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Abstrakt  

Författarnas namn: Matilda Persson  

Titel: Att se möjligheter i svårigheter – En kvalitativ studie om barn med avvikande beteende 

i förskolan  

Engelsk titel:  To see possibilities in difficulties - A qualitative study of children with deviant 

behavior in preschool  

                                                                                                                            Antal sidor: 24    Antal sidor: 22 

Abstrakt:  

Syftet med denna undersökning är att belysa hur förskolan bemöter och organiserar 

verksamheten då det finns barn med avvikande beteende med inriktning mot barn med ADHD. 

Ett annat syfte är att undersöka hur pedagogerna i förskolan bemöter och skapar förståelse för 

barn med avvikande beteende.  

I resultatet framkommer om begreppen avvikande beteende med inriktning mot ADHD inom 

förskola. Studien visar att barnets beteende påverkar dess förståelse hos omgivningen, för 

barnets sätt att vara och dess behov.  Samtliga intervjupersoner arbetade på ett liknande sätt 

när det gäller barn med ett avvikande beteende.  Avvikande beteende kan leda till ett symtom 

som till exempel ADHD . För att förebygga barnens avvikande beteende är det viktigt att skapa 

en dialog kring barnet,  föräldrar perspektivet är en viktig del genom att samtala om barnets 

svårigheter.  

 

Nycklord: Barn i svårigheter i förskolan, avvikande beteende, ADHD, pedagogernas syn, 

verksamheten, förhållningssätt
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Inledning  
Jag har valt att skriva om barn med ett avvikande beteende med inriktning mot ADHD. Jag 

anser att någon gång i min kommande yrkesroll som förskollärare lär jag möta barn med ett 

avvikande beteende. Därför vill jag veta mer om hur förskolan arbetar med barn i svårigheter. 

I mitt examensarbete kommer det att ges en bredare och större förståelse för barns olika 

beteende. I förskolans reviderade läroplan (2010) står det att ”den pedagogiska verksamheten 

ska anpassas till alla barn i förskolan” (Lpfö98, 2010:7).  Hur gör vi då med barn som är 

”avvikande” och inte beter sig som andra barn? Detta är något som jag vill veta mer om. Jag 

kommer med hjälp av litteratur och intervjuer få en större inblick i detta område. 

I dagens samhälle möter pedagoger och föräldrar ofta barn med diagnosen ADHD. ADHD kan 

ta lång tid att utreda eftersom symtomen kan variera och är ofta osynliga. Det är viktigt att 

förstå att dessa symtom är ingen sjukdom, utan något barn får leva med resten av sitt liv. Att 

få en diagnos kan ta lång tid och när man väl fått en diagnos får pedagoger ingen information 

om hur de ska bemöta eller gå till väga med dessa barn anser Widerlöv (1999).  

Med vilken rätt undanhöll ni mig kunskapen om mig själv? Var det för att skydda 

mig från den hemska sanningen att jag är den jag är? Jag är inte rädd för att inte vara 

som du, varför är du rädd? Varför ska du låtsas som jag kan samma saker som du? 

Jag är inte rädd för att inte förstå, det jag är rädd för är att du inte ska förstå mig. Jag 

är inte ledsen för att jag behöver längre tid än du för att lära mig saker. Jag är ledsen 

för att du blir arg på mig för det. Jag kan acceptera att jag är som jag är, kan du? 

(Widerlöv, 1999:5).  

Med denna dikten av Malin Widerlöv (1999) vill jag mena att barn med Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättning inte alltid har det så lätt.   

Nyblivna föräldrar har oftast en positiv bild på av deras barn kommer vara  normalt och vet 

hur de ska uppfostra sitt barn. Men ibland märker föräldrarna att barnet är och beter sig 

annorlunda i jämförelse med andra barn. Det är förskolans pedagoger och föräldrar som ska 

försöka skapa sig en kunskap och förståelse om vad som gör att barn beter sig avvikande. Har 

barnet en diagnos och i så fall vilken?  Barn som inte lyssnar, är bråkiga, har svårt med 

koncentrationen och undviker närkontakt.  Därför ses barnen oftast som jobbiga barn av 

omgivningen. Dessa barn kan få stämpeln att de är ouppfostrade och föräldrarna får ofta höra 

att de inte kan ta hand om sina barn. Det behöver inte alls vara att barnen är dåligt 

uppfostrade. De kan ha en  Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och ovanstående kan 

vara symtom på detta. Gravander & Widerlöv (1999) menar att de omdömen bygger oftast på 

missförstånd från omgivningen.  
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Begreppsdefinition  

Hellström (1993) anser att alla barn är olika och att pedagoger försöker möta varje barn och  

hitta lösningar. Barn med särskilt stöd är oftast de som upplevs annorlunda och känner sig 

allmänt utanför och därför behöver dessa barn mer stöd och vägledning i sin utveckling än 

andra. Iglum Rønhovde (2006) menar att avvikande beteende är hur vi själva ser på de.  Iglum 

Rønhovde (2006) och Hellström (1993) tar upp om begreppen normalt och avvikande 

beteende och ställer sig frågan; Vart går gränsen när det gäller ett avvikande/normalt 

beteende?    
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Syfte och frågeställningar   

Syfte med examensarbetet är att undersöka hur förskolan bemöter och organiserar 

verksamheten då det finns barn med avvikande beteende. Ett annat syfte är att undersöka hur 

pedagoger i förskolan bemöter och skapar förståelse för barn med avvikande beteende.  

 

Utifrån mitt syfte har jag valt följande frågeställningar: 

 På vilket sätt organiserar förskolan verksamheten för att kunna bemöta barn med avvikande 

beteende?  

 På vilket sätt skapar pedagoger i förskolan en förståelse för barn med avvikande beteende? 

 

  Hur skapas bemötandet av barn med denna problematik? 
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Litteraturgenomgång och tidigare forskning  

Nedan följer en genomgång av tidigare forskning och en beskrivning av hur det såg ut förr 

med barn i svårigheter till skillnad från nu. Därefter beskriva om en skola för alla och även 

hur pedagoger bemöter och organiserar verksamheten i förskolan för barn med ett avvikande 

beteende. Jag tänkte också nämna barn med diagnosen ADHD. I bilaga B finns även en 

bakgrundsfakta om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).  

 Specialpedagogiken ur ett historiskt perspektiv  

Atterström och Persson (2000) och Olsson och Olsson (2007) delar in specialpedagogiken i 

olika tidsperioder som till exempel den magiska modellen, moraliska modellen, medicinska 

modellen och den intellektuella modellen. Den magiska modellen kom före upplysningstiden 

där det europeiska tänkandet ansågs vara viktigt och att olikheter sågs som ett Guds straff 

eller helvetisk hemsökelse. Enligt Olsson och Olsson (2007) handlar det om senmedeltidens 

religiösa tänkesätt som har med att människor avvek från det som ansågs vara normalt. De 

som var utsatta för sjukdomar eller missbildning betraktades var utsatta för djävulens verk.  

 Den moraliska modellen handlar om att förhållningssättet inte ser likadant ut för alla barn. 

Vissa barn lyckas inte lära sig saker som andra barn klarar av dvs. läraren saknar skicklighet 

eller att barnen saknar de förutsättningar som krävs för en vidare utveckling (Olsson och 

Olsson 2007; och Atterström och Persson, 2000). Pedagoger antar ofta att barn kanske inte 

anstränger sig tillräckligt och anses vara lat. Olsson och Olsson (2007) menar att ”för 

människor som arbetar pedagogiskt med elever som har inlärningsproblem är det viktigt att 

genomskåda sådana floskelartade nedvärderande uppfattningar som egentligen bygger på 

okunskap eller en nedvärderande människosyn” (2007:127). Det gäller som pedagog att 

anstränga sig och får ett svar på varför eleven inte lär sig saker och sedan försöka hitta 

orsaken till problemet. 

Den medicinska modellen handlar om människans biologiska funktion där 

inläsningssvårigheter och dysfunktionella beteenden spelar en stor roll. Individuella 

avvikelser betraktas som normalt enligt ett genetiskt perspektiv. Den medicinska modellen 

beskriver om deras felaktigheter och de åtgärder som behöver sättas in. Specialläraren utgår 

från individens brister och sätter diagnos och åtgärdsprogram efter hur deras brister ska botas.  

Olsson och Olsson (2007) anser att det kan vara en lättnad för både föräldrar och andra 

anhöriga att få ett besked om barnets svårigheter. Atterström och Persson (2000)  tar upp 

reduktionism som innebär att skolmyndigheter och pedagoger samtalar om den vetenskapliga 
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diagnosen och inte om resurser och omgivningens beteende och inställning i förhållande till 

den diagnos som ställts. Atterström och Persson skriver om barn- och ungdomspsykologi och 

hur det går till att ställa en diagnos på barn. De anser att ”När ett barn har fått en diagnos som 

underlättar för föräldrar och skola att bemöta barnet förändras relationerna. Barnet får ett 

annorlunda bemötande och dess eget beteende modifieras därefter” (2000:31). När barnet har 

fått en diagnos anser barnet sig behöva särskilt stöd och förståelse för sitt avvikande beteende. 

Föräldrar och lärare anses bli upptagna angående diagnosen och dysfunktion dvs. att de 

glömmer vad barnet verkligen kan. ”Problemet är således inte den tillgängliga kunskapen i sig 

utan hur vi förhåller oss till den!” (2000:32). 

Den intellektuella modellen handlar om skillnader mellan psykologiskt grundade begrepp som 

till exempel intelligens och personlighet. IQ-skador och undersökningar benämns och mäts 

med numeriskt minne, verbal förståelse och spatial och logisk förmåga. För att lyckas i det 

traditionella skolsystemet är det viktigt att man mäter de förmågor som är viktigast anser 

Olsson och Olsson (2007). Atterström och Persson (2000) anser att IQ-test är särskilt för barn 

med läs och skrivsvårigheter.  

En skola för alla  

Hjörne & Säljö (2008) berättar mycket om vad som anses vara normalt eller avvikande på en 

skola eller förskola. Pedagogerna resonerar i termer av att det ”oönskade beteendet” hade en 

orsak som skulle hittas. De använde sig av olika testningar och åtgärder som kunde förbättra 

barnens hälsa och sociala situationer. De gjorde mest sådana testningar i skolan och det 

handlade mycket om problem som beskrevs i kategorier som rörde deras personlighet, 

bristande disciplin och bråkighet. Förr växte det fram den så kallade mentalhygienrörelsen. 

Då strävade pedagogerna efter att förebygga psykiska sjukdomar och skolsvårigheter. Detta 

utvecklades och byggdes på en idé om avvikande utveckling som en struktur av störningar. 

”Mognad” och ”organisk skada” kan bli centrala begrepp  som ska förklara barnens 

svårigheter som skapas utifrån ”ordbinda,” ”psykopater,” ”svåruppfostrade,” ”omogna,”  och 

”störda” m.m. Barnen sorterades i olika ”klasser” som till exempel hjälpklasser, hörsel klasser 

och läsklasser. Barn som har läs eller skrivsvårigheter kan placeras ut i en klass som heter 

”läsklass” När det gäller könsfördelningen så är det en stor skillnad av olika 

klassuppdelningar. Det vanligaste är pojkar som delas in i det så kallade ”hjälpklasserna” än 

vad flickorna gör. Under 1970 talet var det klasser för de barn som ansågs vara ”psykiskt 

utvecklingsstörda” och ”socialt missanpassade” som fick ta hjälp av speciell undervisning 

eller hjälp på sin förskola eller skola. Det handlade mest om de barnen med fysisk handikapp, 
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hörselskador eller synhandikapp (2008). Hjörne & Säljö (2008) skriver att på 1940 –talet 

betecknas de att barnen kunde kategorisera som ”neurotiska” om barn har läs och 

skrivsvårigheter. Neurosen ansågs vara central och inverkade på barnens möjligheter att 

lyckas i skolan. Det ”skolomogna” barnet är en förklaring nu för de barn som har svårigheter i 

förskolan och skolan. Barn som ansågs vara ”skolomoget” fick en speciell  och särskild 

undervisning för extra stöd och även den ”skolomogna” fick vara med på olika testningar. 

Normalitet och avvikelse i praktiken anser Hjörne & Säljö (2008) att den viktigaste 

utgångspunkten för samtalet med personalen är hur man definierar normalitet. Man borde 

ställa sig frågan; vilka förväntningar som finns på arbetsplatsen och hur de ska fungera och 

hur lärare och elever ska agera (2008).  

Inkludering och integrering  

Nilholm (2006) anser att ordet inkludering så riktar det mer in sig på barn med särskilt stöd. 

Integrering innebär att barn avgränsats som avvikande som då ska passa in som en helhet i 

skolan ”från början”  där alla barn ska veta och har rätt till att vara olika. När det gäller 

inkludering så passar det in mer i ett skolsammanhang där skolan har anordnat ett faktum att 

alla barn är olika. Inkludering ser man som en motsats till integrering där man allt mer 

betecknar en anpassning av avvikande individer till oförändrade system. Nilholm skriver om 

att en inkluderande skola ska utsträckas som ”en skola för alla barn” till att innefatta barn som 

är i behov av särskilt stöd (2006).  

Gadler (2011) redogör för ”en skola för alla” där hon anser att förskola och skola ska anpassas 

till alla barn. Hon anser att en statlig skola är väldigt viktig för att barn ska kunna få den stöd 

och hjälp de behöver. Författaren påpekar att alla barn ska ha rätt till likvärdigutbildning och 

det är viktigt att ta hänsyn till barn med särskilt stöd. Hon anser att de tolkningar för barn med 

särskilt stöd är angående vilka insatser som ges, där konsekvenserna beror på barns 

likvärdighet till utbildning. Gadler tar också upp om begreppen integrering, segregering och 

inkludering som handlar om gemenskapen där alla har rätt till lika värde och delaktighet 

(2011).  

Avvikande beteende  

Barn med särskilda behov ska vara förutsättningen för arbetet i förskolan. Det gäller även 

barn med svårigheter. Hellström (1993) menar att behovet i första hand är att bli accepterad, 

bekräftad och sedd för den man är med både svagheter och styrkor. Det gäller också att skapa 

en förståelse för sina speciella behov och svårigheter. Hellström anser att kontakten och 

samspelet mellan barnet och förskolan är grunden för barn i svårigheter. ”Ju tydligare man ser 
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och respekterar varje barns unika särdrag, ser barnet som en person att lära känna, som en 

tänkande och kännande varelse, värd förståelse och respekt, desto lättare kommer man att 

kunna skapa en pedagogisk verksamhet som tillåter den individualisering som är så 

nödvändig med tanke på barn med svårigheter” (2003:134). Hon anser att en planerad och 

strukturerad verksamhet är en fördel för barn i svårigheter.  

Kadesjö (2007) nämner barn med koncentrationssvårigheter där strukturer, rytm och yttre 

ramar hjälper barnet så att vardagen blir förutsägbar. Strukturer ska ge barnen en trygg och 

välkänd grund att stå på. Struktur handlar om att ge barnet fasta rutiner när det gäller t.ex. 

måltider, påklädning och samlingar. Dessa situationer ska planeras efter den vuxnes tänk och 

barnets förutsättningar. Kadesjö menar att förskolan fungerar bättre om barnet har liknande 

tider varje dag, för att oroligheten ska bli mindre om vad som kommer hända senare under 

dagen. Han anser också att tydlighet och gränser är viktigt för barn med svårigheter och det 

handlar om att beröra barnets medvetande på olika sätt. ”Genom att beröra, ta tag i eller lyfta 

undan barnet utnyttjar man känseln för att förmedla vad man menar” (2007:167). Som 

pedagog gäller det att vara tydlig och trygg i sin yrkesroll, överens i arbetslaget och få stöd 

från sina arbetskamrater (2007).  

Lekens betydelse  

Leken är betydelsefull och gynnar både barn med problem och alla andra barn i 

verksamheten.  Genom lek får barnen undersöka, experimentera, pröva och konstruera hur 

verkligheten fungerar. I leken utvecklar barn sina relationer till varandra och genom sång och 

rörelselekar utvecklar barnen sin gruppgemenskap och självkänsla. ”Barns sätt att leka 

berättar mycket om hur de mår och var de befinner sig i sin utveckling”( 1993:158). Genom 

leken kan man se vilken lek barnen ägnar sig åt, hur barnet leker, vad barn uttrycker i sin lek, 

vilka roller barnet får i leken och även vilken karaktär leken har. Hellström (2003) anser att 

man måste fånga barnets intresse. Den rådande föreställningen är alla barn lika, men tyvärr är 

det inte så. Det finns de barn som inte leker och är rädda att misslyckas.  ”Ofta är det de 

barnen som tycker att allt man föreslår är tråkigt” (2003:159). Eftersom det finns barn som 

har svårt att leka pga. sina svårigheter/handikapp. Förskollärare har en stor uppgift när det 

gäller leken för barn med  problem och ett ansvar för att barnets lek utvecklas. Många barn 

har svårt att leka i grupp antingen för att de inte är vana vid det eller för att det är inte 

tillräckligt mogna. Det gäller att gå försiktigt fram och efter barnets behov. Detta håller även 

Gerland & Asperflo (2009) med om och anser att barn med svårigheter kan ha svårt att ta en 

roll i en lek. Det finns barn som har svårt att ta sig in i leken och som först kan de få titta på 
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leken en stund och kanske få information vad leken handlar om och sedan fråga om de kan få 

vara med. Det är viktigt för barn med problem att få testa på regellekar för att de ska känna 

sig delaktiga, kompetenta och få erfarenheter av lek.  

Föräldrar kontakten  

Kontakten mellan pedagoger och föräldrar kan vara en balansgång. Samtal om barnets 

svårigheter kan vara känsligt och pedagoger vet att föräldrar är olika som individer. Det är 

svårt att säga exakt hur ett samtal ska gå till och det är viktigt som pedagog att använda sin 

fingertoppskänsla i mötet. Vissa samtal kan vara raka och tydliga medan med vissa behöver 

föras mer försiktigt (Gerland och Aspeflo, 2009). Det är en fördel att  påbörja ett samtal om 

barnets styrkor, men även på ett positivt sätt för att föräldrarna ska känna att pedagogerna 

verkligen ser deras barn. Om vi pedagoger bara talar om barnets problem kan föräldrarna 

undra om du verkligen förstår vem deras barn är eller om du bara ser problemet. Det är viktigt 

som pedagog att aldrig lägga skulden på barnet och pedagoger bör lägga upp samtalet genom 

att säga ”vi ser att samlingen inte riktigt fungerar för Saga, hon verkar ha svårt att koncentrera 

sig eller att ta in det vi gör, är det något som du känner igen?” (2009:72). Det är viktigt att 

föräldrarna får känna att deras barns svårigheter är i kompetenta händer och man bör undvika 

att nämna diagnosförslag men istället nämna att det skulle vara bra om någon med mer 

kunskap fick bedöma barnet. Gerland och Aseflo (2009) anser att pedagoger ska vara 

medvetna och visa hänsyn till var föräldrarna befinner sig och förstå barnets svårigheter och 

även lägga upp samtalet på ett positivt sätt för ett uppbyggande möte.  

Förskollärarnas uppdrag 

Förskollärarnas uppdrag är att hjälpa alla barn och kunna lära känna sig själva och att förstå 

sin tillvaro. Deras uppgift är också att hjälpa barn att kunna leka, ha bra relationer med andra 

och kunna uttrycka sig. ”Barn behöver vuxna som kan leva sig in i deras värld, som kan tolka 

deras signaler och som inser vad som kan ligga bakom ett beteende” (1993:131). Det gäller 

vid dessa tillfällen att vara lyhörd och tillgänglig vid sådana tillfällen. Både Hellström (1993) 

och Drugli (2003) håller med om detta och menar att man ska vara uppmärksam på barnens 

singaler och kunna tolka och tyda dem och att också bekräfta dem inför barnet.  

Drugli (2003) anser att ju äldre barnen är desto svårare är det att hjälpa barn som har haft 

problem länge, än att ingripa tidigt när de är yngre.  Därför menar Drugli (2003) att tidiga 

åtgärder kan förebygga stora delar av deras problemutveckling. Barn med svårigheter är det 

viktigt att vara ansvarstagande. Barn kommer till förskolan för att få stöd i sin utveckling. 
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Drugli menar ”Ju mindre barnen får sina behov av stöd i utvecklingen tillgodosedda hemma, 

desto större är deras behov av andra vuxnas aktiva engagemang” (2003:13).  

ADHD  

ADHD är en uppmärksamhetsstörning som medför koncentrationssvårigheter är överaktivitet 

och impulsivitet. ADHD är ett osynligt funktionshinder som man inte kan se. Ett osynligt 

hinder kan vara lika arbetsamt och jobbigt att leva med som ett synligt (Axengrip och 

Axengrip 2001). ADHD är en diagnos som inte går att bota genom medicin, det är något som 

en individ kommer att få leva med i hela sitt liv. Därför måste en individ  lära sig och träna på 

detta för att kunna anpassa sig (Widerlöv, 1999). För att få diagnosen ADHD måste många av 

symtomen finnas under en längre tid, då barnet avviker från det som anses vara normalt i 

barns ålder, kön och utvecklingsnivå. Symtomen kan variera i olika miljöer och vilken tid det 

är hos samma individ, men det är även en stor skillnad vilka symtom man kan ha hos olika 

individer. Därför är det svårt att sätta diagnosen ADHD (Beckman och Fernell, 2007).  

När det gäller barn med ADHD så skriver Hjörne och Säljö (2008) att ADHD kallas för  en 

syntomdiagnos och innebär en uppmärksamhetsstörning eller att de är mindre okoncentrerade. 

Denna diagnos förekommer redan vid födseln om att de har en hjärnskada som är en 

förklaring till barnets beteende. Detta är något som förskolan har fått till utgångspunkt att 

försöka hjälpa de barn med svårigheter och för resursfördelning.  

Tidiga tecken på ADHD   

När ett barn i förskoleåldern visar tecken på ADHD kan de vara överaktiva, de kryper, klättrar, 

är ständigt aktiva och nyfikna på saker runt om kring. De har svårt att sitta stilla och lyssna 

vid samlingar eller vid andra tillfällen. Eftersom barn med ADHD ständigt är aktiva är de 

omedvetna om de faror som finns omkring dem. När de slår sig hinner de inte skrika, innan de 

är på väg till något nytt. Detsamma med leken, de har svårt att hålla sig till en och samma lek, 

då leken ofta är splittrad. Barn med ADHD har väldigt snabba humörsvängningar och små 

frustrationer kan leda till stora utbrott. I förskolan är dessa barn krävande och behöver ständig 

uppsyn (Beckman och Fernell, 2007). Barn med ADHD blir också lätt distraherade, har svårt 

att planera och organisera sina aktiviteter. De tappar lätt bort saker och kan ses som glömska 

(Eriksson, 2003). De har även svårt att följa regler, visa hänsyn och visar intresse för andra. 

Alla dessa färdigheter behöver barnet få tid att träna på (Hellström, 2007). Barn kan också ha 

svårt med förändringar och vara överdrivet tillbakadragna. Det är viktigt att kunna se tecken 

tidigt för att förhindra emotionella eller sociala svårigheter i framtiden (Nadeau, Littman och 

Quinn, 2002). 
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Miljöns betydelse  

Barn med ADHD behöver en lugn miljö runt omkring sig, de behöver också en strukturerad 

vardag och tycker inte om när det inte blir som det var bestämt, rutiner är därför viktigt. 

Genom att använda sig av  ett schema med bilder kan barnet se vad som kommer att hända 

under dagen på förskolan. Scheman finns också i hemmet, så att barnet kan se vad de ska göra 

hemma t.ex. i vilken ordning man ska ta på sig kläderna (Eriksson, 2003). En ADHD vänlig 

miljö ska enligt Hellström (2007) vara lugn ,överblickbar och saker ska helst finnas på samma 

plats. Barn men ADHD mår allra bäst om en dag är förutsägbar och strukturerad. Det är också 

viktigt att en vuxen finns som kan förklara sammanhanget. 

Bemötandet 

Det finns många saker som omgivningen kan göra för att begränsa symtomen och för att 

minska de svårigheter barn har i vardagssituationer. Genom att ge föräldrar, förskollärare och 

närstående kunskap om funktionshindret som barn besitter samt att ge redskap för att hantera 

svårigheterna. Det är också viktigt att ge barn kunskap om funktionshindret och barnet själv. 

Vilket kan ge barnet själv möjlighet att utveckla sina färdigheter att fungera i vardagen. Detta 

kan gälla t.ex.  samspelsförmåga, impulsreglering, minnesförmåga och problemlösning. Dessa 

barn har också svårt att ta till sig ett budskap om det är för långt. Det är därför viktigt att vara 

enkel, rak och tydlig när man pratar med barnet (Hellström, 2007). Barn med ADHD behöver 

respekt och någon som förstår dem anser Widerlöv (1999) att visa respekt är inte att låtsas 

som att inget har hänt, straffa eller placera barn i en mindre grupp där alla beter sig likadant. 

Respekt är att förstå och genom kunskap om diagnosen ADHD kan man förstå och respektera. 

Eriksson (2003) anser att man måste ta hänsyn vad barnet har i sin ryggsäck och acceptera de 

små avvikelserna utan att handikappförklara. Omgivningen bör acceptera avvikelsen och där 

med göra vår värld mindre fyrkantig. Hellström (2007) anser att när barnet gör olämpliga 

saker eller provocerar kan det vara bra att avstå från att tillrättavisa barnet och ignorera, 

eftersom barn tröttnar och går och gör något annat. Men att sätta gränser är också nödvändigt. 

Som förälder eller förskollärare ska man ingripa lugnt och effektivt utan att hamna i obalans 

eller tappa fattningen. Det är viktigt att ha ett positivt förhållningssätt anser  Kutscher (2010), 

genom att söka glädje och alltid ställa sig frågan ”varför gjorde barnen så” eftersom det alltid 

finns en förklaring. Genom att ha en positiv stämning ökar känslan av framsteg då man 

underlättar för barnen när de behöver det.  
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Finns det någon skillnad mellan pojkar och flickor? 

Det kan finnas en skillnad mellan pojkar och flickor som har ADHD. Pojkar visar symtomen 

impulsivitet, utåtagerande beteende och är aktiva. Flickor kan vara pratiga, socialt 

tillbakadragna, glömska, ha dålig självkänsla och ha dålig social kompetens etc. Därför är det 

svårt att flickor får diagnosen ADHD, eftersom de är svåra att upptäcka. Både pojkar och 

flickor behöver inte ha alla dessa symtom, men minst sex av dem ska uppfyllas (Nadeau, 

Littman och Quinn, 2002). 
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Metod  

I detta kapitel kommer jag att beskriva val av metod, dvs. hur jag sökt svar på mina frågor.  

Val av metod  

Syftet med examensarbetet var att undersöka på vilket sätt förskollärare och 

specialpedagogerna bemöter och organiserar verksamheten för barn med ett avvikande 

beteende. För att undersöka vad förskollärare och specialpedagoger arbetar använde jag mig 

av en kvalitativ undersökning som enligt Patel & Davidson (2003) innebär att skapa en 

kunskap och förståelse kring de frågor som ställs. Kvalitativ undersökning handlar om att 

bearbeta sina frågor menar Patel & Davidson (2003). Genom att antingen bearbeta eller 

analysera sin undersökning med hjälp av ljudinspelning eller videoinspelning, utförs sedan en 

textgranskning vad som är mest lämpligt att ha med i arbetet.  Patel & Davidson (2003) anser 

att en kvalitativ undersökning är väldigt arbets- och tidskrävande.   

Inom den kvalitativa undersökningen har jag valt att rikta in mig på fenomenologi ansatsen 

som handlar om olika uppfattningar av ett fenomen, i mitt fall är barn med avvikande 

beteende. Under 1970–talet utvecklades ansatsen av den svenska pedagogen Marton, där 

kvalitativ undersökning handlar om att studera lärande. Fenomenologi är ett centralt begrepp 

som innebär uppfattningen av människors innehåll mellan sig själv och omvärlden (Patel & 

Davidson (2003).  

Varför har jag valt en kvalitativ undersökningsmetod? Enligt Patel & Davidson (2003) 

handlar kvalitativmetod om att ge intervjupersonen en hög grad strukturering dvs. utrymme 

för att svara med egna ord, men även att intervjupersonerna kan välja att ställa frågor i en viss 

ordning som känns bäst. Bryman (2002) tar upp om kvalitativmetod, han anser att kvalitativ 

undersökning kan tolkas på flera olika sätt, där en intervjuperson skapar en datainsamling och 

samlar in och analyserar dokument och texter som kallas för kvalitativmetod. Varför 

kvalitativmetod, handlar om kopplingen mellan praktik och teori där teoretiska frågor styr 

problemformuleringen som sedan styr insamlingen och analysen av data. Resultaten kan 

sedan samordnas till relevant teori (Bryman (2002). Jag har via min undersökning använt mig 

av nedskrivna frågor, personliga möten, e-post samt inspelning av pedagoger för att få svar på 

min undersökning. 
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Intervju  

Under intervjuerna använde jag mig av en semi-strukturerad intervju som innebär enligt 

Bryman (2002) ett slags scheman med frågor som används vid intervjun. Jag använde mig av 

semi– strukturerade frågor. Intervjupersonerna och jag kunde ställa följdfrågor för att skapa 

en djupare förståelse och kunskap om barn med avvikande beteende. Intervjupersonen har 

utifrån Bryman (2002) en frihet att utforma svaren på sitt sätt enligt de frågor som ställs.  

Urval  

Jag har valde att intervjua fyra förskollärare och två specialpedagoger för ett bredare 

perspektiv. Bryman (2002) anser att bekvämlighetsurval innebär möjligheten att samla in data 

från de intervjupersoner som valts och som även finns i närheten av min undersökning (2002). 

Där jag även valde även två specialpedagoger och fyra förskollärare för att skapa mig en 

bredare förståelse för hur de bemöter/arbetar med avvikande barn i förskolan.   

Genomförande  

När jag tog kontakt med intervjupersonerna förklarade jag att mitt arbete kommer handla om 

barn i svårigheter med inriktning mot avvikande beteende. Jag skickade även ut 

intervjufrågorna till de pedagoger som stöd för att underlätta och skapa sig en trygghet inför 

intervjun. Mina intervjufrågor bestod även av en kort information om arbetet, mitt syfte, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskrav med hjälp av ljudinspelning, rätt att avbryta intervjun 

och kontakt uppgifter till mig vid frågor.  Jag bestämde möte med pedagogerna och fick deras 

tillåtelse för muntlig intervju med hjälp av ljudinspelning. Ljudinspelning ansågs lättare, 

genom att kunna lyssna och tolka den fakta som sagts av pedagogerna. Patel och Davidson 

anser att ljudinspelning är både en fördel och nackdel. Via ljudinspelning registreras 

intervjupersonernas svar korrekt. Medans nackdelen är all efterarbete genom granskning av 

arbetet menar Patel och Davidson (2003). De anser att ljudinspelning är en möjlighet för att 

kunna gå tillbaka och lyssna av våra formulerade frågor för att sedan kunna lära sig av sina 

misstag.  

 Bearbetning och analys  

 Efter intervjuerna bearbetade jag materialet direkt genom att tydligt skriva ner all fakta och 

belysa de likheter och olikheterna som bestod mellan pedagogerna. De olikheter och likheter 

kommer dramatiseras och ha en grund i de undersökningsfrågor som ställs. Ett exempel på 

likheter var att några av de intervjuade organiserade förskolans verksamhet genom att 

strukturera för att kunna bemöta barn med avvikande beteende på bästa sätt.  
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Jag ställde också frågan ”vad är ett avvikande beteende för dig?” ansåg pedagogerna var ett 

brett ämne. Genom att vägleda pedagogerna till utåtagerande barn med inriktning mot ADHD 

ansågs frågan vara lättare att besvara. Jag upplevde att jag kunde få rik information.  

Trovärdighet och äkthet  

Bryman (2002) tar upp om begreppet trovärdighet och äkthet som motsvarar en kvalitativ 

forskning. Trovärdighet handlar om hur forskaren skapar intervjun där den framstår korrekt i 

intervjupersonens ögon. Bryman (2002) och Patel & Davidsson (2003) tar även upp om 

begreppet reliabilitet som handlar om resultatets trovärdighet på de undersökningar som gjorts 

enligt rapporten. Bryman menar att begreppet reliabilitet handlar om den verkliga bilden 

forskaren har av verkligheten.  Äkthet belyser Bryman om olika forskningspolitiska 

konsekvenser till exempel en rättvis bild, som innebär om undersökningen ger en rättvis bild 

av de olika uppfattningar och åsikter vi skapar. Äkthet handlar också om undersökningen 

stödjer intervjupersonerna som har medverkat, har de fått en bättre bild av hur andra upplever 

verksamheten och har undersökningen skapat möjligheter för intervjupersonerna genom att ta 

till sig de åtgärder som erfordras (2002). 

Under arbetets gång har jag granskat mina intervjufrågor enligt trovärdighet och äkthet, där 

intervjupersonerna fick mina frågor några dagar innan intervjun. Fördelen är att 

intervjupersonerna har kunnat skaffa sig fakta och vara förberedda på området. Jag har även 

under varje intervju granskat resultat och reflekterat om alla har kommit fram till samma 

resultat kring frågorna. Har varit en fördel för mina intervjuer enligt trovärdigheten där jag 

riktade in mig på sex olika förskolor för att skapa mig en bredare fakta kring ämnet.  

Etiska ställningstagande  

Under mitt examensarbete har jag tagit del av olika etiska forskningsprinciper. 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra olika etiska huvudkrav som kallas för 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär en beskrivning på hur undersökningen kommer att genomföras 

(2002). De är viktigt att lämna information om hur intervjun kommer att gå till och vilka 

”krav” som ställs. Enligt vetenskapsområdet handlar samtyckeskravet om att intervjupersonen 

själv får vara med och bestämma om den vill delta i undersökningen eller inte. Den tredje 

huvudkravet är konfidentialitetskravet som innebär att intervjupersonerna ska känna till att 

deras intervju är anonym. Enligt den fjärde huvudkravet handlar om nyttjandekravet som 

innebär att intervjupersonen är full informerad om att all material är anonymt och kommer 

bara användas till undersökningen (vetenskapsrådet, 2002). 
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I mitt fall har jag använt mig av alla huvudkrav, där intervjupersonerna fick reda på all 

information via mail innan intervjun genomfördes. (Bilaga A). 

Metodkritik  

Under de intervjuer jag har sammanställt har jag märkt att min intervjufråga om avvikande 

beteende ansågs vara ett brett område att undersöka om. Efter första intervjun fick jag tänka 

om och rikta in mig mer på utåtagerande barn i förskolan.  Vilket kunde leda till en bredare 

förståelse om barn med ett avvikande beteende redan från början. Min planering angående 

undersökningen gick som planerat tills en av intervjupersonerna blev sjuk och intervjun blev 

utdragen. Jag fick göra min intervju en vecka senare, vilket var både en fördel och nackdel då 

jag fick mer tid att renskriva de andra intervjuerna. Min muntliga intervjumetod bestod av 

ljudinspelning vilket Patel & Davidson (2003) anser är betydelsefullt då all fakta kvarstår. 

Enligt ovanstående rubrik ”genomförande” påpekar Patel & Davidson där ljudinspelning är en 

möjlighet för att kunna gå tillbaka och lyssna av våra formulerade frågorna för att sedan 

kunna lära sig av sina misstag. Bryman (2002) anser att transkribera kan ta lång tid, vilket kan 

leda till mindre tid till de andra delarna av rapporten. Alla intervjupersoner som medverkade i 

min undersökning fick enligt mig äran att få tillbaka sina intervjuer renskrivna om de ville. En 

av  sex intervjupersoner var intresserade av detta.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
16 

Resultat och Analys  

I resultatkapitel presenterar kapitlets underrubriker. I texten presenterar jag min studie i sju 

underrubriker som finns i kapitlet, syn på grunden för avvikande beteende.  

Avvikande  beteende  

Pedagogerna jag intervjuade anser att ett avvikande beteende är när ett barn avviker från 

normerna/normaliteten och barn som inte riktigt följer med i utvecklingen. Detta håller även 

Hellström (2003) med om och anser att ett avvikande beteende handlar om hur vi själva ser på 

det. Barn med ett avvikande beteende ses som annorlunda av omgivningen (2003). När jag 

intervjuade pedagoger och specialpedagoger om vad de ansågs vara ett avvikande beteende, 

var det en del som hade svårt med vart gränsen gick eftersom de ansåg att avvikande beteende 

är rätt brett. Därför fick jag rikta in mig på utåtagerande barn med inriktning mot ADHD där 

intervjupersonerna direkt förstod vilket område jag ville veta mer av. Pedagogerna påpekar att 

”det handlar inte bara om att problemet ligger hos barnet utan också hos oss pedagoger och 

miljön runt om kring”, vilket även Gerland och Aspeflo (2009) håller med om. I förskolans 

reviderade läroplan (2010) står det att ”den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla 

barn i förskolan” (Lpfö98,2010:7). Därför blev det intressant att utforska om hur förskolan 

och pedagogerna bemöter och organiserar verksamheten för barn med ett avvikande beteende. 

Men också att undersöka hur pedagogerna i förskolan bemöter och skapar förståelse för barn 

med avvikande beteende.  

Orsaker  

Intervjupersonerna ansåg att orsakerna för ett avvikande beteende kunde bero på många olika 

sätt. Men att de kunde bero på det sociala samspelet, pedagogernas förhållningssätt, språket, 

koncentrationen, miljön eller någon slags diagnos. Barnets uppfostran hemma eller miljön på 

förskolan anser pedagogerna beror på att många barn inte klarar av för stora grupper. Enligt 

en av pedagogerna kallas miljön för den tredje pedagogen, där vi har en möjlighet att förändra 

miljön när det behövs. ”De är pedagogernas uppdrag att organisera verksamheten och miljön 

så de bästa förutsättningar skapas för att barnet ska lyckas. Då handlar det om att dela grupper 

för att skapa en lugn lekmiljö för barn med t:ex ADHD” anser en av intervjupersonerna. Med 

detta anser Hellström (2003) att pedagogens uppgift är att förebygga och lindra problem 

genom att fokusera på de möjligheter som finns. Hon menar att det är viktigt som pedagog att 

utgå från sitt eget arbetssätt för att kunna påverka utvecklingen för barn med svårigheter 

(2003).   
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Bemötandet och pedagogens förhållningssätt 

Under mina intervjuer märkte jag även att samtliga pedagoger arbetade på ett liknande sätt när 

det gäller avvikande beteende. Med detta menas att pedagogerna använder sig av tydliga 

ramar, specifika scheman, ritprata, hjälpjag och struktur i verksamheten som stöd för barn i 

svårigheter. Kadesjö (2007) anser att struktur handlar om att ge barnen fasta rutiner vid 

vardagssituationer. Han påpekar också att gränser och tydlighet är betydelsefullt för barn i 

svårigheter. Genom att skapa bra förutsättningar gäller det som pedagog att vara trygg i sin 

yrkesroll anser Kadesjö (2007).  Detta håller även intervjupedagogerna med om och anser att 

de ska finnas en trygg miljö och vuxen närvaro för att utveckla barnets förutsättningar att 

lyckas. Att vi pedagoger hela tiden tänker ” vad gynnar det här barnet?”.  

Först försöker de pedagoger jag intervjuade att ringa in var svårigheterna befinner sig och 

sedan skapa en kontakt och god relation med barnet, och även med vårdnadshavarna. Gerland 

& Aspeflo (2009) anser att kontakten mellan föräldrar och pedagoger är i stort sett en 

balansgång. Där samtal om barnets svårigheter kan vara känsligt (2009). Intervjupersonerna 

anser att det ändå är viktigt att vårdnadshavarna är införstådda att specialpedagoger är 

inkopplade. En av intervjupedagogerna anser att ”Samarbete med föräldrarna för att varje 

barn får den möjlighet till utveckling för sina förutsättningar”. Men även att pedagoger 

försöker anpassa verksamheten till alla barn med genom att ta hänsyn till behov och 

förutsättningar verksamheten har att erbjuda. De anser att ”alla barn ska få tillfredställa sina 

framsteg, övervinna svårigheter och vara en tillgång i gruppen”. I en utåtagerande situation är 

det viktigt att en pedagog finns nära och utgår från värdegrundstänket. ”Det handlar mycket 

om att se möjligheter och se det positiva hos varje barn, stödja, uppmuntra och ge bra 

förutsättningar”. En av intervjupersonerna anser att pedagoger inte ska fokusera på det 

negativa hos varje barn, utan se möjligheterna och bemöta barnen med respekt, värdighet och 

att fokusera på det positiva. Det handlar mycket om vårt förhållningssätt säger de pedagoger 

jag intervjuade. ”Genom att skapa en öppen dialog med både kollegor och föräldrar underlätta 

för barn med problem”. En av pedagogerna tog upp om att ”förskolan ska helst anordnas eller 

arbeta för att nå dem mål som ställs upp för den pedagogiska verksamheten, omsorg om att 

man ska samarbeta med föräldrarna för att varje barn får den möjligheten till utveckling för 

sina förutsättningar”.  Det är förskolans uppgift att bemöta barnen med tydlighet, struktur och 

fasta rutiner för att stödja barn med svårigheter anser pedagogerna.  
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Miljös betydelse  

Enligt intervjupersonerna ska pedagoger utgå från barnets behov och anpassa miljön efter 

barnet. De menar om miljön anpassas för ett barn, då gynnar det alla barn.  En av 

pedagogerna ser att de finns en vinning med att ändra miljön, men att inte ändra för mycket då 

vissa barn inte klarar av för mycket intryck och förändringar. Många av pedagogerna anser att 

utåtagerande barn fungerar bättre i en utomhusmiljö pga. större rörelsemönster. Inomhus vill 

helst inte pedagogerna ha något spring, inga höga ljud eftersom det påfrestar barn med t:ex 

ADHD. En av pedagogerna påpekar att ”jag kan också se att barn gruppen har förändrats sen 

förr. Barn som behöver extra stöd och stöttning märks mycket mer nu än vad de har gjort 

innan”. Hon tror att det är ett resultat av att pedagoger har för stora barngrupper och att 

verksamheten strävar efter att arbeta efter en skola för alla. Tidigare fanns det speciella 

avdelningar som hade speciella resurser som tog hand om barn med svårigheter. ”Tanken är 

jätte god men det finns inte riktigt resurser till att möta dessa barn i de stora barn grupperna 

tyvärr”. Detta håller även de andra pedagogerna  med om och anser att smågrupper är en 

fördel, pedagogerna kommer närmre barnen och alla barn kan få komma till tals. Pedagogerna 

på förskolan bör rikta in sig på vad verksamheten har att ge och se möjligheterna som finns 

anser Hellström (2003). Viktigt som pedagog att utgå efter sitt arbetssätt för att kunna 

förändra miljön och påverka barnets utveckling positivt.  

Misstankar  

Intervjupersonerna anser att det är viktigt som pedagog att kunna samtala med kollegorna och 

hur de upplever situationen vid misstankar om ett barn har ett avvikande beteende. En av 

pedagogerna påpekar ”de är farligt att säga att ett barn bär ett problem, vi får ta det på oss och 

säga ”vi bär ett problem”, där pedagoger ska anpassa förskolan efter varje barn. Enligt en av 

intervjupersonerna som är specialpedagog anser att ställa en diagnos är idag ovanligt. ”Men vi 

kanske jobbar som om ett barn har en diagnos som t.ex. ADHD med vissa barn”. När det gäller 

utvecklingssamtal, se vilken bild pedagogen har på barnet i förskolan och om den bilden 

stämmer överrens med föräldrarnas bild? Intervjupersonerna anser att utvecklingssamtal är 

viktigt, genom att börja ett samtal med något positivt och sluta med något positivt, men att de 

inte undviker problemet. Detta håller även Gerland & Aspeflo (2009) med om och anser att 

samtal med vårdnadshavarna är viktigt, där pedagoger bör tänka på att ha tydliga, positiva 

samtal och använda sin fingertoppskänsla i mötet. De anser att börja ett samtal om barnets 

styrkor och något positivt får vårdnadshavarna att känna pedagogernas delaktighet till barnet 

(2009).  
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De jag intervjuade anser att specialpedagogen är en stor tillgång vid misstankar om ett barn 

har problem. Specialpedagogen kommer ut till förskolor och observerar verksamheten, men 

även enskilda barn om det behövs. Specialpedagogen måste alltid ha vårdnadshavarnas 

tillåtelse innan observation. Vid misstankar om att ett barn far illa samtalar arbetslaget med 

varandra först och sedan tar kontakt med förskolechefen och därefter specialpedagogen. Vid 

stora problem använder förskolorna sig av flödesschema (Bilaga 2), där personalen 

dokumenterar och skriver ner hur de jobbar i första skedet och sen vilka insatser som behövs. 

Specialpedagogen menar, blir en specialpedagog inkopplad fortsätter pedagogerna med en 

kartläggning då pedagogerna ringar in ”vad är problemet” ”vad oroar vi oss för?” ”Vad tror vi 

det handlar om?” Sedan upprättas en handlingsplan där pedagogerna kan arbeta på olika 

nivåer som t:ex organisationsnivå, skolnivå, gruppnivå och individnivå. Sen arbetar de efter 

en handlingsplan och gör utvärderingar för att se om barnet fungerar bättre i förskolan. Om ett 

barn far riktigt illa har pedagogerna skyldighet att anmäla.  

Respekt   

De jag intervjuade anser att ”de andra barnen i förskolan är fantastiska att lägga värderingar i 

att vi alla är olika”. Intervjupersonerna anser att de handlar mycket om pedagogens 

förhållningssätt men även barnets uppgift att kunna acceptera och respektera varandra. Barn 

med ADHD behöver någon som respekterar och förstår deras beteende anser Widerlöv (1999), 

där Eriksson (2003) menar de är viktigt att visa hänsyn för vad barnet har i sin ryggsäck och 

kunna respektera och accepteras varandras små avvikelser (2003). Intervjupersonerna menar 

att de är pedagogens uppgift att betona, ”det är ok att vara annorlunda”. ”Visst finns det 

maktkamper, man får arbeta mycket med empati och medkänsla”, hur barn ska vara mot 

varandra. De menar att, barn har oftast en förståelse till barn som är annorlunda. ”Dem 

fokuserar inte på det avvikande beteendet utan mer på vad barnet gör”. Barn ser och förstår 

mer än vad pedagogen tror. Det handlar om att pedagogen har ett bra förhållningssätt, där alla 

barn är omtyckta och sedda för den de är. En av pedagogerna påpekar ”vi måste arbeta efter 

de och i våran likabehandlingsplan att inget barn blir kränkt för att den är annorlunda”. Därför 

är vårat förhållningssätt och vad vi vill förmedla till barnen viktigt. En av pedagogerna 

påpekar att ”Barn ser hur man gör, inte hur man säger” Hon anser att  alla barn ska bli 

respekterade!  
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Stöd och handledning  

De förskolor jag intervjuade använde sig av en specialpedagog som hjälpmedel. 

Specialpedagogen får själv stöd och lyfter ärenden med andra specialpedagoger. Hon har 

också bra kontakt med logoped, BVC och habiliteringen. En specialpedagog hjälper till med 

utredningar, handlingsplaner och utvecklingssamtal m.m. De pedagoger jag intervjuade 

vänder sig oftast till en specialpedagog eftersom de själva inte har någon spetskompetens. Det 

är viktigt att specialpedagoger och förskollärare samtalar med föräldrarna så dem förstår att 

pedagogerna gör detta för att gynna barnet. En av de specialpedagoger jag intervjuade hade 

varit med om föräldrar som inte vill inse att deras barn är annorlunda. Specialpedagogen 

menar de är en jobbig insikt att få som förälder. ”Specialpedagoger kan erbjuda, men 

föräldrarna har de slutgiltiga beslutet”. Medan andra föräldrar är tacksamma och vill barnets 

bästa och är inställd att få den hjälp som behövs. Specialpedagogen menar ”pedagogens 

uppgift är att kunna stötta, finnas där och hjälpa, inte att tala om vad som är fel på barnet”. 

Viktigt att pedagogen har föräldern på sin sida eftersom de måsta ha förälderns godkännande 

för att kunna observera barnet säger en av specialpedagogerna. Därför är det angeläget att 

pedagoger skapar en bra relation med föräldrarna.  

Förskolans uppdrag är att se till varje barn och utgå från förskolans reviderade läroplan enligt 

värdegrundsarbete och människans egenvärde. En av intervjupedagogerna tog upp om att 

”förskolan ska helst anordnas eller arbeta för att nå dem mål som ställs upp för den 

pedagogiska verksamheten, omsorg om att man ska samarbeta med föräldrarna för att varje 

barn får den möjligheten till utveckling för sina förutsättningar”. Enligt Hellström (2003) är 

pedagogernas uppgift att hjälpa barn att lära känna sig själva och skapa förståelse för sina 

livsvillkor (2003).   

En av specialpedagogerna gav också ett tips.   

”Om man ska gå ett steg längre är det väldigt viktigt att förskollärarna har en bra relation med 

förskoleklassen. När du lämnar dessa barnen sen är det bra om de har en kännedom om deras 

barn. Om IUP ska kunna skickas upp måste föräldrarna gå med på detta först. Viktigt att det 

följer med upp och inte bara fastnar i det som händer här och nu i förskolan utan att man har 

en bra överlämning”. 

 

 



 
21 

Diskussion  

I diskussions kapitlet kommer jag att analysera och granska de svar jag har fått fram från mina 

intervjuer. Jag kommer även kritiskt reflektera och tolka de svar jag har fått av mina 

intervjupersoner. Rubrikerna i diskussions kapitlet ligger som grund i mitt resultat kapitel. 

Slutligen kommer jag att analysera  mig själv som författare och därefter min egen roll i 

arbetet.  

Miljö och respekt  

Jag intervjuade fyra förskollärare och två specialpedagoger som arbetar på olika förskolor 

som befinner sig i en liten stad. I mina intervjuer kom jag fram till att de arbetar lika inom 

vissa områden i sina verksamheter.  De anser att det är viktigt att pedagoger får barnen att 

förstå, respektera och acceptera varandra. Miljön anpassas väldigt mycket till barn med 

särskilt behov, där en av intervjupersonerna anser att för mycket saker på väggarna kan orsaka 

oro för barn med problem. De anser också att fria utrymmen och att skapa en lugnare miljö får 

barn med t:ex ADHD att må bättre.  De flesta förskolorna arbetade och fokuserade mycket på 

att strukturera vardagen, där de kan använda sig av scheman som ett hjälpmedel. Där 

Hellström (2007 och Waclaw (1999)  anser att scheman är viktigt för barn med diagnoser som 

ADHD. Förskollärarna anser att det är viktigt att barn får ha sina speciella platser vid maten 

och samlingar. Barn med särskilda behov bemöts annorlunda genom att det finns en vuxen i 

närheten hela tiden. Detta anser jag är bra, det är bra att de kan umgås med andra barn och att 

de får vara annorlunda, men att det accepteras av omgivningen. Enligt Axengrip & Axengrip  

(2001) anses ADHD är osynligt hinder, men att de kan vara arbetsamt att leva med det för 

individen. Jag anser att förhållningssättet har en stor betydelse för barn med avvikande 

beteende. Det är viktigt att de andra barnen ser att barn med avvikande beteende inte 

behandlas annorlunda. I förskolans reviderade läroplan (2010) står det att ”vuxnas 

förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som 

gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder” (Lpfö98, rev 

2010:6).  Därför anser jag att vuxnas förhållningssätt i verksamheten till barn med avvikande 

beteende accepteras och respekteras av andra barn i verksamheten. De jag intervjuade anser 

att arbeta i smågrupper är bättre än i stora grupper eftersom det blir för stökigt och stressigt 

för barnen. Därför behöver barnen en lugn miljö runtomkring sig och en strukturerad vardag 

anser Eriksson (2003). Jag anser också att dessa barn mår bättre av en lugn miljö och att vistas 

i mindre grupper. Därmed anser jag att man kan förhindra ett utbrott och kunna se tidiga 

tecken innan det är för sent. En av pedagogerna anser att det är bra om det finns en vuxen i 
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närheten hela tiden, för att kunna vara snabb och förhindra konflikter eller finnas tillhands. 

Jag anser att om man som pedagogen säger att det är viktigt att man finns nära barn med 

avvikande beteende, blir även vardagen hos barnet tryggare och rolig. Förskolans verksamhet 

ska bemöta barn vart barnen befinner sig och ”verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik 

för alla barn som deltar” (Lpfö98, 2010:7).  

Misstankar och orsaker  

De jag intervjuade arbetade på liknande sätt vid misstankar och orsaker om att ett barn har ett 

avvikande beteende. De anser det är viktigt som pedagog att kunna samtala med kollegorna 

och hur de upplever situationen vid misstankar om ett barn har ett avvikande beteende. 

Pedagogerna samtalar först med föräldrarna under utvecklingssamtal, se vilken bild 

pedagogen har på barnet i förskolan och om den bilden stämmer överrens med föräldrarnas 

bild? Därefter lämnas detta vidare till förskolechefen eller en specialpedagog och om de 

behövs tog de kontakt med BVC om de skulle bli en utredning.. Specialpedagogen är en stor 

tillgång vid misstankar om ett barn har problem. Vid stora problem använder förskolorna sig 

av flödesschema (Bilaga 2), där dokumenterar personalen och skriver ner hur de jobbar i 

första skedet och sen vilka insatser. Blir en specialpedagog inkopplad fortsätter pedagogerna 

med en kartläggning då pedagogerna ringar in ”vad är problemet” ”vad oroar vi oss för?” 

”Vad tror vi det handlar om?” Sedan upprättas en handlingsplan där pedagogerna kan arbeta 

på olika nivåer som t:ex organisationsnivå, skolnivå, gruppnivå och individnivå. Sen arbetar 

de efter en handlingsplan och gör utvärderingar för att se om barnet fungerar bättre i 

förskolan. Om ett barn far riktigt illa har pedagogerna skyldighet att anmäla. Jag anser att 

deras metoder är bra och att man på olika sätt kan komma fram till ett resultat. Något som jag 

tror påverkar situationen är hur bra föräldrakontakt arbetslaget har och hur man framför 

resultatet.  ”Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas 

en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer” (Lpfö98, 2010:15). Jag 

anser att kontakten och samtalet mellan förskollärare och föräldrar är en viktig faktor för att 

kunna vara ett stort stöd för de föräldrar och barnet med särskilda behov.  
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Socialt samspel  

Både förskollärarna och specialpedagogerna anser att barn med avvikande beteende som 

ADHD har svårigheter inom de sociala samspelet, där barnet ska kunna fungera i olika 

leksituationer, kunna samtala med andra och möta olika förändringar. Förskolans uppdrag är 

att ”personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är 

viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter” (Lpfö98, rev 

2010:5). Där pedagogerna anser att alla barn ska få känna sig tillfredställda och övervinna 

sina svårigheter för att känna sig som en i ”gänget”. Där jag anser att det är viktigt att ta 

hänsyn till barnets olika behov och förutsättningar.  

 Metoddiskussion  

Genom mina intervjuer har jag fått veta om hur pedagoger bemöter och organiserar upp 

verksamheten för barn med svårigheter och diagnoser. Men jag anser att en diagnos inte 

behövs i verksamheten eftersom man ska stödja, se och bemöta varje individ där de befinner 

sig.  

 

Inom ADHD anser jag att det är viktigt att man som förskollärare är lugn, har tålamod och 

accepterar barnet. Genom intervjun fick jag reda på mer som inte litteraturen tog upp. Jag 

anser att intervjuer är bra eftersom man får vetenskap om hur de arbetar i sina verksamheter 

med barn med svårigheter. Detta är svårt att finna i litteratur eftersom alla arbetar på olika 

sätt. Det finns inget rätt eller fel sätt att arbeta på. Det viktigaste är att man gör det bästa för 

barnet och att finnas till hands.  

Sammanfattning och avslutning 

Innan jag gjorde detta examensarbetet har jag träffat barn som är bråkiga, stökiga och som jag 

inte förstår mig på. Jag har också lyssnat till personalen när jag varit på olika förskolor, och då 

har jag fått olika ”beskrivningar” på barn som anses vara stökiga och som behöver mer tillsyn 

än de andra. Med detta menar jag att personalen inte behandlar alla barn lika utan bara ser de 

stökiga. Jag menar att det är viktigt att tänka ett steg längre och att acceptera barns olikheter.  

Med hjälp av litteratur och intervjuer har jag nu lärt mig att de stökiga och bråkiga barnen kan 

ha ett symtom som kan leda till en diagnos. Nu har jag fått mer erfarenheter och jag anser att 

det är viktigt att göra det bästa av varje situation. Jag har lärt mig mera om barn med 

avvikande beteende och med diagnosen ADHD vilket var ett syfte med mitt examensarbete. 

Jag har också fått en bredare förståelse för de avvikande barnen och för hur personalen 

bemöter och organiserar verksamheten för dessa barn. Jag ville undersöka på hur pedagoger 
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bemöter barn med ett avvikande beteende i förskolans verksamhet. Resultatet jag fick är att 

man ska bemöta alla barn på deras nivå och om man misstänker något så tar pedagogerna 

kontakt med både föräldrarna och specialpedagog. Detta tycker jag är bra för att de får tips 

och idéer på hur man arbetar och utformar verksamheten för dessa barn.   

Fortsatta forskningsfrågor  

Enligt mina forskningsfrågor hade det varit intressant att fortsätta utveckla och göra studien 

större genom population via flera lärare, psykologer eller andra yrkesgrupper.   
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Bilaga A   
Hej! 

Jag heter Matilda Persson och mitt examensarbete kommer handla om barn med avvikande 

beteende. Där mitt syfte är att undersöka hur förskolan bemöter och organiserar verksamheten 

då det finns barn med avvikande beteende. Ett annat syfte är att undersöka hur pedagoger i 

förskolan bemöter och skapar förståelse för barn med avvikande beteende.  

Men först ville jag meddela dig om att all material är anonymt, där inga namn på personer 

eller skola/förskola kommer att vara med i texten. Jag kommer också använda mig av ett 

samtyckeskrav, där jag har tänkt att spela in dig med hjälp av min mobil. Där du har rätt att 

avbryta intervjun när du vill. All material kommer endast vara till mitt examensarbete. Om du 

vill se den utskrivna intervju jag gjort nu tillsammans med dig så får du gärna läsa den när jag 

skrivit ut intervjun.  

Fråga: 1   

Berätta lite om dig själv? (Dina erfarenheter, utbildning)  

Fråga:2  
Vad är ett avvikande beteende för dig?  

Hur bemöter man barnet på bästa sätt? 

Fråga: 3   

Vilka orsaker kan ligga bakom ett avvikande beteende? 

Fråga:4  

Hur bemöter du barn som har ett avvikande beteende/ svårigheter på förskolan?  

Fråga:5  

Vilka förhållningssätt tillämpas? 

Fråga:6   

Hur arbetar du med misstankar om ett barn har ett avvikande beteende?  

Fråga:7 

Hur påverkas miljön? (Förändring? Stora eller små grupper?)  

Fråga:8  

Hur visar man respekt och får andra barn att förstå/respektera barnen?  

Fråga:9 

Hur ser föräldrar kontakten ut?  

Fråga:10 
Vilket stöd eller handledning får ni pedagoger för att kunna möta och hjälpa ett barn med ett 

avvikande beteende?  

Tack för visat intresse!! Vid frågor kan ni kontakta mig på: 

Matilda Persson – Mobil nr: ******** eller Maila till: **************** 
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Bilaga B 

Neuropsykiatriska  funktionsnedsättningar (NPF) 

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan ha svårigheter med socialt 

samspel och ha koncentrations- och inlärningssvårigheter. Till de neuropsykiatriska 

diagnoserna brukar ADHD, ADD, Aspergers symdrom, autism, DAMP och Touretts symdrom 

vara inräknade (Gravander och Widerlöv, 1999). 

Enligt Attention (2012) märkts det tidigt under ett barns första levnadsår om de har NPF. Om 

ett barn har svårigheter i sitt tal, kan detta vara ett tidigt tecken. Barnen kan även vara 

överaktiva, svårt att sitta still, hamnar lätt i konflikter med andra och vara motoriskt klumpiga. 

De kan också ha svårt att anpassa sig och förstå hur man gör när man leker, är inte aktiva och 

verkar vara i drömmarnas värld. Widerlöv (1999) menar att inom NPF finns det tre faktorer 

som det diskuteras mycket om, det är,  mentaliseringsproblem, exekutiva funktionsstörningar 

och central koherens. De tre faktorerna kan skapa sociala och psykologiska konsekvenser hos 

en individ med NPF. 

Mentaliseringsproblem 

Menar att individen har svårigheter med att visa empati genom att ha svårt att förstå hur andra 

kan tänka eller känna. Ibland inte föreställa sig att andra kan känna eller tänka vilket kan bli 

svårt med den social kompetensen. För en individ med mentaliseringsproblem kan det ta lång 

tid att lära sig att tolka omgivningens signaler och kroppsspråk. 

Exekutiva funktionsstörningar  

Innebär att individen har planerings-, tidsuppfattnings-, koncentrations- och 

motivationssvårigheter. Har svårt att organisera sina sinnesintryck som ljud, syn, känsel eller 

lukt. Individer som inte har NPF lär sig att sålla bort de sinnesintryck som inte är intressanta 

som ljud långt borta och lär sig vad sinnesintrycken betyder. Genom detta ökar förmågan att 

kunna koncentrera sig på saker och inte annat (Widerlöv, 1999). Individer med NPF har 

svårigheter med detta, t.ex. individer med ADHD har svårigheter med arbetsminnet och att 

komma ihåg saker anser Dahlgren (2007). Det funktioner som finns i hjärnan kan sända fel 

meddelanden. Därför är det vanligt att ett barn med autism håller för ögonen vid höga ljud, 

eller skriker när någon rör vid dem eftersom det kan upplevas som smärtsamt (Widerlöv, 

1999). Exekutiva funktioner anses vara nödvändigt för att kunna hantera sin omvärld och sitt 

beteende i olika sammanhang (Dahlgren, 2007 och Kutscer, 2010). 
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Central koherens  

Handlar om att kunna skapa helhet utav detaljer, där människan normalt försöker samla 

information  från omvärlden och bilda ett sammanhang (Dahlgren, 2007). När en individ har 

svårigheter med detta blir det lätt att lära in detaljer. Individer med autistiska drag kan ha ett 

bra utantill minne som att kunna telefonkatalogen utantill. När en individ har brist på central 

koherens kan man också ha svårigheter med att känna igen ansikten, vilket bidrar med 

svårigheter av den empatiska förmågan. Empatisk förmåga innebär att förstå hur en annan har 

det och känner (Widerlöv, 1999). Dahlgren (2007) menar att de som har en extremform av 

svag central koherens ser enbart delarna inte helheten. Exempel ser inte en stol utan dess 

delar, fyra ben, en sits och ett ryggstöd, utan att försöka få ihop det till ett sammanhang. 
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Bilaga C 

 
 

 


