvelvindar, hade svårigheter i att ta det lugnt, lyssna in, se konsekvenser, avsluta arbeten, 

planera och organisera. Impulsiva utfall som att störa andra och inte se konsekvenserna av 

deras handlingar var något som ständigt fanns närvarande och påverkade hela gruppen av barn 

och pedagoger. Det påverkade vissa barn mer än andra, men som grupp, reagerade de kraftigt 

och mycket tydligt på deras framfart, irritation och deras sätt att avbryta aktiviteter.  

 

Syfte, frågeställning och metod 

Syftet med mitt arbete är att granska och synliggöra problematiken och symtomen kring stress 

och diagnos typ Adhd (Attention deficit hyperactivity disorder). Jag vill undersöka likheter 

och olikheter kring symtomen på dessa samt försöka bidra till ny kunskap inom området 
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koncentrationssvårigheter. Med reflektion som arbetsmetod kommer jag att föra dialog med 

litteraturen, ta del av teorier samt sätta mina egna erfarenheter och reflektioner i ett 

vetenskapligt sammanhang. Jag vill med detta arbete även utvidga min och andras förståelse 

för problematiken kring koncentrationssvårigheter hos barn och unga. Arbetet syftar också till 

att ge en fördjupad förståelse av barns beteende och uttryck. I mitt arbete kommer jag även att  

kritiskt granska mitt och andras agerande i kontakten med barn som har svårigheter i att 

koncentrera sig och kontrollera sina impulser.  

I mitt reflekterande arbete ställer jag mig frågorna: 

 Har alla så kallade bokstavsbarn Adhd, eller är det symtom på stress? 

 Kan det vara så att det sätts diagnoser alldeles för lättvindigt på barn idag?  

 Hur påverkar vuxnas förhållningssätt barnens beteende? 

Bakgrund 

I kontakten med mina barns förskolor och skolor samt i min yrkesverksamhet, har jag upplevt 

att väldigt många vuxna har uttryckt att barn som har eller har haft problem med 

koncentrationen och bristande impulskontroll är så kallade ”jobbiga” barn. De vuxna, även 

jag själv har kategoriserat barnen inom kategorin bokstavsbarn samt ofta påvisat ett behov av 

utredning mot diagnos inom detta spektrum. Under senare år har jag ändrat både inställning, 

förhållningssätt till problematiken och mina tankar om diagnoser typ Adhd. Detta kan bero på 

insikter jag fått av att mina barn fick diagnos Adhd och Ts samt att jag själv har liknande 

problematik. Mina tankar kring diagnoser förändrades i och med de egna barnen, då jag blev 

ställd inför det faktum att skolan ville få till en utredning för att de skulle kunna hjälpa mina 

barn på bästa sätt. Jag upplevde inte det som nödvändigt, då jag ansåg att de inte hade behov 

av detta. Mycket tankar har även gått till vuxnas förhållningssätt och hur de har hanterat barn 

som uppvisat beteenden som utåtagerande, rastlöshet och hög aktivitetsnivå m.m. Jag själv 

har en mycket hög aktivitetsnivå, svårt att vara still samt har behov av rörelse för att kunna 

koncentrera mig och kanske är det så att min tolerans för dessa barn är högre p.g.a. det.  

I samband med mina barns utredningar uppmärksammade jag både lika och olika beteenden 

hos barnen på min förskola. Jag upptäckte flera barn med liknande problematik och att det var 

fler än jag hade sett tidigare. Funderingar och tankar om barnens uppväxtvillkor blev något 

som jag reflekterade över. Hur kunde det komma sig att det var så många på samma förskola?  
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När jag såg på deras sociala arena, där barn kom från krig, flykt, ekonomiska svårigheter, 

arbetslöshet samt delvis hemförhållanden med inslag av misshandel, missbruk och 

kriminalitet, så har jag fått funderingar kring stressrelaterade beteenden och dess likheter med 

diagnoser typ Adhd. När jag senare arbetade med andra barn, från en annan miljö, där 

föräldrar arbetade mycket, var mitt i sina karriärer samt använde sig av barnflickor som tog 

hand om barnen ofta och där barnen även hade en hel del aktiviteter efter förskolan, så 

upplevde jag samma sak. Lider barn av stress och påverkar det utslagen av diagnoser? 

 

Adhd, kriterier och symtom 

Adhd är ett så kallat neuropsykiatriskt funktionshinder. Kärnsymptomen vid Adhd är 

uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och överaktivitet (Autismforum 2011, Iglum 1997, 

Riksförbundet Attention 2011). 

För att symtomen ska definieras som Adhd krävs betydande svårigheter. Diagnoskriterierna är 

mycket stränga för att förhindra att man definierar normaltillstånd som funktionshinder. Det 

ska röra sig om svårigheter som debuterat tidigt och som är varaktiga och bestående. De ska 

vara framträdande i flera olika situationer och förorsaka så stora svårigheter att det är 

berättigat att tala om ett funktionshinder (Ibid).  

Uppmärksamhetsproblem innefattar svårigheter som att bibehålla fokus, organisera och utföra 

uppgifter som kräver mental uthållighet samt att man är lättdistraherad av yttre stimuli. Ett 

annat symtom är att personen inte verkar lyssna. Att vara hyperaktiv innebär att inte kunna 

vara eller sitta still samt springa omkring, klättra och klänga mer än vad som anses lämpligt. 

De har ofta svårt att leka eller utföra aktiviteter lungt samt att de verkar gå på högvarv och 

vara på språng. För vuxna kan det uttrycka sig som rastlöshet. Symtom på impulsivitet kan 

vara att kasta ur sig svar på frågor innan de är ställda, prata överdrivet mycket samt att ha 

svårt att vänta på sin tur. De avbryter och inkräktar ofta på andra i samtal och aktiviteter   

(Ibid). 

Forskare är numera överens om att Adhd har en biologisk bakgrund. De biologiska faktorerna 

är avgörande för uppkomsten av Adhd och ärftlighet spelar en stor roll i sammanhanget. Det 

man ärver är vissa gener som styr uppbyggnaden av hjärnans olika delar. Olika riskfaktorer 
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och påfrestningar under graviditet och förlossning kan också spela roll (Stockholms läns 

landsting 2011, Autismforum 2011). 

Man har hittat olika avvikelser i hjärnans funktion hos personer med Adhd. Den 

gemensamma nämnaren är störningar i impulsöverföringen i de delar som styr 

uppmärksamhet, aktivitetsreglering och impulskontroll (Ibid). 

Adhd är omdiskuterat och de flesta är överens om att termen är relevant som uttryck för 

symptombilden. En hypotes är att Adhd beror på att produktionen av noradrenalin och 

dopamin är nedsatt och det gör att produktionen av adrenalin ökar för att få kroppen att vakna. 

Den högre halten av adrenalin orsakar då det typiska beteendet vid Adhd. Modern forskning 

har även visat att det finns vissa genetiska drag hos de med Adhd samt att det enligt en svensk 

studie (2006)  pekar på en ärftlighet (Wikipedia 2011). 

Diagnosens motståndare framhäver att störningen är överdiagnostiserad och behandlingen 

med psykoaktiv medicinering anses inte vara ett tryggt alternativ. Att långt fler barn i dag 

får en diagnos beror enligt motståndarna på miljöfaktorer, samhällets snabba 

strukturförändring, för stora skolklasser och att föräldrar i dag har för lite tid för sina 

barn. Diagnosens förespråkare anser däremot att ökningen av antalet diagnostiserade barn 

beror på en förbättrad diagnostik och att medicineringen är ett tryggt vårdalternativ. 

Enligt forskaren Suominen (2006) kan de olika åsikterna betraktas som olika perspektiv 

på samma fenomen och behöver därför inte utgöra varandras motsatser (Wikipedia 2011). 

Om mamman utsätts för hög stress under graviditeten eller om barnet föds för tidigt, finns det 

en riskfaktor, att utveckla Adhd (Forskning och medicin 2011.) 

I augusti 2010 presenterades forskning som visar att många amerikanska barn 

diagnostiserats med Adhd endast för att de varit yngre än sina kamrater, vilka de jämförts 

med (Wikipedia 2011). 

 

Stress, symtom och reaktioner 

”Stress är de fysiologisk-hormonella anpassningsreaktioner i kroppens organsystem som 

utlöses av fysiska och mentala påfrestningar, ”stressorer” (Wikipedia 2011). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fysiologi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hormon
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniskans_anatomi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stress
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När vi uppfattar ett hot, svarar nervsystemet med att släppa ut stresshormoner som bland 

annat adrenalin och kortisol. Dessa fungerar som ett alarm till kroppen, som då 

förbereder sig för akuta åtgärder. Kroppen förbereder sig på att kämpa eller fly. Fysiska 

förändringar som ökad styrka och uthållighet gör att reaktionsförmågan och att hålla 

fokus förbättras  (Stresskliniken 2009). 

Det finns olika typer av stressorer som påverkar hur stress upplevs och vilka 

symtom/reaktioner som uppkommer och uppvisas.  Den fysiska miljön påverkar med 

exempelvis ljud, ljus, buller och temperatur. Psykologiska stressorer är en utbredd orsak till 

stress, där de emotionella stressorerna påverkar vid exempelvis sorg, vrede och andra 

livshändelser. Andra emotionella stressorer kan vara störningar i relationer och otrygg 

anknytning (Währborg 2009, s 68-97). 

Barns stressorer: 

 Känslomässigt betydelsefulla separationer, t.ex. vid skilsmässor och lärarbyte. 

 Vantrivsel i skolan, t.ex. på grund av upplevd otillräcklighet. 

 Relationsstörning, t.ex. mobbning eller när skolklassen är för stor. 

 Traumatiska upplevelser, t.ex. efter övergrepp eller olyckor. 

 Tids- och beslutskonflikter, t.ex. att hinna med läxläsning och fritidsaktiviteter. 

 Brister i trygghet och social stabilitet, t.ex. familjeproblem eller sjukdom (Währborg 

2009, s. 107) 

Stress avspeglar sig i beteenden och framträdande drag är irritation, fientlighet och 

uppgivenhet. Den irriterande fientligheten är den vanligaste reaktionen på stress (Währborg 

2009, s 61). Symptom på stress kan bland annat vara att ditt hjärta slår snabbare, musklerna 

stramar åt, att man får stigande blodtryck, häftig andedräkt och sinnena blir skarpare och mer 

fokuserade. Man kan få kognitiva stress symptom som minnesproblem, oförmåga till 

koncentration, dåligt omdöme,  ängslighet, tankeflykt och konstant oroande. De emotionella 

symptomen på stress är ständigt dåligt humör, irritabilitet, oförmåga att slappna av och en 

känsla av överväldigande (Stresskliniken 2011). 

I den främre delen av hjärnan finns pannloben, som hjälper oss att skapa nya tanke- och 

beteendemönster. Om det uppstår en störning i pannloben, kan det göra, att vi tappar 

intellektuella funktioner. Det kan ta sig uttryck i ökad impulsivitet, sämre abstrakt tänkande, 

http://www.stresskliniken.se/stress-arbetsminne/
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sämre möjlighet till att få nya insikter, dålig planeringsförmåga, mindre engagemang och 

motivation med mera. Arbetsminnet drabbas och hjärnan får då svårare att arbeta stress (Ibid). 

 

Diagnos eller stress? 

Vilka symtom har dessa barn som kallas jobbiga eller bokstavsbarn och hur ser 

handlingsmönstret ut? Det är något jag har reflekterat över och blivit uppmärksam på. När jag 

en dag plötsligt fick syn på att mina kollegor Evy och Lina uttryckte sig och handlade på 

liknande sätt som ett par barn på avdelningen, fick det mig att reagera. De for fram på 

avdelningen och var aldrig stilla. Vid bordet gick allt fort och ingen av dem kunde sitta ned i 

lugn och ro. De åt fort, pratade mycket, svarade på frågor innan de var färdigställda och 

skyndade vidare till nästa aktivitet. Lina hoppade från en aktivitet till en annan, utan att 

färdigställa, avsluta eller vidarebefordra på ett sätt så att en annan kollega kunde ta över. Evy 

upplevde jag som en tickande bomb, med sitt jagande mellan pappershögar och med kameran 

i handen. Hon pratade hela tiden, var nästan aldrig tyst och även om hon inte sprang, kunde 

jag känna det som om hon gjorde det och ibland kunde jag komma på mig själv med att andas 

häftigare och upplevde då även en känsla av att ha bråttom. De hade båda varit sjukskrivna en 

längre tid för utmattning och deras stresstålighet var låg. De kunde hetsa upp sig för små 

förändringar som t.ex. att ett möte flyttats eller om en kollega ville ändra på något i 

planeringen.  

Mina kollegors och Sebastians beteenden var snarlika. Sebastian uppträdde också som om han 

hade bråttom, inte kunde stanna upp och ta det lugnt. Han for från den ena aktiviteten till den 

andra och gjorde aldrig klart eller avslutade det han höll på med. Det var som om nya tankar 

dök upp hos honom hela tiden. Han var krävande på så sätt, att han pratade hela tiden och 

krävde de vuxnas uppmärksamhet och bekräftelse i allt han företog sig. Sebastian var mycket 

aktiv och rörlig, hade full kontroll på sin kropp och sina rörelser, men hans snabba framfart 

gjorde att han ofta störde de andra barnen i deras lek. Vid de korta stunder, där han var 

tvingad till att sitta still, som vid matbordet, blev han spänd och stel i kroppen. 

Likheterna med barnen som vi hade diskuterat och funderat kring när det gäller hög 

aktivitetsnivå och koncentration, blev mer och mer påtagliga för mig och satte igång en tanke 

om stress som jag tog med mig till nästa arbetsplats. Där träffade jag Mattias och Wille, två 

energiska och aktiva pojkar i fyraårsåldern. De for fram som virvelvindar på avdelningen och 

och hamnade nästan alltid i konflikter med andra barn och vuxna. Redan innan jag träffade 



20 
 

dessa pojkar hade jag fått information om att både pedagoger och föräldrar misstänkte att de 

hade Adhd eller något liknande. Pojkarna uppträdde och uttryckte sig på ett sådant sätt att det 

först kunde liknas vid kriterierna för Adhd, men efter bara ett par veckor upptäckte jag att 

vissa beteenden blev kraftigare vid olika tidpunkter, aktiviteter, rutiner och med olika 

pedagoger. Jag gjorde en kartläggning över deras närmiljö och observerade dem under en tid. 

Jag upptäckte att dessa två pojkar var helt annorlunda i vissa situationer som t.ex. i mindre 

grupp, när vi var ute i skog och mark samt när de fick uppgifter eller hade intressanta och 

roliga aktiviteter som de tyckte om. Dessa situationer samt massage och rörelse i olika former, 

hade en mycket lugnande och positiv effekt. Innemiljön verkade för trång och när många barn 

samlades och lekte på samma yta, blev de ofta rastlösa och sprang mest omkring. 

Pedagogernas förhållningssätt påverkade även bägge barnen kraftigt och de uppträdde olika 

med olika pedagoger. Alla pedagoger hade sina sätt att vara på i de olika rutinerna och 

aktiviteterna och hade olika syn på hur barnen skulle hanteras och stöttas. Ett par av 

pedagogerna uttryckte okunskap som en anledning till att de inte kunde hantera deras 

beteende och att de då inte visste hur. De sa att de upplevde dem som jobbiga p.g.a. sin egen 

frustration och bristande kunskap. 

Samstämmigheten med symtomen på Adhd var uppenbar och de skulle mycket väl kunna vara 

så att de hade kriterier för att få en diagnos. Jag upptäckte också att de hade en stressfylld 

bakgrund med separationer både hemma och på förskolan, att en hade fått ett syskon samt att 

de även hade mycket liten tid till att vara med sina föräldrar. Peter Währborg skriver att 

känslomässigt betydelsefulla separationer som t.ex. skilsmässa och byten av pedagoger är 

något som påverkar barn och är viktiga stressorer. Han säger även att barn far särskilt illa om 

det finns brister i tryggheten samt om det inte finns stabilitet i det sociala livet. (Währborg 

2009, s.105,107).  

Dessa pojkar hade det rörigt omkring sig och jag uppfattar det som att de uttryckte sina 

känslor kring sin situation. Ylva Ellneby skriver om att känslor är viktiga och barn som kan 

känna tillit till andra kan också hantera stress bättre. Det är viktigt för barn att få sina känslor 

bekräftade och hjälp till att sätta ord på dem. Hon uttrycker att barn idag lever i en miljö som 

inte är tillräckligt emotionell, där båda föräldrarna arbetar, det materiella värdena har fått 

större betydelse, umgängesvanorna har förändrats i och med att olika medier som tv, data och 

dataspel har fått större utrymme samt att mor- och farföräldrar är aktiva i yrkeslivet (Ellneby 

1999, s.107). Mattias och Wille hade barnflickor som hämtade och tog hand om dem vissa 
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dagar i veckan och jag upplevde ofta att de uttryckte en saknad av föräldrar samt att deras 

problematik med impulskontroll och hög aktivitetsnivå blev kraftigare vid hämtning och 

lämning. De reagerade även kraftigare vid personalombyten och inför vikarier och det kan jag 

förstå, då de inte finns någon möjlighet till att knyta an och känna tillit till nya personer på de 

få dagar som det oftast handlar om. Om det ofta sker personalförändringar och att barn inte 

har trygga och fasta vuxna omkring sig, så kan jag förstå Ylva Ellneby när hon säger att den 

emotionella miljön inte är tillräcklig för barn idag. Thomas Nordahl m.fl.  poängterar starkt 

betydelsen av relationer och hur de kan tolkas inom den symboliska interaktionismen, där 

man försöker förklara den ömsesidiga interaktion som sker mellan människor. Beteendet kan 

då förklaras som ett uttryck för interaktion och relationerna mellan vuxna och barn är då 

avgörande för vilka handlingar barn uppvisar. Tillit är en viktig aspekt i relationer och den 

måste man göra sig förtjänt av (Nordahl m. fl. 2010, s. 208-210).  

Ylva Ellneby skriver i boken Barn och stress att stressforskaren Hans Selye betonar att stress 

hos barn framför allt framkallas av de vuxnas förhållningssätt och att det kan handla om att de 

ställer för höga krav på barnets anpassnings- och prestationsförmåga som inte motsvarar 

mognaden. Den forskningen som presenterades i augusti 2010 (Wikipedia 2011), visade på att 

det fanns barn som diagnostiserats med Adhd just för att mognaden varit lägre, är intressant i 

den meningen. Krav att prestera och anpassa sig i olika situationer kan vara en stressfaktor 

samt olika händelser i barnets närmiljö, som t.ex. skilsmässa, dubbelt boende och många 

relationer att ta hänsyn till (Ellneby 1999, s.16). Hon påpekar också att enligt undersökningar 

har antalet barn per vuxen en betydelse för barns stresshormonhalt. Den stora gruppen med få 

vuxna kan göra att barn inte mår bra och ofta drar på sig omdömen om att vara oroliga, 

rastlösa, bråkiga eller otrygga (Ibid, s.177). Om jag ser till Mattias och Willes situation, så 

upplever jag att de är utsatta för en stressig vardag, där olika vuxna kommer och går och 

många barn vistas på samma yta samt att kravet på anpassning då kan vara för högt. I de allt 

större barngrupperna ökar risken för att vuxna ska feltolka barns beteende och inte se 

orsakssamband samt att barn kan vara utsatta för stress utan att de vuxna upptäcker eller 

förstår det säger Ylva Ellneby (Ibid, s.20). I grupper med tjugo till tjugofyra barn, som 

Sebastian, Mattias och Wille vistades i kan det bli svårt att hinna se, reflektera över och 

hantera barns uttryck och beteenden. Jag kan se att det inte alltid finns tillräckligt med tid för 

att upptäcka orsakssamband i så stora grupper. Om pedagoger/personal dessutom inte har 

tillräckliga kunskaper om barns beteenden och uttryck, så kan det bli svårt att ge en rättvis 

bild av barns problematik och symtom, anser jag. Flera pedagoger i min omgivning har 
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uttryckt dessa omdömen om barn i samband med frågeställningar om någon form av diagnos, 

typ Adhd men ingen har  ifrågasatt om barnet är utsatt för stress eller för högt ställda  

anpassningskrav. Vad jag kan se har symtomen på stress många likheter med kriterierna för 

Adhd och kan finnas hos barn en längre tid, beroende på deras livsituation. Om ett barn utsätts 

för en stressad situation som är långvarig, finns det då möjlighet till att de har flera av 

kriterierna för en diagnos? Ylva Ellneby skriver i boken Barn och stress, att symtomen på 

stress hos barn kan visa sig i att de får svårt med koncentrationen, att slappna av och andra 

kognitiva symtom som ängslighet, tankeflykt och konstant oro. Det kan också ta sig uttryck i 

ökad impulsivitet, dålig planeringsförmåga och mindre engagemang och motivation (Elneby 

1999, s. 67).  Om jag ser till de barn jag har varit i kontakt med, hur de har handlat och vilka 

uttryck som har varit framträdande, så skulle det lika gärna kunna bero på att de upplevde 

stress. Alla dessa barn uppvisade en oro, rastlöshet och hög aktivitetsnivå med svårigheter att 

kontrollera sina impulser samt att de hade svårt att lyssna och ta in information. De upplevdes 

som mycket krävande och störande i barngruppen och både jag och andra vuxna i deras 

närmiljö hade haft och har tankar om en Adhd-problematik. Mattias hade även uttryck som 

yttrade sig i att fysiskt ta kontakt med andra barn på ett hårdhänt sätt och Wille som blev 

aggressiv i olika situationer.  

Framträdande drag när man upplever stress är irritation och fientlighet som kan ta sig uttryck i 

aggressioner, säger Ylva Ellneby, som i sin tur kan vara ett sätt att fly en besvärlig vardag 

eller uttryck av smärta och olust. Barn har olika strategier för att hantera stress menar hon 

också och kan springa och gömma sig, hålla för öron och ögon eller fly på andra sätt (Ibid 

s.68,85). När Mattias hade slagit till och knuffat barnen i sin framfart sprang han som oftast 

och gömde sig och skrattade högt. Det skulle man kunna se som en flykt från den situation 

han befann sig i, om man relaterar det till stress. Om man istället vänder tankarna mot en 

beteendeproblematik som Adhd, kan det tyckas vara en brist i att kontrollera impulser, 

förmågan till att förstå orsak och verkan och se konsekvenser av sitt handlande som Lisbeth 

Iglum beskriver i boken Om de bara kunde skärpa sig (Iglum 1997, s.67). Hon säger även att 

de med beteendestörningar som ofta förknippas med Adhd, lever i ett ”här-och-nu” och får 

svårt att se konsekvenser av sitt handlande eftersom det sällan innefattar förgången tid eller 

framtid (Ibid, s.56).  

Inom Adhd-problematiken finns flera olika kriterier för att fastställa diagnos och olika tider 

för hur länge problemen, svårigheterna har funnits samt att de ska finnas i flera olika 

situationer. Barnet ska dessutom ha enligt kriterierna, ett visst antal delar i problematiken 
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(Riksförbundet Attention 2011,  Autismforum 2011). Om barn lider av långvarig stress, där 

orsaken till upplevelsen ständigt är närvarande, som t.ex. vid separationer, specifika 

familjesituationer eller annat, kan det då misstolkas för kriterier inom Adhd-spektrat?  

Kärnsymtomen som uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och överaktivitet innefattar flera 

symtom, som att inte verka lyssna, att inte kunna bibehålla uppmärksamhet, ovilja till att 

utföra uppgifter, svårigheter i att vara still och ha högre aktivitetsnivå än vad som är lämpligt i 

situationen. Det innebär även att barnet har svårt att leka lungt och stilla, verkar vara på 

språng, avbryter andra, svårt att vänta på sin tur och inkräktar ofta på andra i samtal och 

aktiviteter (Ibid).  Dessa symtom går anser jag, även att härröra till stress på olika sätt och 

olika nivåer. När barnen som jag har beskrivit i min berättelse far omkring, springer, hoppar, 

pratar, slår till, knuffar och stör andra, relaterar jag det till att de inte hanterar sin situation, att 

den kan bli övermäktig och att det då även kan beskrivas som emotionella symtom på stress, 

som t.ex. oförmågan till att koppla av och upplevd känsla av överväldigande. Det skulle 

kunna ses som en flykt, att slippa stanna upp, reflektera och uppleva i detta här-och-nu. Jag 

kan tänka mig att om ett barn inte kan förändra sin situation, inte förstår vad som händer eller 

känner att ställda krav är för höga, så måste den upplevelsen kännas mycket stressfylld och då 

är det säkert svårt att stanna upp och bli påmind om sin situation. Ett beteende med oförmåga 

att lyssna, som gör skada och påverkar både individen och de andra i omgivningen på ett 

negativt sätt kan ses som ett kampbeteende där fysiskt våld, trots och destruktivitet finns som 

uttryck (Ellneby 1999, s. 73). Hon menar också att en stark stressfaktor också ligger i 

förståelse och att bli förstådd samt att den som inte har förmågan att uttrycka sig verbalt, ofta 

använder sig av fysiska tillmäten som slag och sparkar (Ibid, s.54).  

Mattias problem i hallen, där han flyger fram med sina vingar, kanske kan vara ett sätt att tala 

om för de vuxna att han inte hanterar situationen och att han behöver hjälp. Det kanske är så 

att han inte kan förmedla det på något annat sätt, utan tar till det fysiska språket för att få oss 

vuxna att förstå hur han upplever det. Samtidigt kan det kanske vara så att han upplever en 

situation med för mycket yttre stimuli i hallen, där det befinner sig väldigt många barn och 

vuxna samtidigt. Barn med Adhd har problem med att fokusera och störs lätt av saker i 

omgivningen. Hallsituationen skulle kunna relateras till detta, då intrycken kan bli för 

arbetssamma att sortera och ta in för barn med Adhd. Uppmärksamhetsproblem som att ha 

svårigheter i att hålla fokus, organisera och utföra uppgifter som kräver mental uthållighet är 

delar av kriterierna för Adhd och ingår i  koncentrationsproblematiken. Att ha svårt med 

koncentrationen innebär då att svårigheter som uppmärksamhetsproblem och impulskontroll 
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finns, även om orsaken till dessa beteenden är stress. Vissa barn påverkas mer än andra av 

stress och får svårare med koncentrationen och inlärning och alla barn reagerar och påverkas 

inte på samma sätt. En del är mer stresståliga och andra mindre skriver Ylva Ellneby (Ibid, 

s.15-16). 

 

Vuxnas bemötande och förhållningssätt 

Vad är det för beteende och/eller handlande som får vuxna att reagera och uttrycka sig i 

termen Adhd-diagnostisk problematik? När både chef, kollegor och föräldrar har haft 

frågeställningar kring diagnos, uttryckt frustration, okunskap och allmänt pratat om dessa barn 

som jobbiga och svårhanterliga, så får jag även funderingar kring hur det har påverkat barnen. 

Vi anpassar våra handlingar till den miljö vi befinner oss i, skriver de om i boken Att möta 

beteendeproblem bland barn och ungdomar och beteendet skapas efter de ramar som 

gemenskaperna byggt upp och de påverkas av varje individ som deltar. Individens 

verklighetsuppfattning utgör grunden för handling som kan vara uttalade mål och önskningar 

men också relaterat till en bestämd social norm (Nordahl m. fl. 2010, s. 8-13). Om de vuxna 

har negativa förväntningar på barns beteenden, uttryck och förhållningssätt, betyder det att 

barnens verklighetsuppfattning och syn på sig själva byggs upp av dessa förväntningar och att 

det då skapar en sociala norm som blir rådande. Den rådande normen kan då bli negativ för de 

utagerande, impulsiva och svårhanterliga barnen. Ett barn som uppfattas som besvärlig, den 

som förstör och som skapar problem, påverkas och det kan då skapa förväntningar om att bli 

kontrollerad. Jag ser även en stor risk i, att om pedagoger/personal upplever sin situation som 

stressfylld, kan det ge symtom som irritation, aggression, mindre engagemang och sämre 

omdöme. Det kan då påverka barns beteenden samt vara en riskfaktor i hur dessa beteenden 

sen tolkas. 

Barn träder även snabbt in i olika roller som snabbt kan bli fast förankrade i gruppen och som 

kan bli svåra att bryta sig loss från menar Thomas Nordahl m.fl. (Ibid, s. 66-67). Om ett barn 

har fått rollen som stökig, bråkig och svårhanterlig samt att de vuxna uttalar sig i termer som 

att barnet har något, någon form av bokstavskombination eller diagnos av något slag, så 

bekräftas barnets handlande och beteende på ett negativt sätt och av egen erfarenhet har jag 

sett att det kan påverka barnets sätt att handla och reagera samt hur det ser sig själv och sitt 

eget värde. Thomas Nordahl m.fl. menar att bekräftelse har stor betydelse och de handlingar 

och uttalanden som vuxna gör, kan ha negativt inflytande på barnets beteende. Det sårar och 
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skadar personliga områden och har stor påverkan för hur barnet upplever sig själv (Nordahl 

m. fl. 2010, s. 213).  

När jag fick uppleva att mina barns lärare uttryckte sig negativt om både mina och andras 

barn i nästan varje samtal/ dialog vi hade, kände jag mig kränkt som förälder och även för 

mina barns skull. Min känsla som vuxen/förälder blev att de inte tyckte om barnen och att de 

enbart såg problem och att barnen inte hade något positivt, något som var av värde. Det 

påverkade mig som förälder och jag började ifrågasätta mina barns handlanden och beteenden 

samt att jag kände oro och olust inför varje möte med personalen. Om jag som vuxen reagerar 

på detta sätt och får dessa känslor i en sån situation, så betyder ju det att barnen också faktiskt 

kan uppleva detsamma. Peter Währborg nämner i sin bok Stress och den nya ohälsan att ett 

barn kan uppleva/känna stress om det är oroligt för att hans/hennes lärare/pedagog inte tycker 

om honom/henne. Han säger också att deras studier om barn som utsätts för kränkande 

behandling eller mobbning, uppvisar allvarliga och kraftfulla stressreaktioner. När ett barn 

känner vanmakt eller när det känner att de inte har kontroll över sin situation reagerar det med 

stress (Währborg 2009, s.106). Barn med diagnos Adhd har problem med att behålla fokus, 

organisera, leka lugnt och stilla samt kontrollera sina impulser och hamnar lätt i konflikter 

med andra p.g.a. dessa svårigheter (Autismforum 2011, Iglum 1997, Riksförbundet Attention 

2011). Jag har upplevt att de barnen ofta får negativ uppmärksamhet och bekräftelse samt att 

de många gånger blir uteslutna ur gemenskapen. Det betyder då att de kan uppleva och känna 

att de inte har kontroll över sin situation och av vanmakt över det, uppvisa kraftfulla 

stressreaktioner.   

Det som framför allt skapar dagens stress hos oss vuxna anses vara brist på tid och 

möjlighet att påverka vår situation. Lång tid av ovisshet och hjälplöshet ger också 

upphov till stress och höjer nivån av stresshormoner i kroppen. Den värsta 

stressen uppstår när människor kränks, förlorar sammanhang i tillvaron eller 

upplever vanmakt (Ellneby 1999, s.34). 

Mina kollegor, Lina och Evy, uttryckte dagligen deras brist på tid, att de inte skulle hinna 

med. Det verkade som om att de ville ligga ett steg före hela tiden, som om att de trodde att 

det skulle ge dem extra tid till något annat men att det aldrig blev så. Jag kan tänka mig att 

barn kan uppleva detsamma på förskolan, där ofta rutiner och aktiviteter styr deras dag samt 

att de ofta avbryts i sina lekar och förehavanden för att t.ex. äta, vila eller övergå till nästa 

aktivitet. Hur påverkar detta barnen och vilka konsekvenser kan det få för dem? 
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Slutdiskussion 

I mitt reflekterande över de olika symtombilderna kan jag se att det finns mycket likheter i det 

som är stressrelaterat och kriterierna för Adhd. Jag har i min essä reflekterat över och 

diskuterat symtomen fram och tillbaka samt ställt mig frågor om hur vuxnas förhållningssätt 

påverkar barns uttryck och symtombild. Symtomen på stress och diagnosen Adhd påminner 

mycket om varandra på många sätt. Hur vi vuxna upplever och tolkar dessa kan påverka och 

som jag ser det, styra innehållet i utredningarna. Genom att vi har olika sätt att se på barn, 

deras uttryck och olika beteenden, hamnar det till att bli en tolkningsfråga, där jag anser att 

utgången blir det som tolkningsföreträdarna anser. Hur vi vuxna upplever barnen i en viss 

miljö eller hur vi ser på deras reaktioner/beteenden, har en stor betydelse för hur barn 

uppfattar sig själva, sin situation och det egna värdet. Barn kan inta en roll, där 

förväntningarna från andra uppfylls. Är det så att vi vuxna med vårt sätt att se på världen och 

vad som är viktigt, skapar och formar barnens miljö så att den passar oss? Kanske blir den 

alltför tyst och stillsam för att passa barnen. Har tänkt mycket på hur barnen upplever sin 

vardag med allt vad det innebär, som att sitta still längre stunder, vara tysta och lyssna. Alla 

vuxna har sina tolkningar och erfarenheter av barn, barndom och hur man ska/bör förhålla sig 

till olika situationer i livet. Det påverkar och styr hur man ser på barn och deras beteenden och 

handlingar. Det kan skapa och styra tankar om vad som är normalt och tillåtet eller inte.  

Formar vi barnen med vårt sätt att se på problematiken kring symtomen och blir barns 

beteenden annorlunda om vi vuxna har mer kunskap och förståelse? Jag kan se att kunskap är 

en viktig faktor i diskussionerna kring barns beteenden och uttryck samt att det kan utgöra en 

skillnad i hur de vuxna i barns omgivning ser på problematiken kring både Adhd och stress. 

Om man som vuxen/pedagog har kunskap i ämnet och hur det egna förhållningssättet 

påverkar, finns det större chans till att se orsakssamband och att rätt insatser och stöd ges. 

Stress hos de vuxna i barnens närmiljö är något som påverkar barnen, men även hur de vuxna 

själva upplever sin egen situation. Om de vuxna upplever trötthet, irritation, känsla av 

otillräcklighet och/eller vanmakt över att inte kunna påverka eller förändra den miljön de 

befinner sig i, kan följden bli att deras upplevelse av barn blir annorlunda, än om de skulle 

känna lugn, harmoni och vara tillfreds med sin situation. I och med att de vuxna i barnens 

omgivning spelar en stor roll i utredningar och att deras upplevelser av barnet kan se olika ut, 

ser jag att det finns en risk för att göra feltolkningar och felbedömningar av barns beteenden 

och uttryck. Det kan då inte uteslutas att det ställs felaktiga diagnoser. 



27 
 

 

Mycket forskning pågår kring diagnosen Adhd, men fortfarande finns det inget som säger att 

det är på ett visst sätt, att problematiken faktiskt är ett symtom på något särskilt. Det finns 

teorier om biologiska faktorer och miljöfaktorer samt att symtomen påverkas av olika saker, 

men någon exakt orsak till problematiken finns inte idag. När jag då tänker på likheterna med 

stressrelaterade symtom och kriterierna för Adhd, ser jag risker med att sätta diagnos på barn. 

Då barn som lever i en stressfylld situation uppvisar liknande problem som de med Adhd och 

att de vuxna i barns omgivning tolkar beteenden och handlingar på olika sätt, kan det medföra 

att de barnen inte får rätt hjälp och stöd de behöver. 

Ylva Ellneby skriver: 

Vi utsätts dagligen för så mycket information att en stor del av den riktade 

koncentrationen måste användas till att blockera all onödig information. Det gör 

att vi måste använda ännu mer kraft till att koncentrera oss på de uppgifter som är 

nödvändiga. För många av oss leder detta ibland till psykisk utmattning. Spontan 

uppmärksamhet väcks av något i vår omgivning som fascinerar oss. Då behöver vi 

inte koncentrera oss. Att vara fascinerad är inte ansträngande. Spontan 

uppmärksamhet ger istället tillfälle till återhämtning (Ellneby 1999, s.180-181). 

Jag kan se både mina egna barn och andras i detta. Vi lever i ett samhälle med mycket 

infomationsflöde och var vi än befinner oss, så finns det saker som vi uppmärksammar och 

blir utsatta för hela tiden. Hur ska vi sortera, blockera och välja ut vad som är väsentligt för 

oss som individer? Vad får allt det här för konsekvenser? 

Jag förstår de barn som har diagnos Adhd eller upplever stress, deras flykt och svårigheter i 

att fokusera och att impulsivitet och motivation styr barnen till nya, spännande och mer 

intressanta upplevelser.   
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