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AD/HD - kjennetegn hos førskolebarn
Det er viktig at barn hvor det kan være mistanke om AD/HD, blir fanget opp tidlig. Samtidig
må vi i forhold til barn i førskolealder ha et romslig normalitetsbegrep. Alle små barn er
urolige og impulsive. De fleste har problemer med å konsentrere seg lenge av gangen. Dette
er normalt.
De vanligste kjennetegn på mulige AD/HD vansker i førskolealder:
• Uvanlige motorisk aktive, fyker rundt fra sted til sted
• Bruker uvanlig kort tid på hver lek
• Problemer med å sitte ned når han eller hun blir lest for
• Viser uvanlig liten interesse for å bli lest for
• Sitter ned i mye kortere tid enn andre med tegning, pusling eller å se i bøker
• Problemer i samlingsstund
• Kommer lett i konflikter med andre barn
• Gråter mer enn andre
• Hyler og skriker mer når frustrert
• Motorisk klossete
• Langsomme, virker ”fjerne” eller glemsomme.
• Språkvansker; oftest problemer med å fortelle eller si hva han eller hun vil
• Mange har hatt problemer med søvn, mating, mye gråt, kolikk fra spedbarnsalder
• Mange har vært uvanlig aktive og insisterende som babyer
Mange barn kan ha slike problemer uten at det er AD/HD. Problemene varer i en periode og
så går de over. De fleste barn i 3 års alder som vekker bekymring hos ansatte i barnehage eller
hos foreldre har ikke problemer etter ett år. Undersøkelser av førskolebarn under tre år har
vist at det er vanskelig å skille hyperaktivitet fra aggressivitet. Det er tvilsomt om det er mulig
formelt å stille en diagnose på AD/HD før 3 års alder. De fleste fagfolk vil være
tilbakeholdende med diagnoser før 5 til 6 års alder. De fleste leger vil være forsiktige med å
starte medisinsk behandling før skolealder. Samtidig er det eksempler på at dette kan være
hensiktsmessig.
Observerer man imidlertid at et barn har symptomer som kan knyttes til AD/HD og at disse
varer over tid anbefales det å starte observasjoner av barnet, et nærmere samarbeid med
foreldrene og etterhvert henvise til PPT. Foreldrene kan ta kontakt med fastlegen eller
helsestasjonen dersom de er bekymret og eventuelt få en henvisning til barne- og
ungdomspsykiatrien.
Uavhengig om man vurderer henvisning for videre utredning eller ikke, bør man ved
vedvarende bekymringer for et barn sette inn tiltak i barnehagen og hjemme. Noe forskning
tyder på at pedagogiske tiltak og atferdsrettet behandling i førskolealder kan gi varig og god
effekt (Sonuga-Barke et.al, 2001 og 2002).
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