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Abstract 
Syftet med denna undersökning är att belysa hur viktiga personer i barnets sociala omgivning, 
såsom förälder, förskole- och specialpedagoger och förskolechef, resonerar kring identifiering 
av barns svårigheter samt värdet av en tidigt fastställd ADHD- diagnos. På så sätt åsyftas en 
tydligare och en mer fördjupad förståelse, av den betydelse som tillskrivs tidig identifiering 
samt diagnostisering, erhållas. Sex stycken kvalitativa intervjuer har föredragits som 
undersökningsmetod. Utifrån studiens syfte har den kommit att bearbetas utifrån en 
humanvetenskaplig ansats, där inspiration hämtats från hermeneutiken.  
 
I resultatet framkommer att begreppen ADHD och diagnostisering används ytterst sällan inom 
förskolan. Diagnosens huvudsakliga förtjänst uppges vara att den bibringar förståelse hos 
omgivningen, för barnets sätt att vara och dess behov. Paradoxalt till en avig inställning till 
diagnostisering av förskolebarn, kartläggs barn i allt högre grad. Ökade förfrågningar och 
utredningar av barn, tycks stå i relation till att barn i behov av särskilt stöd ökar. Samhälleliga 
faktorer så som ekonomiska aspekter och förändrad samhällsstruktur, tycks spela en 
avgörande roll i huruvida diagnostisering av barn i förskolan får genomslag eller inte. Aktuell 
studies resultat överensstämmer till stor del med tidigare forskning.  
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Tidig identifiering, diagnos, ADHD, förskolebarn 
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Inledning 
Upprinnelsen till denna undersökning kan ses som en fortsättning och fördjupning av en 
tidigare genomförd studie (Vt 2009). Utifrån denna kunskapsinhämtning konstaterades att en 
hel del forskning har utförts på ADHD- området. Påtagligt blev dock att forskningen riktar sig 
till och berör främst barn i skolåldern. Som kan förklaras med att tidigare ansågs barn under 
sju år för unga för att diagnostiseras. Kriterierna för ADHD- symptom enligt DSM manualen 
(se bilaga 1) har därför avsett barn i skolåldern (Keenan & Wakschlag, 2002; Smith & 
Corkum, 2007). ADHD och diagnostisering inom förskolan upplevs därmed som ett relativt 
outforskat område. Forskningen presenterar som bekant ständigt nya råd och rön. Idag har 
uppmärksamheten kommit att riktas alltmer mot förskolan, därav aktuell studie. Somliga 
studier visar nu på möjligheten att identifiera ADHD hos en del barn redan i förskolan (Berlin, 
2003; Sonuga-Barke, Auerbach, Campbell, Daley & Thompson, 2005). Från många håll 
förespråkas därför en tidig identifiering, då en tidigt fastställd diagnos ses som möjlig och 
önskvärd. Därmed kan extra stöd och behandling erhållas tidigare än idag (Harvey, 
Youngwirth, Thakar, & Errazuriz, 2009; Kadesjö, 2002; Lindblad, Mjönes & Mothander, 
2001). Samtidigt påvisas en osäkerhet kring och svårigheter med, att identifiera och fastställa 
en korrekt diagnos i dessa ringa åldrar. ADHD- symptom såsom impulsivitet, överaktivitet 
kan nämligen tillskrivas de yngre barnens karaktäristiska beteende många gånger (Asmervik, 
Ogden & Rygvold, 2001; Cutspec, 2003).  
 
Med rådande osäkerhet som utgångspunkt och med tanke på den stämplande effekt en diagnos 
kan ha (Kärfve, 2001), anser jag att man kan och bör ifrågasätta om tidig diagnos är att 
förespråka. Borde inte dessa barn kunna få detta stöd utan en diagnos. Något som är alla barns 
rättighet, diagnos eller ej, åtminstone explicit i våra styrdokument och skollag. Barn som 
uppvisar, vad vi i dag benämner som, ADHD- symptom upplevs många gånger som mer 
krävande jämfört med andra barn, de ”normala” barnen och tar därmed mer energi från 
pedagogerna. Att vissa röster nu förespråkar en tidigare identifiering medför inte per 
automatik en diagnos, men likt Börjesson (1997) framhåller när normbrotten är definierade i 
barnets vardag tar utredningarna vid (s. 93, enligt Skolverket, 2002). Utifrån det kan man 
anta att steget från tidig identifiering till en ADHD diagnostisering i förskolan inte är så stort. 
 
Att varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov (s.11, 
Salamancadeklarationen, 2006), kan nog de flesta hålla med om, i teorin åtminstone. Än 
viktigare borde detta prägla alla vuxnas bemötande av alla barn. För en viss grupp barn, som 
utifrån normens uppfattning utmärker sig, tycks en identifiering följt av kategorisering eller 
diagnos, vara nödvändig för att få det stöd och goda bemötande som de behöver. Enligt min 
mening kan man finna både fördelar och nackdelar med en diagnos. Ser man till vad 
Konventionen om barnets rättigheter (2006) uttrycker, bör vi ställa oss frågan vad som är det 
bästa för barnet och inget annat. Som blivande förskollärare, blir det värdefullt att undersöka 
hur man resonerar kring diagnoser, tidig identifiering och förskolebarn idag. Är det skäligt att 
diagnostisera barn redan i förskolan? Anser att följande undersökning om, huruvida barnet 
faktiskt är betjänt av en tidig diagnostisering eller ej, är av stort intresse för alla som arbetar 
med barn samt för dagens forskning inom detta område. 



Syfte 
Syftet med föreliggande undersökning är att belysa hur viktiga personer i barnets sociala 
omgivning (se Sonuga-Barke m.fl., 2005), resonerar kring identifiering av barns svårigheter 
samt värdet av en tidigt fastställd ADHD- diagnos. På så sätt åsyftas en tydligare och en mer 
fördjupad förståelse av den betydelse som tillskrivs en tidig identifiering samt diagnostisering, 
erhållas. Dels ur ett individperspektiv och dels ur ett samhällsperspektiv. 

Frågeställningar 

• Vilka fördelar respektive nackdelar kan det finnas med en ADHD- diagnos för barnet, 
föräldern samt pedagogen? 

• Går en korrekt ADHD- diagnos att fastställa på barn i förskoleåldern? 
• Är en identifiering/diagnostisering i förskolan nödvändig för att kunna möta barnet 

med den hjälp det behöver? I så fall varför, är det brister hos barnet eller verksamheten? 
• Vem gynnas av en diagnos, barnet, föräldern eller pedagogen? Vilka samhälleliga 

aspekter spelar in här? 
 
Övergripande frågeställning blir således: Är en ADHD- diagnos nödvändig för att alla barn 
ska kunna erhålla den förståelse, stöd och respekt som alla barn är berättigade till i förskolan? 
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Bakgrund 
Utgångspunkten för denna studie har varit att synliggöra diagnosens egentliga värde för 
barnet. För att erhålla sådan insikt, krävs att en rad andra aspekter runtomkring barnet belyses, 
såsom den närmaste familjen likväl som samhället. Dessa synliggöranden kommer framförallt 
att belysas utifrån två övergripande perspektiv, fördelar respektive nackdelar. Inledningsvis 
kommer diagnosen presenteras utifrån dessa perspektiv väldigt konkret, för att sedan övergå 
till att utgöra en underton på de olika vinklingar som forskningen presenterar. Först en 
presentation av några relevanta definitioner. 

Några definitioner 
Här nedan följer en beskrivning av för denna undersökning, relevanta begrepp. Avsnittet följs 
av en presentation av vad tidigare forskning och referenser redogör för inom detta 
ämnesområde. 

Definition av ADHD 
ADHD är en initialförkortning av diagnosen Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Genom 
en hel del forskning tycks man idag kunna anta att det handlar om ett neuropsykiatriskt 
funktionshinder (www.attention.se). Kommer i fortsättningen att använda den förkortade 
termen. 

Definition av DSM och DSM - IV 
DSM är en initialförkortning av den amerikanska psykiatriska föreningens manual Diagnostic 
and StatisticalManual of Mental Disorders. Detta är ett diagnossystem inom psykiatrisk 
forskning och klinisk verksamhet, och DSM den manual som nyttjas mest i Sverige och även i 
andra delar av världen. DSM – IV utkom 1994 (se bilaga1) och är en del av DSM- manualen, 
det är genom den som diagnosen ADHD klassificeras (Socialstyrelsen, 2002). 

Tidigare forskning 
Följande framställning av tidigare forskning inleds med en kort redogörelse av ADHD- 
diagnosens fördelar respektive nackdelar, belyst utifrån de tre perspektiven pedagog, förälder 
och barnet. Därmed kan en ökad förståelse för de olika parternas respektive situation erhållas. 
En sådan förförståelse anses ha betydelse i utforskandet av, huruvida en diagnos i 
förskoleåldern är att förespråka eller inte. Därefter presenteras de väsentligaste fynden från 
tidigare studier av ADHD- forskning inom förskolan. Nämnas bör att det finns relativt lite 
svensk forskning om diagnostisering av ADHD i förskolan, fler internationella studier går att 
finna. Framhållas bör därför att viss skillnad råder mellan svenska förskolor och 
internationella ”preschools”, bland annat i fråga om åldrar. Hänsyn till detta har beaktats, 
därför kommer åldrar att benämnas när det anses befogat. Om inget annat nämns åsyftas de 
svenska förskoleåldrarna 1-5 år. Uppmärksammas bör även att vid ett studium av ett 
mänskligt fenomens för- och nackdelar inser man snart att det inte finns några enkla och raka 
svar. Allt som oftast handlar det om samspel som går in i varandra. Vad som kan betraktas 
som gynnsamt ur ett perspektiv, kan likväl komma att betraktas som mindre gynnsamt utifrån 
ett annat perspektiv. 
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Fördelar och nackdelar med en ADHD diagnos 
Här följer en sammanställning av fördelar och nackdelar med en ADHD diagnos som belysts 
av tidigare forskning och referenser 
 
Pedagogiskt perspektiv 
Tidig upptäckt av ADHD ökar barnets chanser till att mötas av förstående lärare och 
klasskamrater vid skolstarten. Möjligheterna till att skapa en bättre anpassad 
verksamhet/undervisning ökar, i och med att förskolan och skolan kan förbereda sig genom 
att inhämta kunskap om barn med ADHD och vilka svårigheter dessa elever kan uppvisa 
(Gillberg, 2005; Kadesjö, 2001; Ohan, Cormier, Hepp, Visser & Strain, 2008; Socialstyrelsen, 
2002). En enkel ADHD screening av barn före skolstart kan därför ses som önskvärt (Gillberg, 
2005). Därmed kan verksamheten runt barn med inringad problematik utvecklas parallellt 
med det som anses vara adekvat pedagogik, för den grupp barn med aktuell problematik (Lutz, 
2006). Samtidigt kan noteras att skolan inte ska skapa olikheter utan hantera dem (Tideman, 
2004). Det blir därför paradoxalt, att en diagnos eller ett klassificerande av barn med 
svårigheter, många gånger tycks vara nödvändig för att de ska kunna få mer likartade chanser 
som sina andra kamrater till skolframgång (Börjesson & Palmblad, 2003; Tideman, 2004). 
Likt Börjesson uttrycker det man en gång sett kan inte göras osynligt (s.74, 1997).  Ohans 
m.fl. (2008) studie visar att pedagogers kännedom om ADHD, kan bidra till den viktiga 
insikten att barn med ADHD inte beter sig illa av elakhet. Barnen hölls därför inte personligt 
ansvariga för de uppvisade ADHD symptomen. Larsson (2004) menar däremot att en diagnos 
eventuellt kan fungera som en bekräftelse för pedagoger, att det aktuella problemet är knutet 
till barnet (se även Lutz, 2006). En möjlig konsekvens därav är ett minskat reflekterande hos 
pedagogen över det pedagogiska förhållningssättet och sin ledarroll. Lägre ställda krav på 
barnet parallellt med att positiva förväntningar avtar, är ytterligare några tänkbara följder 
(Larsson, 2004). Vissa klasslärare menar dock att det är mer väsentligt att utgå ifrån barnets 
behov då en diagnos är av mindre betydelse. Istället återges ett stort tryck från föräldrar, som 
önskar erhålla stöd genom diagnosen (Tideman, 2004).  
 
Föräldraperspektiv 
En diagnos kan innebära en stor sorg för både föräldrarna och barnet, men kan även innebära 
en otrolig lättnad. Sorg för de svårigheter barnet kan komma att mötas av i livet, en lättnad 
över att äntligen få ett namn på problemen, stöd genom att föräldern får sina misstankar 
bekräftade (Brattberg, 1999; Harborne, Wolpert & Clare, 2004; Kadesjö, 2001; Lindblad m.fl., 
2001; Socialstyrelsen, 2002). Risken för att ett negativt samspel inom familjen utvecklas, är 
framförallt påtagligt om barnet inte har någon diagnos, eller om förståelse för barnets 
grundläggande svårigheter saknas (Gillberg, 2005). Diagnosens största förtjänst är den ökade 
förståelsen (Brattberg, 1999; Kadesjö, 2001), därigenom kan ett negativt interaktionsmönster 
brytas och ett mer konstruktivt bemötande av barnet etableras. Enligt vissa studier är en 
diagnos främst gynnsam för föräldrarna (Harborne m.fl. 2004; Kärfve, 2001; Lindqvist m.fl., 
2000; Socialstyrelsen, 2002). Den nya förståelsen kan dock leda till att omgivningen enkom 
fokuserar på hur diagnosen ”handikappar” barnet. Vad barnet faktiskt klarar kan därför 
förbises. Omgivningens betydelsefulla stimulans och stöd i barnets utveckling kan således 
avta. En överhängande risk för att omgivningen reducerar barnet till sin diagnos föreligger 
(Atterström & Persson, 2000; Kärfve, 2001; Olsson & Olsson, 2007). I detta sammanhang 
kan diagnosen komma att fungera som en ram, för vilka framtida beteenden omgivningen 
kommer att uppmärksamma hos barnet. Som för föräldern kan fungera som en bekräftelse att 
diagnosen är korrekt utfärdad. En risk finns, att beteenden som avviker från denna ram, inte 
uppmärksammas. Därmed kan omgivningens förväntningar på barnet komma att utvecklas till 
en ”självuppfylld profetia”. Därigenom kan barnet socialiseras in i rollen som avvikare 
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(Brattberg, 1999; Lutz, 2006; Olsson & Olsson, 2007).  Börjesson menar just att diagnoser 
producerar sina klienter, snarare än avtäcker deras faktiska tillstånd (s.19-29, 1997). 
Poängteras bör dock, trots att neurobiologins kunskapsförmedlande indirekt kan bidra till en 
reduktionism genom diagnosen, kan problemet inte tillskrivas kunskapen i sig. Istället handlar 
det om hur omgivningen förhåller sig till den (Atterström & Persson, 2000). 
 
Föräldrar till barn som har ADHD upplever ofta starka skam- och skuldkänslor, kombinerat 
med omgivningens fördömande och skuldbelägganden. Omgivningen tolkar ofta barnets 
dåliga beteende som en följd av dåligt föräldraskap. En diagnos kan i dessa fall underlätta 
föräldrars skuldbördor. Den blir ett bevis på att det är något barnet ”har”, något biologiskt och 
inte en följd av dåligt föräldraskap. En sådan insikt kan förmedlas till en fördömande 
omgivning, därigenom kan även barnets föräldrar få en ökad förståelse från omgivningen 
(Asmervik m.fl., 2001; Harborne m.fl. 2004; Rønhovde, 2006; Socialstyrelsen, 2002). Kärfve 
(2001) menar dock att den lättnad som föräldrar kan uppleva i detta skede, kan medföra en 
nästintill dogmatisk ansvarsbefrielse för dem och övrig omgivning (se även Harborne m.fl. 
2004). Vidare att ADHD- diagnosens skuldbefriande egenskaper är dess styrka, men med 
detta ”ansvarsbefriande”, följer en inkompetensförklaring av föräldrarna. Barnets öde vilar nu 
i experternas händer (psykologer, läkare, lärare m.fl.), det är de som ”vet” och ”förstår” barnet 
bäst (Kärfve, 2001).  
 
Barnets perspektiv 
En diagnos ska så långt det är möjligt överensstämma med barnets intresse (Brattberg, 1999; 
Kadesjö, 2001). Samtidigt utmärker en diagnos en defekt och ett ”annorlundaskap”, att vara 
annorlunda innebär oftast ett stigma. En sanning som gör sig gällande i alla sociala samspel 
och kontexter (Asmervik m.fl., 2001; Atterström & Persson, 2000; Goffman, 2001; Rønhovde, 
2006; Tideman, 2004). Man kan därför likt Gillberg, fråga sig om inte en tidig screening 
medför att barnet ”pekas ut”, men barn med ADHD är redan utpekade av omgivningen. Varpå 
barnen tillskrivs negativa egenskaper som att de är elaka, hopplösa, av såväl 
familjemedlemmar som pedagoger. Egenskaper som barnet själv, många gånger identifierar 
sig med. Känslan av otillräcklighet och upplevelsen av att vara annorlunda infinner sig därför 
tidigt i livet hos många av dessa barn (Asmervik m.fl., 2001; Duvner, 1997; Gillberg, 2005; 
Goffman, 2001; Vernersson, 2007). Kärfve (2001) menar att en diagnos förevigar detta 
utanförskap, allt hopp om en förändring försvinner med diagnosen. Den berättar hur en 
individ bör uppfatta sig själv samt hur samhället bör uppfatta henne. Därmed kan 
vederbörandes självbild och identitet påverkas till den grad, att individen identifierar sig med 
diagnosen (Hallerstedt, 2006; Honos-Webb & Leitner, 2001). Samtidigt bör noteras att 
diagnosen kan innebära en stor lättnad för individen. Mottas den med självkänslan i behåll, 
kan den bidra till att individen lämnar ett liv av lidande, för en känsla av helhet (Brattberg, 
1999). Känslan av utanförskap kan genom diagnosen omvandlas till en känsla av tillhörighet, 
då den kan fungera som inträdesbiljett till grupper av människor med samma svårigheter eller 
problem. Individens upplevelser av frånvarande förståelse från omgivningen kan vara till ända. 
Istället kan en upplevelse av gemenskap, omgivningens ökade förståelse samt individens egen 
förståelse för svårigheterna erhållas (Brattberg, 1999; Kadesjö, 2001; Börjesson & Palmblad, 
2003). Kärfve (2001) är av en helt annan uppfattning, som framförallt är väldigt kritisk till att 
en diagnos skulle kunna återge barnet sitt självförtroende. Diagnosen berövar istället en del av 
barnets normalitet. En av diagnosens svagheter, är just att den utgår från en något ensidig 
sjukdomssyn på barns och ungdomars beteenden (Asmervik m.fl., 2001; Kärfve, 2001). 
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Diagnostisering av ADHD i förskolan 
Utifrån diagnosens för- och nackdelar som presenterats ovan kommer, utan anspråk på 
fullständighet, olika aspekter kring syftet med tidig identifiering och diagnostiseringen av 
ADHD, att lyftas fram. Detta följs av en presentation av olika vinklingar kring utförbarheten i 
fastställandet av en tidig diagnos. Avsnittet avrundas med en kortare skildring av hur olika 
samhällsfaktorer står i relation till en ökad identifiering av barn i förskolan.  
 
Varför identifiera och diagnostisera yngre barn? 
Undersökningar påvisar att barn med ADHD (enligt DSM manualens kriterier), uppvisar 
försämrade och typiska symptom, såsom hyperaktivt och impulsstyrt beteende, redan innan 
skolstart. Därmed kan dessa barn tolkas som en mycket problemtyngd grupp redan i förskolan 
(Barkley & Murphy, 2006; Harvey m.fl, 2009; Kadesjö, 2002; Merrell & Wolfe, 1998). Den 
forskning som idag förespråkar en tidig identifiering, syftar till att minimera barns eventuellt 
framtida svårigheter. Ett förebyggande arbete med dessa barn med så adekvat hjälp som 
möjligt, kan därmed sättas in i ett tidigare skede än idag (Antshel & Nastasi, 2008; Berlin, 
2003; Harvey m.fl., 2009; Kadesjö, 2002; Lindblad m.fl., 2001; Re & Cornoldi, 2009). Får 
barnet rätt stöd kan en hel del obefogad kritik undvikas. Något som kan förhindra att barnet 
utvecklar inlärningssvårigheter, trotsbeteenden, dålig självkänsla och ytterligare 
beteendeavvikelser (Antshel & Nastasi, 2008; Duvner, 1997; Gillberg, 2005; Kadesjö, 2001; 
Rønhovde, 2006). Lutz visar dock på att förskolepedagoger ogärna ser sig som en del av 
diagnostiseringskulturen (s.155, 2006). Om barnets svårigheter inte uppmärksammas i 
förskolan, finns en potentiell risk för att det kan dröja flera år i skolan innan åtgärder vidtas. 
När en utredning väl inleds är det ofta på föräldrarnas önskemål (Tideman, 2004).  
 
Samtidigt kan noteras att Shelton, Barkley och Crosswaits (2000) uppföljningsstudie av en 
grupp förskolebarn, som ansågs tillhöra en ”hög-risk” grupp, uppvisade inga bestående 
effekter av tidiga och intensiva interventioner. Tilläggas bör att barnen hade vid studiens 
utförande inte någon fastställd diagnos, dock indikerade deras beteenden på ADHD- 
problematik. Fyra olika agerande tillämpades, för lika många grupper barn, varav en grupp 
erhöll inte några interventioner alls. Stödinsatser för övriga tre bestod av föräldraträning, 
ADHD- designad behandlingsmodell i ett speciellt klassrum, slutligen en kombination av 
dessa två. Efter två år noterades att de positiva förändringarna, som uppmärksammats hos de 
grupper som erhållit tidiga interventioner, gått tillbaka. Utifrån att det var när barnen 
återvände till respektive skolområde för skolstart, som de positiva förändringarna försvann, 
dras konklusionen att tidiga insatser måste bibehållas även efter förskoletiden. Kärfve (2001) 
menar att den hjälp som erbjuds barnet i och med en diagnos, utgör undantagslöst segregation, 
som istället kan förstöra barnets chanser till att kunna uppfatta sig som en i mängden (se även 
Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001; Goffman, 2001). Insatser i form av 
pedagogisk ”uppfostran” och behandling kan betraktas som ett sätt ”åtgärda” individen 
(Tideman, 2004). Kärfve menar vidare att när barnets beteende ”åtgärdats” och 
förefaller ”normalt”, så kvar finns dock själva skalet av den medicinska diagnosen - från 
definitionen ”annorlunda” finns ingen återvändo; här ställer sig diagnosen i vägen (s.106, 
2001).  
 
Går det att fastställa en korrekt ADHD diagnos på yngre barn? 
Konsensus saknas ifråga om giltigheten i att mäta, värdera och bedöma yngre barns 
svårigheter. Detta bottnar i en problematik att urskilja vad som kan betecknas som ADHD och 
inte. Många ADHD- symptom såsom impulsivitet, överaktivitet kan nämligen attribueras de 
yngre barnens karaktäristiska beteende (Antshel & Nastasi, 2008; Berlin, 2003; Cutspec, 2003; 
Keenan & Wakschlag, 2002; Merrell & Wolfe, 1998; Re & Cornoldi, 2009; Smith & Corkum, 
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2007). En rädsla för att förvärra svårigheter, som kanske avtar av sig själv kan därför finnas 
(Lindblad m.fl., 2001). En följd därav kan bli ett avvaktande, därmed kan värdefulla 
möjligheter till att sätta in tidiga resurser gå förlorade. Därför bör barnets problem tas på 
allvar (Harvey m.fl., 2009; Kadesjö, 2002; Lindblad m.fl., 2001). Sonuga-Barke m.fl. (2005) 
betonar detta resonemang ytterligare, som menar att det finns all anledning att tro att 
kategorin ADHD, som ett kliniskt och vetenskapligt verktyg är lika användbar i förskolan. En 
utvidgad användning av begreppet ADHD förespråkas därför. Samtidigt bör noteras, att 
många tillgängliga ”mätinstrument” för dessa beteendeproblem, är inte speciellt anpassade för 
yngre barn, snarare en förlängning av bedömningsskalor som är anpassade till äldre skolbarn 
(Cutspec, 2003; Keenan & Wakschlag, 2002; Sciutto & Eisenberg, 2007: Smith & Corkum, 
2007). Dock framhåller Cutspec (2003), utifrån en sammanställning av ett flertal studier, att 
det finns giltiga metoder som kan fastställa en tidig och omfattande ADHD- diagnos. Efter en 
granskning av sex oberoende forskningsprogram där DSM-IV giltighet testats, anför även 
Keenan och Wakschlag (2002) att giltiga DSM- diagnoser går att fastställas i förskolan. En 
del anpassningar till barnets ålder måste dock göras. Utifrån resonemangen kring giltigheten 
att särskilja yngre barn med ADHD från dem utan, visar studier på att man måste se till 
graden av svårigheterna, framför närvaron av dem (Cutspec, 2003; Merrell & Wolfe, 1998).  
 
Smith och Corkum (2007) belyser att instrument som mäter problemgraden på beteendet 
tycks fungera tillfredsställande. Dock fungerar instrument som mäter kontinuiteten av 
beteendet sämre. Liknande resultat presenterar Cutspec (2003) som funnit att en 
otillförlitlighet tycks föreligga när en diagnostisk kontinuitet sökts fastställas. Empiriskt stöd 
för att koppla uppvisade symptom till en hållbar diagnos saknas således. Berlin (2003) är 
ytterligare en av många, som syftat till att förbättra identifikationsmöjligheterna för barn i risk 
zonen för att utveckla ADHD- problematik. Resultatet visar att tack vare uppmärksammad 
relation mellan exekutiva funktioner11 och hyperaktivitet, är det möjligt att förbättra tidig 
identifiering av barn som befinner sig i riskzonen. Berlins utvecklade test fungerar dock bättre 
i urskiljandet mellan barn med ADHD- symptom från övriga barn, framför att bestyrka en 
redan fastställd diagnos. Re och Cornoldi (2009) har kunnat påvisa att skattningsskalor är i 
princip gångbara som screening instrument, i syfte att identifiera den minoritet som bedöms 
befinna sig inom risk zonen för ADHD. Däremot har inte tillräckligt tillförlitlig information 
för att fastställa en diagnos kunnat genereras. Betydelsen av tidig kartläggning av 
förskolebarn framhålls dock som väldigt betydelsefullt (a.a.).  
 
Ytterligare studier påvisar en viss möjlighet att förutsäga en senare ADHD- diagnos redan i 
förskoleåldrarna 3-5 år (Berlin, 2003; Harvey m.fl., 2009). Holmbergs (2009) studie som 
innefattat en utvecklingskontroll vid en ålder av 4 – 5;5 år, talar dock emot en sådan 
förutsägbarhet. I detta sammanhang blir det relevant att se till Harveys m.fl. (2009) studie än 
en gång, eftersom inte alla barn i studien kom att uppfylla kriterierna för de förutspådda 
diagnoserna tre år senare (exempelvis 27% av ”ADHD- gruppen”). En del barn, en minoritet 
visserligen, kom att ”växa ur” sina problembeteenden, Sheltons m.fl. (2000) studie påvisar 
snarare på motsatsen. Där var det istället en minoritet av den ursprungliga ”hög-risk” gruppen, 
som senare kom att tillhöra en sådan. Dylika resultat indikerar på att en del barn helt felaktigt, 
förväntas och eventuellt tilldelas en neuropsykiatrisk störning i unga år. Något Webb (2000) 
hävdar, som menar att överbegåvade barn många gånger blir/blivit felaktigt diagnostiserade 
med ADHD. Därför att deras beteenden i många fall kan stämma väl överens med ADHD- 
symptom, framförallt upplevs dessa barn ofta som en stor utmaning av sin omgivning. 
                                                 
1 Exekutiva funktioner: förmåga att kontrollera impulser, hämning av respons, motstå distraktion och andra 

störningar (Berlin, 2003). 
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Noteras här bör, att Sonuga-Barke m.fl. (2005) belyser en rådande heterogenitet bland dessa 
barn samt en diskontinuitet i symptomen (se även Barkley & Murphy, 2006). Utifrån en 
empiriskt grundad klassificering av sex ”riskvägar” för barn med ADHD, har fyra 
utvecklingstyper uttolkats. Vid ett studium av dessa fyra utvecklingstyper, framkommer att i 
åtminstone tre av dessa, kan utvecklingen av barnets ADHD- indikerande beteende brytas. En 
del av dessa barn kommer aldrig att utveckla en klinisk ADHD, i andra fall kan en debut av 
ADHD förbli skolrelaterad. Gemensamt för dessa fyra ”ADHD- typer”, oavsett om diagnos 
fastställs, är att graden av barnets tillgång till skyddande faktorer i dess sociala omgivning 
(hem-föräldrar-förskola/skola) är av avgörande betydelse. Även i de mer kritiska fallen, där 
en kronisk ADHD fastställs tidigt, är positiva, sociala interaktioner av essentiell betydelse. 
Negativa interaktioner bidrar enkom till att barnet problembeteende förvärras. Gynnsamma 
omgivningar är de som anpassats efter barnet och dess behov, och där hög tolerans för barnets 
beteende råder (se även Olsson & Olsson, 2007). Det är således inte alla barn som uppfyller 
diagnoskriterierna i förskolan, som sedan utvecklar en klinisk ADHD- diagnos. Det är därför 
av stor betydelse att bedömningar av barn kontinuerligt följs upp. Som en följd av ökad 
kunskap om barns utvecklingshinder och möjlighet till utveckling genom tidiga och adekvata 
behandlingsinsatser, betraktas diagnosen idag mer som en färskvara, framför en skildring av 
ett permanent tillstånd (Lindblad m.fl., 2001). 
 
Vidare menar Börjesson och Palmblad (2003) att den viktigaste invändningen till 
diagnostisering av ADHD, är att dessa bygger på subjektiva bedömningar från övrig 
omgivning såsom föräldrar och pedagoger. Det blir således mer komplicerat att fastställa en 
psykiatrisk diagnos än en kroppslig, en tänkbar risk för partiskhet och godtycklighet i 
utvärderingen av symptomens svårighetsgrad, tycks föreligga (Brattberg, 1999; Brodin & 
Lindstrand, 2004; Holmberg, 2009). En väsentlig parallell kan och bör här dras, till hur 
skapandet av normalitet och avvikelse sker i interaktionen mellan människor i en given 
kontext. Därmed utgör de högst relativa begrepp (Markström, 2005). Huruvida ett beteende 
faller inom ramen för vad som är normalt eller ett uttryck för en symptombild, beror på vems 
ögon som betraktar och tolkar det samt omgivningens toleranströskel (Duvner, 1998). 
Börjesson och Palmblad (2003) tillägger att det råder alltid kopplingar mellan ett ”tänkt” barn 
och ett ”konkret” sådant. Där det ”tänkta” barnet får stå som en mall eller jämförelsepunkt till 
det ”konkreta” barnet. Mot den bakgrunden kan förskolekontexten, bidra i skapandet 
av ”normala” och ”avvikande” barn (Markström, 2005). 
 
Samhälleliga faktorers bidrag till kategorisering av barn i förskolan 
Förskolan skiljer sig från skolan på en mycket väsentlig punkt, nämligen att i förskolan finns 
inga mål som barnen ska uppnå vid olika tidpunkter. Målen i förskolan syftar inte till att ange 
nivåer för barnens förmågor eller prestationer, därmed är det inte det enskilda barnets resultat 
som ska bedömas eller utvärderas. Istället är det verksamheten och arbetet däri som ska 
utvärderas i förhållande till, hur väl man lever upp till målen (Skolverket, 2004:239; 
2008:318). 
Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen skall utgå från varje barns behov. Barn som 
av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den 
omsorg som deras speciella behov kräver. Lag (997:1212) (kap 2 a, 3 §, s.61 enligt Lärarens 
handbok, 2006). 
 
Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt 
eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna 
behov och förutsättningar (s.26, Lpfö 98, enligt Lärarens handbok, 2006). 
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Ovan citat är hämtade ur skollagen och förskolan läroplan, dessa kan få demonstrera ett uttalat 
krav på att pedagogen, i mötet med barnet anlägger ett relationellt perspektiv. Ett sådant 
synsätt medför att svårigheter/problembeteenden ses som skapade i barnets möte med miljön. 
Därmed är det verksamheten som ska anpassas efter barnet. Trots detta, uttrycks det många 
gånger en implicit förväntning om att det är barnet, som ska anpassa sig till verksamhetens 
rådande normer. Ett mer kategoriskt perspektiv framför det relationella, tycks därmed råda 
(Lutz, 2006; Miezis, 2009). Ur ovan valda citat framgår även att en diagnos inte ska utgöra en 
förutsättning för att barns eventuella behov av stöd och hjälp, ska kunna tillgodoses (se även 
Kadesjö, 2001). Paradoxalt till vår inför olikheter, tillåtande intergrationssyn, tycks det många 
gånger erfordras ett diagnosställande, eller kategorisering av barnet, med en utredning av det 
avvikande som följd. Detta för att alla barn i behov av extra stöd ska bli resursmässigt 
tillgodosedda (Asmervik m.fl., 2001; Atterström & Persson, 2000; Brodin & Lindstrand, 2004 
Lutz, 2006; Tideman, 2004).  
 
I detta sammanhang blir det väsentligt att se till de yttre samhälleliga ramar som omger 
förskola och skola. Utifrån ett sådant perspektiv, belyses ett samband mellan ekonomiska 
resurser och kategorisering/diagnostisering av barn (Brodin & Lindstrand, 2004; Lutz, 2006). 
Kortsiktigt kan således en ökad diagnostisering, i ekonomiskt sämre tider vara något positivt. 
Fler och fler barn far illa, samtidigt som stödjande vuxna och tillgången till olika former av 
stödåtgärder minskar. I ett längre perspektiv kan dock en sådan ökning av diagnoser få 
förödande konsekvenser. En tänkbar sådan är risken för överdiagnostisering, där vissa 
diagnoser är felaktiga eller fastställda trots en viss osäkerhet, för att en sådan ökar chanserna 
till att få hjälp (Brodin & Lindstrand, 2004). Gillberg (2005) uppger dock att även om 
feldiagnostiseringar ägt rum, så har åtminstone barnets svårigheter uppmärksammats. Enligt 
Sciutto och Eisenberg (2007) anses bevisen för överdiagnostisering av ADHD vara 
otillräckliga. Vidare tycks det finnas ett samband mellan ökat antal barn i behov av stöd och 
större barngrupper. Det är således tänkbart att större barngrupper och färre personal, bidragit 
till att en generellt god kvalitet inom förskolan har försämrats (Skolverket, 2008:318). 
Samhällets, skolans och förskolans allt högre krav på barn samt en ökad stress och oro i 
samhället överlag, kan här tilläggas som en ytterligare förklaring till det ökade antalet barn i 
behov av särskilt stöd och diagnostisering (Duvner, 1998; Tideman, 2004; Skolverket, 
2004:239, 2008:318). Barn ska idag uppvisa ett visst mått av mogenhet, självständighet, 
impulskontroll och ett anpassningsbart beteende (Duvner, 1998). Parallellt observeras och 
kartläggs enskilda barns utveckling i allt större omfattning, som kan tolkas utgöra grunden för 
diagnostik och kategoriseringar (Börjesson & Palmblad, 2003; Skolverket, 2008:318).  
 
En betydande konsekvens av ovan nämnd utveckling, kan bli att ramarna för vad som 
betraktas som normalitet krymper. Ju snävare gränserna dras för vad som betraktas som det 
acceptabla, normala och tillåtna, desto fler individer med avvikelser får vi. Miljöfaktorernas 
inverkan kan medföra, att allt fler barn som har mer ”medelmåttiga” förmågor, kommer att 
uppvisa anpassningssvårigheter och uppmärksamhetsstörningar. Därmed kan komma att 
hamna utanför och tolkas vara i behov av särskilt stöd (Goffman, 2001; Skolverket, 2004:239, 
2008:318; Rønhovde, 2006). Börjesson och Palmblad (2003) menar att dessa ”defekta” 
eller ”inadekvata” samhällsmedborgare måste få sitt tillstånd bedömt mot den tänkta normen, 
detta för att erhålla det övriga (de ”normala”) samhällets förståelse och ursäkt (se även 
Tideman, 2004). Att ha en diagnos kan således innebära en strid mellan att slippa bli betraktad 
utifrån sitt handikapp, mot en önskan att genom diagnosen få en identitet bekräftad. Vidare att 
få ta del av rättmätigt stöd och hjälp från samhället (Börjesson & Palmblad, 2003).  
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För att förstå ovan nämnd utveckling ytterligare, blir det nödvändigt att lyfta detta till en 
ytterligare samhällelig nivå, och demaskera de som besitter makten över kategoriserandet av 
barn/elever i vårt samhälle. Bakåt i tiden framgår att det är yrkesföreträdarna inom medicin 
och psykologi som tidsmässigt betraktat, innehaft denna maktposition överlag och gör det än 
idag. Detta medför att en grupp människor tack vare sina professioner har tolkningsföreträde 
för vad som ska betraktas som normalt och inte. Dessa faktorer utgör en betydande 
påverkansfaktor i hur man talar om och bedömer barn i förskolan. Förskolepedagoger, i 
egenskap som de professionella, grupperar och bedömer barn efter olika indelningsgrunder 
som exempelvis ålder, kön eller förmåga. Utifrån ett sådant maktutövande aktualiseras vad 
som betraktas som normalt och inte, inom den rådande kontexten (Börjesson, 1997; 
Emanuelsson m.fl., 2001; Lutz, 2006; Markström, 2005; Miezis, 2009). Det är alltid utifrån 
barnets bästa som detta sker (Börjesson, 1997; Lutz, 2006). Lutz belyser att detta inte bör 
tolkas som ett frivilligt och önskat förhållningssätt. Snarare handlar det om ökade krav på 
verksamhetsnivå, i fråga om kartläggningar av barn och skriftliga individuella 
utvecklingsplaner. Vidare uppmanas pedagoger återta definitionsmakten, då det relationella 
perspektivet fått ge vika för de externa bedömarna inom psykiatrin (enligt Miezis, 2009). 

Sammanfattning 
En diagnos kan fungera som ett medel för att erhålla önskvärda förändringar och åtgärder. 
Tydligt blir att erhållande av en ökad förståelse är diagnosens övergripande syfte (Brattberg, 
1999; Gillberg, 2005; Harborne m.fl. 2004; Kadesjö, 2001; Kärfve, 2001; Socialstyrelsen, 
2002). Beaktas bör, att omgivningens ”nya” förståelse kan reducera barnet till en diagnos, 
som kan föranleda att individen identifierar sig med diagnosen (Atterström & Persson, 2000; 
Honos-Webb & Leitner, 2001; Kärfve, 2001). Diagnosen kan dock underlätta föräldrars 
skuldbördor, det är något barnet ”har” och inte en följd av dåligt föräldraskap (Harborne m.fl. 
2004; Kärfve, 2001). Då diagnosen betecknar en defekt hos barnet, kan ett ”annorlundaskap” 
synliggöras (Asmervik m.fl., 2001; Atterström & Persson, 2000; Goffman, 2001; Rønhovde, 
2006). Konsensus saknas ifråga om giltigheten i att mäta och bedöma yngre barns svårigheter, 
något som bottnar i en problematik att urskilja vad som kan betecknas som ADHD och vad 
som är yngre barns karaktäristiska beteende (Antshel & Nastasi, 2008; Asmervik m.fl., 2001; 
Berlin, 2003; Cutspec, 2003; Keenan & Wakschlag, 2002). Forskare tycks dock vara eniga 
om, att det lidande som uppvisas av barn med dessa problem, motiverar tidiga insatser, 
oberoende av behandlingseffektens varaktighet (Harvey m.fl., 2009; Kadesjö, 2002; Lindblad 
m.fl., 2001). Däremot tycks förskolepedagoger ogärna se sig som en del av 
diagnostiseringskulturen (s.155, Lutz, 2006).  
 
Brodin och Lindstrand (2004) belyser att ett samband mellan ekonomiska resurser och 
diagnostisering av barn kan uttolkas. Samtidigt ökar samhällets, skolans och förskolans krav 
på barn parallellt med en ökad stress och oro i samhället överlag. Detta kan ses som en 
ytterligare förklaring till det ökade antalet barn i behov av särskilt stöd och diagnostisering 
(Duvner, 1998; Tideman, 2004; Skolverket, 2004:239, 2008:318). Liktidigt observeras och 
kartläggs enskilda barns utveckling i allt större omfattning, något som kan tolkas utgöra 
grunden för diagnostik och kategoriseringar. Utifrån ett sådant maktutövande aktualiseras vad 
som betraktas som normalt och inte. Det är alltid utifrån barnets bästa som detta sker 
(Börjesson, 1997; Lutz, 2006; Markström, 2005; Skolverket, 2008:318). Lutz menar (enligt 
Miezis, 2009) dock att detta inte bör tolkas som ett frivilligt och önskat förhållningssätt. 
Snarare handlar det om ökade krav på verksamhetsnivå, i fråga om kartläggningar av barn och 
skriftliga individuella utvecklingsplaner. En betydande konsekvens av ovan nämnd utveckling, 
kan bli att ramarna för vad som betraktas som normalitet krymper (Börjesson & Palmblad, 
2003; Rønhovde, 2006; Skolverket, 2008:318). 
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Metodkapitel 
I följande kapitel kommer valet av metod att skildras, här presenteras även de 
vetenskapsteoretiska resonemang som förts kring och inspirerat till studiens forskningsansats. 
Efter denna inledning skildras bakomliggande förarbetet, urval samt några relevanta 
avgränsningar. Därefter återges det faktiska genomförandet och hur materialet kommit att 
bearbetas och analyseras, som följs av en presentation av några reflektioner kring studiens 
giltighet och trovärdighet. Slutligen belyses de etiska aspekter som kommit att beaktats. 

Metodval 
En förundersökning inför denna, har tidigare utförts av samma författare. Föregående studie 
var av en explorativ karaktär i och med att kunskapen om fenomenet ADHD var ringa, och 
kom därför att belysas mer allmänt (Patel & Davidson, 2003). Inför föreliggande 
undersökning innehades därför en förförståelse om ADHD som fenomen. Utifrån denna har 
området begränsats och några intressanta aspekter valdes ut för ett närmare studium.  
 
Eftersom det är människors upplevelser och erfarenheter som blir relevant här, förefaller det 
sig naturligt att aktuell studie bearbetas utifrån en humanvetenskaplig ansats. Inom denna 
forskningsgren har människan en central roll, ett studieobjekt i ständig förändring, dels av 
egen dynamik, dels ett resultat av ny vetenskaplig kunskap (Patel & Davidson, 2003; Stensmo, 
2002). Med utgångspunkt i människans ständiga föränderlighet, från en tid till en annan, från 
en kontext till en annan, kan jag inte se någon absolut sanning i vårt mänskliga väsen som 
bara väntar på att bli upptäckt (Svensson & Starrin, 1996). Därav anses ett positivistiskt 
förhållningssätt vara en orimlighet för denna undersökning. Har istället låtit mig inspireras av 
positivismens motpol hermeneutiken, en sådan humanvetenskaplig riktning ligger närmare 
min egen syn på människan, verklighetens beskaffenhet och samspelet dem emellan. 
Forskningsansatsen häri kan beskrivas som undersökande, utforskande och öppen då tillträde 
till informanternas uppfattningar och upplevelser eftersträvas (Patel & Davidson, 2003; 
Stensmo, 2002).  
 
Utifrån det ovan presenterat har en kvalitativ undersökning som metod föredragits, framför en 
kvantitativ som syftar till att fastställa omfattningen av några, på förhand definierade 
företeelser (Andersson, 1985; Bell, 2000; Kvale, 1997; Patel & Davidson, 2003; Stukát, 2005; 
Svensson & Starrin, 1996; Trost, 2005). Valet av metod för denna undersökning, kan därmed 
betraktas som underordnat syftet (Andersson, 1985; Stukát, 2005; Trost, 2005). Intervjuerna 
kan beskrivas som ostandardiserade med halvstrukturerade intervjuguider (se Bilaga 2), där 
ett antal förslag till relevanta teman och frågor formulerats i förväg. Dock finns en öppenhet 
för förändringar av dem och dess ordningsföljd (Kvale, 1997). Därmed kan dessa intervjuer 
liknas vid samtal med bestämda avsikter och som är starkt situationsanpassade, där 
möjligheter till följdfrågor och förtydliganden kan frambringas (Patel & Davidson, 2003; 
Ryen, 2004; Stukát, 2005; Svensson & Starrin, 1996; Trost, 1997, 2005). Kvale (1997) 
belyser att det inte finns några intervjuregler eller standardtekniker gällande ostandardiserade 
kvalitativa intervjuer, som också är dess stora fördel. Dock återfinns vissa standardval i fråga 
om metoder som berör intervjuundersökningens olika stadier, såsom valet att använda 
bandspelare, antalet intervjuer och urvalet av informanter (Kvale, 1997; Trost, 2005). 
Framhävas bör att, intervjuerna som ligger till grund för denna undersökning, har genomförts 
med fyra olika kategorier av informanter. Fyra stycken, dock inte helt olika, intervjuguider 
har därför varit nödvändigt. Trost (1997) belyser variationer i frågeguider, och menar att så 
länge dessa är jämförbara med likadant innehåll, krävs inte att de är identiska. Kvale (1997) 
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menar att man med fördel kan prova det utformade frågeformuläret, genom så kallade 
pilotstudier. Inför denna studie har inte någon sådan genomförts. I skapandet och 
utvärderingen av frågeguiderna, har föregående studie kommit att utgöra en väldigt god grund 
och inspirationskälla. Vissa modifikationer av de förra guiderna har utförts. Dels för att det 
aktuella syftet inte är helt överensstämmande med det förra, dels för att den förra studien inte 
innefattade exakt samma urvalsgrupper som i denna studie. Därmed har inte alla frågorna 
kommit att testats. Alla frågor har dock, med stor eftertanke och reflektion, på egen hand och i 
samspel med andra personer i min omgivning, formulerats samt omformulerats. 

Urval  
För att erhålla en så bred helhetsbild av valt undersökningsområde så har sex informanter 
tillfrågats. Dessa har kommit att handplockats genom ett strategiskt urval (Stukát, 2005; Trost, 
1997). Urvalet kom att avgöras med utgångspunkt i deras olika relationer till barn, då främst i 
förskoleåldern. Därmed utgör yrkeskategori och föräldraskap kännetecken som anses 
teoretiskt relevanta. Utifrån en viss kännedom av nämnda egenskaper, har två förskollärare, 
två specialpedagoger, en förskolechef och en förälder vars barn fått diagnosen DAMP2 2

Avgränsningar 

 
fastställd, kommit att intervjuas (Stensmo, 2002; Trost, 1997). Värden som kön, ålder och år 
som yrkesverksam har inte spelat in i urvalet. De sex informanter kan även tolkas som fyra 
urvalskategorier då de för denna undersökning, representerar fyra olika perspektiv, som också 
det är ett medvetet val. Att två pedagoger med specialpedagogisk inriktning samt två 
pedagoger utan en sådan, är ännu ett medvetet val. På så sätt kan eventuella skillnader i deras 
tal om barn, tidig identifiering och diagnostisering uppmärksammas. Verksamhetschefen kan 
bidra med ytterligare aspekter i egenskap som chef och budgetansvarig och föräldern i 
egenskap som just det. Informanterna kan dels betraktas och tolkas som enskilda unika ”fall” 
som jämförs med varandra, vidare kan jämförelser göras mellan de olika urvalskategorierna. 
På så sätt antas en stor bredd av jämförelsenivåer erbjudas. Föräldern kom att kontaktas efter 
ett tips från min forne skrivkollegas källa, specialpedagogerna kontaktades efter inrådan från 
två olika källor, varav en av dessa var en potentiell informant för denna studie. Övriga tre 
kontaktades utifrån bakgrundsinformation om deras professioner. Alla informanterna bor i en 
mellansvensk stad. 

Intentioner med denna undersökning har inte varit att finna svar på huruvida ADHD är 
biologiskt eller socialt betingat, inte heller har några avsikter att beakta detta fenomen utifrån 
ett genusperspektiv funnits. De svårigheter och problem som ingår i symptombilden för 
ADHD, kommer inte att beröras mer än minimalt här. Inte heller kommer främjande 
behandlingsmodeller eller någon närmare presentation och utvärdering av diverse 
mätinstrument eller skalor ägnas något större utrymme häri. Valet att presentera DSM- IV 
beror på att det är den manual som nyttjas mest i Sverige. För just denna undersökning, 
bedöms nyss nämnd information vara av underordnad relevans. Avslutningsvis bör det 
klarläggas att det inte funnits några intentioner till att presentera några generaliserbara resultat. 

                                                 
2  DAMP är en initialförkortning av diagnosen Deficits in Attention, Motor control and Perception, som är en 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och utgör en undergrupp till ADHD. Individer som har DAMP har även ADHD, 
därmed är dessa två till vis del överlappande begrepp (Gillberg, 2005). Mycket av det som sägs om ADHD och 
diagnosens betydelse kan därför även tillskrivas DAMP. Har dock valt att enkom använda termen ADHD som är 
undersökningens utgångspunkt. 
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Istället åsyftas att ge upphov till nya tankar som i förlängningen kan komma det enskilda 
barnet till godo. 

Datainsamling / intervjuerna 
Likt Kvale (1997) beskriver så hade en betydande del av studien utförts innan genomförandet 
av intervjuerna. Undersökningen inleddes med ett stort intagande av tidigare forskning samt 
en hel del andra referenskällor inom aktuellt intresseområde. Vetenskapliga artiklar har sökts i 
databaser som eric samt psychinfo. Utöver detta har relevant litteratur samt Internets 
sökmotorer Google och Google scholar bidragit till värdefull information. Därigenom erhölls 
ett införlivande av en djupare teoretisk förståelse kring valt undersökningsområdet Utifrån de 
nyförvärvade kunskaperna, formulerades så småningom ett syfte. En sådan fördjupning har 
varit otroligt fördelaktigt och en förutsättning för kommande intervjuer och i utformandet av 
intervjuguiderna (Patel & Davidson, 2003; Trost, 2005). Hänsyn till faran, med att låta 
den ”nya” kunskapen motverka ett öppet sinnelag vid intervjusituationen, har beaktas 
(Svensson & Starrin, 1996). 

Kontakt med informanterna 
Precis som litteraturen förespråkar (Ejvegård, 2003; Tasker, s. 124, i Bell, 2000; Trost, 2005) 
upplystes nästan alla informanter om studiens syfte innan intervjutillfällena. Två (egentligen 
tre, se nedan) av informanterna kom att först kontaktas via telefon. Vid detta tillfälle delgavs 
mitt syfte med denna undersökning, information om intervjuns upplägg och tidsram (40-50 
minuter) samt vad den skulle användas till. Detta förtydligades genom ett informationsbrev 
(se Bilaga 3) som mejlades till dem. Med de tre övriga informanterna togs första kontakten 
via mejl, då i form av informationsbrevet. Undersökningens syfte lyftes än en gång fram vid 
aktuellt intervjutillfälle. Ett undantag finns dock, som en konsekvens av oförutsägbara 
händelser kunde en tilltänkt och redan inbjuden förskollärare inte delta. En kollega till 
vederbörande kom att hoppa in istället med väldigt kort notis. I egenskap av intervjuaren i 
fråga, tillhandahölls inte denna information förrän väl på plats för aktuellt intervjutillfälle. För 
undersökningens syfte medför detta ingen påverkan, mig veterligen. Vederbörande hade dock 
inte delgivits undersökningens syfte eller ämne innan intervjutillfället, varpå en kort 
orientering gavs. Informationsbrevet har av förklarliga skäl inte kommit vederbörande till 
handa innan intervjun. Tilläggas bör även, att vid studiens inledningsskede var vi två 
författare, dock kom vårt samarbete att avbrytas på ett väldigt tidigt stadium. Dock hade de tre 
första breven redan skickats ut. Berörda informanter har informerats om dessa förändringar, 
så de är införstådda med vem som numera är ansvarig för studien. 

Genomförandet av intervjuerna 
De inledande frågorna i intervjusammanhang är avgörande för hur intervjun kommer att 
utvecklas. I linje med rådande rekommendationer, blev det angeläget att det inledande 
frågeområdet inte var av en alltför allmän karaktär, men inte heller alltför direkt (Patel & 
Davidson, 2003; Trost, 2005). Intervjuguidernas ordning kom att följas inledningsvis, för att 
sedan mynna ut i ett naturligt samtal där de olika frågeområdena kom att gå in i varandra. 
Detta var således min förhoppning då guiden var tänkt som en grund att stå på (Andersson, 
1985). De olika frågeområdena kom att användas och blandas utifrån vad som bedömdes som 
mest passande och givande för intervjusituationen. Frågeformuleringarna anpassades till 
respektive informants förmodade livs- och yrkeserfarenheter och deras olika förkunskaper 
(Föreläsning Cardell, HIG, 2009-02-03; Patel & Davidson, 2003; Stukát, 2005; Svensson & 
Starrin, 1996 Trost, 2005). Det ställdes få frågor, men svaren som erhölls var långa, 
utvecklade och ytterst värdefulla. Om någon fråga inte kom att beröras under samtalets gång, 
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fanns guiden till hands, därmed kunde informanten ledas in på nästa frågeområde. Dessa 
övergångar upplevdes ske väldigt smidigt och samtalen flöt på naturligt, vidare erbjöd 
intervjuerna en mängd möjligheter till följdfrågor och vissa förtydliganden. 
 
Intervjun med föräldern kom att utföras i form av en telefonintervju, något Stukát (2005) 
belyser som ett alternativ. Dock uppges denna form av intervju mer lämplig då 
intervjufrågorna är av mer strukturerad karaktär (a.a.). Eftersom föräldraraspekten värderades 
som ytterst betydelsefull för undersökningen, bedömdes förtjänsterna överväga eventuella 
risker med telefonintervju, med tanke på att mina frågor beskrivs som halvstrukturerade 
(Kvale, 1997). Cohen, Manion och Morrison (2007) menar att intervjuer av detta slag är att 
föredra när andra faktorer, som exempelvis avstånd, försvårar en personlig intervju. Ett visst 
avstånd fanns, men inte oöverstigligt. Beslutet av telefonintervjun togs utifrån informantens 
önskemål. Ett sådant avgörande understöds av Tasker (s.124, i Bell. 2000) som menar att de 
människor som ställer upp på en intervju, borde få ge uttryck för sina önskemål i fråga om 
plats och tidpunkt för intervjun. De kanske till och med ska få avgöra i sådana beslut, trots att 
det kan verka olämpligt utifrån intervjuarens perspektiv. Som intervjuare, hade en personlig 
intervju föredragits, men anser att informantens berättelse är alltför värdefull för att utesluta, 
varpå valet att tillmötesgå informantens önskemål gjordes. Cohen m.fl. (2007) belyser att ett 
sätt att minimera problematiken med en telefonintervju, kan ske genom att i förväg skicka ett 
informationsbrev. Detta har beaktats samt utförts, på så sätt kunde föräldern erhålla en tydlig 
bild över intervjuns syfte. Tilläggas bör att samtliga informantens upplevelse av trygghet 
under intervjun har utgjort en väsentlig faktor. Vidare har intervjuerna inklusive 
telefonintervjun, i linje med rådande rekommendationer, ägt rum på avskilda ställen för att 
undvika onödiga avbrott och andra störningsmoment (Stukát, 2005; Tasker, s. 124, i Bell, 
2000; Trost, 2005).  
 
Ett omfattande tekniskt problem uppstod vid den första intervjun, där halva intervjun inte blev 
upptagen på band. Förlusten av viktig data bedömdes vara av en så pass väsentlig karaktär att 
i dåvarande skick var den oanvändbar. Kontakt med informanten togs på nytt, som tillfrågades 
om en omintervju. Tack vare vederbörandes medgörlighet kom en ny intervju att utföras. På 
så sätt kom detta missöde att klaras upp och intervjun kan därmed betraktas som tillförlitlig 
nog för en resultatpresentation i denna undersökning. Vid intervju nummer två uppstod ett 
något lindrigare missöde. Bandspelaren tycks denna gång ha klippt bort ett fåtal sekunder på 
ett antal ställen. Övergripande upplevdes dock materialet tillfredsställande, men ett 
förtydligande av informanten per e-post ombads ändock, varpå ett sådant erhölls. En 
komplettering via e-post har även ombetts och erhållits från föräldern. 

Dokumentation 
Med undantag för telefonintervjun så har samtliga intervjuer upptagits på band, något Patel 
och Davidson (2003) rekommenderar. Avsaknaden av teknisk utrustning resulterade i att 
inspelning av telefonintervjun uteblev. Bandspelare har dock använts på ”min sida” av luren, 
på så sätt kunde jag upprepa informantens svar, därav kunde dokumenterandet av 
informationen underlättas en aning. Till viss del har kompletterande med eget antecknande 
förekommit vid alla dessa tillfällen, helt och fullt vid telefonintervjun. 

Databearbetning och analys av intervjuerna 
Bearbetningen av data kom att påbörjas så snart som möjligt efter varje intervjutillfälle. Allt 
som sagts under de bandinspelade intervjuerna har skrivits ut ordagrant likväl som 
andningspauser och tvekan. Ett tidskrävande arbete som motiverats utifrån tidigare erfarenhet 
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av att delar som först ter sig obetydliga, kan senare komma att få en stor betydelse i den 
faktiska analysen (Trost, 1997). Icke verbala uttryck så som mimik, gester och andra 
kroppsspråk har dock uteslutits vid transkriberingen. Analyserna inleddes med att alla 
intervjuerna i sin helhet, skrevs ut i pappersform, varpå dessa lästes flertalet gånger, tankar 
som väcktes antecknades vid sidan, och så småningom kunde vissa gemensamma och 
relevanta mönster och kategorier urskiljas (Patel & Davidson, 2003). Därefter kunde 
överflödigt intervjumaterial sakteligt sovras. Utifrån de preliminära kategorier som uttolkats 
började informanternas utsagor sorteras, dels i form av direkta citat, dels i en omskriven form 
med mina ord, under relevant kategori. Poängteras bör att viss omskrivning, men absolut 
ingen medveten förvrängning, av informanternas talspråk har utförts för att mer likna 
skriftspråk. Utom i de fall där en senare analys fordrar en ordagrann citering, uttryck som 
äuhm; shoo; mmm, har helt tagits bort. Trost (1997) menar att detta är en smaksak, men en 
informant uttryckte att det kändes märkligt att läsa ”hur man talar”. Trots avsaknaden av en 
sårad underton, togs detta beslut med hänsyn till samtliga informanter, 
intervjusammanställningarna som skickats till informanterna var dock i talspråk (Kvale, 1997).  

När intervju kategorierna, underbyggda med vissa utvalda citat, sammanställts kom dessa att 
analyseras och tolkas utifrån den forskning som tidigare presenterats. De utvalda temana kom 
att brytas ner i mindre analysenheter, såsom enstaka citat i ett försök att utveckla deras 
innerbörd. Därefter sattes dessa i relation till respektive intervjus helhet för att utifrån den 
fördjupade förståelsen av de mindre enheterna, se intervjuns helhet med nya ögon. På så sätt 
åsyftades att komma bakom det direkt uttalade (Kvale, 1997; Molander, 2003; Stensmo, 
2002). I denna anda av modern hermeneutisk tolkningsteori, bör således tilläggas att 
tolkningen och analysen av materialet inte kan ses som den enda sanna. Den måste förstås 
som min, präglad av mina sociala föreställningar, erfarenheter och den kultur vari jag fostrats. 
Likväl måste informanternas resonemang beaktas utifrån den sociala och kulturella kontext de 
befinner sig i (Molander, 2003; Patel & Davidson, 2003; Stensmo, 2002). För att påvisa den 
mångfald tolkningar ett och samma material kan erbjuda, kommer resultatanalysen 
presenteras utifrån olika vinklingar, med olika tänkbara tolkningar som följd. På så sätt anses 
en snedvriden subjektivitet3 ha motverkats, för att istället komma närmare en perspektivisk 
subjektivitet4

Studiens trovärdighet och giltighet 

 (Kvale, 1997).   

Utifrån den kvantitativa metodologins ursprung, återfinns begrepp som reliabilitet och 
validitet. Begreppet reliabiliteten påvisar en studies tillförlitlighet, validitet handlar om 
giltigheten i undersökningens mätinstrument eller tillvägagångssätt (Bell, 2000; Ejvegård, 
2003; Stensmo, 2002; Trost, 1997). Vid kvalitativa intervjuer kan det bli lite egendomligt att 
använda begrepp som reliabilitet och validitet, då de inte har samma betydelse i kvalitativa 
intervjuer som vid kvantitativa. Oavsett val av metod så måste studien kritiskt granskas, vilket  
också har utförts (Ejvegård, 2003; Stensmo, 2002; Trost, 1997). Begreppet reliabilitet bygger 
på en idé om ett erhållande av identiska svar/resultat, om aktuell studie vid skilda tillfällen, 
upprepas av mig eller någon annan. För att uppnå sådan konstans förutsätts statiska 
förhållanden, att människan är statisk eller stabil. Dock är människan varken statisk eller 
stabil, vi gör ständigt nya erfarenheter i nya kontexter. Följaktligen förändras vår livs- och 
föreställningsvärld hela tiden (Patel & Davidson, 2003; Ryen, 2004; Trost, 1997). Begreppet 

                                                 
3 Forskaren presenterar och analyserar enkom de delar av resultatet, som stödjer vederbörandes egen uppfattning 
(Kvale, 1997). 
 
4 Forskaren intar olika perspektiv, därmed framkommer olika tolkningar av meningen (Kvale, 1997). 



 20 

reliabilitet måste istället beaktas utifrån, huruvida intervjufrågorna lyckas fånga det unika i 
intervjusituationen, inte att samma svar erhålls vid olika tidpunkter. Därför ses reliabiliteten i 
kvalitativa ligga närmare begreppet validitet. Utifrån att dessa två kan betraktas som 
sammanflätade kommer begreppet reliabilitet inte att användas. Istället kommer resonemang 
kring dessa begrepp att sammanfalla under benämningen validitet, som därigenom får en 
något vidare innebörd än vid kvantitativa studier. Giltigheten i kvalitativa intervjustudier 
berör därför hela forskningsprocessen. I min strävan att påvisa denna, har en noggrann 
redogörelse av undersökningsprocessen presenterats. Min förhoppning är således att 
giltigheten och trovärdigheten i insamlad data och analys framkommer (Kvale, 1997; Patel & 
Davidson, 2003; Trost, 1997).  
 
För att stärka giltigheten i aktuell studie har intervjuguiderna varit föremål för noggrann 
reflektion. Intervjumetodens möjliggörande av följdfrågor och eventuella förtydliganden kan 
ses som en ytterligare förstärkare. Möjligheten att kontrollera informationen på plats, bidrog 
till att frågorna, utifrån formulerat syftet, kunde avdömas i huruvida de faktiskt gav mig 
tillträde till informanternas upplevelser och uppfattningar om fenomenet. En väsentlig och 
avgörande aspekt, är människors olika förförståelse, kunskaper och tankar om ett fenomen. 
Dessa faktorer kommer oundvikligen att prägla hur intervjupersonen transkriberar insamlad 
data, då det inte finns en enda sann och objektiv transformering från det talade till det skrivna. 
Det skrivna kan därmed inte tolkas som en exakt rekonstruktion av verkligheten. Mot den 
bakgrunden kommer således även den slutliga analysen och tolkningen av resultatet vara 
avhängig sådana faktorer (Kvale, 1997; Patel & Davidson, 2003; Stensmo, 2002). I den 
meningen att intervjuaren kan förhålla sig helt neutral, utan åsikter och helt blank, så är 
termen objektiv i denna studie orealistisk (Trost, 1997). Kvale (1997) menar vidare att 
intervjuer är varken en subjektiv eller en objektiv metod. Det senare skulle, utifrån den 
betydelse objektivitet tillskrivits här, snarare tala emot syftet med en kvalitativ intervju, då 
intervjuaren kan ses som det faktiska forskningsverktyget i intervjusituationen (Kvale, 1997). 
Betonas bör att yttranden av egna personliga åsikter och värderingar undvikits, det är 
informanternas upplevelser och åsikter som varit i fokus (Trost, 1997).  

Etiska aspekter 
All forskning med människor inblandade måste tjäna mänskliga och vetenskapliga intressen, 
så kallat forskningskravet (HSFS`s Forskningsetiska principer presenterade av Gustafsson, 
Hermerén & Petersson, 2005 då dessa är under omarbetning; Kvale, 1997). I sådan forskning 
finns en hel del etiska aspekter att beakta, som av integritetsskäl, syftar till att skydda de 
individer som deltar så att ingen kommer till skada, det så kallade individskyddskravet. Efter 
reflektion över eventuella konsekvenser för aktuell studies informanter (Kvale, 1997), tolkas 
dessa som minimala. Är dock medveten om att en studie som denna, med fokus på en 
avgränsad grupp barn, är utpekande. Än mer etiskt komplicerat blir det då dessa barn många 
gånger blir föremål för ett negativt utpekande, möjligen kan läsaren emellanåt uppleva 
detsamma i denna studie. Mina intentioner är dock inte att peka ut barn med ADHD 
ytterligare, eller att reproducera den befintliga praktik och därmed befästa gränserna mellan 
normalitet och avvikelse (s.156, Lutz, 2006). Men för att kunna problematisera ADHD 
diagnostisering av barn som i sig kan vara utpekande, kan ett ytterligare utpekande ses som 
oundvikligt. Aktuell undersökningen kan därmed betraktas uppnå den etiska principen om 
fördelaktighet, det vill säga att de potentiella fördelarna överväga skaderisken (Kvale, 1997). 
Vidare har alla informanterna fått ta del av undersökningens olika processer som berör dem. 
HSFS`s Forskningsetiska principer presenterar fyra krav som förtydligar detta individskydd 
(enligt Gustafsson m.fl., 2005; Stensmo, 2002), se nedan. 
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Informationskravet 
Som forskare bör man informera de personer som deltar i studien om att deltagandet är 
frivilligt. Information kring deras del i projektet samt projektets syfte bör delges 
informanterna (Patel & Davidson, 2003; Stensmo, 2002). Via brevet upplystes de alla, utom 
den ”akut” inhoppade informant 1, om att deltagandet var ett frivilligt och kunde därför välja 
att avbryta när som helst. Informanterna upplystes även om att de avgör själv vilka frågor de 
vill besvara och inte. Informant 1 var dock väl insatt i de etiska aspekterna sen tidigare, 
därigenom även vederbörandes rättigheter, betraktar därför uppfyllt informationskravet 
(Gustafsson m.fl., 2005; Kvale, 1997; Patel & Davidson, 2003; Stensmo, 2002; Trost, 2005). 
Konfidentialitetskravet 
Informanterna har upplysts om att deras identitet inte kommer att utlämnas, och är därmed 
anonyma. Det vill säga i den mån det går, som intervjuare innehar jag redan denna 
information, därmed är inte informanterna helt anonyma. Har istället försäkrat informanterna 
att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Vilket medför att för övrig omgivning och 
läsare, kommer all information som kan avslöja vederbörandes identitet att uteslutas ur 
materialet eller betecknas med ett fingerat namn eller plats. Kravet på konfidentialitet 
betraktas därmed som uppfyllt (Ejvegård, 2003; Kvale, 1997; Patel & Davidson, 2003; 
Stensmo, 2002: Trost, 2005). 
Samtyckeskravet 
Under dessa beskrivna förhållanden har alla informanterna, givit sina medgivanden till att 
använda deras utsagor i denna uppsats, samt en publicering av den. Informanterna har även 
mottagit en sammanställning av sina respektive intervjuer för ett godkännande, vilket också 
har mottagits. Därmed bedöms att informanternas fulla samtycke erhållits (Gustafsson m.fl., 
2005). 
Nyttjandekravet 
Enligt nyttjandekravet får inte det insamlade materialet användas i något annat syfte än för 
forskningsändamål, detta krav har och kommer naturligtvis att följas (Gustafsson m.fl., 2005). 
 
 



Resultat 
Här nedan följer en presentation av resultatet från de sex intervjuerna. Avsnitt inleds med en 
kort presentation av de sex informanterna. För att anonymisera dessa i denna undersökning, 
men samtidigt förmedla en personlig karaktär i resultatpresentationen, så har fingerade namn 
tilldelats dem. För att underlätta för läsaren, har alla informanterna tilldelats en kod som 
betecknar deras yrkesroll. På så sätt blir de olika perspektiven indirekt tydliga och mindre för 
läsaren att hålla reda på. När uttryck som samtliga pedagoger uppges, innefattar det båda 
förskollärarna samt båda specialpedagogerna, och samtliga informanter innefattar således dem 
alla. 
 
Informant 1: Förskolläraren Pia, (F): Har arbetat som förskollärare i snart 31 år.  
Informant 2: Förskolläraren Sara, (F): Har arbetat som förskollärare i 28 år och sitter i dag 
med vid ett elevvårdsteam.  
Informant 3: Föräldern Karin, (Fö): Har sonen Johan (B) som fick diagnosen DAMP när han 
var 7 år. Karin visste redan från födseln att något inte stod rätt till. För Karins del har sonens 
problematiska beteende föranlett en flerårig kamp, från det att Johan var 1 år, för att få någon 
form av diagnos fastställd. 
Informant 4: Specialpedagogen Jenny, (S.P): Har arbetat som specialpedagog i 14 år. Hennes 
arbetsuppgifter handlar främst om handledning av förskolepedagoger i pedagogiska åtgärder 
och konsultation, till viss del även kartläggning av barn. 
Informant 5: Specialpedagog Annika, (S.P): Har arbetat som specialpedagog i 16 år och är 
förskollärare i botten. Har två olika roller, varav den ena, som hon arbetar främst med, utgörs 
av handledning av pedagoger och konsultation. Därutöver innehas en utredande och 
utbildande roll, hon deltar då i ett team som utreder och kartlägger barn, utifrån denna roll 
utbildar hon även pedagoger och föräldrar. 
Informant 6: Förskolechefen Mia, (F.C): Är förskolechef sedan tre år, dessutom 
budgetansvarig. Arbetade dessförinnan som förskollärare i 18 år.  
 
Resultatet har kommit att presenteras under fyra olika temarubriker. Dessa är enligt följande: 
Diagnosens förtjänster- allt blir gynnsamt för barnet i slutändan, Risker och nackdelar med 
en (tidig) diagnos, Kartläggning och utredning- brister i verksamheten eller hos barnet? Och 
slutligen Bidrar dagens samhälleliga utveckling till minskad tolerans för olikhet? 

Diagnosens förtjänster - allt blir gynnsamt för barnet i slutändan… 
Gemensamt för alla informanterna är att en diagnos är gynnsam för barnet i fråga, dock 
formuleras dess betydelse på olika sätt. Mer påtagligt blir diagnosens värde för föräldrarna, 
något som överlag omnämns först. Pia (F) uppger att man som förälder kan uppleva en stor 
press och stress av att konstant höra allt negativt barnet ställt till med under dagen. Något som 
bekräftas av Karin (Fö) till viss del, under de första skolåren ringde lärarna oavbrutet hem för 
att meddela vad Johan (B) ställt till med. Idag har dock dessa samtal nästintill upphört, 
istället ”sparas” all problempresentation till varje föräldramöte. Ett förfaringssätt hon är 
väldigt kritisk till, eftersom det oftast förlöpt alltför lång tid för att hon ska kunna konfrontera 
Johan (B) om hans ageranden.  
 
En diagnos gör ju inte att barnet mår bättre för dens skull. En diagnos kan kanske lättare ge 
en förståelse, om man säger att föräldrarna har kommit så långt och de också inser att det är 
lite speciella behov. (Sara) (F) 
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En del föräldrar upplever att de kan få en förklaring på sitt barns svårigheter och beteende, 
kan vara bra inför mötet med andra vuxna som inte förstår deras barn.(Jenny) (S.P) 
 
Detta ovan bekräftas av Karin (Fö) som beskriver ett fördömande från omgivningen. Tiden 
innan diagnosen var fruktansvärd, ingen tog henne på allvar och hon började ifrågasätta sig 
själv och sitt föräldraskap. Trots nonchalansen från skolan, har ökad förståelse erhållits från 
den närmaste omgivningen, även för henne som förälder. Folk kan titta idag också, men nu 
kan hon förklara Johans (B) beteende med att han har DAMP, att han inte kan rå för det. 
Samtliga pedagoger och förskolechef uppger även de att diagnosen kan skapa en acceptans 
och förståelse, för att det finns något som rättfärdiga barnets sätt att vara på. Däremot tycks 
diagnosen ha en underordnad betydelse i deras arbete och bemötande av barnet. Utifrån 
Annikas (S.P) upplevelser, råder det snarare ett motsatt förhållande kring diagnostisering, 
både inom förskolan och skolan: 

… barn som har inneboende svårigheter, det tycker jag man märker mycket genom elevstödet, 
att man tror att dom inte har det, så att man tänker att dom är lata, å så har barnet alltså 
svårigheter som gör man har inte förmågan. 

En sådan inställning styrks av Karin (Fö) som beskriver hur Johans (B) lärare ser honom som 
lite bråkig, men utöver det avviker han inte från övriga klasskamrater. Lärarna tror inte riktigt 
på Johans (B) DAMP diagnos, att han inte lägger manken till och omognad förklarade lärarna 
Johans (B) beteende med i första och andra klass. Trots att samtliga pedagoger och 
förskolechef uppger att en diagnos inte är nödvändig för att barnet ska få rätt bemötande och 
adekvat stöd, då det är alla barns rättighet, tillskrivs den ändå en viss betydelse. Precis som 
Karin (Fö) beskriver de övriga informanterna att diagnosen kan förmedla redskap i olika 
former. Pia (F) uppger att en diagnos kan underlätta för arbetslaget, utifrån att de kan arbeta 
mer enat i fråga om förhållningssätt och utformning av verksamhet. Med hänsyn till att 
diagnosen namnger barnets svårigheter, öppnas dörrar upp för en ökad förståelse och kunskap 
hos omgivningen. Samtliga informanter antar att dessa två faktorer bidrar, till att man kan 
bemöta och strukturera den pedagogiska miljön efter barnets behov på ett bättre sätt. Eller 
som Karin (Fö) uppger, anpassa föräldraskapet, där en ökad förståelse bidragit till ett bättre 
bemötande eftersom hon inte blir lika arg på sonen, eller åtminstone arg på ett annat sätt. En 
sådan förtjänst tycks vara den som samtliga informanter, överlag tillskriver störst betydelse. 
Diagnosen, eller ett barn som skulle behöva en diagnos, kan nämligen göra det mer påtagligt 
för pedagogerna, att verksamheten behöver se annorlunda ut. Såsom speciella rutiner eller ett 
annorlunda arbetssätt. Om barnet har en diagnos då det anländer till förskolan, behöver man 
som pedagog inte upptäcka allting från början. Istället kan pedagogen i samråd med föräldern, 
bestämma hur man ska jobba med barnet eller fortsätta ett eventuellt påbörjat arbete, Sara (F) 
uppger att: 

Jaa…vi ska ju inte döma barn…som går i förskolan, vi ska ju inte göra nå bedömningar på 
ut…alltså kunskap, men naturligtvis så om ett barn har ADHD… 
 
Mia (F.C) uppger att en diagnos kan vara än mer positiv om den bidrar till att barnet kan får 
ökad tillgång till behövligt stöd. Huruvida diagnosen säkrar barnets tillgång till sådant stöd 
råder det delade meningar om, både Annika (S.P) och Pia (F) uttrycker att en diagnos kan 
underlätta barnets tillgång till behövligt och adekvat stöd. Jenny (S.P) däremot betonar att 
resurser i form av extra pengar, säkras inte av en diagnos, även om många har trott det. Hon 
understryker samtidigt att det är bemötandet i vardagen, som är det huvudsakliga hjälpmedlet. 
Att en diagnos inte säkerställer extra resurser verifieras av Karin (Fö), där stöd varken 
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erbjudits eller erhållits från skolan. Rektorn på skolan menar att det inte finns några resurser 
(pengar) för att Johan (B) ska få det stöd han behöver. Karin (Fö) som kämpat för en diagnos i 
många år är naturligtvis besviken för denna avsaknad av stöd, hon hade förväntat sig mer. 
Samtidigt tillägger hon att det inte hade spelat någon större roll om Johan (B) fått rätt stöd och 
bemötande i förskola/skola, hon hade ändå velat ha det svar som kunde erhållas genom 
diagnosen. Förutom diagnosens betydelse för föräldrarna och pedagogerna, uppger samtliga 
informanter att diagnosen är värdefull för barnet. Ett samstämmigt resonemang framkommer 
utifrån att, om barnet är medvetet om att det har vissa svårigheter så kan diagnosen erbjuda en 
förklaring. I form av att det finns biologiska orsaker, och med de rätta förutsättningar kan 
barnet fungera precis som vilken annan. Karin (Fö) uttrycker att Johan (B) kan få en förståelse 
för att det inte är hans fel, han är inte fel utan att han har DAMP, något som förklarar varför 
det kan bli fel ibland. Hon har ännu inte pratat med Johan om hans diagnos, och kan ännu inte 
se diagnosen betydelse i praktiken för honom. Men uppger att det är otroligt viktigt att han får 
den informationen så fort han kan ”behålla” den. Sammanfattningsvis kan det konstateras att 
samtliga informanter uttrycker att omgivningens ökade förståelse för barnets sätt att vara, ses 
som diagnosens största förtjänst, men att allt blir gynnsamt för barnet i slutänden. 

Risker och nackdelar med en (tidig) diagnos 
Karin (Fö) kan inte se några nackdelar med en diagnos. Men tillägger att hur Johan (B) med 
hänsyn till hans diagnos, kommer att bemötas i framtiden beror på hur samhället utvecklas. 
Hon befarar att en del människor kan ta avstånd ifrån honom på grund av den. Mia (F.C) 
menar att: 

… en diagnos är bara ett ord, om den inte kopplas till en handlingsplan och 
förbättringsåtgärder som ger barnet ökade möjligheter att utvecklas, att nå målen, att finnas i 
ett socialt sammanhang. 

Pia (F) betonar att man bör vara väldigt varsam med en diagnos, det är absolut inte det första 
som ska dyka upp i huvudet, så att det inte kommer en tidig diagnos som sen visar sig vara 
felaktig. Många andra vägar och förklaringar måste prövas innan, där fokus bör ligga på att 
utvärdera verksamheten och pedagogens förhållningssätt. Fastställs ändå en diagnos så menar 
hon att den måste vara ”knivskarp” från de som har förmågan att utreda och sätta de här 
gränserna, så att ett barn inte får en diagnos helt felaktigt. Det hjälper inte barnet i framtiden. 
De båda förskolepedagogerna och Annika (S.P) benämner stämpling som en tänkbar risk. 
Betydelsen av att man som pedagog ständigt reflekterar över sin barnsyn framstår som ytterst 
betydelsefull hos samtliga pedagoger och förskolechef. Pia (F) uttrycker att ett sådant 
reflekterande av ett barn med en diagnos, kan motverka att man hamnar i ett läge, där barnet 
reduceras till en diagnos. För om omgivningen börjar se barnet utifrån en diagnos, kan detta 
påverka barnets syn på sig själv, till den grad att:  
 
...Ja alltså självbilden alltså du kan ju klassa dig själv som en diagnos…(Annika) (S.P) 
 
Ja att man kan stämpla barn också, och att man förväntar sig att då när man vet… ja men så 
är det ju med dom här barna ungefär. Att man nästan lägger in beteenden som dom inte 
behöver ha. Det tror ja kan vara den största risken med en diagnos… att dom får leva upp 
ännu mer till den rollen man lägger in. (Sara) (F) 
 
Samtidigt betonas pedagogens ansvar i att detta inte sker, diagnosen ger kunskap och 
pedagogens ansvar är att förvalta den väl. 
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Kartläggning och utredning - brister i verksamheten eller hos barnet? 
Samtliga pedagoger och förskolechef ger en samstämmig bild om, att som pedagog i 
förskolan försöker man väldigt länge själva med att försöka finna lösningar. Som enligt 
förskolepedagogerna och Mia (F.C), handlar om att finna lösningar i situationen, såsom att 
barnet i fråga eventuellt får gå ut med en personal före alla andra barnen, då barnet inte klarar 
det kaos och den uppståndelse som kan uppstå när alla barn ska ut på samma gång. 
Förespråkandet av sådana lösningar inom verksamheten, tycks förklaras med barnens ringa 
ålder, då man sällan kan dra några säkra slutsatser kring vilken egentlig problematik barnet 
har då. Genomgående betonas att begreppen ADHD och diagnostisering är ytterst sällsynta 
inom förskoleverksamheten. Man tänker inte i de banorna eftersom det är barnets behov som 
är den väsentliga utgångspunkten i verksamheten. Barnets behov ska inte vara ett problem, 
oavsett om barnet i fråga har en diagnos eller inte. Hjälp utanför förskolan efterfrågas först 
när man upplever att man inte kommer längre med barnet, när man inte kan möta barnet i 
verksamheten och att det blir lättare för barnet om nya lösningar införs. Den hjälp som främst 
efterfrågas för att få barnet att fungera i grupp, är ett par ”extra ögon” från någon utomstående. 
Om diagnos och efterfrågad hjälp uttrycker Pia (F): 

Men att vara vaksam å vara öppen å vara kunnig om att de finns, det är ju självklart. Men sen 
känner jag att det allra viktigaste det är att aldrig vara prestigefylld utan att söka kvalificerad 
hjälp utanför förskolans väggar om vi känner att vi har bristen själva. 
 
Här kan även noteras att samtliga pedagoger och förskolechef ger uttryck för en osäkerhet i att 
urskilja vad som är ett uttryck för ett åldersadekvat beteende kontra ett uttryck för en 
symptombild. Svårigheterna med att tolka och skilja dem åt, ser Annika (S.P) som en tänkbar 
anledning till att en diagnos sällan fastställs i förskolan. Samtidigt ställer hon sig lite undrande 
inför vad en tidig diagnostisering egentligen ger, eftersom det handlar ju om att ringa in det 
som är besvärligt för barnet och arbeta utifrån det. ADHD- diagnostisering av barn i förskolan 
upplever Mia (F.C) som lite väl tidigt, uppvisade svårigheter kan bottna i så mycket mer, 
såsom miljön, det behöver inte ligga hos barnet. Även Sara (F) är lite frågande inför värdet av 
en tidig diagnos, de ser ju barnets behov ändå, oavsett diagnos:  

… För ett barn kan ju ha mer eller mindre…diagnos om man säger så och behöver kanske 
väldigt…många barn behöver ju struktur å så, oavsett om dom fått diagnosen på sig så. Det 
är…både si och så tycker ja med det där. Man behöver inte ha så bråttom med att ha en 
diagnos. 

I detta sammanhang ger Karin (Fö) uttryck för en annan åsikt, som menar att en tidig diagnos: 
… besparat oss otroligt mycket energi. Det tar som sagt hårt på själen när man hela tiden 
blir betraktad som om man bara hittar på allt. Och det hade definitivt besparat oss föräldrar 
och X själv en massa onödigt bråk i familjen om vi fått en tidig diagnos. Det hade ju oxå varit 
mycket lättare att få hjälp till honom i en tidigare ålder, så att man hunnit förbereda honom 
bättre inför skolstart och så vidare. 
 
Samtidigt menar Jenny (S.P) att dagens förskollärare bör vara så pass uppdaterade att de kan 
kartlägga de barn som behöver det. Mia (F.C) berättar att kartläggning av barn i förskolan 
infördes i och med den nya elevvårdsplanen. På så sätt får specialpedagogerna ett fint 
underlag när de kommer ut i förskolan, därmed behöver de inte börja om från början. En 
sådan kartläggning, som sker enligt speciella blanketter från elevvårdsteamen, uppges av 
förskolepedagogerna som ett första steg om ett barn utmärker sig, underlaget diskuteras 
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senare i arbetslaget. Därigenom kan pedagogerna se barnets förmåga till förståelse, samspel 
och kommunikation.  
 
Karin (Fö) belyser en allvarlig och mycket viktig aspekt i fråga om miljön, då hon ger uttryck 
för en anad känsla av att Johan (B) redan nu upplever ett utanförskap. En effekt av att de 
andra barnen i skolan utsätter sonen, för vad Karin (Fö) benämner som ren mobbing. Trots att 
detta påtalats för lärarna har de inte noterat detta, därmed inte heller agerat. Hemma har 
sonens negativa beteende förvärrats med åren, speciellt aggressiviteten. Detta trots olika 
försök till anpassat föräldraskap för att främja ett positivt samspel i hemmet. Att gå i skolan 
som han tidigare älskade, hatar han nu. Samtliga pedagoger och förskolechef belyser just att 
miljön är den avgörande faktorn för i vilken grad och utsträckning, barnets svårigheter får och 
hur dessa kommer att framträda. ADHD som är en symptomdiagnos, blir ofta tydlig i alltför 
kravfyllda eller för barnet, sämre lämpade miljöer: 
 
… så ett barn med ADHD i en miljö där kan det ju verkligen var en funktionsnedsättning, men 
samma unge med en annan pedagog, i en annan miljö, ja då är det ingen 
funktionsnedsättning, men barnets grundproblematik finns ju där, men det visar sig på olika 
sätt, beroende på vilken miljö och vilket bemötande barnet får (Annika, S.P) 
 
Förskolepedagogerna uppger att miljön i förskolan är gynnsam då den är friare och utgår mer 
från barnet, därmed blir inte barn lika utmärkande däri. I deras utsagor framträder även en 
nivåskillnad mellan förskolans och skolans toleransnivå för barns beteende. Vidare antas man 
som förskolepedagog besitta en större flexibilitet, både gällande förhållningssätt och arbetssätt. 
Samtliga pedagoger och förskolechef är överens om att det är när barnet kommer till skolan 
som mycket mer stöd behövs. Annika (S.P) finner dock en del brister i förskoleverksamheten, 
däribland ofta motstridiga krav och ord. Belyser dock att en styrka med förskolan är 
arbetslagen, däri pratar och reflekterar man tillsammans kring hur ett barn uppfattas. Fler 
personer runt barnet kan således generera en mer mångsidig bild av det, eventuellt även 
en ”rättvisare” sådan. Till skillnad från Annika (S.P), upplever Jenny (S.P) att pedagoger 
emellanåt anlägger en lite för problemorienterad syn på barnet, större fokus på friskfaktorerna 
underlättar arbetet med att öva upp barnets svårigheter. Mia (F.C) uppger istället att man i 
dagens förskola tittar mer på barnets styrkor framför svagheterna, vilket bidragit till att barn 
inte placeras i fack. Både Mia (F.C) och Annika (S.P) upplever att kategoriseringar av barn i 
förskolan sällan förekommer. Samtidigt uppger specialpedagogerna att förfrågningarna och 
utredningar kring barn har ökat. I regel är det förskolepedagogen som efterlyser dessa för att 
få orsaksförklaringar på barnets beteenden, om det är de som pedagoger som ställer över- eller 
underkrav. Annika (S.P) tillägger att det som pedagoger ofta reagerar på hos barn som 
bekymrar dem, är när de inte agerar eller beter sig som förväntat. Eller som inte: 
 
Klarar inte av kraven, fixar inte kamratrelationer. Det ger signaler ibland att börja tänka. Är 
det mer än ett stökigt barn? Finns det mer problematik för barnet som vi behöver se? Man 
måste våga uppmärksamma å ta hjälp och ställa diagnos.  (Pia) (F) 
 
Annika (S.P) anar att pedagoger hyser en viss tilltro till att en utredning kan förbättra 
tillgången till resurser, något hon tyvärr anar har betydelse. Kanske inte lika mycket i 
förskolan som i skolan, eftersom man sällan talar om diagnoser. Mia (F.C) berikar en sådan 
bild när hon uppger att instanserna varifrån extra resurser ansöks om, frågar efter vilka 
utredningar som ligger till grund och vilka åtgärder som vidtagits inom förskoleverksamheten. 
Annika (S.P) uppger att DSM-IV är ett tillförlitligt mätinstrument i fråga om att fastställa en 
diagnos på förskolebarn, hon menar att det är ju det diagnossystem man använder i Sverige, 
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men den måste naturligtvis ”översättas” så att frågorna stämmer överens med adekvat ålder. 
Samtidigt uttrycker Annika (S.P) att hon dels förlitar sig sin egen erfarenhet, dels på läkarens 
kompetens och erfarenhet. Eftersom det handlar om symptomdiagnoser ligger det en hel del 
värdering i sådan diagnostisering, eller en utebliven sådan, för det är ju enkom det 
observerbara som kan bedömas. De båda specialpedagogerna är eniga i att det går att fastställa 
en diagnos på vissa barn redan i förskolan, men det handlar om en minoritet: 
 
Hos vissa barn kan man förutspå att det kommer att leda till diagnos. Ett antal barn som 
upptäcks i förskolan men får inte diagnos får det sedan i skolan. Symtomen förändras ofta 
med ålder och hos vissa förstärks svårigheterna i ökade kravsituationer. (Jenny) (S.P) 

Trots ett standardiserat diagnossystem är det inte helt oproblematiskt att fastställa en diagnos, 
eftersom det är svårt att urskilja vad som är de primära svårigheterna (inneboende hos barnet) 
och vad som är sekundära (pålagringar utifrån). Jenny (S.P) menar att det är väldigt viktigt att 
ha i åtanke, att dagens diagnoser är en färskvara som ska följas upp, därmed utgör en diagnos 
inte en stämpel. Trots en sådan uttalad betydelse har Karin (Fö), inte någon som helst kontakt 
med någon läkare, BVC eller övrig instans i dag. Utredningen är klar och Karin (Fö) är 
medveten om att en omvärdering av diagnosen ska göras, men inte när.  

Bidrar dagens samhälleliga utveckling till minskad tolerans för 
olikhet? 
Att diagnostisering har ökat inom förskolan, är samtliga pedagoger och förskolechef överens 
om att det inte gjort. Något Mia (F.C) förklarar med att man dag är lite mer generöst inställd 
till olikheter, däremot var man väldigt snabb att reagera på olikheter på 80-talet. Karin (Fö) 
tycker sig kunna se en generellt ökad diagnostisering av barn, men att man många gånger får 
kämpa för den. Hon uppger att kunskaperna och acceptansen kring diagnoser som 
ADHD/DAMP, har ökat ute i samhället, men känner samtidigt att dessa barn glöms bort. Hon 
tolkar det som att skolverksamheten bara ser dem som ”de bråkiga barnen”, något hon tolkar 
som att pedagoger inte vill se och att många är rädda för diagnoser. Om diagnostisering i 
samhället uppger Annika (S.P): 
Det här med diagnoser, alltså jag som har jobbat väldigt länge, det går i vågor, alltså hur 
gärna man ställer diagnos, eller hur ofta man efterfrågar en diagnos. Kanske för femton år 
sen, ja då var det ju DAMP diagnosen som man höll på med mer, då var det ju inte samma 
behov, eller samma önskan om att man skulle utreda såna här spår egentligen…  
 
Vidare upplever samtliga pedagoger och förskolechef att antalet barn med behov av extra stöd 
har ökat. Jenny (S.P) menar att ett barns beteende kan bli tydligare i barngruppen på grund av 
yttre omständigheter. En sådan omständighet är stora barngrupper, något som lyfts fram av 
samtliga pedagoger och förskolechef. Med större barngrupper blir det också mindre ytor för 
barnen att röra sig på. En sådan miljö kan upplevas mer påfrestande för vissa barn än andra. 
Det krävs således mer av dem för att kunna passa in, och kan därför komma att behöva mer 
stöd. Mia (F.C) belyser att större barngrupper är en följd av ekonomiska nedskärningar, dessa 
i sig antas kunna skapa barn med behov av extra stöd. Paradoxalt till det som här uttryckts om 
större barngrupper, så har dessa nedskärningar, ibland nödgat henne till att ta in extra barn. På 
så sätt har mer pengar från kommunen kunnat erhållas. Pengarna har varit ämnade till extra 
stöd åt de barn inom verksamheten, som uppvisat problematik utanför fysisk 
funktionsnedsättnings spektra. För att kunna tillfredsställa deras behov har dessa extra pengar 
varit en förutsättning då barn med sådan ”osynlig” problematik inte genererar några extra 
resurser. Dessa ”extra barn” har placerats i de arbetslag, där det inte funnits så många barn 
med en uppmärksammad problematik. Däremot tror inte Annika (S.P) att talet om 
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diagnostisering i förskolan kommit av större barngrupper och ett ökat tryck på den 
pedagogiska verksamheten, utan att det handlar mer om samhällsstrukturen. Hon tänker att 
individen blir mer utsatt idag, om man har olika svårigheter. I och med samhällets snabba 
förändringar och utveckling blir fler personer funktionshindrade. Samtliga pedagoger ser en 
generellt ökad samhällsstress, som en betydande bidragsfaktor i det ökade antalet barn i behov 
av stöd som i dag identifieras. I större barngrupper blir det också ett högre tempo: 
… när det blir väldigt stora barngrupper så blir det ju naturligtvis en svårighet, att bemöta 
dom här barna på rätt sätt. Oftast är det ju när barn hamnar i större och stressigare miljöer 
som dom kommer fram mycket mer, den här oron och utagerandet…det är väl en fara om det 
blir alldeles för stora barngrupper. Och då kan jag tänka mig, i längden, om det skulle bli 
mycket större barngrupper, då kanske man är i ännu större behov av att få en diagnos, bara 
för att kunna påvisa att det inte, förstår du, att det finns på papper ungefär. Men så upplever 
jag inte att det är idag. (Sara) (F) 

… det är ju svårt för dom här barnen, dom faller ju ur mera, alltså faller ur så till vida att 
man liksom ser deras svårigheter tydligare idag… (Annika) (S.P) 
 
I resonemanget kring för stora barngrupper, belyser samtliga pedagoger en rådande brist på 
personal. De menar att barn som uppvisar koncentrationssvårigheter, oförmåga att styra sina 
impulser och uppmärksamhetssvårigheter, kan ha det svårare med att klara av vardagen. 
Sådana faktorer antas medföra ökade krav på det enskilda barnet i gruppen när en personal 
inte kan avvaras. Samtliga informanter uppger att dessa barn behöver en vuxen för att klara 
sig socialt, att någon hjälper dem att stanna kvar vid aktiviteter, att någon kan locka dem så att 
motivationen hålls kvar. Pia (F) belyser ytterligare en aspekt, att det är just fler barn i 
grupperna, vilket ofta leder till relationsproblem. Vidare menar Jenny (S.P) att de här barnen 
kan ställa till det, så att det kan bli lite tokigt för övriga barn i gruppen, något hon menar blir 
påtagligt i framförallt dessa större barngrupper. En ökad kunskap kring att identifiera små 
barns svårigheter uppges vara ännu en bidragande faktor. Annika (S.P) tror att de olika ”Se 
barnet-teamen” som finns idag, kan ha bidragit till att man som förskolepedagog blivit bättre 
på att identifiera barn idag. Men även att det överlag trappas upp med diagnoser i dagens 
samhälle. Mia (F.C) tänker att dessa nya kunskaper behövs hos pedagoger så att de kan 
reagera om ett barn faller utanför ramarna. Vidare uttrycker förskolepedagogerna att de kan 
behöva specialpedagogernas kunskap, som av Pia (F) beskrivs som de ”sakkunniga”. Det 
ökade antalet barn i behov av stöd, förklarar Pia (F) med en kombination av ökad kunskap och 
en mer problemorienterad syn på barn dag. Något som indirekt styrks av Annika (S.P) som 
berättar att förr när man inte pratade om diagnoser, så fanns det inte heller någon kunskap om 
dem, att barnen missförstods på grund av pedagogernas okunskap. Även hon nämner ”Se 
barnet teamen”, däri är det givet att diskutera diagnoser och problematik, hon upplever en mer 
öppenhet kring detta ämne idag jämfört med för 30 år sedan. Jenny (S.P) uttrycker att: 
Pedagoger har blivit duktigare på att se olika barns förutsättningar, stora barngrupper gör 
att det finns mindre med tid för det enskilda barnet, familjer lever ofta i mer stressade 
situationer idag som visar sig i barnens beteende, hela samhällsklimatet är hårdare, du 
ska ”passa in ” i systemet och det finns inte lika stor tolerans för olikheter.  

En sådan bild beskrivs inte utav Sara (F), tvärtom upplever hon likt Mia (F.C) att man har en 
större förståelse för barns olikheter idag. Felet sitter inte i barnet, utan möjligtvis i 
verksamheten eller i den miljö barnet befinner sig i. Det var förr man såg dem 
som ”problemungar”, de som förstörde pedagogernas fina verksamhet. Vidare beskriver alla 
informanterna att det är ekonomiskt bistra tider nu, pedagogerna upplever att resurser saknas 
och att de inte hinner med. Karin (Fö) belyser att resursbristen lett till att Johan (B) inte 
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erhållit något extra stöd, trots att det ända sedan skolstart, för tre år sedan, konstaterats att han 
successivt halkat efter i skolarbetet. Om de ekonomiska nedskärningarna fortsätter farhågas 
dessa barn, och fler därtill att komma än mer i kläm: 

…det första som händer är ju att vi inte har möjlighet att ge barn som behöver lite mer, det 
dom behöver… (Mia) (F.C) 

Resultatanalys 
Utifrån studiens intervjumaterial har en mängd intressanta aspekter uttolkats, i anknytning till 
tidigare forskning, kommer en analys av dessa att presenteras här nedan. Samma 
rubriksindelning som ovan har föredragits. Jämfört med föregående avsnitt har en viss 
omflyttning av det ursprungliga resultatet skett, vid analysen av materialet upplevdes 
nämligen vissa delar göra sig bättre under ett annat tema. Vidare kan liknande resultatdelar 
komma att presenteras fler än en gång, dock i ett annat sammanhang, då ett synliggörande 
utifrån olika perspektiv eftersträvats. 

Diagnosens förtjänster - allt blir gynnsamt för barnet i slutändan… 
Utifrån tidigare forskning uppges att diagnosens största förtjänst är att ge ökad förståelse, 
aktuell studie är inget undantag. Framförallt tydligt blir diagnosens förmåga att bibringa en 
essentiell förståelse, som i likhet med tidigare studier, kan ses som diagnosens största förtjänst 
(Brattberg, 1999; Kadesjö, 2001). Samtliga informanter belyser att förskola och skola kan 
förbereda sig genom att inhämta kunskap om barn med ADHD. Därav antas de kunna erhålla 
en större kunskap och förståelse för barnets sätt att vara och vilka svårigheter dessa barn kan 
uppvisa, något även tidigare forskning belyser (Gillberg, 2005; Kadesjö, 2001; Lindqvist m.fl., 
2000; Ohan m.fl., 2008; Socialstyrelsen, 2002). En ökad kunskap om problematiken beskrivs 
här som ytterst värdefull på alla plan, framförallt gällande ändringar i barnets miljö. Såsom 
annorlunda förhållningssätt, arbetssätt och/eller speciella rutiner som passar barnet bättre. 
Detta kan ses som att man syftar till att verksamheten/miljön runt barn med inringad 
problematik, ska utvecklas parallellt med det som anses vara adekvat pedagogik, för den 
grupp barn med aktuell problematik (Lutz, 2006).  
 
Tankegångar som berör ändringar i miljön och förhållningssätt, tyder på att samtliga 
informanter uppvisar en god insikt om att barn med ADHD inte beter sig illa av elakhet, en 
insikt som enligt Ohan m.fl. (2008) kan bidra till att barnen inte hålls personligt ansvariga för 
uppvisade ADHD- symptom. Därmed kan ett eventuellt negativ interaktionsmönster brytas, 
och ett mer konstruktivt bemötande av barnet etableras (Gillberg, 2005; Harborne m.fl., 2004; 
Kadesjö, 2001; Lindblad m.fl., 2001; Lindqvist m.fl., 2000; Rønhovde, 2006). Som i sin tur 
kan tänkas bidra till att barnet undgår en hel del obefogad kritik, likt Karin som uppger att 
efter diagnosen blir hon arg på ett annat sätt. Informanternas genomgående resonemang om 
förståelse och anpassad miljö, kan ses som värdefulla och gynnsamma skyddsfaktorer. Dessa 
aspekter kan vara avgörande för huruvida barn med ADHD/DAMP utvecklar 
inlärningssvårigheter, trotsbeteenden, dålig självkänsla och ytterligare beteendeavvikelser 
(Antshel & Nastasi, 2008; Duvner, 1997; Gillberg, 2005; Kadesjö, 2001; Rønhovde, 2006; 
Sonuga-Barke m.fl., 2005). Miljöns avgörande betydelse framkommer i Annikas utsaga:  
… så ett barn med ADHD i en miljö där kan det ju verkligen var en funktionsnedsättning, men 
samma unge med en annan pedagog, i en annan miljö, ja då är det ingen 
funktionsnedsättning, men barnets grundproblematik finns ju där, men det visar sig på olika 
sätt, beroende på vilken miljö och vilket bemötande barnet får.  
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Möjligheterna till att ett barns ADHD- indikerade beteende kan upphöra i en gynnsam miljö 
får stöd i tidigare studier (Olsson & Olsson, 2007; Sonuga-Barke m.fl., 2005). Det kan därför 
antas att brister i Johans skola, bidragit till att problembeteendet accelererat i hemmet och att 
skolresultat ständigt försämras. Det stöd som skulle behövas finns ej, klasskamraters 
bemötande av Johan liknas vid ren mobbing parallellt med en nonchalans från lärarna, som 
inte kan eller inte vill se sådana tendenser. Likt Karin själv misstänker, upplever nog Johan en 
känsla av otillräcklighet och att han är annorlunda. En känsla som infinner sig tidigt i livet hos 
många av dessa barn som på ett eller annat sätt utmärker sig (Asmervik m.fl., 2001; Duvner, 
1997; Gillberg, 2005; Vernersson, 2007).  
 
Samtliga informanter betonar diagnosens värdefulla betydelse för föräldrar, som överlag 
omtalas mer än dess betydelse för pedagogerna, men framförallt för barnet själv. Likt Pia 
uttrycker kan detta bottna i att allt blir gynnsamt för barnet i längden. Som tyder på en 
medvetenhet om vilken avgörande betydelse positiva sociala interaktioner med den närmaste 
omgivningen, såsom barn och förälder, har för barnets fortsatta utveckling. I fråga om hur 
omfattande och i vilken utsträckning barnets svårigheter kommer att visa sig (Olsson & 
Olsson, 2007; Sonuga-Barke m.fl., 2005). Vidare är det tänkbart att samtliga pedagoger är 
medveten om att dessa barn kan upplevas som väldigt påfrestande och problemtyngda 
(Barkley & Murphy, 2006; Harvey m.fl., 2009; Kadesjö, 2002; Merrell & Wolfe, 1998), därav 
kan de empatisera med föräldern. En sådan förståelse hade eventuellt inte uttryckts här, om 
inte pedagogerna och förskolechefen varit kunskapsmässigt insatta i ADHD/DAMP spektret. 
Föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser blir ofta ifrågasatta och skuldbelagda av 
sin omgivning, som tolkar barnets beteende som en följd av dåligt föräldraskap (Asmervik 
m.fl., 2001; Harborne m.fl. 2004; Kadesjö, 2001; Rønhovde, 2006; Socialstyrelsen, 2002). 
Karin har erfarenhet av detta, den erhållna förståelsen från omgivningen genom diagnosen har 
därför varit otroligt värdefull. Den lättnad som infann sig när Johans svårigheter fick ett namn, 
beskrivs av otaliga studier (Brattberg, 1999; Harborne, m.fl., 2004; Kadesjö, 2001; Lindblad 
m.fl., 2001). Genom diagnosen fick hon som förälder upprättelse, det bekräftades att det inte 
var hon som förälder som var fel, utan det fanns en förklaring, en biologisk sådan. En diagnos 
kan på så sätt underlätta föräldrars skuldbördor, men även pedagogers (Asmervik m.fl., 2001; 
Harborne m.fl. 2004; Kadesjö, 2001; Kärfve, 2001; Larsson, 2004; Socialstyrelsen, 2002). 
Karin uppger att hon hade velat veta vad som var fel med Johan, oavsett om rätt stöd och 
bemötande erhållits. Med tanke på övriga informanters utsagor och att Johan inte är medveten 
om sin diagnos, tycks denna studie bekräfta att diagnosen är främst gynnsam för föräldrarna 
(Harborne m.fl. 2004; Kärfve, 2001; Lindqvist m.fl., 2000; Socialstyrelsen, 2002). Som i 
slutänden gynnar Johan, då Karin införlivat en mängd kunskaper om DAMP, så idag kan hon 
anpassa föräldraskapet efter sonens förutsättningar.  

Risker och nackdelar med en (tidig) diagnos 
Trots diagnosens värdefulla bidrag, kan informanterna se vissa risker med en diagnos, som 
överensstämmer med vad tidigare forskning belyser. Det framkommer dock en medvetenhet 
om att det inte är diagnosen i sig som är problemet, eftersom den likt Mia uttrycker, bara är ett 
ord. Istället handlar det om hur omgivningen förhåller sig till och förvaltar den kunskap som 
diagnosen förmedlar (Atterström & Persson, 2000). Det som framhålls är betydelse av att man 
som pedagog hela tiden reflekterar över sin syn på barnet. Något som kan tolkas som en 
essentiell skyddsfaktor för att barnet inte ska reduceras till sin diagnos, och felaktigt tillskrivs 
egenskaper för att det är en del av symptombilden (Atterström & Persson, 2000; Kärfve, 2001; 
Olsson & Olsson, 2007). Därmed uppvisas inte några påtagliga tendenser till ett minskat 
reflekterande, om ett barn har en diagnos som Larsson (2004) belyser. Istället tillskriver 
informanterna sig själva ett uttalat ansvar för hur kunskapen om diagnosen förvaltas, som kan 
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ses som ett uttryck för en medvetenhet om vilken avgörande betydelse omgivningen har för 
en individs självbild och identitetsutveckling. Bemöts barnet utifrån sin diagnos uppges en 
risk för att barnet identifierar sig med diagnosen, något som även påvisas av tidigare 
forskning (Hallerstedt, 2006; Honos-Webb & Leitner, 2001; Kärfve, 2001). Det 
ansvarstagande som beskrivs här om förvaltandet av kunskapen, kan även ses som en 
bekräftelse att diagnosen har en underordnad roll för pedagogerna och förskolechefen. Men 
det kan även bottna i att de ”talar som man bör”, såsom litteratur förespråkar, att det kan råda 
en viss skillnad mellan det explicit uttalade och hur det faktiskt förhåller sig (Lutz, 2006). En 
sådan tänkbar tolkning underbyggs på informanternas uttalanden om att en diagnos kan skapa 
en större förståelse och acceptans för barnet. Eftersom det finns en ursäkt som rättfärdiga 
barnets sätt att vara på. Därigenom kan omgivningen överse med barnets negativa beteenden, 
mindre energi kan förläggas på eget skuldbeläggande (Harborne m.fl., 2004; Kadesjö, 2001; 
Kärfve, 2001; Lindqvist m.fl. 2000; Socialstyrelsen, 2002). Viss risk föreligger därmed att 
ramarna för verksamheten och andra miljöer blir mindre reflekterade över, då problemet 
tillskrivs barnet (Lutz, 2006). Därtill kan betydelsefull stimulans av barnet avta (Atterström & 
Persson, 2000; Kärfve, 2001; Larsson, 2004; Olsson & Olsson, 2007).  
 
Vidare betonar Pia vikten av att man ska vara väldigt varsam med diagnoser, fastställs en 
diagnos så måste den vara ”knivskarp” från dem som har förmågan till att utreda och sätta de 
här gränserna, så att ett barn inte får en diagnos helt felaktigt. Fog för sådan försiktighet 
påvisar tidigare forskning. Ser man till tidigare studier (Harvey m.fl., 2009; Shelton m.fl., 
2000; Sonuga-Barke m.fl., 2005) framkommer att det inte är alla barn som uppfyller ADHD- 
kriterierna i förskolan, som senare får en sådan. I denna studie tycks dock en viss 
återhållsamhet i fråga om att diagnostisera barn i förskolan föreligga, då det uppges att det är 
ytterst sällan en diagnos fastställs i förskolan. Hos vissa barn anses det dock möjligt att 
förutspå en sådan, något en del tidigare forskning också påvisar (Berlin, 2003; Harvey m.fl., 
2009). Det tycks dock råda en osäkerhet kring detta, då studier visar att vissa barn som 
förväntats utveckla ADHD- problematik, kom aldrig att göra det (Harvey m.fl., 2009; 
Holmberg, 2009; Shelton m.fl., 2000). Dylika resultat indikerar på att en del barn helt 
felaktigt, förväntas och eventuellt tilldelas en neuropsykiatrisk störning i unga år. Utifrån idén 
att människor blir till i mötet med andra människor, kan ytterligare en risk belysas, nämligen 
att en pedagogs inre föreställning av ett barn, kan komma att utvecklas till vad som benämns 
som en ”självuppfylld profetia” (Brattberg, 1999; Kvale, 1997; Olsson & Olsson, 2007). Det 
uppges att det inte är helt oproblematiskt att fastställa en diagnos, trots ett standardiserat 
diagnossystem. Emellanåt kan det vara svårt att urskilja vad som är de primära svårigheterna 
(inneboende hos barnet) och vad som är sekundära (pålagringar utifrån). Följaktligen kan en 
förväntad diagnos i framtiden, komma att realiseras som en klinisk diagnos. 
 
Den osäkerhet viss tidigare forskning belyser kring huruvida tillgängliga ”mätinstrument” för 
ADHD, fungerar för yngre barn, återfinns inte hos specialpedagogerna i denna studie 
(Cutspec, 2003; Keenan & Wakschlag, 2002; Sciutto & Eisenberg, 2007: Smith & Corkum, 
2007). Specialpedagogerna uppger, i likhet med andra forskningsstudier, att DSM-IV är giltig 
som mätinstrument även för förskolebarn, dock måste det anpassas till barnets ålder (Cutspec, 
2003; Kadesjö, 2002; Keenan & Wakschlag, 2002; Merrell & Wolfe, 1998; Smith & Corkum, 
2007; Sonuga-Barke m.fl., 2005). Däremot tycks det enligt tidigare forskning saknas 
empiriskt stöd för att koppla uppvisade symptom hos yngre barn, till en hållbar diagnos 
(Cutspec, 2003; Smith & Corkum, 2007). I likhet med Lindblad m.fl. (2001) belyses en ökad 
kunskap om barns utvecklingshinder och möjlighet till utveckling genom tidiga och adekvata 
behandlingsinsatser. Därmed betraktas diagnosen idag mer som en färskvara, framför en 
skildring av ett permanent tillstånd. Med dessa ovan essentiella aspekter i åtanke, uppges det 
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vara av stor betydelse att bedömningar av barn kontinuerligt följs upp, därmed utgör en 
diagnos inte en stämpel. Trots en sådan uttalad betydelse av specialpedagogerna och Lindblad 
m.fl. (2001), har Karin inte någon som helst kontakt med någon läkare, BVC eller övrig 
instans i dag. Utredningen är klar och en omvärdering av diagnosen ska göras, men inte när. 
Något som skulle kunna tolkas som att synen på diagnosen inte har förändrats, snarare 
tilldelats en förändrad benämning. Att se diagnosen som en färskvara, låter finare än när 
Kärfve (2001), beskriver diagnosen som ett förevigande av ett utanförskap, där allt hopp om 
en förändring försvinner med diagnosen.  
 
Kärfve (2001) menar vidare att med diagnosens ”ansvarsbefriande”, följer en 
inkompetensförklaring av föräldrarna. Barnens öde vilar nu i experternas händer (psykologer, 
läkare, lärare m.fl.), det är de som ”vet” och ”förstår” barnet bäst. Trots att ingen av 
informanterna direkt uttryckt sådan upplevelse, kan man ändock se till det värde som tillskrivs 
diagnosen. För trots diagnosens uttalade obetydelse, uppger pedagogerna att den kan 
tydliggöra att verksamheten måste se annorlunda ut. Om ett barn med diagnos kommer ny till 
verksamheten, uppges att man tillsammans med föräldrarna kan bestämma hur man som 
pedagog ska fortsätta jobba med barnet, utifrån det arbetssätt som redan etablerats. Det ses 
som positivt att man inte behöver upptäcka allt från början. Som kan ses som att en stor tilltro 
till specialisterna hyses (Börjesson, 1997; Emanuelsson m.fl., 2001; Lutz enligt Miezis, 2009). 
Det är således tänkbart att det fortsatta pedagogiska arbetet kan komma att helt präglas av 
neuropsykiatrins riktlinjer, framför att nyttja den egna pedagogiska kompetensen. Mot denna 
bakgrund uppmanar Lutz pedagoger till att återta definitionsmakten, då det relationella 
perspektivet fått ge vika för de externa bedömarna inom psykiatrin (enligt Miezis, 2009). 
Karin som läst mängder om hur hon bäst ska bemöta sin son är ytterligare ett exempel. I detta 
sammanhang finns en risk för att diagnosen kan komma att fungera som en ram, för vilka 
framtida beteenden, som kommer att uppmärksammas hos Johan (Lutz, 2006). Hans 
förvärrade problematik i hemmet, kopplas inte till mobbingen, utan till diagnosen. Något som 
skulle kunna hänföras liknande tolkning som ovan, att det är den neuropsykiatriska 
tolkningsmodellen som besitter definitionsmakten, och dess ramar osynliggör andra tänkbara 
förklaringar till sonens beteende. På så sätt kan Johan socialiseras in i rollen som avvikare.   

Kartläggning och utredning - brister i verksamheten eller hos barnet? 
I likhet med Lutz studie, framkommer att samtliga pedagoger och förskolechef, ogärna ser sig 
som en del av diagnostiseringskulturen (s.155, 2006). Det uppges att man varken tänker eller 
resonerar utifrån diagnoser, överlag anses den inte ha något större värde, det handlar om att 
ringa in det som är besvärligt för barnet och arbeta utifrån det oavsett diagnos. En anpassad 
verksamhet där det individuella barnet är utgångspunkten betonas istället. En tanke om en 
helhetssyn på barnet framkommer, som inte ska bedömas, istället är det verksamheten och 
arbetet däri som ska utvärderas. Ett sådant relationellt anlagt perspektiv är helt i linje med 
styrdokumentens riktlinjer för det pedagogiska uppdraget (Lärarförbundet, 2006; Lutz, 2006; 
Miezis, 2009; Skolverket, 2004:239; 2008:318). När kartläggning och utredning utförs och 
efterfrågas, uppges att man önskar erhålla svar på vad som saknas i verksamheten, för att 
barnet ska kunna fungera däri. Dessutom är man inte främmande inför, att granska sitt eget 
pedagogiska bemötande och förhållningssätt. Likt Pia uttrycker: 
Men att vara vaksam å vara öppen å vara kunnig om att de finns, det är ju självklart. Men sen 
känner jag att det allra viktigaste det är att aldrig vara prestigefylld utan att söka kvalificerad 
hjälp utanför förskolans väggar om vi känner att vi har bristen själva. 

Likt Lutz (2006) studie kan det även här skymtas, en viss skillnad mellan det explicit uttalade 
och det implicita. Det är barnet som ska fungera i gruppen, och som pedagog bör man besitta 
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en viss kunskap för att kunna reagera om barnet faller utanför ramarna. Detta kan ses som 
uttryck för implicita förväntningar, om att det är barnet som ska anpassa sig till 
verksamhetens rådande ramar och normer (Markström, 2005). Det stöd som samtliga 
pedagoger och förskolechef efterfrågar, kan därigenom ses som insatser som ska bekräfta 
pedagogens misstanke om ett avvikande, för att sedan, i samförstånd med de 
mer ”sakkunniga” specialpedagogerna, finna en form av pedagogisk ”uppfostran” och 
behandling, för att barnet ska ”åtgärdas” (Markström, 2005; Tideman, 2004). Vidare uppges 
att kartläggning av barn ska enkom innefatta de som utmärker sig. Liknande resonemang och 
ageranden, kan ses som ett uttryck för kategorisering av barn. En sådan analys är dock inte 
helt entydig då informanterna överlag, betonar ett relationellt resonemang kring kartläggning 
och utredning. Sådan tvetydighet kan förstås utifrån att kategoriseringar/identifieringar av 
barn, många gånger anses ske för deras eget bästa (Börjesson, 1997; Lutz, 2006). På så vis 
avses anpassningar och förändringar i den pedagogiska verksamheten, bättre lämpade för det 
enskilda barnet genomföras. Därmed framträder en kontextuell medvetenhet, då identifierat 
problembeteende hos barnet uppges kunna ligga utanför barnet såsom i miljön, eller i vissa 
situationer (Lutz, 2006). Sammantaget kan detta förstås som att oavsett om en identifiering 
eller en diagnos fastställs, tycks det som att barn som inte agerar som förväntat, de ”defekta”, 
måste få sitt tillstånd bedömt mot den tänkta normen, för att erhålla det övriga samhällets stöd, 
förståelse och ursäkt (Börjesson & Palmblad, 2003; Kärfve, 2001; Tideman, 2004).  

Likt Markström (2005) belyser så skapas normalitet och avvikelser i interaktionen mellan 
människor i en given kontext. Den styrka som Annika tillskriver det faktum att förskolebarnet 
är omgiven av fler vuxna, som kan motverka en alltför ensidig bild av barnet, får här en 
betonad betydelse. För vad som kommer att betraktas som ”normalt” eller ”avvikande” 
beteende kan alltså tolkas som något som ligger i betraktarens ögon, samt avhängig 
vederbörandes toleranströskel (Duvner, 1998; Markström, 2005). Faran med subjektiva 
bedömningar blir framträdande då det uppges att, utredning främst efterfrågas när barn inte 
agerar så som pedagoger förväntat sig. Liknade tolkning kan tillämpas i Karins fall, att en 
bekräftelse för att Johan inte var som andra barn, söktes. Detta kan ses som ett uttryck för att 
synen på ett ”tänkt” barn, skiljer sig från det ”konkreta” barnet. Där det ”tänkta” barnet med 
det förväntade beteendet, får stå som jämförelsepunkt till det ”konkreta” barnets beteende. 
Diskrepansen dem emellan, kan få omgivningen att reagera negativt och tolka barnets 
utmärkande beteende, som ett uttryck för behov av särskilt stöd eller diagnos. Implicit 
synliggörs således ett uttryck för ett existerande ”normalt” barn kontra ett ”avvikande” barn 
(Börjesson & Palmblad, 2003; Markström, 2005; Webb, 2000).  

Med hänsyn till att hjälp utanför förskolan efterfrågas då man inte kan bemöta barnet i 
verksamheten, kan tolkas som att verksamheten däri är utformad efter ett ”tänkt” barn enligt 
normen. Mot den bakgrunden kan förskolekontexten, hårt uttryckt, bidra i skapandet 
av ”normala” och framförallt ”avvikande” barn (Markström, 2005). Sådan subjektiv 
bedömning ligger även till grund när en diagnos fastställs, därmed kan den aldrig 
vara ”knivskarp” som Pia önskar, risk för partiskhet och godtycklighet i utvärderingen av 
symptomens svårighetsgrad, föreligger. Det är aktuell kontext som avgör hur mycket ett 
beteende ”får” uppvisas, innan det bedöms som symptom för en diagnos (Brodin & 
Lindstrand, 2004; Börjesson & Palmblad, 2003; Holmberg, 2009; Skolverket, 2008:318). 
Annika uppger att i diagnostisering av symptomdiagnoser, eller en utebliven sådan, ligger en 
hel del värdering, det är ju enkom det observerbara som kan bedömas. Tilltron till den egna 
och läkarens erfarenhet och kompetens blir därmed ytterst betydelsefull. Något Börjesson och 
Palmblad (2003) ser som den viktigaste invändningen i diagnostisering av ADHD. Även 
Webb (2000) är kritisk, som menar att överbegåvade barn många gånger blir/blivit felaktigt 
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diagnostiserade med ADHD. Därför att deras beteenden i många fall kan stämma väl överens 
med ADHD- symptom.  
 
I aktuell studie belyses, i likhet med tidigare forskning, svårigheten att urskilja vad som är ett 
uttryck för ett åldersadekvat beteende kontra ett uttryck för en symptombild. Många ADHD- 
symptom såsom impulsivitet, överaktivitet kan nämligen attribueras de yngre barnens 
karaktäristiska beteende (Antshel & Nastasi, 2008; Berlin, 2003; Cutspec, 2003; Keenan & 
Wakschlag, 2002; Merrell & Wolfe, 1998; Re & Cornoldi, 2009; Smith & Corkum, 2007). 
Därav kan en rädsla för att förvärra svårigheter, som kanske avtar av sig själv finnas 
(Lindblad m.fl., 2001). En rädsla som Karin upplever att pedagoger många gånger har. Detta 
kan således vara en tänkbar förklaring till varför övriga informanter uppger att man länge, 
försöker finna lösningar inom förskolan, innan man tar hjälp utifrån. Enligt en del forskning 
kan en sådan avvaktande inställning leda till att man missar värdefulla möjligheter till att sätta 
in tidiga resurser (Harvey m.fl., 2009; Kadesjö, 2002; Lindblad m.fl., 2001). Så tycks dock 
inte fallet vara i denna studie, då förskolepedagogerna uppges vara väldigt aktiva och flexibla 
såsom att hitta lösningar. De uppges se barns olika förutsättningar bättre idag samt besitter 
större kunskaper kring att identifiera barns svårigheter. Därmed kan Sonuga-Barkes m.fl. 
(2005) förespråkande av en utvidgad användning av begreppet ADHD, till att även användas i 
förskolan, ses som omotiverat. Framförallt utifrån att den pedagogiska skickligheten tycks ha 
förbättrats. En tänkbar förklaring till detta kan vara att kartläggning och identifiering, upplevs 
som självklara redskap för informanterna idag. Något som kan tolkas som att dagens 
förskoleverksamhet följer de riktlinjer som presenteras av dagens forskning, som framhåller 
värdet av tidig kartläggning av förskolebarn. Barn i riskzonen kan således identifieras tidigare 
och ett förebyggande arbete, med så adekvat hjälp kan sättas in (Antshel & Nastasi, 2008; 
Berlin, 2003; Harvey m.fl., 2009; Kadesjö, 2002; Lindblad m.fl., 2001; Re & Cornoldi, 2009).  
 
Samtidigt kan kartläggning och identifiering tolkas som ett första steg till diagnostisering. 
Viss skillnad råder dock, en diagnos låser fast barnet i en medicinsk kategori, som fixerar 
normerna för vad som är normalt och avvikande, friskt respektive sjukt (Börjesson, 1997; 
Hallerstedt, 2006; Kärfve, 2001). Börjesson (1997) menar vidare att när normbrotten är 
definierade i barnets vardag tar utredningarna vid (s.93, enligt Skolverket, 2002). Aktuell 
studie skiljer sig från Tidemans (2004) studie, däri framkommer att föräldrar var de främsta 
initiativtagarna till utredning, i denna uppges det vara förskolepedagogerna. Detta kan sättas i 
relation till deras ökade kunskaper kring att identifiera yngre barns svårigheter (Atterström & 
Persson, 2000). Trots uttryckt ansvar för förvaltandet av ökade kunskaper om barns 
svårigheter, är det tänkbart att det förhåller sig så som Börjesson uttrycker det man en gång 
sett kan inte göras osynligt (s.74, 1997). Med tanke på att barn i förskolan inte ska bedömas 
eller utvärderas, så kan dessa ageranden betraktas som icke förenliga med läroplanen (Lpfö98; 
Skolverket, 2004:239; 2008:318).  

Bidrar dagens samhälleliga utveckling till minskad tolerans för 
olikhet? 
Aktuell studie påvisar likt tidigare forskning, hur samhälleliga faktorer skapar ramar för hur 
man inom förskoleverksamheten talar om och bedömer barn. Resonemanget ovan kring tidig 
identifiering är en sådan. Dessa samhälleliga faktorer kan i ett ytterligare led betraktas som 
bidragande faktorer till att barn i behov av särskilt stöd har ökat. Något som framkommer häri 
och i andra studier (Brodin & Lindstrand, 2004; Lutz, 2006; Skolverket, 2008:318). Därmed 
kan inte rådande verksamhet och informanternas uttalanden häri, förstås som fristående 
element. Istället måste detta ses utifrån den kontext som de utgör en del av, det vill säga 
dagens rådande samhälle. Likt Annika uttrycker:  
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Det här med diagnoser, alltså jag som har jobbat väldigt länge, det går i vågor, alltså hur 
gärna man ställer diagnos, eller hur ofta man efterfrågar en diagnos.  
 
Förskolekontexten i sig uppges vara utformad på ett sätt som gör att barn blir mindre 
utmärkande däri, ett barns beteende kan dock bli tydligare i barngruppen, på grund av yttre 
omständigheter. Konsekvenser av rådande samhällssituation som målas upp av informanterna, 
stämmer väl överens med tidigare forskning (Brodin & Lindstrand, 2004; Duvner, 1998; Lutz, 
2006; Skolverket, 2008:318; Tideman, 2004). Aktuell studie tillför i detta avseende inget 
revolutionerande, snarare en ytterligare bekräftelse, såsom att när ekonomin är i botten, utökas 
barngrupperna. Dessa i kombination med ökad samhällsstress leder till mindre ytor för barnen 
att röra sig på, stressigare miljöer med ett högre tempo i barngruppen. Därtill minskad 
personaltäthet där man som personal inte hinner bemöta de mer sårbara barnen på rätt sätt. 
Vidare kan ett samband mellan större barngrupper och ökat antal barn i behov av stöd uttolkas 
(Skolverket, 2008:318). Som kan förklaras med att dagens förskolemiljö uppges således vara 
mer påfrestande för vissa barn än andra, det krävs således mer av dem för att kunna passa in, 
och kan därför komma att behöva mer stöd. Parallellt ökar samhällets, skolans och förskolans 
krav på barn. Samtliga barn förväntas uppvisa ett visst mått av mogenhet, självständighet, 
impulskontroll och ett anpassningsbart beteende (Duvner, 1998; Markström, 2005; Tideman, 
2004; Skolverket, 2004:239, 2008:318). Som genom pedagogernas maktutövande, bedöms 
och grupperas efter olika indelningsgrunder som exempelvis ålder, kön eller förmåga. 
Därigenom aktualiseras vad som betraktas som normalt och inte, som även förmedlas till 
barnet i fråga. Häri framkommer att dessa barn kan komma att hamna utanför och tolkas vara 
i behov av särskilt stöd, exempelvis i Johans fall förmedlar en hel klass att han avviker. 
Miljöfaktorers inverkan till att allt fler barn med mer ”medelmåttiga” förmågor, uppvisar 
anpassningssvårigheter och uppmärksamhetsstörningar, är känt från tidigare forskning 
(Markström, 2005; Rønhovde, 2006; Skolverket, 2004:239, 2008:318; Tideman, 2004).  
 
Utifrån aktuell och tidigare studier, skildras en förändrad samhällsstruktur som föranlett att 
den enskilda individen är mer utsatt idag, speciellt om man har olika svårigheter. Det uppges 
att pedagoger är mer tolerant inför barns olikhet idag. En motsatt upplevelse uppges då det 
anses vara lättare att falla ur idag, då individens svårigheter blir mer tydliga. Det ökade antalet 
barn i behov av stöd, tycks dock tala för att ramarna för normalitet krymper. Desto snävare 
gränser för vad som betraktas som acceptabelt, normalt och tillåtet, desto fler individer med 
avvikelser får vi (Goffman, 2001; Utvärderingsrapport, 2004:239, 2008:318; Rønhovde, 
2006). Samhället kan således bidra till att fler personer blir funktionshindrade. Paradoxalt till 
informanternas medvetenhet i en sådan negativ utveckling, framkommer i mer positiva 
ordalag, att förskolepedagoger blivit bättre på att observera och kartlägga enskilda barns 
utveckling. En paradox som även framgår i andra studier (Börjesson & Palmblad, 2003; 
Skolverket, 2008:318).  

Vidare uppger samtliga informanter, förutom Karin, att ADHD- diagnostisering inte hör 
hemma i förskolan (Lutz, 2006). Därmed tycks identifiering och kartläggning av barn, ses 
som ett mer acceptabelt utpekande av barn. Avsaknaden av en kritisk reflektion av en sådan 
motsägelse, kan ses som ytterligare ett uttryck för att definitionsmakten överlåtits till 
yrkesföreträdarna inom medicin och psykologi (Emanuelsson m.fl., 2001; Lutz enligt Miezis, 
2009). När dagens forskning framhåller det positiva i att så tidigt som möjligt identifiera och 
kartlägga barn, gärna i förskolan, så anammas detta med barnets bästa framför ögonen, för det 
kan ju vara i riskzon för ADHD (Antshel & Nastasi, 2008; Berlin, 2003; Harvey m.fl., 2009; 
Kadesjö, 2002; Lindblad m.fl., 2001; Re & Cornoldi, 2009). Det är dock inte pedagogerna 
själva som infört kartläggning av barn, ett sådant beslut fattades i och med den nya 
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elevvårdsplanen, på en administrativ nivå. Enligt Lutz bör detta inte tolkas som ett frivilligt 
och önskat förhållningssätt från pedagogers sida. Snarare handlar det om ökade krav på en 
administrativ nivå, i fråga om kartläggningar av barn (Lutz enligt Miezis, 2009). Därmed kan 
ett sådant, mot Lpfö98 betraktat, oförenligt utpekande av barn legitimeras, till och med krävas, 
av övriga samhället (Börjesson & Palmblad, 2003; Lutz, 2006; Tideman, 2004). Samtidigt 
uppges ett aktivt val här kring ökad efterfrågan av utredning av barn, som återigen kan ses 
vara för barnets bästa (Börjesson, 1997; Lutz, 2006). Vilket även kan förklara informanternas 
positiva inställning till de fortbildningar och barnteam som förmedlar kunskap om och 
utbildar i hur man på bästa sätt kan ringa in barnets svårigheter. Därmed förblir de yttre ram 
faktorerna som omger förskoleverksamheten relativt oproblematiserat (Lutz, 2006). 
Samhälleliga faktorer som bidrar till att fler barn uppvisar svårigheter i rådande verksamheter 
belyses av informanterna. På så sätt upplevs inte problemen tillskrivas barnen, samtidigt 
upplevs ökad kunskap kring att identifiera barns svårigheter behövas för att kunna reagera om 
ett barn faller utanför ramarna. Det paradoxala i detta resonemang förblir oreflekterat, något 
som kan ses som ett uttryck för att det är barnet som ska åtgärdas, när det brister i samhället 
(Lutz, 2006).  

Ekonomiska nedskärningar i samhället nödgar förskolor till ytterligare motsägelsefulla 
ageranden. Utifrån de konsekvenser av större barngrupper som ovan nämnts, kan Mias 
upplevelse av att vara tvingad till att ta in extra barn, få illustrera en sådan paradox. På så sätt 
har mer pengar från kommunen kunnat erhållas, som har varit nödvändiga för att kunna 
tillhandahålla extra stöd till barn inom verksamheten. Flertalet studier påvisar att en diagnos 
kan utgöra en förutsättning för att barnet ska kunna få berättigade stödinsatser (Atterström & 
Persson, 2000; Brodin & Lindstrand, 2004; Tideman, 2004). Detta får ett mindre stöd i aktuell 
studie, vissa antaganden om att en diagnos kan underlätta resurstillgången finns. Sett utifrån 
det faktiska läget, i det här fallet Karin, så har diagnosen inte genererat något stöd i skolan. 
Däremot synliggörs ytterligare en samhällsaspekt. I ansökningsblanketter för särskilt stöd 
efterfrågas tidigare/pågående utredningar samt om diagnos eller andra utlåtanden om barnet 
finns. Detta kan ses som ytterligare en påtryckning från högre instans, nämligen 
ekonomiadministrationen, som kan ses som en indirekt uppmuntran alternativ uppmaning, till 
att sådana åtgärder ska vidtas innan ansökan. Liknande återfinns hos Lutz (2006) och i likhet 
med den studien, uppvisar pedagogerna och förskolechefen häri en god medvetenhet om det 
relationella perspektivet och kontextuella faktorer. Sådana insikter kan förklara avsaknaden av 
diagnostiskt tänkande, men som en följd av ekonomiska nedskärningar, forcerar 
administrationen ett sådant tänkande in i verksamheten, samtidigt försöker förskolan värja sig 
så gott det går (Lutz enligt Miezis, 2009). Om nedskärningar fortsätter anar Sara att: 

… om det skulle bli mycket större barngrupper, då kanske man är i ännu större behov av att 
få en diagnos, bara för att kunna påvisa att det inte, förstår du, att det finns på papper 
ungefär. Men så upplever jag inte att det är idag.  
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Diskussion 
Här nedan följer avslutande diskussioner och reflektioner av undersökningen i sin helhet. 
Inledningsvis presenteras en metoddiskussion, som följs av en resultatdiskussion där även 
förslag till vidare forskning presenteras. 

Metoddiskussion 
En kvalitativ intervju har för denna undersökning varit ett väldigt gynnsamt metodval med 
tanke på dess syfte, och anses verkligen förmedlat en god inblick i informanternas upplevelser 
och åsikter (Stensmo, 2002). Intervju som metod har bidragit till att mer utvecklade och 
informativa svar erhållits. Vidare gavs möjlighet till följdfrågor samt vissa förtydliganden 
(Andersson, 1985; Kvale, 1997). En medvetenhet om studiens syfte och vad som eftersöktes 
parallellt med att jag var väl insatt i ämnet, bidrog till att samtalen kunde styras på ett naturligt 
sätt, utan att för den skull avbryta informanten (Andersson, 1985). Märkbart i 
intervjusituationerna, blev fördelen med att vara ”påläst” på ämnesområdet. Ett sådant 
förarbete har utgjort en starkt bidragande faktor till att intervjuerna kom att utvecklas till 
informativa och givande intervjusamtal. Sådan kunskapsinhämtning har dessutom utgjort en 
förutsättning för belysandet av detta fenomen utifrån olika perspektiv.  
 
Utifrån de förtjänster som erhållits genom dessa metodval, ställer jag mig tveksam till om en 
annan metod fungerat lika gynnsamt. Eventuellt hade det varit än mer fördelaktigt för studien, 
om genomförandet kompletterats med ännu en metod. Såsom en kvalitativ enkätundersökning 
med öppna frågor. På så sätt hade ett bredare underlag för mina analyser och tolkningar 
kunnat erhållas. Samtidigt åsyftades inte ett erhållande av generaliserbar data, utan att ta del 
av just dessa informanters uppfattningar. Däremot hade kompletterande observationer av 
informanterna, kunnat bidra till att deras utsagor fått en annorlunda eller en förstärkt innebörd 
för mig som intervjuare. Som tänkbart hade kunnat fördjupa analysen och tolkningen 
ytterligare. I detta sammanhang bör tidsaspekten beaktas, som kan ses ett hinder för en sådan 
komplettering. Utifrån den tidsram som erhållits för aktuell studie, anses det faktiska 
genomförandet ha genererat den fördjupade förståelse som eftersträvades. Tack vare den 
fördjupade förståelsen kom viss data att tolkas och förstås på ett annat sätt än i 
resultatframställningen. Något som motiverade till, att vissa delar i resultatet kom att 
analyseras under en annan temarubrik i det nästföljande analysavsnittet. Något som också 
förklarar varför liknande resultatdelar kom att presenteras fler än en gång, dock i ett annat 
sammanhang. Ett synliggörande av resultatet utifrån olika perspektiv var också något som 
eftersträvades, och anses därmed ha uppnåtts. 
 
Bandspelare som verktyg för datainsamlingen har varit otroligt värdefullt, denna möjliggjorde 
att all uppmärksamhet kunde förläggas på respektive informant. Något som efter reflektion, 
tolkas som en starkt bidragande faktor till det goda samspelet som utvecklades. Beslutet att 
använda detta verktyg, fattades utifrån att det upplevdes som mest praktiskt fördelaktigt. 
Bandspelare kan dock innebära ett visst obehag för informanten och kan därmed verka 
hämmande för vissa personer (Andersson, 1985; Ejvegård, 2003; Kvale, 1997; Trost, 2005). 
Detta var dock inget som uppmärksammades, de föreföll väldig avslappnade. 
Transkriberingen och sammanställandet av intervjuerna var dock otroligt tidskrävande. 
Missödet vid den första intervjun kom lyckosamt nog att klaras upp, vid transkriberingen av 
den andra intervjun kunde några positiva aspekter av missödet uppmärksammas. När data från 
de båda intervjutillfällena sammanfördes, noterades att kvaliteten på intervjun som helhet 
gynnats av detta missöde. Något som Svensson och Starrin (1996) berör, som menar att 
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upprepade intervjuer är en fördel för kvaliteten. En tänkbar förklaring till detta är att 
informanten hade några dagar på sig att ”landa” i frågorna. Till skillnad från vid det första 
tillfället, då vederbörande fick göra ett abrupt inhopp för en kollega. Vidare har ljudkvalitén 
på inspelningarna varierat vilket resulterat i att ny kontakt med två informanter tagits, detta 
för att be om mindre kompletteringar via e-post. Sådana kompletteringar har fungerat väldigt 
bra, men är nog inte att rekommendera om det handlade om större kompletteringar. Av den 
orsaken att informationen förblir så mycket mer levande i minnet när den erhålls i ett 
personligt möte, även efter att data transkriberats. Det är även tänkbart att en hel del värdefull 
information inte framkommer i ett textat e-post dokument då den, för kvalitativa intervjun, 
värdefulla sociala interaktionen uteblir (Kvale, 1997). 
 
En intervju som kommit att skilja sig från de övriga är telefonintervjun. Kan en sådan 
intervjumetod ha påverkat resultaten? Alla val har betydelse, men detta val bedöms inte haft 
någon påverkan för det slutliga resultatet eller dess trovärdighet. Samma möjligheter till 
följdfrågor och förtydliganden anses ha genererats. Det är dock tänkbart, liktydigt med det 
som nämnts ovan, att en djupare interaktion hade etablerats om intervjun realiserats i ett 
personligt möte, det är dock inte att ta för givet. Framhållas bör att den erhållna informationen 
var otroligt värdefull och innefattade en mängd relevant data överensstämmande med studiens 
syfte. Betonas i detta sammanhang bör, att detta ämne kan vara av en högst känslig och 
personlig karaktär, framförallt i egenskap som förälder. Därmed kan en telefonintervju tänkas 
utgöra den trygghet som vederbörande behövde för att dela med sig av sin erfarenhet. 
Informantens önskemål kring intervjuns genomförande har därför respekteras till fullo. Den 
öppenhjärtighet och vänliga inställning hos informanten kom naturligt att även prägla 
intervjun. Något som anses kompensera det faktum att vi inte befann oss i samma rum. 
Däremot var telefonintervjun som metod en debut, varpå en viss osäkerhet hos mig kan ha 
noterats av informanten, men genomförande och dokumenterandet av intervjun förlöpte väl.  

Eventuella felkällor 
Sett utifrån den kvalitativa traditionen är intervjun som ovan nämnt, en social interaktion, häri 
skapas impulser som genererar nya reaktioner (Patel & Davidson, 2003; Ryen, 2004; 
Svensson & Starrin, 1996). Kvale (1997) beskriver intervjuundersökningen som ett moraliskt 
företag (s. 104, 1997). Som innebär att den intervjuade påverkas av det personliga samspelet i 
intervjun och av intervjuarens närvaro. Informationen som framkommer påverkar 
intervjuarens syn på informantens situation. Genom detta mänskliga samspel sker följaktligen 
en ömsesidig påverkan, om än en omedveten sådan. Ett antagande som gör sig giltigt även i 
aktuell studies genomförda intervjuer, där min roll som intervjuare utgör det främsta verktyget 
för att kunna ta del av informanternas upplevelser och erfarenheter (Ejvegård, 2003; Kvale 
1997; Stensmo, 2002). Således uppger Tasker (s. 123, i Bell, 2000) att det föreligger en större 
risk för ledande frågor i kvalitativa intervjusituationer jämfört med enkätundersökningar. Med 
tanke på mina halvstrukturerade intervjuguider och innebörden av föreliggande metodval, kan 
här inte framhållas att ledande frågor inte förekommit. Däremot menar Kvale (1997) att 
ledande frågor är speciellt lämpade inom kvalitativ forskning, på så sätt kan informanters 
uttalanden verifieras och dess tillförlitlighet prövas. För min del har vissa frågor, som skulle 
kunna tolkas som ledande, nyttjats av just dessa anledningar. Däribland frågor som berör för 
vems skull en diagnos fastställs, då det uppgivits vara för barnets skull men där förtjänster 
som främst gynnar omgivningen, angivits. Här har frågan Så diagnosen kan ses vara mest 
gynnsam för omgivningen? ställts. Det handlar inte om att undvika sådana frågor, utan om att 
erkänna dess betydelse (a.a.).  
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Likt Kvale (1997) belyser finns det inte en enda sann och objektiv transformering från det 
talade till det skrivna. Utifrån att ett godkännande av de transkriberade intervjuerna erhållits 
från respektive informant, kan en eventuell feltolkning av det inspelade, betraktas som 
minimal. Vidare kan dessa godkännanden tolkas som en ytterligare faktor som stärkt 
undersökningens validitet (Patel & Davidson, 2003; Stensmo, 2002). För att undgå en skevhet 
i resultatet är det enligt Tasker var vetenskapsmans skyldighet att objektivitet eftersträvas, 
(s.123, enligt Bell, 2000). Framförallt när det studerade fenomenet är föremål för heta debatter, 
där skilda uppfattningar råder (Ejvegård, 2003). En intervjuare kan och bör naturligtvis 
försöka minimera sin påverkan, men kommer enligt min mening, aldrig helt blank till en 
intervjusituation. Utifrån vad som kännetecknar kvalitativa intervjustudier och dess syfte, kan 
en fullständig objektivitet aldrig uppnås (Patel & Davidson, 2003; Ryen, 2004; Svensson & 
Starrin, 1996; Trost, 1997). Med tanke på det valda undersökningsområdet har objektiviteten 
ändock reflekterats kring. Det som kan konstateras är att det har inte förekommit några 
intentioner till att förvränga eller påverka informanternas utsagor. Istället har en snedvriden 
subjektivitet medvetet försökt motverkats, för att istället eftersträva en perspektivisk 
subjektivitet (Kvale, 1997).  
 
Med dessa aspekter i åtanke anses risker för skevhet i resultatet (Tasker enligt Bell, 2000) ha 
minimerats, samtidigt som studiens validitet anses har blivit förstärkt (Patel & Davidson, 
2003). Vidare anses en tillfredsställande objektivitet åstadkommits, så långt man nu på ett 
medvetet plan kan uppnå detta. Samtidigt kan inte författarens/intervjuarens förförståelse 
frånkommas, eller dess innebörd frånses. Utifrån en hermeneutisk tolknings teori bör således 
inte förkunskapen betraktas som ett hinder (Patel & Davidson, 2003). Sådan förförståelse har 
fungerat som en otrolig tillgång i min strävan att erhålla en djupare förståelse, inte som ett 
redskap för att finna stöd för mina förutfattade meningar. Sammanfattningsvis kan här 
konstateras att det som främst eftersträvats är ett vetenskapligt förhållningssätt. Att ett sådant 
förhållningssätt kommit att karakterisera undersökningsprocessen, anses framgå tydligt i den 
noggranna redogörelsen av alla genomföranden samt de överväganden som ligger till grund 
för samtliga beslut. Ett sådant förfaringssätt bedöms även kunna påvisa att aktuell studie 
genomsyras av en hög validitet (Patel & Davidson, 2003; Stukát, 2005). 

Resultatdiskussion 
Bedömning av barn påbörjas inte då barnet träder in i förskole- och skolkontexten, skulle 
snarare vilja påstå att en sådan börjar redan på BB, när barnet föds. Min egen lillebror som var 
alldeles för kort i relation till viktkurvan, därmed inte ”normal”, kan illustrera detta. Det tycks 
således vara en naturlig del i vårt dagliga samhälle att bedöma barn. Så varför förfasas över att 
man i ökad utsträckning, identifierar barn i förskolan idag? Eller att forskningen påvisar att en 
tidig ADHD diagnos är gynnsam för barnet? För trots en del tveksamheter i tillförlitligheten 
kring att diagnostisera yngre barn (Brodin & Lindstrand, 2004; Börjesson & Palmblad, 2003; 
Holmberg, 2009; Re & Cornoldi, 2009), så menar ju Gillberg (2005) att problemet åtminstone 
har uppmärksammats. Kanske är det just därför, att det tas för något naturligt, som detta måste 
problematiseras och lyftas fram för reflektion. I resultatet framkommer att en diagnos bara är 
ett ord, till viss del har de rätt, men ändå inte. För i ett samhälle förmedlar ord en betydelse 
och värderingar. För min egen del bygger denna studie på individers ord. Den betydelse deras 
ord väcker inom mig, präglar således min analys och tolkning av deras utsagor (Stensmo, 
2002). Enligt Gadamer existerar vi genom våra fördomar/föreställningar. Dessa finns 
inbäddade i vårt språk och i vår kultur (enligt Molander, 2003). Därför är ord inte bara ord, i 
vårt samhälle har begreppen diagnos och ADHD/DAMP en stark värdeladdning. För 
informanterna tycks betydelsen vara förståelse, för andra en stämpel, en defekt och ett 
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livslångt utanförskap (Brattberg, 1999; Kärfve, 2001). Vilken värdeladdning ett ord har får 
konsekvenser, framförallt för barnet som kommer att betecknas med det.  
 
Samhällets yrkesföreträdare inom medicin och psykologi, är de som tillskriver sig samt 
tilldelas, rätten att bedöma barn. Dessa kunniga, som vi hyses en enormt stor tilltro till, får 
tack vare sina professioner, tolkningsföreträde för vad som ska betraktas som normalt och inte 
(Emanuelsson m.fl., 2001; Lutz enligt Miezis, 2009). Denna grupp människor delar gärna 
med sig av sina kunskaper till övriga samhället, därigenom förmedlas vad som utgör 
ett ”normalt” beteende eller en potentiell störning. För att kunna identifiera det 
bekymmersamma, tillhandahålls kunskap om redskap, så som kartläggning. Därmed kan 
det ”avvikande” korrigeras (Tideman, 2004). Sådana förfaranden har idag introducerats i 
förskoleverksamheten. Som kan ses som en följd av att dagens forskning inom detta område, 
kommit att rikta uppmärksamheten mot förskolan. Syftet med att identifiera barns svårigheter 
tidigare, uppges inte vara för att diagnostisera utan för att sätta in stöd tidigare (Antshel & 
Nastasi, 2008; Berlin, 2003; Harvey m.fl., 2009; Kadesjö, 2002; Re & Cornoldi, 2009).  

I linje med Börjesson (1997) tolkas dock ökad kartläggning och efterfrågning av utredning, 
som ett uttryck för att dagens förskola uppvisar diagnostiska tendenser. Detta bör, likt Lutz 
belyser, inte ses som ett frivilligt och önskat förhållningssätt från pedagogernas sida (enligt 
Miezis, 2009). Dessa kartläggningar och bedömningar av barn tycks snarare erfordras på en 
administrativ nivå. Utifrån sådana direktiv försöker pedagogerna följa sitt uppdrag, vilket inte 
blir lätt med tanke på alla motsägelsefulla bud. Allt de önskar är att göra det bästa för barnet, 
men samtidigt vad är det bästa för barnet? Det tycks variera utifrån vad forskningen 
presenterar och huruvida ekonomiska nedskärningar är aktuella. Detta parallellt med övriga 
samhällsförändringarna som konstant finns i periferin och påverkar. Sådana paradoxala 
situationer som dagens pedagoger ofrivilligt försätts i, tycks dock kunna legitimeras med att 
hävda barnets bästa (Brattberg, 1999; Börjesson, 1997; Lutz, 2006). Indirekt kan dagens 
förespråkande av en tidig identifiering, ses som en uppmaning till förskolepedagoger att 
identifiera och kategorisera barn mer. Vilket har skett och en ökade kunskap och medvetenhet 
kring neuropsykiatriska diagnosers symptom tycks ha etablerats hos förskolepedagogerna. 
Överensstämmelsen mellan förskole- och specialpedagogernas uppfattningar i denna studie, 
trots olika pedagogiska inriktningar, kan ses som ett uttryck för detta.  

De goda intentionerna med tidig identifiering/diagnostisering, kan lätt slå fel. Upplever inte 
att vi är där idag, med tanke på att diagnostisering inom förskolan inte fått fäste än. Än så 
länge tycks en avig inställning till diagnoser råda i förskolan, som främst tycks bottna i 
barnens ringa åldrar (Lutz, 2006). Som kan förklaras med en medvetenhet om, att ADHD- 
symptom kan attribueras de yngre barnens karaktäristiska beteende (Cutspec, 2003; Keenan & 
Wakschlag, 2002; Smith & Corkum, 2007). Tänkbart är, att det inom dagens förskola, finns 
en rädsla för att förvärra svårigheter, som kanske avtar av sig själv (Lindblad m.fl., 2001). En 
risk för att sådana förhållanden kommer att förändras de närmaste åren, anses dock föreligga. 
Speciellt om de ekonomiska nedskärningarna fortsätter. Eftersom medvetenheten och 
kunskaperna redan har nått förskolan, ”bollen är i rullning” så att säga. I likhet med tidigare 
forskning, uppges att det går att fastställa en korrekt ADHD- diagnos i dessa yngre åldrar 
(Antshel & Nastasi, 2008; Berlin, 2003; Cutspec, 2003; Keenan & Wakschlag, 2002; Smith & 
Corkum, 2007). Detta kan få till konsekvens att vissa barn, oavsett korrekt eller felaktigt 
diagnos, redan vid livets början kommer att definieras som ”defekta” (Brattberg, 1999). 
Jämfört med en diagnos upplevs en identifiering mer harmlös, utifrån att en sådan inte är 
medicinskt fastställd. Däremot kan omgivningen bemöta barnet som om diagnosen var klar, 
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både på gott och ont. Därmed kan man ställa sig frågan, om vi kan identifiera och upplever 
det som tillfredställande, varför då sätta en diagnos på pränt? 

Naturligtvis handlar denna utveckling om ett samspel. ”Specialisternas” anvisningar och 
förkunnanden skulle inte få en sådan genomslagskraft och fotfäste i vårt samhälle, om inte en 
majoritet i samhället välkomnade dem. Även förskolepedagogerna besitter och utövar en viss 
makt i hur barn bedöms. De som professionella, bedömer och grupperar barn efter olika 
indelningsgrunder, genom dessa aktualiseras vad som betraktas som normalt och inte 
(Markström, 2005). Man kan då fundera om föräldrarna i fråga är helt maktlösa, men ser man 
till Karin anses inte hon kunna tolkas som ett maktlöst offer, för ovan nämnt maktutövande. 
Karin har istället ifrågasatt dessa makthavares bedömningar av Johan under många år, då hon 
kämpat för en diagnos. Det tycks således finnas en allmän uppfattning om ett ”normalt” barn, 
om vi inte hade det skulle vi således inte reagera. Det är dock få av oss som skulle våga oss på 
att dra skiljelinjen mellan normalt och avvikande. Men att en sådan finns, tycks det finnas en 
tyst överenskommelse om. Istället förpassas detta ansvar till de ”kunniga” specialisterna. I 
detta sammanhang tycks det finnas en hierarki, över innehavarna av definitionsmakten. 
Specialpedagogen förlitar sig på läkaren, förskolepedagogen på specialpedagogen, föräldern 
kan tänkas motta de rådande influenser i vederbörandes omgivning och i samhället i stort. Det 
flesta av oss tycks således inneha en viss makt, dock i olika grad. Den maktlöse i detta 
sammanhang är barnet i fråga, den som också riskerar att tilldelas en stämpel. Likt Kärfve 
uttrycker att när barnets beteende ”åtgärdats” och förefaller ”normalt”, så kvar finns dock 
själva skalet av den medicinska diagnosen - från definitionen ”annorlunda” finns ingen 
återvändo; här ställer sig diagnosen i vägen (s.106, 2001).  
 
Det finns de som kämpar emot ”specialisternas” bedömningar genom att motsätta sig en 
diagnos, min upplevelse är dock att det handlar om ett fåtal. Även Karin uppger att man måste 
kämpa för en diagnos. Det är tänkbart att önskan till en medicinsk etikett på sitt barn, bottnar i 
att det är de medicinska och psykologiska förklaringsmodellerna som dominerar idag 
(Gillberg, 2005; Kadesjö, 2001). Detta i kombination med en oro och sorg, över att deras barn 
inte agerar som andra. I ett samhälle där du måste passa in, där föräldrars och deras barns 
beteenden ses som sammanlänkade, kan det naturligtvis bli förståeligt varför en diagnos blir 
så betydelsefull. För om du eller ditt barn avviker, blir du ständig påmind om detta från 
pedagoger och övrig omgivning. Därför tycks det finnas en viss sanning i uttalandet, om att 
barn som inte agerar som förväntat, de ”defekta” barnen, måste få sitt tillstånd bedömt mot 
den tänkta normen, för att erhålla det övriga samhällets förståelse och ursäkt (Börjesson & 
Palmblad, 2003; Tideman, 2004). Utifrån detta är min upplevelse, att diagnosen främst gynnar 
omgivningen, framförallt föräldrarna, den behövs för att kunna möta barnet. För barnet tycks 
dess förtjänst bli av en mer indirekt karaktär, då den behövs för att erhålla omgivningens 
ökade förståelse. Vad som betraktas som normalt och inte ute i samhället har barnet nog ringa 
insikt om, men att vederbörande inte passar in, blir barnet varse ganska snart. Diagnosen kan 
således medföra att barnet och därigenom föräldern blir ”skuldbefriade”. Detta i sig kan ses 
som att en viss normalitet inom vissa ramar återfås, då det finns en biologisk förklaring. 
Denna förmedlar till omgivningen att varken barnet eller föräldern bör hållas personligt 
ansvarig för beteendet (Gillberg, 2005; Harborne m.fl., 2004; Kadesjö, 2001; Kärfve, 2001; 
Ohan m.fl., 2008).  
 
I detta sammanhang kan en underförstådd aspekt uttolkas som säger en hel del om diagnosens 
nödvändighet. För de barn som inte får en diagnos återstår bara stigmat att vara avvikande, 
en ”bråkstake” (Goffman, 2001). Diagnostiserat problembeteende tycks mer accepterat, 
framför ett ”vanligt” utagerande. Är det då detta vi avser när det uttrycks att en diagnos är för 
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barnets bästa? Till viss del kan det tolkas så, barnet får omgivningens ökade förståelse och ett 
bättre bemötande, än de som ”bara” är bråkiga. Utan en sådan förståelse och överseende från 
omgivningen är risken större att problemansvaret förläggs på barnet. Borde då inte alla barn 
som utmärker sig få en sådan då, vi kanske sätter för få diagnoser på barn idag? Ser man till 
samhället i stort, så är de som avviker inte speciellt välkomna. I det långa loppet kan det 
eventuellt vara värt att som liten bli korrigerad, för att kunna känna samhörighet med det 
övriga samhället senare. Vill vi verkligen finna diagnoser på alla människor så tycks detta 
möjligt. Det handlar bara om att identifiera och kartlägga individens förehavanden och 
beteenden några gånger.  
 
Utifrån ovan resonemang, upplevs dock formuleringen diagnostisering för barnets bästa som 
missvisande. ”Diagnostisering för barnets indirekta bästa” anses ligga närmare den verkliga 
sanningen. Som pedagog, oavsett i förskola eller i skola, anser jag att vi kan tillföra mycket 
mer till en förändrad inställning till barns olikheter än vad som sker idag. Det handlar om ett 
ömsesidigt samspel, samhället påverkar förskolan och skolan, men vi får inte glömma att vi 
inom denna sektor påverkar samhället i lika hög grad. Emellanåt kan det upplevas som att vi 
glömmer detta och bara ser till vilka samhälleliga faktorer som påverkar oss. Framförallt de 
negativa då vi kan förklara bristerna i verksamheten med yttre faktorer. Samtidigt är bilden av 
ett ”normalt” barn så assimilerad inom oss alla, en sådan bild är avhängig rådande kontext, 
men framförallt våra egna referensramar (Markström, 2005). Det barn som bryter mot 
vårt ”tänkta” barn, som utmanar våra inre referenser av hur ett barns ”ska” vara, riskerar att 
pekas ut som ”avvikande” (Börjesson & Palmblad, 2003). Som kan sluta med en diagnos, 
såsom ADHD och DAMP. Trots att Annika förlitar sig sin egen och läkarens erfarenhet och 
kompetens vid ett fastställande av en symptomdiagnos, kan en fara med subjektiva 
bedömningar inte frångås. Dessa symptomdiagnoser har inte några referenser utanför det 
egentliga beteendet. De existerar fristående och relativt då det är rådande kontext, som avgör 
när ett beteende upprepats tillräckligt många gånger för att tolkas som ett symptom (Börjesson, 
1997; Börjesson & Palmblad, 2003; Markström, 2005). Därför är det av stor betydelse för 
framtidens barn, att vi som besitter makten att bedöma barn, reflekterar över och utmanar våra 
respektive ramar för vad som kännetecknar vårt ”normala” barn. Risken är annars stor att 
alltfler diagnoser fastställs och nya föds.  
 
Inte att förglömma är att denna studie kan tolkas som ännu ett bidrag, som pekar ut en grupp 
barn med deras bästa framför ögonen. Som en förstärkt påminnelse om att det ännu finns 
kategorier ”normala” respektive ”avvikande” barn. Mina intentioner och min innerliga 
förhoppning, är naturligtvis att aktuell studie mottas för vad den är. En studie skapad för att 
väcka nya tankar och reflektioner hos alla berörda parter, mig själv inberäknad. För hur 
mycket får vi egentligen utmärka oss, innan vi bedöms som FÖR avvikande eller anses 
uppvisa symptom för en diagnos? Utifrån aktuell studie kan en ADHD- diagnos enligt mig, 
biologiskt eller ej, betraktas som onödig. Åtminstone fram till den dagen individen i fråga är 
mogen nog att själv avgöra huruvida vederbörande önskar utredning. Det finns fler barn som 
kan kategoriseras och diagnostiseras, inte bara barn med neuropsykiatriska symptom. Det 
borde inte ligga på samhällets bord att avgöra när en mänsklig egenskap som hyperaktivitet, 
övergår till att ses som en biologisk störning. Det tycks ju faktiskt gå att bemöta barnet väl 
ändå. Så varför bör vi ens eftersträva att finna ett namn, genom att kategorisera/diagnostisera 
våra olikheter? Frågan vi måste ställa oss är, vilket samhälle är det vi vill ha? Ett homogent 
samhälle där alla är likadana och ser likadana ut? Eller acceptera att dessa olikheter finns 
överallt och i olika former, och istället låta denna mänskliga mångfald berika våra respektive 
liv?  
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Förslag till vidare forskning 
Efter följande studie menar jag att det är av stort värde att vi fortsätter ställa oss kritiska till 
nödvändigheten med en diagnos. Detta för att en omfattande undran, som är fundamental för 
diagnosens varande, ännu finns inom mig som lyder, vad skulle hända om vi upphörde 
diagnostisera? Om vi blev tvungna att bemöta och anpassa verksamheter efter ”bara” barnet, 
utan att ha en diagnos att gå tillbaka och söka om information om. En sådan undran kanske 
aldrig får ett riktigt svar. En intressant studie skulle dock vara, en tidsmässigt långtgående 
undersökning av två förskolor, varav den ena medvetet valt att inte arbeta med kartläggningar, 
jämfört med en som detta förekommer hos. Andra intressanta forskningsfrågor är att 
undersöka hur pass tillförlitlig de olika checklistorna för diagnostisering av ADHD är. En 
uppföljningsstudie av barn som fått en diagnos i förskolan, skulle vara otroligt värdefullt och 
intressant. 
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Bilaga 1: Diagnoskriterier för ADHD enligt DSM – IV 
Hämtad från Läkemedelsverket 1:2009 (2009-05-07): 
 
Faktaruta 1. ADHD-kriterier enligt DSMIV. Kriterier för ADHD 
(Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet). Följande kriterier gäller för ADHD enligt svenska 
översättningen av DSM IV (MINI-D IV, 2002): 
A. Antingen (1) eller (2): 
1. Minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader till en 
grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 
 
Ouppmärksamhet 
a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra 
aktiviteter. 
b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 
c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 
d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, 
hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår 
instruktionerna) 
e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 
f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (t.ex. 
skolarbete eller läxor) 
g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, läxmaterial, 
pennor, böcker eller verktyg) 
h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 
i) är ofta glömsk i det dagliga livet 
 
2. Minst sex av följande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet har förelegat i minst sex 
månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 
 
Hyperaktivitet 
a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still 
b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta 
kvar på sin plats en längre stund 
c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen 
(hos ungdomar och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet) 
d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 
e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” 
f) pratar ofta överdrivet mycket 
Impulsivitet 
a) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt. 
b) har ofta svårt att vänta på sin tur. 
c) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar) 
B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller ouppmärksamhet 
skall ha funnits före sju års ålder. 
C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två 
områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet). 
D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt, eller i 
arbete eller studier. 
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E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i 
utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre av 
någon annan psykisk störning. 
Undergrupper 
• Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning, (ADHD) i kombination. Både 
kriterium A1 och A2 har varit uppfyllda under de senaste sex månaderna. 
• Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD), huvudsakligen bristande 
uppmärksamhet. 
 
Kriterium A1 har varit uppfyllt under de senaste sex månaderna, men inte kriterium A2. 
• Hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning (ADHD), huvudsakligen 
hyperaktivitet/impulsivitet. 
Kriterium A2 har varit uppfyllt under de senaste sex månaderna, men inte kriterium A1. 
• För personer (i synnerhet vuxna och ungdomar) med symtom som inte längre helt uppfyller 
kriterierna skall ”i partiell remission” också anges. 
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Bilaga 2: Intervjuguider 
Intervjuguide: Förälder 

• Hur gammalt är ditt barn? Ålder vid diagnos? Finns det flera barn i familjen? 
• Var det något särskilt som gjorde dig orolig för ditt barn som nu har fått en diagnos? 
• Var det du eller någon annan som ansåg att barnet skulle utredas? 
• Om det var du, när och hur sökte du stöd för din oro? Vilket stöd sökte du och av vem? 
• Har diagnosen haft någon betydelse för familjen och i så fall på vilket sätt? Vem/vilka 

anser du har nytta av en diagnos? 
• Upplever du att ditt/ert barn har förändrats efter diagnosen? Om ja, hur? 
• Hur upplever du som förälder att ditt/ert barn har fått en diagnos? Kan du beskriva? 
• Upplever du, att du bemöter ditt barn annorlunda idag än innan diagnosen? 
• Vilka fördelar kan du se med en diagnos? Kan du se några nackdelar? 
• Har den blivit omvärderad? Hur ser läget ut idag? 

 
Intervjuguide: förskollärare 

 

• Vad är det som gör att du funderar över om ett barn har behov av extra stöd? 
• Vad gör du då? Vem vänder du dig till i första hand? 
• Vilken kunskap har du om t ex ADHD? (Hur/vad anser du, är utmärkande för ett  barn 

med en ADHD diagnos?) 
• Hur ser du på att barn i förskolan utreds och får en diagnos? 
• För vem/vilka har en diagnos betydelse? Varför? 
• Blir det någon skillnad i ditt pedagogiska arbete med barnet efter en diagnos, i så fall 

på vilket sätt? 
• Vilka fördelar respektive nackdelar kan du se med en diagnos? 
• Hur tänker du om ”alla barns rätt att få det stöd och den hjälp de behöver” som är 

tydligt skriven i läroplaner och styrdokument? 
• Hur viktig är en diagnos? Anser du att barn som uppfyller ADHD kriterierna behöver 

diagnostiseras för att få den hjälp de har rätt till? 
• Upplever du att diagnostisering i förskolan ökar? I så fall vad tror du det beror på? 
• Är det över huvud taget möjligt att diagnostisera barn i förskolan? 
• Upplever du att det kan finnas ett behov av utbildning inom detta område för att kunna 

uppfylla kraven i läroplanen, utan att diagnostisera barn? 
 

Intervjuguide: Specialpedagog 
 

• Vilken är din roll som specialpedagog i arbetet med barn i behov av särskilt stöd? 
• Hur ser ditt arbete ut? Hur ser samarbetet med förskolan/skolan ut? Har det förändrats 

något de senaste åren 
• Vilken kunskap har du om t ex ADHD? (Hur/vad anser du, är utmärkande för ett barn 

med en ADHD diagnos?) 
• Hur ser du på att barn i förskolan utreds och får en diagnos? Är det över huvud taget 

möjligt att diagnostisera barn i förskolan? 
• För vem/vilka har en diagnos betydelse? Varför? 
• Vilka fördelar respektive nackdelar kan du se med en diagnos? 
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• Hur tänker du om ”alla barns rätt att få det stöd och den hjälp de behöver” som är 
tydligt skriven i läroplaner och styrdokument? 

• Upplever du att diagnostisering i förskolan ökar? I så fall vad tror du det beror på? 
• Hur viktig är en diagnos? Anser du att barn som uppfyller ADHD kriterierna behöver 

diagnostiseras? 
 

Intervjuguide: Kommun/chef 
 

• Har du budgetansvaret för verksamheten, (resursutdelning)? Om inte, vem har det? 
• Vilka kriterier föreligger för att en förskola ska kunna få ta del av extra resurser? 
• Hur ser fördelningen av extra resurser till förskolan ut? 
• Vilka kriterier måste uppfyllas för att ett barn ska anses vara i behov av särskilt stöd? 
• Är det skillnad mellan resursfördelningen till skolan och till förskolan, hur går 

resursutdelningen till i denna kommun? 
• Hur gör du om dina resurser (pengar) tar slut och ni behöver mer för att det ännu finns 

barn som är i behov av extra stöd? 
• Anser du att diagnostiseringen i förskolan ökar? I så fall vad tror du det beror på? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3: Informationsbrev 
Till förskolepedagog/specialpedagog/förskolechef/förälder 
 
Hej! 
Jag heter Wanja Delén och är student från Högskolan i Gävle, och läser på Lärarprogrammet 
med inriktning mot förskolan. Jag söker nu olika personer att intervjua angående utredning 
och diagnos på barn i förskoleåldrarna. En hel del forskning har utförts på ADHD området, 
men då främst i fråga om barn i skolåldern. ADHD diagnostisering inom förskolan är därmed 
ett relativt outforskat område. Men dagens forskning inom ADHD tycks nu, i allt större 
utsträckning, rikta sin uppmärksamhet mot förskolan. Med anledning av detta, tillfrågas du 
härmed om deltagande i vår studie. 
 
Undersökningen kommer att bestå av intervjuer, beräknad tid för denna uppgår till ungefärliga 
40 minuter. Jag kommer att kontakta er via telefon under vecka 45, varpå tid och plats avtalas. 
För att underlätta bearbetningen av intervjusvaren och för uppsatsens tillförlitlighet, kommer 
bandspelare att användas under intervjun. 
 
Du kommer att vara helt anonym, ditt namn och annan identitetsavslöjande information, 
kommer inte att avslöjas. Vill även framhålla att ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du 
kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Skulle frågor som du 
eventuellt inte önskar svara på att förekomma under intervjun, är det din rättighet att låta bli. 
När sammanställningen av intervjun är klar har du vid önskemål, möjlighet att granska den 
innan den publiceras. Därmed har du möjlighet att se om något har missuppfattats, eller 
behöver förtydligas alternativt tilläggas. Undersökningen kommer att avrapporteras som ett 
examensarbete vid Högskolan i Gävle, där den kommer att finnas tillgänglig för läsning. Den 
information du eventuellt väljer att delge mig under intervjutillfället, kommer inte att 
användas på något annat sätt än det som redovisats ovan. 
 
Jag önskar, att med denna undersökning, bidra till en ökad kunskap om tidig diagnostisering. 
Skulle därför vara mycket tacksamma om just du önskar delta i denna studie, så att vi 
tillsammans kan lyfta fram denna viktiga fråga. Anser att denna undersökning är av stort 
intresse för alla som arbetar med barn, samt för dagens forskning inom detta område. 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvarig. 
 
 
Wanja Delén 
xxxx-xxxxxx 
xxxxxx@hotmail.com 
 
 
 
Handledare: Ann-Katrin Swärd 
 
 
Tack på förhand! 
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