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ABSTRAKT 
Syftet med studien är att undersöka förskollärares erfarenheter av barn med ADHD-

diagnosen. Vi vill också undersöka om olika faktorer som miljö, pedagoger och ett 

anpassat arbetssätt kan underlätta för individen och hur det kan påverka barnets vardag.  

Vi vill även uppmärksamma diagnostiseringen av ADHD och vilka för- och nackdelar 

som kan förekomma vid tidig diagnostiering. Det för att pedagoger i förskolan ska kunna 

öka sin förståelse för diagnosen och bemöta barnen på rätt sätt. Vi har gjort en kvalitativ 

intervjustudie där sju pedagoger med erfarenhet av barn med ADHD deltog. 

Intervjufrågorna utgick ifrån studiens följande fyra frågeställningar: Hur går det till att 

ställa en ADHD-diagnos på ett barn i förskolan? Vad önskar pedagogerna att en 

diagnostisering ska leda till? Vilka negativa effekter kan diagnosen medföra? Hur 

anpassar pedagogerna sitt arbetssätt vid en ADHD-diagnos? I studien presenteras 

pedagogernas erfarenheter och åsikter gällande barn med ADHD i förskolan. De 

beskriver de för- och nackdelar en diagnos kan medföra och hur den påverkar individen, 

pedagogen och verksamheten. De berör också hur en diagnostisering går till och berättar 

sina synpunkter om deras delaktighet under en ADHD-utredning. Pedagogerna nämner 

även sin roll i att planera och utforma verksamheten så att den anpassas efter barn med 

ADHD. Det framkom i resultatet att pedagogernas resonemang och erfarenheter skiljer 

sig åt men de är överens om att en diagnos till övervägande del medför positiva effekter 

för barnen i förskolan. De negativa effekterna som en diagnos kan medföra anser 

pedagogerna kunna motverka genom god kompetens, rutiner, anpassad miljö samt 

vanligt sunt förnuft. 

 

Nyckelord: ADHD, diagnos, barn, pedagog, verksamhet, miljö, positiva effekter, 

negativa effekter, rutiner, struktur, anpassat arbetssätt, resurser, stöd, ligga steget före  

och specialpedagogik.  
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1 INTRODUKTION 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi träffat många barn som har behövt 

olika former av särskilt stöd och redan här väcktes vårt intresse för ämnet. När vi 

sedan läste vår specialisering, specialpedagogik, fick vi ytterligare upp ögonen och 

speciellt för ADHD-diagnosen. Det är svårt i stora barngrupper att se och bemöta alla 

barn därför ville vi synliggöra hur erfarna pedagoger bemöter och resonerar om 

ADHD-problematiken.  

 

Vår studie riktar in sig på hur pedagogen kan hjälpa de barn som har en ADHD-

diagnos och om ett anpassat arbetssätt kan påverka individen. Vi vill se vad dagens 

pedagoger har för kunskaper eftersom det är betydelsefullt att förstå att alla barn har 

ett lika värde och är unika som individer. I läroplanen för förskola, Lpfö98 (rev 

2010) går det att läsa följande: 

 

”De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens 

nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att 

lära ska stimuleras.” (Utbildningsdepartementet, 2010, s 6).  

 

Som citatet säger är det viktigt att stärka varje individ för att den ska känna sig 

betydelsefull oavsett livssituation. Här har förskolans pedagoger en oerhört stor och 

viktig uppgift då de måste anpassa arbetssätt och miljö efter varje enskild individ. 

Lpfö98 (rev 2010) tar också upp följande: 

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet 

i den, utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.” 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s 9). 
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2 BAKGRUND 
Vi har valt att utgå från ett specialpedagogiskt perspektiv där pedagoger arbetar 

utifrån att alla har ett lika värde oavsett problematik. Vi berör även Läroplanen för 

förskolan där vi beskriver pedagogernas uppdrag. Bakrundskapitlet synliggör till 

största del vad ADHD är för att få en förståelse för diagnosen. Vi går in på hur 

ADHD uppvisar sig i förskolan och hur en diagnostisering går till för att få en helhet 

av diagnosen och förstå händelseförloppet. Samt berörs pedagogens roll och hur 

miljön kan påverka individen. Detta för att få ökad förståelse för hur vi ska möta 

dessa barn i förskolan.  

 

2.1 Teoretiskt perspektiv  

Nedan beskrivs det specialpedagogiska perspektivet och dess innebörd där fokus 

ligger på hur pedagogerna ska bemöta alla barn i förskolan som individer. 

 

2.1.1 Specialpedagogiskt perspektiv 

Brodin & Lindstrand (2010) beskriver att inom det specialpedagogiska perspektivet 

förekommer begreppet en skola för alla, vilket bland annat innebär ett livslångt 

lärande och att förskolan arbetar med inkludering. Inkludering innebär gemenskap, 

deltagande, kommunikation samt att se varje individs behov. Det är viktigt att 

individen med hjälp av pedagoger ska kunna uppnå en självständighet och 

kontinuerligt utvecklas. Skolverket (2011) skriver att specialpedagogik berör barn 

som är i behov av särskilt stöd och barn med funktionshinder. Både Brodin & 

Lindstrand (2010) och Ahlberg (2007) poängterar att alla funktionsnedsättningar 

eller problematiker ska accepteras då alla har ett lika värde. Skolverket (2011) menar 

att man inom specialpedagogiken arbetar åtgärdande och förebyggande och enligt 

Brodin & Lindstrand (2010) är samarbete med föräldrarna en viktig del för att kunna 

arbeta främjande. För att kunna arbeta mot en skola för alla krävs det att 

pedagogerna ständigt försöker utveckla sin undervisning så att den kan anpassas till 

alla barn och elever. Enligt Rädda barnen (1989) innehåller FN:s barnkonvention 54 

artiklar som berör barns rättigheter, här framkommer det att barnets bästa alltid ska 

sättas i det främsta rummet. Alla barn ska respekteras och ses som en tillgång vilket 

även Utbildningsdepartementet (2010) påpekar. De är också överens om att inget 

barn ska diskrimineras oavsett problematik eller svårighet. Det specialpedagogiska 

perspektivet har också dessa tankar som utgångspunkt och menar att alla individer är 

lika mycket värda.  I läroplanen för förskola (Lpfö98, rev 2010) går det att läsa 

följande: 

 

”Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andras 

situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och 

utveckling. Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon 

anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.” 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s 4). 

 

I det specialpedagogiska perspektivet ses mångfald och elevers olikheter som en 

resurs som pedagoger bör ta tillvara på eftersom att alla har något att bidra med och 

alla lär av varandra. Specialpedagogiskt perspektiv ser också på elever som att de är i 
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svårigheter och inte med svårigheter. Utifrån detta synsätt hjälper och stöttar 

pedagogerna individen så att de tillsammans kan handskas med de svårigheter som 

uppstår (Brodin & Lindstrand, 2010). Ahlberg (2007) menar att det är tack vare 

specialpedagogiken som alla elevers olikheter kan mötas i den vanliga skolan. 

 

Enligt Skolverket (2011) brukar de barn som får specialpedagogiskt stöd delas in i 

olika grupper, beroende på vad för slags stöd de behöver, för att specialpedagogen 

lättare ska kunna ge rätt stöd till den enskilda individen. Dock ställer sig Skrtic 

(1991) kritisk till det här och menar att vi i dagen samhälle får två olika grupper av 

lärare. Det är delvis de lärare som klarar de ”normala” barnen och delvis de lärare 

som tar hand om de ”speciella” barnen. Han menar vidare att med den här 

uppdelningen så behöver inte dagens skola möta den utmaningen som uppstår med 

att möta alla elevers olikheter. Med andra ord är han kritisk till specialpedagogiken 

på så sätt att de vanliga lärarna inte behöver handskas med barns olikheter och 

svårigheter i samma uträckning. Skrtic (1991) poängterar att skolan borde ha en 

gemensam problemlösning där all personal samarbetar och tar till vara på varandras 

kompetenser för att möta de olikheter som finns.  

 

2.2 Läroplanen för förskola 

Här beskrivs pedagogernas uppdrag utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 

2010) med fokus på att se varje individs behov och tillgodose dessa.  

 

2.2.1 Förskolans uppdrag 

Skolinspektionen (2011) och Utbildningsdepartementet (2010) poängterar att 

förskolans pedagogiska uppdrag handlar om att bidra till ett livslångt lärande för alla 

barn. Förskolan ska hjälpa samtliga barn till att skapa och få med sig goda 

förutsättningar som de kan behöva senare i livet. Omsorg, fostran och lärande är tre 

nyckelord som förklarar vad som ingår i förskolans uppdrag (Skolinspektionen, 

2011). Förskolan utformas i enlighet med demokratiska värderingar och därmed ska 

all personal inom förskolan se varje individs unika värde (Utbildningsdepartementet, 

2010). Att arbeta efter en god värdegrund är ett av många viktiga uppdrag i förskolan 

vilket ska genomsyra hela verksamheten. I Lpfö98, (rev 2010) står det: 

 

”Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt 

egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten.” 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s 4). 

 

Enligt Utbildningsdepartementet (2010) finns det i Lpfö98, (rev 2010) strävansmål 

och riktlinjer som förskolan ska förhålla sig till. Riktlinjerna är till för att personalen 

i förskolan ska arbeta så att de strävar mot målen. Samtliga personer som arbetar i 

förskolan ska följa de normer och värden som finns eftersom att det är en del av 

förskolans uppdrag (a.a.). Alla barn ska ha rätt att vistas i förskolan, trots olika 

behov, då verksamheten ska anpassas efter individers olika förutsättningar. Barn som 

behöver mer stöd än andra ska få sina behov uppfyllda (a.a.). I Lpfö 98 (rev 2010) 

framkommer följande: 
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”Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd 

utformad med hänsyn till egna behov och förutsättningar.” 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s 5). 

 

Utbildningsdepartementet (2010) fortsätter och tar upp vikten av att personalen 

samspelar med både barn och föräldrar. Därmed skapas ett förtroende som är 

betydelsefullt att ha genom hela förskoletiden, och det kan speciellt bli ett positivt 

stöd för de barn som har svårigheter. Förskolans pedagoger har en uppgift att få alla 

barn att känna att de är en tillgång i verksamheten. Att de får uppleva känslan av 

tillfredställelse vid till exempel framsteg eller gemenskap (a.a.) 

 

2.3 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning inom området ADHD. Här berörs följande 

rubriker: ADHD-diagnosen, ADHD i förskolan, hur det går till att ställa en diagnos, 

positiva och negativa effekter samt pedagogens och miljöns roll för barn med 

ADHD-diagnosen. 

 

2.3.1 ADHD-diagnosen 

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder vilket innebär 

att personen har uppmärksamhetsstörning med överaktivitet. (Socialstyrelsen, 2010). 

Kännetecken för ADHD framskrivs som koncentrationssvårigheter, 

impulssvårigheter och humörsvägningar påpekar Westholm (2012). Hon menar även 

att psykiska problem såsom ångest och depression kan förekomma samt att de som 

har ADHD har en förändring i hjärnans uppbyggnad.  Kadesjö (2002) anser att det 

finns funktioner i hjärnan som är nedsatta vilket innebär att ADHD-diagnosen räknas 

som en neuropsykiatrisk sjukdom. Wåhlsedt (2009) menar dock att inte alla barn 

med ADHD har neuropsykiatriska brister. Westholm (2012) skriver att funktioner 

som är nedsatta är bland annat att barnet har svårigheter i att planera och organisera 

det man gör och säger. En annan funktion som kan påverkas är förmågan att samla 

energi och motivation för en uppgift som inte känns spännande eller utmanande. 

Gillberg (2005) beskriver att om en person har ADHD så har den för lite eller saknar 

något av ämnena dopamin och noradrenalin. Kadesjö (2002) lyfter att ADHD inte 

går att bota, däremot kan impulsiviteten och överaktiviteten avta ju äldre man blir, 

vilket även Westholm (2012) betonar. Hälften av de med diagnos i 20-25 års ålder 

har kvar starka symptom sen barndomen framhåller Kadesjö (2002). Många får helt 

enkelt lära sig leva med diagnosen och hitta metoder för att underlätta vardagen. 

Kadesjö (2002) menar att det finns barn som kan ha symtom på ADHD under sin 

uppväxt utan att få diagnosen. För att få en diagnos måste det kunna fastställas att 

symtomen har en allvarlig påverkan på barnets vardag. Vissa barn kan alltså ha 

liknande problem som är tydliga för ADHD utan att diagnotiseras och Wåhlstedt 

(2009) poängterar att det är viktigt att veta att även dessa barn kan uppleva samma 

negativa konsekvenser. Wåhlstedt (2009) har kommit fram till att det behövs mer 

forskning om vad som händer i hjärnan när man uppvisar symtom på ADHD.  

 

Ärftlighet är den vanligaste orsaken till att barn har ADHD (Westholm, 2012 och 

Socialstyrelsen, 2010), dock menar Kadesjö (2002) att det inte är helt fastställt.  
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Även Wåhlstedt (2009) anser att det kan finnas olika orsaker som kan leda till 

ADHD till exempel dåliga hemförhållanden. Kadesjö (2002) påpekar att ADHD är 

vanligt förekommande då ca 3-6% av barn i skolåldern har diagnosen, vilket 

motsvarar en elev i varje klass. Enligt Socialstyrelsen (2010) har mängden barn som 

diagnostiseras med ADHD på senare år ökat. De menar att det kan bero på att ADHD 

har blivit mer uppmärksammat hos både allmänheten, förskolan/skolan och 

föräldrarna. Ökade resurser inom sjukvården har gjort att de barn som tidigare sökt 

hjälp nu kan utredas vilket leder till rätt hjälp i förskola och hemmet (a.a.).   

 

2.3.2 ADHD i förskolan 

Gillberg (2005) menar att förskolebarn med ADHD ofta är överaktiva, det märks 

genom att de är överallt och ingenstans och att de har svårt att sitta still. Barnet är 

inte medvetet om vilka konsekvenser som kan komma av sin överaktivitet och 

impulsivitet. De är nyfikna men det som är intressant en stund är ointressant i nästa 

(a.a.). Barnen kan få kraftiga utbrott när de inte får som de vill och de har svårt att 

samspela med kompisar, bland annat kan barn med ADHD ha svårt att läsa av det 

sociala klimatet som råder och förstår inte att man är för hårdhänt och framfusig 

(a.a.). I förskolan kan barn med ADHD vara sena i tal- och språkutvecklingen samt 

ha motoriska svårigheter. Barnen kan ha svårt att formulera sig vilket blir ett 

ytterligare hinder i samspelet med andra då de inte klarar av konflikter (a.a.). Duvner 

(1997) påpekar att ADHD inte enbart visar sig som utåtagerande utan att det kan 

finnas barn som har en aktivitetsnivå som kan vara för låg. Här kan barnet uppfattas 

som att de befinner sig en annan värld och ger inget intryck av att vilja göra något. 

 

2.3.3 Hur ställs en ADHD-diagnos? 

Westholm (2012) och Tideman (2004) menar att om föräldrar vill ha hjälp och tror 

att sitt barn har ADHD så måste de själva vända sig till exempelvis barnavårdcentral, 

skolhälsovård eller barnläkare. Där görs en första bedömning vilket kan leda till att 

en utredning av barnet påbörjas. Socialstyrelsen (2010) menar att det är viktigt att det 

görs en utredning och att symtomen inte ska ignoreras. Tideman (2004) poängterar 

också vikten av att tidigt uppmärksamma symtomen eftersom att det annars finns en 

risk att barnet inte får den hjälp de behöver innan skolan börjar. Det är därför viktigt 

att utredaren försöker skaffa sig så mycket information som möjligt om barnet 

(Kadesjö, 2002). Detta görs genom intervjuer med barnet och personer som känner 

barnet väl betonar Westholm (2012). Utredaren går också igenom släkthistorien 

noggrant poängterar Gillberg (2005), detta för att se om det finns en eventuell 

ärftlighet. Utredaren observerar och testar barnet för att bedöma barnets olika 

förmågor, de tittar också på motorik och inlärningsförmåga (Kadesjö, 2002). Det är 

ett flertal steg inom utredningen där många ska samverka, till exempel läkare, 

psykolog, pedagog, logoped och sjukgymnast. Symtomen måste också ha funnits 

under minst sex månader och i två olika miljöer för att det ska kunna sättas en 

diagnos (a.a.). Kadesjö (2002) säger att det är internationellt etablerat att diagnosens 

kriterier är tillförlitliga, alltså att samma kriterier för att ställa en ADHD-diagnos 

finns i hela världen. När ett barn har fått diagnosen ADHD kan det bidra med 

negativa effekter för individen, men den kan på sikt vara till stor hjälp för barnet och 

deras föräldrar till exempel för att hantera vardagen på bästa sätt (a.a.). 



8 

 

2.3.4 Positiva aspekter med en tidig diagnos 

Forskare har kommit fram till att det finns väldigt mycket att vinna när en ADHD-

diagnos ställs. Diagnosen kan innebära att barnet känner en lättnad, barnet får en 

förståelse för sina problem (Brattberg, 1999). Kadesjö (2007) beskriver det som att 

barnet har lättare för att lära känna sig själv. Om barnet känner sig utanför kan en 

diagnos öppna upp för gemenskap då barnet kan komma i kontakt med andra i 

samma sits samt att pedagogernas förståelse för barnens svårigheter ökar (Brattberg, 

1999 och Kadesjö, 2007). Kärfve (2001) menar istället att det positiva ligger i att det 

främst är föräldrarna som har störst hjälp av att sitt barn diagnostiseras. Kadesjö 

(2007) menar att föräldrarnas förståelse för diagnosen gynnar barnen då föräldrarna 

tillsammans med pedagogerna kan öka sina kunskaper inom området och det leder 

till att de kan bemöta barnet på rätt sätt. 

  

Föräldrarnas och pedagogernas kunskaper inom ADHD-diagnosen och hur de på 

bästa sätt kan bemöta dessa barn kan enligt Gillberg (2005) och Duvner (1997) vara 

positiva för barnens utveckling och självförtroende. Gillberg (2005) fortsätter och 

beskriver att förskolans möjligheter att utforma verksamheten efter barnet ökar när 

de vet vilka svårigheter och problem ett barn med ADHD dras med. Axengrip & 

Axengrip (2001) håller med och betonar att en diagnos leder till ökad förståelse hos 

omgivningen för vad som är bäst för dessa barn och de kan då anpassa sig efter 

individen. De vill också påpeka att en diagnos alltid är positiv då barnet slipper bli 

utpekad som syndabock eftersom att personerna i barnens omgivning förstår att 

barnet till exempel inte slår en kamrat med flit. Axengrip & Axengrip (2001) och 

Gillberg (2005) poängterar att det mest positiva med en tidig diagnos är att förskolan 

och föräldrarna kan sätta in stödåtgärder som hjälper och stöttar barnet i sin vardag.  

 

2.3.5 Negativa effekter med en tidig diagnos 

Forskare har även kommit fram till att ett barn kan påverkas negativt av en ADHD-

diagnos. Kärfve (2001) menar att en diagnos ökar barnets känsla för utanförskap 

eftersom att samhället har en viss syn på vad ADHD är och detta påverkar individen 

negativt då barnet ser på sig själv som andra ser på den. Barnet uppfattas inte ha 

några positiva egenskaper utan ses av andra som en individ som är stökig och 

omöjlig (Gillberg, 2005). Duvner (1997) menar att denna självbild kan påverka 

individens självkänsla negativt, att barnet känner sig misslyckat. Kärfve (2006) ser 

en nackdel i hela processen och menar att det finns en problematik i att diagnostisera 

barn eftersom en obefogad diagnos inte går att rätta till, barnet har redan stämplats 

som ett ADHD-barn. 

 

Från pedagogernas håll kan en diagnos leda till att pedagogerna ser att problemet 

ligger hos barnet och inte i miljön vilket enligt Larsson (2004) kan innebära att 

pedagogerna frisäger sig ansvaret och inte tänker på hur de bemöter barnet. Kärfve 

(2001) betonar att pedagogernas fokus ligger vid barnets brister och inte vid dess 

styrkor och de glömmer då bort att uppmärksamma barnens bra sidor. Hon menar 

också att det inte finns något belägg för att pedagogernas arbete i att stötta och 

uppmuntra individen faktiskt hjälper utan att stödet istället skulle leda till att barnen 

hamnar utanför barngruppen (a.a.). Kadesjö (2007) påpekar risken av att en diagnos 

ofta generaliseras. Han menar att det är oerhört viktigt att se varje barn som en 
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individ då varje barn är olika även om de har samma diagnos. Alla barn utvecklas 

olika, även barn med ADHD och de behöver därmed individanpassat stöd.  

 

2.3.6 Pedagogens roll 

Abrahamsson (2010) och Juul (2009) anser att en stor del av pedagogens arbete 

handlar om att ha ett kontinuerligt samarbete med vårdnadshavarna om hur det går 

för barnet. Det är vårdnadshavarna som känner barnet bäst och kan förklara och 

synliggöra saker som kan vara bra för pedagoger och verksamheten att veta om. Juul 

(2009) och Kadesjö (2002) påpekar att de vuxnas attityder kan vara avgörande för 

hur barn med ADHD upplever sig själva. Kadesjö (2002) skriver att barn med 

ADHD är beroende av vuxna som kan förstå och hjäla dem, därför är det viktigt att 

pesonalen har ett gott samarbete och arbetar på liknande sätt.  Juul (2009) menar att 

det är väldigt viktigt med rutiner i barnens vardag för det gör att de känner en 

trygghet i miljön de befinner sig i vilket ställer krav på pedagogernas sätt att arbeta.  

 

Juul (2009) skriver att det kan förekomma raseriutbrott hos barn med ADHD, då 

behöver de hjälp från pedagogen att hantera sina känslor. Det här kan vara svårt att 

hantera och Juul (2009) anser att det är av stor vikt att pedagogen behåller sitt eget 

lugn. Hon skriver också att det är meningslöst att ta en diskussion med barnet om 

utbrottet, i alla fall i stunden. Pedagogerna bör vänta på att anfallet lugnat ner sig och 

under tiden se till att barnet inte skadar sig själv eller någon annan. Om barnet vill 

vara ensamt i ett rum kan det vara en bra idé medan pedagogen berättar att den finns 

tillgänglig utanför så fort barnet vill. Det är betydelsefullt att pedagogen visar sig 

oberörd av barnets utbrott, gör man inte en stor grej av det kommer utbrotten stegvis 

att avta (a.a.). 

 

Abrahamsson (2010) poängterar hur viktigt det är att pedagogerna tar sitt arbete på 

allvar och inser vilken viktig uppgift de har att möta varje barn utifrån deras 

förutsättningar. Vidare skriver Abrahamsson (2010) att pedagogerna ibland måste 

våga gå ur den traditionella lärarrollen och inte alltid följa de pedagogiska 

strategierna. Det kan finnas metoder som fungerar och underlättar för barn med 

ADHD men som inte alltid är ”korrekta” om man ska följa alla riktlinjer och mål. 

Det viktigaste är ändå att barnet mår bra och kan vistas i en miljö som fungerar för 

både barnet och pedagogen (a.a.). Kadesjö (2002) säger att barn med ADHD blir 

trötta fortare än andra barn, vilket kan vara bra att ta hänsyn till som pedagog i sitt 

arbete med dessa barn.  

 

Abrahamsson (2010) och Kadesjö (2002) skriver att inget barn är den andra lik och 

därmed kan pedagogen inte använda sig av enbart en metod och tro att det passar 

alla. Pedagogen bör anpassa de verktyg som finns till varje enskild individ och 

kontinuerligt prova sig fram och hitta nya vägar som kan passa barnet. Abrahamsson 

(2010) fortsätter och menar att så länge alla gör sitt bästa så har man kommit väldigt 

långt. Alla måste få misslyckas och så länge personen lär sig av sina misstag är det 

bra erfarenhet att bära med sig. Att lyssna på vad barnet har att säga är också av stor 

vikt, ibland kan det räcka att lyssna för att hitta svaren på frågorna påpekar 

Abrahamsson (2010). Juul (2009) skriver att pedagoger som arbetar med barn med 

ADHD måste kunna ge klara och tydliga besked på grund av att barn gör vad vi 
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bokstavligt talat säger. Till exempel kan vi säga spring till toaletten men vi menar i 

själva verket inte att barnet ska springa. Att upprepa det du vill och säga det på olika 

sätt kan också vara betydelsefullt (a.a.). 

 

2.3.7 Miljöns roll 

Kadesjö (2002) menar att en miljö som inte är anpassad till barn med ADHD kan 

bidra till att barnens symptom förstärks. Han anser att det är svårare att ha ADHD 

idag för att skolans arbetssätt förändras med mer teknik och grupparbete. Tufvesson 

(2007) har i sin studie kommit fram till att miljön kan påverka barnen negativt, bland 

annat är datorer och grupparbeten något som barn med ADHD har svårigheter med. 

Juul (2009) påpekar att det kan vara viktigt för barn med ADHD att det finns visuella 

riktmärken i verksamheten då de på ett mer konkret sätt kan förstå sin vardag, såsom 

att sätta upp piktogram och gå igenom dem varje dag. Med piktogram menas bilder 

som föreställer vardagliga händelser som påklädning, matsituation och toalettbesök, 

dessa sätts upp som ett schema för att förtydliga vad som händer under dagen. Att ha 

fasta regler för vart saker och ting ska vara kan vara betydelsefullt för barnen. På så 

sätt vet de varje morgon vart de ska hänga av sig och vart deras skor finns när de går 

ut. Juul (2009) menar att när barnen ska arbeta med en uppgift är det en fördel att det 

bara finns material på bordet som krävs för uppgiften, annars hamnar 

koncentrationen lätt vid annat. Detta har också Tufvesson (2007) kommit fram till 

och hon menar att öppna hyllor med material såsom spel, pussel och dylikt hämmar 

barnens koncentration.  

 

Tufvesson (2007) anser att det kan vara en fördel för barn med ADHD att sitta vid ett 

fönster med utsikt för att kunna koncentrera sig på en uppgift. Dock får det inte vara 

utsikt över skolgården där det ofta är rörliga föremål, som lekande barn, då det ger en 

negativ effekt. Däremot är utsikt över fasta föremål som byggnader och liknade en 

fördel. Tufvesson (2007) fortsätter och antyder att för många fönster eller dörrar i ett 

rum också störde koncentrationen. Hon menar vidare att för mycket personal som är 

involverade runt barnet har en negativ effekt på barn med ADHD, de tappar då 

koncentrationen fortare än om bara en enstaka pedagog finns i närheten. Tufvesson 

(2007) poängterar också att bakgrundsljud anses ha en negativ effekt på barnens 

koncentrationsförmåga dock menar Söderlund (2007) att bakgrundsljud som 

motsvarar ljudet av en dammsugare kan vara bra för barnens koncentrationsförmåga. 

Söderlund (2007) skriver vidare att brus påverkar halten av dopamin i kroppen på 

samma sätt som centralstimulerande medel gör.   
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3 SYFTE 
Det har blivit vanligare att det ställs diagnoser på barn i förskolan (Socialstyrelsen, 

2010). Det innebär att pedagoger i dagens förskola bör ha breda kunskaper om olika 

diagnoser för att på bästa sätt kunna möta varje enskild individ. Därför vill vi ta reda 

på hur man går tillväga för att ställa en diagnos i förskolan, samt hur diagnosen 

påverkar pedagogernas arbetssätt. Vi vill uppmärksamma diagnostiseringen av 

ADHD och vilka för- och nackdelar som kan förekomma vid tidig diagnostiering. 

Det för att dagens förskollärare ska kunna stärka varje individs utveckling. 

 

Syftet är att undersöka förskollärares erfarenheter av barn med ADHD-diagnosen. Vi 

vill också undersöka om olika faktorer som miljö, pedagoger och ett anpassat 

arbetssätt kan underlätta för individen och hur det kan påverka barnets vardag.  

 

Frågeställningar 

1) Hur går det till att ställa en ADHD-diagnos på ett barn i förskolan? 

2) Vad önskar pedagogerna att en diagnostisering ska leda till? 

3) Vilka negativa effekter kan diagnosen medföra? 

4) Hur anpassar pedagogerna sitt arbetssätt vid en ADHD-diagnos? 
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4 METOD 
Följande avsnitt kommer behandla vårt tillvägagångssätt i vår kvalitativa 

intervjustudie. Under metodkapitlet ingår följande kapitel: Intervjuundersökning, 

urval, genomförande, analys av data, etiska förhållningssätt, tillförlitligheten i vår 

studie samt metoddiskussion.  

 

4.1 Intervjuundersökning  

Vi valde att göra en kvalitativ intervjustudie vilket innebär att få fram kvalitet och ett 

djup i undersökningen där få deltagare besvarar intervjufrågorna (Trost, 2005). En 

kvalitativ intervju är till för att utveckla nya idéer och tankar inom ett område. Man 

ska utifrån intervjufrågorna försöka hitta beskrivningar och kategorier som på bästa 

sätt redogör för det område som man vill undersöka (Larsson, 1986).  Lantz (2007) 

menar att en kvalitativ intervju ska vara en konversation som leds av den som 

intervjuar. Fokus ska ligga vid den intervjuades berättande och den som intervjuar 

ska ha en så minimal roll som möjligt. Inom den kvalitativa metoden finns det olika 

typer av intervjuer. Vi valde att genomföra en semistrukturerad intervju vilket 

innebär att vi ställde samma öppna frågor till alla pedagoger. Detta ger alla en chans 

att berätta om sina åsikter och erfarenheter inom samma ämne (Trost, 2005). I vårt 

fall innebar det att vi intervjuade sju pedagoger kring hur de arbetar med barn som 

har fått en ADHD-diagnos och vi har försökt få fram funderingar och erfarenheter 

från pedagogerna inom det valda området.  

 

 

Under intervjuerna ställde vi öppna men riktade frågor som spelades in med 

smartphones och Lantz (2007) påpekar att det är en fördel att spela in intervjuerna 

eftersom att man då kan gå tillbaka i materialet. Vi valde att spela in intervjuerna 

eftersom vi ville fokusera på att föra ett samtal under intervjun istället för att 

anteckna. Då kunde pedagogerna fritt berätta om sina erfarenheter och kunskaper 

inom ADHD-diagnosen i förskolan. Därmed blev pedagogerna inte begränsade av 

olika svarsalternativ som under en enkätundersökning (Trost, 2005). Under 

intervjuerna kunde pedagogerna också formulera sig bättre i tal än i skrift och skulle 

funderingar uppstå så kunde vi tillsammans prata om dessa och reda ut missförstånd 

om sådana skulle uppkomma (a.a.).  

 

Med utgångspunkt från frågeställningarna utformades sjutton intervjufrågor till 

pedagogerna (se bilaga 1) varav de fyra första var inledande frågor om pedagogens 

ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet. Resterande tretton frågor berörde vårt 

valda ämne ADHD. Av de tretton resterande frågorna så berör fråga 5, 6 och 7 

frågeställning ett. Fråga 8, 9 och 10 kopplas ihop med frågeställning nummer två. 

Frågorna 11, 12 och 13 hör ihop med frågeställning tre. De fyra sista frågorna, 14, 

15, 16 och 17 besvarar den fjärde frågeställningen. Vi gjorde en provintervju med en 

pedagog där de aktuella frågorna ställdes. Det här gjorde vi för att se hur frågorna 

tolkades och om vi behövde lägga till, ta bort, eller omformulera våra frågor. Trost 

(2005) och Lantz (2007) poängterar att det kan vara betydelsefullt att göra en 

provintervju då man också kan lyssna på sig själv och se hur man ställer frågorna och 

väljer att formulera sig. 
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4.2 Urval 

I vår intervjustudie valde vi att göra ett selektivt urval vilket betyder att man väljer ut 

deltagarna utifrån specifika egenskaper och kunskaper (Trost, 2005). I vårt fall 

innebar det att vi valde pedagoger som har erfarenhet av ADHD. Förskolorna hade 

barn i åldrarna ett till sex år och hade både pojkar och flickor som tillhörde olika 

etniciteter. Pedagogernas ålder varierade och de var allt ifrån 42 år till 59 år gamla. 

Pedagogerna hade olika utbildningsgrad då en del var barnskötare medan andra var 

förskollärare. De hade alla arbetat olika länge inom yrket och det kunde variera 

mellan 22 år till 37 år i förskolan. Intervjuerna ägde rum på sex förskolor i tre olika 

tätorter. En av förskolorna vi besökte hade vi kommit i kontakt med under vår tid på 

lärarprogrammet medan vi inte hade haft någon tidigare kontakt med resterande 

förskolor. Trost (2005) skriver att man helst inte ska intervjua anhöriga eller personer 

som man känner för det kan ge en annan inställning till intervjun. 

 

4.3 Genomförande 

Vi började med att komma fram till dagar som passade oss båda då vi kunde utföra 

intervjuerna. Vi ringde sedan runt till olika förskolor för att presentera oss och vår 

intervjustudie, det här skriver Trost (2005) är en viktig del. Dock fick vi ringa runt 

till många olika förskolor för att hitta pedagoger som hade tid de utvalda dagarna och 

som samtidigt hade erfarenhet av ADHD samt hade möjlighet att gå ifrån 

barngruppen för att delta i intervjun. Till slut fick vi tag på sju pedagoger som ville 

delta och hjälpa oss med vår intervjustudie. Dessa bokade vi tid och plats med på de 

förskolor där de arbetar. Vi informerade då om hur lång tid intervjuerna skulle ta, 

vilket vi uppskattade till ca 30 minuter.  Trost (2005) menar att det är viktigt att 

informera intervjupersonerna om hur lång tid intervjun kan tänkas ta så att de kan 

planera sin verksamhet. Efter telefonsamtalet skickade vi ut ett mail (se bilaga 2) till 

samtliga pedagoger där vi beskrev undersökningens syfte, att vi skulle spela in och 

att materialet endast skulle användas till eget bruk samt att vi har tystnadsplikt 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi bifogade även intervjufrågorna så att de kunde ta del av 

frågorna och förbereda sig (se bilaga 1). 

 

På de bestämda tiderna åkte vi ut till förskolorna där de flesta av intervjuerna kunde 

göras i ett rum utanför verksamheten. Det fanns en förskola där pedagogerna inte 

ansåg sig ha tid att gå ifrån och där fick intervjun genomföras i verksamheten. Trost 

(2005) och Lantz (2007) menar dock att intervjuerna helst ska göras i en ostörd och 

trygg miljö för att slippa avbrott. Under intervjuerna valde vi att spela in samtalen på 

våra smarphones för att slippa anteckna och då kunde vi lägga större fokus på 

intervjun. Trost (2005) anser att det finns många fördelar med att spela in 

intervjuerna, såsom att vi kan gå tillbaka i materialet och få exakta citat. Man 

behöver heller inte anteckna och kan då enbart koncentrera sig på samtalet. Trost 

(2005) betonar dock att det även finns nackdelar med att spela in, han menar att det 

kan ta lång tid att lyssna av och att man spolar fram och tillbaka för att leta rätt på 

specifika svar och detaljer.  

 

Intervjuerna pågick under tre dagar och varje intervju tog ca 30 minuter. De 

pedagoger som deltog i intervjuerna godtog att vi spelade in intervjuerna och 

sammanlagt fick vi ihop 210 minuters material som vi senare ska presentera i 
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resultatdelen. Trost (2005) betonar viken av att ställa direkta frågor och inte ha två 

frågor i en. Till exempel frågade vi inte om fördelar och nackdelar i samma fråga 

utan frågade om en sak i taget. Trost (2005) poängterar vikten av ett neutralt 

kroppsspråk under intervjun samt att ha ögonkontakt med den man intervjuar för att 

visa ett intresse. Vi upplevde att intervjuerna gick smidigt och bra och att vi fick in 

mycket intressanta svar. Dock kände vi att svaren efter sjätte intervjun stämde 

överens med vad de tidigare pedagogerna sagt. Vi genomförde intervju nummer sju 

ändå eftersom att vi redan innan bestämt träff med pedagogen. Under denna intervju 

fick vi mycket ny information vilket gjorde att vi inte kände att vi hade gjort den 

sista intervjun i onödan. 

 

4.4 Analys av data 

Samma dag som intervjuerna inträffade transkriberade vi allt material till text vilket 

enligt Trost (2005) är en fördel. När vi analyserade vårt resultat från intervjuerna 

utgick vi från varje frågeställning, en i taget. Utifrån frågeställningarna markerade vi 

texterna där vi sökte efter information som kunde besvara våra frågor. Vi noterade 

likheter och skillnader för att lättare kunna sortera vårt material. Det material som 

var markerat sammanställdes och vi skapade kategorier för att på ett tydligt sätt 

kunna redovisa studiens resultat.  

 

4.5 Etiska förhållningssätt 

När vi intervjuade våra medverkande pedagoger var vi enligt Vetenskapsrådet (2002) 

tvungna att vara medvetna om och följa fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vetenskapsrådet 

(2002) menar att informationskravet betyder att de pedagoger som ska medverka 

under intervjun i ett tidigt skede har fått information om intervjustudiens syfte. Detta 

fick de genom att vi skickade mail med studiens syfte och intervjufrågor. Vidare ska 

de medverkande ha kunnat ge sitt samtycke och själva kunna bestämma över sitt 

deltagande, vilket är samtyckeskravets innebörd. Samtliga pedagoger har blivit 

tillfrågade och har själva valt att medverka i undersökningen. Vetenskapsrådet 

(2002) betonar att konfidentalitetskravet innebär att det som spelas in under intervjun 

enbart är till för eget bruk och kommer stanna mellan oss som medverkat under 

intervjun, det råder alltså tystnadsplikt, det här skriver även Trost (2005) om. Vi 

meddelade pedagogerna både via mail och i början av intervjun att vi har 

tystnadsplikt och att materialet kommer raderas efter bearbetningen. I studiens 

resultat kommer man aldrig kunna urskilja vem som har uttalat sig om vad. Slutligen 

kommer nyttjandekravet som enligt Vetenskapsrådet (2002) betyder att det 

insamlade materialet enbart får användas till vår intervjustudie och inte till något 

annat ändamål. Det här informerades de medverkande om så att de visste vilka 

riktlinjer som gällde.  

 

4.6 Tillförlitligheten i vår studie 

Innan vi åkte ut för att göra våra intervjuer skickade vi ett mail till varje pedagog (se 

bilaga 2) med våra intervjufrågor och mer information om vårt examensarbete. Detta 

för att pedagogerna skulle få information om studien i ett så tidigt skede som möjligt 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi skrev i mailet att vi kommer spela in intervjun men att 
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det enbart kommer användas till eget bruk och sedan raderas (a.a.). Det här gjorde vi 

för att pedagogerna skulle känna sig mer bekväma med frågorna och vi tror att 

pedagogerna kunde känna ett större lugn över situationen som uppkom under 

intervjun. I och med mailet hade de mer kontroll över vad som skulle hända och på 

vilket sätt. Efter intervjuerna transkriberades materialet och exakta citat kunde 

plockas ut vilket stärker studiens tillförlitlighet eftersom att vi då kan gå tillbaka i 

materialet samt bevisa och styrka vårt resultat med citat.   

 

Vi valde båda två att medverka under intervjuerna för att kunna bolla tankar och 

funderingar med varandra efter intervjuerna. Trost (2005) påpekar att det kan vara 

bra att vara flera under intervjun för då kan man hjälpas åt att minnas saker som 

skedde vid tillfället. Dock menar han att det också finns nackdelar med att vara två 

då den intervjuade kan känna sig i underläge när två stycken ska ställa frågor. Samt 

att det kan bli svårt för den intervjuade att veta vem man ska rikta sina svar mot. Det 

kan bli ett mer naturligt samtal om man bara är intervjuaren och den intervjuade 

(a.a.).  

 

4.7 Metoddiskussion 

En av intervjuerna skedde med en pedagog som vi har en relation till. Vi kunde här 

känna skillnad vad gäller stämning och karaktär under intervjun jämfört med de 

pedagoger som vi inte kände sedan tidigare. Trost (2005) skriver att man helst inte 

ska intervjua anhöriga eller personer som man känner. Det här kände vi av då 

stämningen blev mer stel, det blev en konstig situation med den pedagogen vi kände 

eftersom att vi vanligtvis pratar med varandra under mer avslappnade former. En av 

intervjuerna skedde också i verksamheten på grund av tidsbrist från pedagogens sida. 

Enligt Trost (2005) och Lantz (2007) bör intervjuerna helst göras i en ostörd miljö. 

Detta märkte vi av då vi flertalet gånger blev störda av barnen och pedagogen kunde 

inte slappna av eftersom att den inte kunde släppa ansvaret. I efterhand kan vi känna 

att denna intervju inte gav så mycket och vi skulle istället ha valt att utföra intervjun 

vid en annan tidpunkt. Vidare kan vi känna att vi kanske inte skulle bestämt dagar i 

förväg utan istället utgått från pedagogerna då det var många förskolor som tackade 

nej just på grund av tidsbrist. Det kan också ha berott på den aktuella tidpunkten på 

året, då luciaövning och julpyssel tog mycket plats i verksamheten.  

 

Vi valde båda två att vara med på intervjuerna på grund av att vi kände att vi lättare 

kunde diskutera och minnas det som sagts samt känna av stämningen och 

pedagogens kroppspråk. Trost (2005) menar att den intervjuade kan känna en 

osäkerhet i vem de ska rikta sina svar mot. Vi försökte göra det så tydligt som 

möjligt genom att en av oss ställde frågor och den andre lyssnade intresserat och 

kände av stämningen. Vi anser att intervjuerna genomfördes på ett bra sätt men att vi 

efteråt uppmärksammade saker som vi borde ha tänkt på, bland annat att den som 

lyssnade kom på frågor under tiden och då kunde flytet under intervjun avbrytas 

eftersom att vi gärna ville ställa dessa frågor. Vi märkte att vi med fördel inte skulle 

avslutat inspelningen när vi hade ställt alla frågor. Eftersom att det uppstod väldigt 

givande samtal inom ämnet då pedagogerna kom på fler saker att tillägga. Trost 

(2005) menar att när inspelningen är avslutat så uppstår ofta en till intervju där mer 

information kommer fram.  
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Vi har hittat svagheter i våra intervjufrågor då vi hade behövt precisera dem 

ytterligare och på ett tydligare sätt få fram vad syftet med frågorna var. Ibland fick vi 

ge konkreta exempel för att kunna förklara frågan på ett annat sätt. Vi hade ibland 

svårt att förstå vad pedagogerna ville få fram och då behövde vi fråga om de kunde 

ge konkreta exempel. Vi kände att våra inledande frågor inte hade någon relevans för 

undersökningen men vi valde att ha med dem för att lätta på stämningen och för att 

skapa ett förtroende hos pedagogen. Trost (2005) säger att det kan vara viktigt att 

skapa ett förtroende och att man kan göra det genom inledande frågor som leder 

intervjun vidare in på det valda området. 
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5 RESULTAT 
Under det här kapitlet kommer vi redovisa resultatet från de intervjuer som vi gjort 

med pedagogerna. Pedagogernas resonemang, uppfattningar och föreställningar om 

barn med ADHD-diagnosen kommer att presenteras. Vi har valt att utforma 

rubrikerna utifrån våra frågeställningar så att vi betar av en frågeställning i taget. 

  

5.1 Hur en diagnostisering går till 
Nedan beskrivs pedagogernas erfareneter av hur en utredning påbörjas. De berör 

vårdnadshavarnas, specialpedagogens och sin egen roll i utredningen samt hur 

information om barnet samlas in.   

 

5.1.1 Vårdnadshavarnas initiativ 

Samtliga pedagoger menar att vårdnadshavarna alltid måste godkänna eller ta 

initiativet till att starta en utredning när det rör ett barn som vistas i förskolan. Utan 

vårdnadshavarnas medgivande startas ingen utredning. Här berörs vikten av att i 

arbetslaget diskutera hur de upplever barnet för att få en samlad bild. Sedan kan 

pedagogen prata med vårdnadshavarna och uppmärksamma de svårigheter som finns 

hos barnet i förskolan och uppmuntra till att de startar en utredning. Här kan det dock 

uppkomma en problematik.  

 

”Det är så lätt att hamna i ett fack och många är rädda för det också, många 
föräldrar är rädda för det.” 

 

Rädsla kan vara ett hinder som gör att en del vårdnadshavare undviker att starta en 

utredning och där kan pedagogen inte göra mer än att uppmuntra och rekommendera. 

Däremot framkommer det att ADHD-diagnosen är ärftlig och att det upplevs som att 

det har blivit vanligare att föräldrar som själva har diagnosen kommer till förskolan 

för att prata.  

 

”Föräldrar känner oro för sitt barn och säger ´jag ser det här så tydligt och känner 

igen mig´.”  

 

Vidare påpekas att när föräldrarna uppmärksammar kännetecken hos barnen som de 

själva har blir de oroliga. De vill att barnet ska få hjälp för att på bästa sätt handskas 

med det här, just för att de själva vet hur det är. Samtliga pedagoger menar att de 

vårdnadshavare som väljer att starta en utredning ska vända sig till BVC 

(barnavårdscentralen).  

 

5.1.2 Pedagogens och specialpedagogens roll 

Pedagoger kan inte på eget initiativ starta en utredning på ett barn i förskolan utan 

måste ha föräldrarnas godkännande. Däremot kan pedagogerna ta kontakt med 

specialpedagog och bolla sina tankar, funderingar och oroligheter. Det poängteras att 

i vissa fall måste personalen skriva en socialpedagogisk bedömning som ges till 



18 

 

specialpedagogen innan det första steget i utredningen kan påbörjas. Även här måste 

pedagogerna ha föräldrarnas medgivande, det behövs dock inte om pedagogerna 

rådfrågar specialpedagog eller BUP (barn- och ungdomspsykiatrin) utan att nämna 

specifikt barn.  

 

”Vi måste kontakta föräldrarna, vi får ju inte göra något utan att föräldrarna vet om 
det. Däremot kan vi rådfråga specialpedagog eller BUP eller någon annan, BVC, 

men utan att vi nämner vem det är. Men så fort vi tar hjälp utifrån som kommer till 

förskolan så måste vi tala om för föräldrarna att vi har tänkt prata med 

specialpedagog för att vi känner oro för vissa saker.” 

 

När specialpedagogen kommer ut i verksamheten för att granska barnet så observeras 

helheten av barnet och dess omgivning.  

 

”De tittar inte bara på barnet, utan de tittar på helheten. Hur möter verksamheten 

upp det här barnet? Ibland kan det faktiskt vara så att det är verksamheten som 

skapar problem.” 

 

Problemet behöver inte ligga hos barnet utan det kan finnas andra orsaker till barnens 

problematik. Det ska inte vara så att problematiken enbart uppmärksammas på 

förskolan utan den måste också märkas i en annan miljö till exempel i hemmet.  

 

5.1.3 Insamling av information 

När vårdnadshavarna har kontaktat BVC för att starta en utredning tar en psykolog 

vid utredningen för att på olika sätt samla in information, det för att på bästa sätt 

kunna förstå barnet och dess problematik. Pedagogerna är inte överens om hur 

psykologen samlar in sitt material. Psykologen kommer ut på besök till förskolan och 

tittar på barnet i barngrupp, psykologen pratar även med pedagogerna och tar del av 

nerskrivet material som pedagogerna har antecknat. I andra fall samlar psykologen in 

information via föräldrarna och det är då vanligt att pedagogerna inte får träffa 

psykologen, då denne aldrig besöker barngruppen för att studera barnet i 

verksamheten. Det vanligaste sättet psykologen samlar in sin information på är via 

föräldrarna på grund av att de är en så stor del av barnet och oftast tillbringar mest tid 

med sitt barn. Vidare anses att det efter detta skickas en remiss till barnläkare som 

påbörjar utredning och eventuellt tar fallet vidare till habilitering.  

 

”Föräldrarna pratar med BVC, de skickar remiss till barnläkare att man känner oro 

om något och sen vidare i så fall till habiliteringen. Där utreds det och det är en lång 

process och det kan ta lång tid.” 

 

5.1.4 Pedagogerna är utanför utredningen  

En gemensam åsikt som samtliga pedagoger har är att de inte får så mycket insyn i 

det som händer under utredningen. De får inte vara speciellt delaktiga och vissa 

pedagoger får knappt berätta sin sida och syn på barnet för den som håller i 

utredningen, vilket de känner missnöje över och önskar att det skulle gå till på ett 

annorlunda sätt. Dock finns det erfarenhet av att specialpedagog har besökt 
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barngruppen och filmat hur barnet fungerar i miljön. Samt att specialpedagogen har 

intervjuat pedagogerna utifrån den socialpedagogiska bedömningen för att få mer 

kött på benen. Specialpedagog besöker i vissa fall barngruppen för att observera och   

till exempel titta på motoriska färdigheter.  

 

5.2 Vad pedagogerna önskar att en diagnos ska 
medföra  

Nedan beskrivs pedagogernas önskan med en diagnos. Fokus ligger på mer resurser 

samt mer delaktighet i och efter utredningen. 

 

5.2.1 Mer resurser 

När ett barn har fått sin diagnos och vet att han/hon har ADHD så kan det medföra 

en del saker som kan upplevas som positiva. Samtliga pedagoger anser att det som är 

mest positivt med att barn får diagnosen är att man då kan få in mer resurser i 

verksamheten som kan hjälpa och stötta barnet. Samt att pedagogerna då kan leda 

barnet på rätt väg och lära sig hur man handskas med problematiken. Sedan är det 

inte alltid säkert att verksamheten får en extra resurs men de önskar att de barn med 

diagnos kan få det. När ett barn får diagnosen ADHD så vet både pedagoger, 

föräldrar och personer runt omkring varför barnet beter sig som det gör och de menar 

att det då uppstår en större förståelse för individen. Barnet har då också möjlighet att 

få svar på sina frågor som kan handla om vilka hjälpmedel som finns och hur man 

kan handskas med olika situationer. Det är viktigt att föräldrarna får en bekräftelse på 

att det inte är deras fel, att det inte beror på dålig uppfostran.  

 

”Vi kan då hjälpa det barnet och ha ett annat synsätt, att det inte bara är ett stökigt 

barn utan att det finns en problematik bakom det.” 

 

Fördelen med en diagnos är att barnet i förskolan kan få det stöd och hjälp det 

behöver av pedagogerna. Med en diagnos får pedagogerna på ett annat sätt upp 

ögonen för individens svårigheter under ett tidigt skede, så att arbetet har påbörjats 

innan barnet kommer till skolan. Fördelen med att ett barn får en diagnos kan vara att 

pedagogerna vaknar till liv och inser att de inte alltid kan tänka som de alltid har 

gjort. Alla mår bra av förändringar och att det kommer in ett barn med diagnos så att 

pedagogerna får upp ögonen för nya sätt att arbeta och se på saker. Pedagogerna 

önskar att de kunde få mer hjälp när ett barn får diagnosen dock uppfylls de inte 

riktigt.  

 

”Vi önskar att vi kan få lite hjälp och lite tips, alla barn är ju olika och alla är unika, 
alla barn med ADHD-diagnosen är ju inte lika och ska inte bemötas lika, utan lite 

mer individuella tips och hjälp och stöd.” 

 

Det kan vara bra för övriga barngruppen när ett barn får en diagnos. Barn 

med ADHD har en enorm energi och kan dra igång lekar, vilket de andra 

barnen tycker är roligt. Barnet kan dock ha svårt att slutföra leken, men det är 

en annan sak.  
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5.2.2 Delaktighet 

På grund av att utredningen kan ta lång tid så är det sällsynt att de pedagoger 

som varit med och påbörjat utredning sedan får vara med och arbeta med 

barnet när de fått en diagnos. Barnet befinner sig då ofta i förskoleklass eller i 

skolan. Det är därför svårt att kunna se de positiva effekterna eftersom 

pedagogerna inte är delaktig under det skedet.  

 

Habiliteringen ska ge pedagogerna tips och stöd på hur de ska bemöta det 

specifika barnet. Dock är fallet inte alltid så och då får pedagogerna hitta 

egna metoder såsom att söka och leta kunskaper själv via till exempel Internet 

för att lära sig om en problematik. Feedback är någon som saknas och de 

önskar att de kunde få mer föreläsningar där nya forskningsrön tas upp för att 

öka den individuella kompetensen.  

  

5.3 Negativa effekter en diagnos kan medföra 
Här berörs pedagogernas resonemang angående vilka negativa effekter en diagnos 

kan medföra.   

 

5.3.1 Stämpling 

Pedagogerna är rörande överens om att det mest negativa med att få en diagnos är att 

barnet blir stämplat som ADHD-barn. De hamnar i ett fack där generella åsikter 

råder om vad ADHD är och vad det innebär. Diagnosen kan medföra negativa 

förväntningar från omgivningen där fördomar råder på grund av att det i samhället 

överlag finns för lite kunskap om ADHD. Det här resulterar i förutfattade meningar 

om hur de med ADHD är och fungerar. I vissa fall kan barnet känna en negativ 

inställning till sig själv, att det är något fel för att den fått diagnosen på ett papper. 

Att barnet med diagnos blir en syndabock är vanligt, där både övriga pedagoger på 

förskolan och barnen i barngruppen ofta lägger skulden på individen för att de vet att 

det ofta händer mycket runt det här barnet.  

 

”Den blir en hackkyckling för liksom, alla skyller på det här barnet att det var han 

som gjorde det och det var han som gjorde det för att man är så van vid att han är 

där och stökar.”    

 

En diagnos kan medföra att pedagogerna slutar att kämpa för barnet, barnet får en 

stämpel att den är stökig och då ger pedagogerna upp. Som pedagog är det lätt att 

känna att det inte är någon idé att försöka. Barnen kan dock utnyttja sin diagnos. De 

är medvetna om att de har hamnat i ett fack och vissa barn är uppmärksamma på 

omgivningens åsikter och inställningar till diagnosen, de då kan använda diagnosen 

som en ursäkt.  

 

”En del barn kan också utnyttja det och säga: ´Haha, jag har ADHD så jag behöver 

inte göra det här. Tji fick ni… Jag kan göra vad jag vill, jag har ADHD´. Barnen 

kan använda diagnosen som en ursäkt i alla lägen.” 
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5.3.2 Dåligt samvete 

När ett barn får diagnosen kan pedagogerna känna en större press att hinna med och 

ge individuellt stöd till individen, men den tiden finns inte alltid.  

 

”Ibland känner man sig inte tillräcklig med de här enorma barngrupperna som man 

har idag. Det är många barn som kanske behöver individuell hjälp. Sådana barn tar 

mycket kraft, energi även från oss. De tömmer en på något sätt…” 

 

Barn med ADHD får lätt utbrott och ljudnivån blir då ofta hög. Pedagogerna kan inte 

vara överallt samtidigt och hinner då inte med att ligga steget före och förhindra att 

ett utbrott sker. Vilket påverkar barngruppen då konflikter ofta uppstår.  

 

5.4 Hur pedagogernas arbetssätt påverkas av en 
ADHD-diagnos 

Nedan presenteras hur pedagogerna anpassar sitt arbetssätt efter en ADHD-diagnos 

samt hur miljön och verksamheten kan utformas för att underlätta för barn med 

ADHD-diagnosen. 

 

5.4.1 Att ligga steget före 

Att ligga steget före är något som flertalet pedagoger berör. Det gäller att hela tiden 

fundera på de här små sakerna som kan uppstå under en situation som de egentligen 

tar för givet. När pedagogerna ska göra saker som inte följer de vardagliga rutinerna 

så måste de tänka lite bredare och vidga sitt synsätt. En pedagog ger ett exempel på 

en situation som kan uppstå och uttrycker det så här: 

 

”Vi ska gå till teatern och vi har Kalle med oss här och hur ska vi göra för att få det 

här att fungera på bästa sätt. Behöver vi tänka på vilken väg vi ska gå? Kalle kan ju 
få för sig att slänga sig på backen och skrika när som helst. Då kanske det är smart 

att tänka på att gå på en väg med bred trottoar. Hur löser vi personalbiten? Finns det 

någon som kan ta hand om honom om han inte orkar sitta kvar på teatern, så att han 

inte ska behöva pinas igenom det här.” 

  

Att vara steget före kan även handla om att läsa av barnet i olika vardagliga 

situationer som under lek.  

 

”Man observerar dem och är med. Det är så tydligt för man vet att om det får gå en 

kvart så händer det någonting när de är ute och leker. Det är viktigt att vara 

medveten om detta så man kan vara steget före.” 

 

Barnet kan inte själv byta strategi utan det är pedagogen som får anpassa sitt 

arbetssätt efter situationen, till exempel är det bäst att lämna barnen ifred under ett 

utbrott istället för att ta uti med dem direkt. 
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”Att tänka hela tiden steget före. Men det gäller att ha en relation till barnet. Att 
man kan läsa av barnet. För ofta kan det vara så att man nästan kan se i ögonen att 

nu händer det snart någonting.” 

 

5.4.2 Rutiner och struktur 

Rutiner och struktur är en väldigt viktig del i vardagen för de här barnen. Det är 

betydelsefullt med klara och tydliga regler, både inne och ute, så att barnen på ett 

tydligt sätt vet vad som gäller. Som pedagog måste man vara konsekvent och oerhört 

tydlig i vad som gäller. Pedagogerna måste välja sina diskussioner, det går inte att 

påpeka varje liten sak för det är inte hållbart i längden för varken pedagogen eller 

barnet. Samtidigt får pedagogerna inte nonchalera för mycket, för barnen måste lära 

sig att det finns vissa gränser. Att inte använda sig av så långa instruktioner är också 

betydelsefullt och att som pedagog förenkla vissa situationer och ta bort moment för 

att underlätta för barnet.  

 

”Alla barn behöver inte vara med på allting, alla behöver inte vara med på samling. 
Man behöver inte ha sagostund efter lunchen varje dagen för alla barn klarar inte av 

att lyssna. Och det här barnet kanske mår bättre av att plocka med klossar i ett hörn, 

varför då tvinga det här barnet att sitta och läsa sagan i soffan?” 

 

5.4.3 Anpassat arbetssätt 

Pedagogerna behöver ändra sitt synsätt och tankesätt så att det stimulerar de barn 

som har en ADHD-diagnos. Dock ska det egentligen inte behövas en diagnos för att 

pedagogerna ska anpassa arbetssätt utan det ska vara en naturlig del och skyldighet i 

arbetet. Konflikthantering kan vara ett bra ämne att arbeta med i grupper där det 

finns barn med ADHD-diagnosen. På så sätt lär sig barnen tidigt hur de är en bra 

kompis och att de ska behandla alla lika trots olikheter.  

 

”Att säga stopp när man inte vill och tummen upp när det är bra. Det är sådant som 
är tydligt och som alla barn förstår.” 

 

Att dela upp barngruppen i mindre grupper utifrån konstellationer som man vet 

fungerar är betydelsefullt. Barn med ADHD drar stor nytta av små grupper men det 

gynnar även övriga barn i barngruppen. Pedagogerna måste se till varje barn och se 

vad som passar individen. Det finns alltid saker att tänka på men i slutändan handlar 

det ändå om att hitta lösningar som passar det barnet som man arbetar med just då. 

Alla barn är olika och det måste pedagogerna tänka på. Till stor del handlar det också 

om sunt förnuft, det kommer man långt på. Att arbeta mycket och kontinuerligt med 

tryggheten är viktigt eftersom att de barn som har ADHD-diagnosen kan behöva 

extra mycket trygghet och känna sig välkomna och hemma på förskolan. Kramar och 

fysisk närhet är oerhört viktigt och även bekräfta och uppmuntra varje individ så att 

de känner att de är bra på något och att de duger. Helt enkelt att de får känna sig 

betydelsefulla, för ofta har dessa barn det väldigt jobbigt.  
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5.4.4 Planering av verksamheten 

Om kvaliteten på verksamheten alltid är hög så mår hela barngruppen bra av det, 

vilket gör att det då är lättare att hantera svårigheter. 

 

”Ju högre kvalitet vi har som bas i den pedagogiska verksamheten desto tuffare 

saker klarar vi av utan att vi behöver sätta in något stöd. I en grupp där det fungerar, 

där det är en väldigt bra upplagd verksamhet så kanske det här barnet med ADHD 

knappt märks.” 

 

Det är viktigt att komma ihåg att alla barn mår bra i en strukturerad och god miljö 

och att det inte ska krävas en diagnos för att pedagogerna i verksamheten ska arbeta 

främjande. Piktogram är betydelsefullt då det finns ett tydligt schema framme på 

avdelningen så att barnet lätt kan förstå vad som kommer hända under dagen. 

Piktogrammet används som ett komplement som ska stödja rutiner och struktur så att 

barnet får en tydlig överblick över dagen i förskolan. 

 

Det är betydelsefullt vart barnen hänger sina kläder. Barn med ADHD-diagnosen bör 

hänga sina kläder på kanterna. Dessa barn kan få gå och ta på sig först eller sist för 

att de ska undvika stressiga situationer som kan uppstå under dagarna på förskolan. 

På det här sättet får de sin egen tid och kan ostört koncentrera sig på att ta på sig sina 

kläder. De här barnen behöver också ha bestämda platser, både vid matbordet och 

vid samlingar. Då läggs inte fokus på vart de ska sitta när valmöjligheten finns, 

rutiner är även viktigt i dessa situationer.  

 

Många av de barn som har ADHD älskar att vara ute och det är betydelsefullt att de 

barnen får ännu mer möjlighet till att vara ute och kunna springa av sig, samt röra på 

sig då de ofta behöver det. Barn med ADHD är ofta mycket kreativa och tycker om 

att stimuleras via praktiska övningar som utformas i verksamheten. Att i arbetslaget 

på förskolan hjälpa och tipsa varandra är väldigt betydelsefullt. Samt att pedagogerna 

delar med sig av erfarenheter och av saker som har fungerat i olika situationer.  

 

5.4.5 Utformning av miljön 

Det får inte vara för mycket intryck i miljön för det är svårt att hantera för barn med 

ADHD. Det är fördelaktigt om det inte är mycket saker på väggarna samt att 

pedagogerna tänker på möblering. En del barn klarar inte att sitta vid ett fönster på 

grund av att fokus hamnar på vad som händer utanför.  

 

”Det kan se lite tråkigt ut när det är avskalat men det är väldigt vilsamt. För att 

ibland kan det vara så att man sitter och äter och sen kan det vara mycket saker på 

väggarna och då blir det inte så lätt att fokusera på maten. För här var det nått roligt 

och där borta var det något annat och där vid ett annat bord rörde sig någon.” 

 

Det är dock unikt för varje barn, vissa klarar mer medan andra är mer sårbara. Det är 

viktigt att ha en tydlig miljö när det finns barn med ADHD-diagnosen i barngruppen. 

Det får inte vara stökigt och pedagogerna kan tänka på att inte ha så många pussel 
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och spel framme samtidigt, utan att istället byta oftare. Däremot måste pedagogerna 

tänka att miljön ska passa alla barn.  

 

”Det man vet är bra för de här barnen bromsar kreativiteten för övriga 
barngruppen.”  

 

Där måste det ske en viss balansgång men det är svårt att veta vart man ska lägga 

ribban. Det är ett dilemma då alla barn befinner sig på olika nivåer och därav kan det 

behövas att det finns mycket material framme som stimulerar alla individer. 

 

Barn med ADHD behöver ibland ha fristäder och då behöver pedagogerna hjälpa till 

och utforma miljön så att det är möjligt för barnet att vara ifred. De här fristäderna 

placeras med fördel i områden där de inte bli störda, där det inte är en passage och 

där folk inte springer hela tiden. Dock kan det vara svårt beroende på hur lokalerna 

ser ut, man får helt enkelt ta det som finns och göra det bästa av det. 
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6 DISKUSSION 
Nedan diskuteras pedagogernas svar som framkom i resultatet. Deras svar kommer i 

diskussionen kopplas till tidigare forskning kring ADHD och det specialpedagogiska 

perspektivet samt till lärolanen för förskolan.  

 

6.1 Pedagogernas erfarenheter vid diagnostisering 
av ADHD 

Samtliga pedagoger är överens om hur det första steget till en utredning tas. De 

menar att det är vårdnadshavarna själva som måste vända sig till BVC. Westholm 

(2012) håller med och säger att det är upp till föräldrarna att söka hjälp om de anser 

att det behövs. Hon beskriver också att pedagogerna inte har någon makt i förskolan 

att själva vända sig till BVC utan de kan endast uppmuntra och prata med 

vårdnadshavarna om vad de har uppmärksammat. Pedagogernas uppgift att vända sig 

till föräldrarna är viktigt då Socialstyrelsen (2010) betonar att symtomen för ADHD 

inte bör ignoreras. Efter föräldrarnas kontakt med BVC är det en psykolog som tar 

vid och startar en utredning och denne skaffar sig information om barnet vilket alla 

pedagoger i studien är överens om. Hur utredaren skaffar sig informationen kan 

enligt Socialstyrelsen (2010) variera men vanligtvis sker det genom intervjuer med 

barnet och dennes föräldrar. Pedagogerna beskriver skillnader i utredarens 

tillvägagångssätt och de är inte överens om hur psykologen skaffar sig 

informationen. En anledning till skillnaden kan vara att pedagogerna är verksamma i 

olika kommuner och varje kommun har olika riktlinjer att förhålla sig till. Att 

insamlingen av information skiljer sig åt ska enligt Kadesjö (2002) inte spela någon 

roll då det i slutändan är samma ADHD-kriterier världen över som psykologer och 

barnläkare utgår från. Vilket borde innebära att varje barn får en rättvis utredning 

oavsett vart i världen barnet befinner sig.  

 

En erfarenhet som pedagogerna delar är att de inte får tillräckligt mycket insyn i det 

som händer under utredningen, de anser att de bara är delaktiga i början av 

processen. Pedagogerna menar också att utredningen ofta tar lång tid vilket kan 

medföra att barnet hinner sluta på förskolan innan utredningen är färdig. Det innebär 

att pedagogerna inte får någon feedback på sitt arbete, om det har gynnat eller stjälp 

individen. Anledningen till att processen är lång kan enligt Kadesjö (2002) bero på 

att det är många som ska samverka inom utredningen, såsom läkare, psykolog och 

pedagog. Att symtomen hos barnet måste ha funnits i minst 6 månader och i två olika 

miljöer kan också vara en anledning till att utredningen drar ut på tiden. Trots 

pedagogernas åsikter om processen kan vi se i resultatet att de är införstådda med 

varför det krävs en lång utredning. De uttrycker själva att det är viktigt att ta reda på 

om problemet finns i individens omgivning och inte hos individen själv.  

 

6.2 Pedagogernas positiva erfarenheter av en tidig 
ADHD-diagnostisering 

Gillberg (2005) skriver att barn med ADHD är överaktiva och nyfikna.  Vissa 

pedagoger kan se att dessa barn kan bidra positivt till barngruppen genom att de har 

väldigt mycket energi och kan dra igång lustfyllda lekar. Dock har dessa barn 

svårigheter med att slutföra en lek vilket Gillberg (2005) också betonar då han 
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skriver att det som barnet finner intressant i en stund är ointressant i nästa. För att 

kunna möta dessa barn vill pedagogerna att en diagnos ska leda till ökade resurser. 

Dock skriver Tufvesson (2007) att det kan ha en negativ effekt på barnets 

koncentration om det finns för mycket personal som är involverade runt barnet. 

Pedagogerna anser också att de i första hand ska ta tillvara på de resurser som redan 

finns i verksamheten och Brodin & Lindstrand (2010) vill poängtera att vi även ska 

se barnens styrkor som en tillgång för att bidra till ett trivsamt klimat i verksamheten.  

 

Pedagogerna vill belysa att en diagnos gör att alla förstår individens beteende och att 

även barnet själv förstår varför saker och ting är som de är. Axengrip & Axengrip 

(2001) menar att omgivningen får en ökad förståelse för barnens problematik vilket 

gör att en diagnos kan bidra till att pedagogerna får upp ögonen för att det finns nya 

sätt att arbeta och bemöta barnet. Abrahamsson (2010) och Kadesjö (2002) 

poängterar att inget barn är det andra likt och att pedagogen måste anpassa de 

verktyg som finns och prova sig fram för att hitta nya vägar som passar varje individ. 

För att möta varje individ efterfrågar pedagogerna stöd och feedback med tips om 

hur de bör arbeta med barnet och det framgår att pedagogerna ofta själva får leta 

information om diagnosen på Internet och hitta egna metoder för att möta barnet på 

rätt sätt. Detta är märkligt eftersom att BVC och specialpedagog ska finnas tillhands 

och ge pedagogerna tips och stöd i arbetet med det individuella barnet. Utifrån 

resultatet kunde vi se att föräldrarna bara nämns en gång under intervjuerna vilket är 

intressant då föräldrarna och pedagogerna bör ha ett gott samarbete och förstå 

varandra (Brodin & Lindstrand, 2010). Pedagogen som nämnde föräldrarna menar att 

även de känner en lättnad över att sitt barn får en diagnos. Pressen på föräldrarna 

minskar och de känner att barnets problematik inte berodde på dålig uppfostran och 

att de nu kan bemöta barnet på rätt sätt med rätt verktyg.  

 

6.3 Pedagogernas erfarenheter av negativa effekter 
vid ADHD-diagnostisering 

Pedagogerna är överens om att en diagnos kan leda till negativa effekter, framförallt 

att barnet blir stämplat och utsätts för fördomar. Kärfve (2006) går ett steg längre och 

menar att om barnet en gång stämplats som ADHD-barn kan de inte gå tillbaka till 

att vara diagnosfri. Kadesjö (2002) säger att en diagnos lätt kan generaliseras och att 

pedagogerna då bemöter alla barn med ADHD på samma sätt, vilket inte gynnar 

barnen då de är olika som individer. Han vill samtidigt poängtera att en tidig diagnos 

är positivt för individen i det långa loppet men barnen kan ändå känna en negativ 

inställning till sig själva. Kadesjö (2002) och Juul (2009) menar att vuxnas attityder 

kan spela roll för hur barn med ADHD upplever sig själva. Med andra ord är det 

viktigt att pedagogerna uppmuntrar och stärker varje individ och ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv är detta en viktig utgångspunkt i arbetet med dessa 

barn (Brodin & Lindstrand, 2010). Pedagogerna kan uppleva större press på sig 

själva när de får in ett barn med ADHD i barngruppen och Abrahamsson (2010) 

poängterar hur betydelsefullt det är att pedagogerna tar sitt arbete på allvar samt att 

de förstår hur viktigt det är att möta varje barn utifrån dess förutsättningar. Brodin & 

Lindstrand (2010) skriver att pedagoger måste stötta, hjälpa och uppmuntra individen 

så att de tillsammans kan klara av vardagens svårigheter. Det framgår i resultatet att 

pedagogerna känner stress och press vilket kan bero på att de alltid har mål och 

riktlinjer att sträva efter och Abrahamsson (2010) menar att pedagogerna istället 
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borde hitta metoder och arbetssätt som fungerar för barnet och bortse från att allt inte 

behöver vara utfört på ett korrekt sätt.  

 

Pedagogerna menar dock att det kan bli så att de slutar kämpa för barnet när en 

diagnos har fastställts eftersom att det inte är deras fel att barnet är som det är. 

Larsson (2004) håller med och menar att det finns en risk att pedagogerna inte längre 

tar sitt ansvar i att försöka stötta barnet och Kärfve (2006) anser att pedagogerna 

istället lägger fokus på individens svårigheter. Gillberg (2005) beskriver att barnet 

ofta ses som stökig och jobbig vilket leder till ord som hackkyckling och syndabock. 

Pedagogerna menar att både pedagogerna och övriga barngruppen lägger skulden på 

barnet med ADHD. Juul (2009) och Gillberg (2005) säger båda att barn med ADHD 

kan få raseriutbrott när de inte får som de vill och det kan leda till konflikter i 

barngruppen. Juul (2009) fortsätter och menar att det bästa en pedagog kan göra då 

är att låta barnen vara ifred och prata med dem när de har lugnat ner sig. 

Pedagogerna i studien har alla varit med om när barnen får raseriutbrott och de 

undviker då att ta en konflikt med barnen och de säger också att man får överväga 

vilka bråk som är värda att diskutera, både för barnets, pedagogens och barngruppens 

bästa. För att undvika konflikter bör pedagogerna sett ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv ha ett synsätt som signalerar att barnens olikheter ska ses som en resurs 

där alla barn har något att bidra med och att alla barn i barngruppen lär av varandra 

(Brodin & Lindstrand, 2010). 

 

6.4 Pedagogernas arbetssätt med barn med ADHD 

Pedagogerna poängterar att arbetet med konflikthantering och hur man är en bra 

kompis är viktigt. Detta understryks av Gillberg (2005) då han skriver att barn med 

ADHD har svårigheter i att läsa av det sociala klimatet och att de har svårt att 

samspela med kamrater, vilket kan leda till att det uppstår konflikter i barngruppen. 

Det innebär som pedagogerna nämner att de i förskolan måste ligga steget före. Detta 

berör Juul (2009) då hon beskriver vikten av att pedagogerna ger barnen klara och 

tydliga besked vad gäller regler och om vad som komma skall. Abrahamsson (2010) 

och Kadesjö (2002) menar att pedagogerna måste anpassa sitt tillvägagångssätt efter 

varje barn. Det krävs då att pedagogerna lär känna barnet för att på bästa sätt kunna 

möta varje individ.  

 

För att barnet i förskolan ska känna sig tryggt så är det viktigt med rutiner i vardagen 

(Juul, 2009) och detta är något som alla pedagogerna arbetar med och ser som en 

grundläggande del i barnens vardag. Pedagogerna påpekar att de i förskolan kan 

anpassa verksamheten genom att förenkla vissa situationer för barnen, de ska inte 

tvinga barnen till att göra något som de inte klarar av eller finner ointressant. 

Abrahamsson (2010) håller med och menar att pedagogerna i förskolan inte alltid 

behöver följa de pedagogiska strategierna utan istället kan arbeta på ett annat sätt. 

Hon betonar också att så länge pedagogerna gör sitt bästa och lär sig av sina misstag 

så har de skaffat sig bra erfarenheter vilket i sin tur främjar individen (a.a.). 

Pedagogerna menar att det är viktigt att de hjälper varandra och delar med sig av 

varandras erfarenheter och Kadesjö (2002) betonar att samarbete mellan personalen 

är betydelsefullt. Samarbete gäller även föräldrarna då Abrahamsson (2010) och Juul 

(2009) anser att en stor del av pedagogernas arbete handlar om att föra en dialog med 
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vårdnadshavare om barnet då det är föräldrarna som känner barnet bäst. Kadesjö 

(2002) skriver att barnen är i behov av vuxna runt omkring som förstår den situation 

som barnet befinner sig i, vilket kan gynnas av att pedagogerna och föräldrarna 

samspelar kring hur de ska bemöta barnet på bästa sätt. Pedagogerna tycker att 

mycket av arbetet i förskolan handlar om sunt förnuft och de menar att de kan 

komma långt i arbetet med barn med ADHD bara de har förståelse för hur vardagen 

ser ut för dessa barn.  

 

Pedagogerna måste vara medvetna om att även förskolans miljö kan påverka barn 

med ADHD på ett negativt sätt (Tufvesson, 2007). Kadesjö (2002) betonar också att 

en miljö som inte är anpassad kan leda till att barnens symptom förstärks. 

Pedagogerna menar då att det är viktigt att ha en strukturerad miljö vilket de också 

anser stärker alla barn. De arbetar med bilder, piktogram, för att förklara hur dagen 

på förskolan ser ut och Juul (2009) poängterar vikten av att ha visuella riktmärken i 

verksamheten så som piktogram så att barnen mer konkret kan förstå sin vardag. Att 

barnen har fasta platser vad gäller samling, kapprum och matsituationer samt att 

saker och ting har sina bestämda platser är något som Juul (2009) betonar hjälper 

barnen att strukturera sin vardag och att koncentrera sig. Tufvesson (2007) anser att 

pedagogerna med fördel på förskolan bör har stängda skåp så att de gömmer 

materialet. Detta på grund av att barnens fokus hamnar på det som finns i de öppna 

hyllorna än på aktiviteten. Vidare påpekar Juul (2009) att det inte bör finnas mer 

material framme än nödvändigt. Pedagogerna är medvetna om miljöns betydelse men 

de anser att det uppstår ett dilemma. Det som gynnar barn med ADHD kan bromsa 

kreativiteten hos den övriga barngruppen och tvärt om. Barn utan ADHD är inte lika 

sårbara för bakgrundsljud som barn med ADHD. Tufvesson (2007) säger att 

bakgrundsljud kan ha en negativ effekt på barnen med ADHD. Pedagogerna nämner 

att lugna fristäder är positivt för barnen och de menar att dessa med fördel placeras i 

områden där barnen inte blir störda. Dock menar Söderlund (2007) att bakgrundljud 

kan vara positivt för barn med ADHD ur koncentrationssynpunkt, alltså att barnen 

kan gynnas av en hög ljudvolym. Pedagogerna ser inte bara fördelar med fristäder 

utan också problem. De har svårt för att anpassa miljön så att den blir optimal för 

barn med ADHD då de är bundna till de lokaler de har, de får helt enkelt göra det 

bästa av situationen.  

 

Kadesjö (2002) betonar att vi inte får glömma bort att det finns de barn med liknande 

symptom men som inte har fått en diagnos och Wåhlstedt (2009) poängterar att även 

dessa barn kan känna av de negativa konsekvenser som ett barn med ADHD gör. 

Alltså ska det inte behöva finnas en diagnos för att pedagogerna ska anpassa sitt 

arbetssätt så att det främjar individen. Intressant är att endast en pedagog nämnde 

barnen i gråzonen och att det inte ska krävas en diagnos för att bemöta barnet på rätt 

sätt. Hon uttryckte också sin medvetenhet om att även barn utan ADHD behöver 

trygghet och närhet. Att detta område inte nämndes bland fler pedagoger kan bero på 

att vi intervjuade med utgångspunkt i och fokus på barn med ADHD, vilket kan ha 

påverkats pedagogernas svar. Vi är dock övertygade om att alla pedagoger vill 

bemöta alla barn som individer oavsett diagnos eller inte och det är faktiskt 

förskolans och pedagogernas uppdrag att se varje individs unika värde. 
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6.5 Förslag till fortsatta studier 

 I vår studie har fokus legat vid att ta reda på hur pedagogerna uppfattar barn med 

ADHD i förskolan. Pedagogerna har delgett vilka positiva och negativa aspekter en 

diagnos kan medföra samt hur deras arbetssätt förändras av en diagnostisering. En 

annan synvinkel som hade varit intressant att studera är hur föräldrarna påverkas av 

att deras barn får en ADHD-diagnos samt granska samarbetet mellan förskola och 

hem och om barnet gynnas av ett gemensamt arbetssätt och synsätt. Ytterligare 

förslag på fortsatt forskning är att involvera habiliteringen, BVC och specialpedagog 

för att se ADHD-diagnosens för- och nackdelar ur ett annat perspektiv. Intressant 

hade också varit att få intervjua förskolechefer om hur deras arbete påverkas när ett 

barn med diagnos finns i deras verksamhet.   
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 

Inledande frågor: 

1. Ålder? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur länge har du arbetat i förskolan? 

4. Vad tycker du kan vara ett tecken på att ett barn kan ha ADHD? 

 

Undersökningsfrågor: 

5. Vad är första steget om ett barn misstänks ha ADHD? 

6. Hur går diagnostisering av ADHD till? 

7. Vilken del har du som pedagog i processen? 

 

8. Vad ser ni för fördelar med att ett barn får en tidig diagnos i förskolan? 

9. Vilka positiva effekter kan en diagnos få för barngruppen? 

10. Vad är nästa steg när en diagnos har ställts? 

 

11. Vilka negativa effekter kan en diagnos få för barnet? 

12. Vilka negativa effekter kan en diagnos få för barngruppen? 

13. Vilka negativa effekter kan en diagnos få för verksamheten? 

 

14. Hur påverkas ert arbete om ett barn har en ADHD-diagnos? 

15. Vad kan ni som pedagoger göra för att underlätta för dessa barn? 

16. Hur utformar ni miljön efter en ADHD-diagnos? 

17. Vad har ni för hjälpmedel att tillgå? 
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BILAGA 2 

Mail till pedagoger 

Hej. 

Vi heter Linda Karlsson och Maria Melin och studerar till förskollärare vid 

Linnéuniversitetet, Kalmar. Vi skriver nu vårt examensarbete som handlar om 

ADHD-diagnosen och vilka för- och nackdelar det kan finnas med en tidig 

diagnostisering i förskolan samt pedagogens roll. 

 

Vi kommer att besöka er förskola enligt överenskommen tid och plats. Vi skickar här 

ut de intervjufrågor (se bifogad fil) som vi har för avsikt att fråga er om och hoppas 

att de ska upplevas som givande för både er och oss och öka allas medvetenhet kring 

ADHD-diagnosen. 

 

Vi kommer att spela in intervjun med våra smartphones. Det inspelade materialet 

kommer enbart användas för eget bruk och kommer raderas när vi är färdiga med 

materialet. Vi förhåller oss till de etiska aspekterna och har tystnadsplikt. 

 

Tack för visat intresse. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Linda Karlsson och Maria Melin 


