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Sammanfattning 
Anledningen till mitt val av studie var att undersöka hur några pedagoger ser på tidig 

ADHD diagnos i förskolan. Pedagoger kommer förr eller senare stöta på barn som visar 

tecken på ADHD och då är det viktigt att de barnen får rätt hjälp på vägen. (Thernlund, 

2013) skriver att oavsett om man diagnostiserar ett barn för ADHD eller inte är det 

viktigt att barn med dessa svårigheter får stöd. Deras beteende är något som oftast kan 

vara störande för omgivningen, vilket kan leda till att de här barnen får mycket 

tillsägelser till ingen nytta. Vuxna måste lära sig att de här barnen behöver en fast 

struktur och aktiviteter som kan varieras efter kort tid (Thernlund, 2013).   

 

För att få en bättre förståelse för hur några pedagoger ser på tidig ADHD diagnos i 

förskolan genomförde jag tre kvalitativa intervjuer. Jag fick tillstånd av samtliga 

informanter att spela in intervjun och försäkrade samtidigt att bara jag skulle ta del av 

materialet. Vidare förklarade jag att när allt är bearbetat och resultaten redovisade 

kommer allt att förstöras.  

 

Pedagogerna som jag intervjuade var i viss mån överens om fördelar respektive 

nackdelar med en tidig ADHD diagnos i förskolan. Lisa specialpedagogen menar att så 

länge barnen får rätt hjälp och vägledning behöver inte barnet en diagnos. Utan det är de 

extremt svåra fall där barnet behöver medicineras som en diagnos behövs.   

 

Nyckelord: ADHD, tidig diagnos, pedagoger     
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Inledning 
Jag har en nära anhörig som fått diagnosen ADHD. Det verkade som att den diagnosen i 

sig hade betydelse, både för personen själv och för dennes familj på det viset att hon 

fick rätt hjälp och till slut även rätt medicinering. Denna erfarenhet gjorde att jag 

började fundera över värdet av diagnoser i ett pedagogiskt sammanhang. Som 

förskollärare ska vi ju möta varje individ utifrån dennes behov oavsett eventuella 

diagnoser. Vilket stöd kan vi som förskollärare ha av diagnoser-kan de kanske till och 

med ha en negativ inverkan? Kan det bli att vi bara koncentrerar oss på de barn som fått 

en diagnos men inte märker behoven hos andra barn? Funderingar av detta slag ligger 

bakom intresset. (Thernlund, 2013) belyser att oavsett om barnet får en diagnos eller 

inte är det viktigt att barnen med dessa svårigheter får rätt stöd. 

 I dag definieras ADHD lika världen över av olika forskargrupper, vilket har betytt 

oerhört mycket för utvecklingen av kunskapen och om tillståndet. Detta har gjort det 

möjligt att jämföra forskningsresultat beträffande olika aspekter av ADHD (Thernlund, 

2013).  Russel Barkley är en av forskarna inom ADHD-området, han har formulerat en 

teoretisk modell som förenklat går ut på att förstå symtomen. Han menar att 

huvudproblemet är att försöka hämma beteendet hos de inblandade (Thernlund, 2013).   

Erfarenheten av mitt examensarbete hoppas jag kunna bidra till att jag kan se och hjälpa 

de barnen som behöver mera stöd i framtiden vilket vår läroplan belyser.  

”Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn 

som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd 

utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga 

att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktigt, så 

att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn 

ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter 

och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen” (Lpfö, 98, s.5). 

 

För personer med en funktionsnedsättning inom det neuropsykiatriska innebär det 

många begränsningar i vardagen som ska ske med andra och på egen hand. Områdena 

handlar om perception, om sätt att tänka, tolka och förstå. Vad som är viktigt för 

omgivningen att förstå är, för varje enskild individ med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning yttrar sig begränsningarna på olika sätt (Pettersson, 2006, s.42).     

 

 

 

”Det är viktigt att vi som möter barn har god kunskap om vad en 

neuropsykiatrisk diagnos kan innebära, men det är lika viktigt att vi kan omsätta 
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generell kunskap utifrån det enskillda barnet. Man kan till exempel inte säga att 

alla barn med ADHD behöver samma sak (Pettersson, 2006, s.42).   
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Historik 
(Thernlund, 2013) skriver att i alla tider har det funnits barn som betraktats som 

annorlunda, barn som varit svårfostrade, rastlösa, oroliga, impulsiva och barn som haft 

svårt att fullgöra vad som förväntats av dem. Vissa var även klumpiga, spillde och 

fördärvade saker och ting. Alexander Crichton är en skotsk läkare som i slutet på 1700-

talet beskrev barn med uppmärksamhetsproblem, han kallade det ”mental restlessness”. 

En annan läkare vid namn George Still beskrev det som ”syndrome of moral 

dyscontrol” (Thernlund, 2013).   Sedan dess har många termer avlöst varandra för att 

försöka fånga några av dessa barns kärnproblem. 1917 var spanska sjukan en 

världsomfattande influensaepidemi, det visade sig att de barnen som överlevde 

uppvisade ett okontrollerat beteende i efterförloppet, vilket tolkades som att de hade fått 

hjärnskador av sjukdomen. Man började då tala om ett hjärnlesionellt syndrom 

(Thernlund, 2013).     

En beskrivning av vad ADHD är. 
(Duvner, 1997) förklarar att diagnosen ADHD, Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder, har som kriterier uppmärksamhetsstörning, koncentrationssvårigheter, 

hyperaktivitet och impulsivitet. Symtomen kan man se hos en i övrigt välfungerande 

individ, men i regel förekommer de med andra tecken på bristande förmågor som 

klumpig motorik, försenad språkutveckling, läs- och skrivsvårigheter och andra 

inlärningssvårigheter. Under de senaste decennierna har diagnosen fått en allt större 

genomslagskraft då det visat sig att medicinering förbättrat för dessa barn (Duvner, 

1997).  Enligt (Thernlund, 2013) var ADHD från början ett tillstånd som oftast 

drabbade barn och då flest pojkar. Man har länge trott att ADHD ”växer” bort under 

tonåren, men senare forskning har visat att många barn med ADHD bär med sig 

svårigheterna som vuxna, även om symtomen ändrat karaktär. Det har även visat sig att 

barn med ADHD har en kraftigt förhöjd risk att både få somatiska och psykiska 

problem, samt missbruk och sociala svårigheter under uppväxten och i vuxen ålder 

(Thernlund, 2013).    

Uppmärksamhet – koncentrationsförmåga 
Att mäta koncentrationsförmågan är långt ifrån lätt. Koncentrationsförmågan är 

nämligen en mycket komplicerad funktion som innehåller flera olika aspekter, vilja och 

motivation ingår liksom flera andra aspekter som samverkar på olika sätt. Man kan dela 

upp koncentrationsförmågan i flera olika delfunktioner som man kan mäta separat. Det 

kan vara visuellt eller auditivt arbetsminne, ”sustained attention”, det vill säga, 

förmågan att upprätthålla koncentrationen över tid, selektiv uppmärksamhet, delad 

uppmärksamhet och förmåga att skifta uppmärksamhet (Thernlund, 2013). Vad som är 

typiskt för barn med ADHD är att de snabbt tröttnar på aktiviteter eller uppgifter som de 

upplever som tråkiga eller enformiga. Om de däremot gör något som de tycker är 

intressant kan de vara mera uthålliga, vilket ofta kan vara TV- spel och data. Skulle de 

däremot bli avbrutna så kan de ha svårt att återgå till den aktivitet som de nyss hållit på 

med, speciellt de barn som går i skolan. (Thernlund, 2013) menar vidare att det kan var 
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en ren hypotes som ligger bakom koncentrationssvårigheter och att det föreligger 

svagheter i det inre belöningssystemet. Vår hjärna har ett belöningssystem som bland 

annat hjälper oss vid korta och långsiktiga mål, när vi handlar i enighet med vad vi från 

början tänkt så får vi en känsla av tillfredsställelse. Belöningssystemet som då används 

kallas för dopamin, en förhöjd nivå av doppamin leder till en positiv känsla. Personer 

som har ADHD har däremot ett sämre system vilket ofta leder till att barnet blir offer 

för sina impulser i nuet och inte kan genomföra långsiktiga mål (Thernlund, 2013).  

Hyperaktivitet 

En hyperaktiv person är mer aktiv än vad som är normalt, med det menas att symtomen 

på överaktiviteten ska ha varat mins i sex månader för att det ska gå under beteckningen 

ADHD.  Aktiviteten präglas ofta av att personen är rastlös, ouppmärksam och är föga 

målinriktad. De här barnen kan plocka med saker och ting, trumma med fingrarna, sitter 

inte stilla på stolen, byter ofta aktivitet samt att många behöver lite sömn (Asmervik, 

Ogden & Ryngvold, 1999). Men å andra sidan kan det vara som (Kadesjö, 2008) 

beskriver att många av de här barnen har ett stört sömn- vakenhetsmönster som gör att 

de skiftar mellan att vara aktiv till att bli jätte trött. Detta kan i sig vara av stor betydelse 

för förskolan att känna till, men lika viktigt är att känna till de barn som är passiva och 

motoriskt stillsamma för att de inte stör eller tar lika stor plats som de aktiva barnen. De 

här barnen väljer oftast lugnare platser så som pysselhörnan eller dockvrån i stället för 

lekhallen (Kadesjö, 2008).    

Impulsivitet 
Barn som kännetecknas av impulsivitet har oftast svårt att kontrollera sitt humör, snabba 

och häftiga vredesutbrott är inte alls ovanliga (Duvner, 1998). (Kadesjö, 2008) påpekar 

att barnets impulsivitet kan få konsekvenser för det enskilda barnet när hen knuffar 

något annat barn som står i vägen för något annat som lockat barnet. (Kadesjö, 2008 

menar vidare att barnet oftast har svårt att se sin del i hela situationen och har svårt att 

se att de gjort något fel och förstår inte riktigt varför de får skulden. Enligt (Olsson & 

Olsson, 2007) planerar inte barnet sitt handlande i förväg och har därför det svårt att se 

vad som gick fel eftersom mycket sker oavsiktligt. Samma författare skriver att ett 

impulsivt barn inte kan stå emot impulsen av att handla utan handlingen blir viktigare 

än ett bestämt mål. Barnen är ofta lättprovocerade och tappar lätt behärskningen och kan 

inte hejda sin ilska. De har även svårt att ta besvikelser och lika svårt att vänta på sin tur 

som att ta ett nej (Duvner, 1998). Ser de en person som fumlar med att försöka låsa upp 

en dörr är de genast framme och hjälper till, för en positiv aspekt är att många är 

kreativa, påhittiga och associationsrika (Thernlund, 2013).  
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Fördelar/nackdelar med ADHD- diagnos 
I dag så definieras ADHD lika världen över av olika forskare, vilket har betytt oerhört 

mycket för tillståndet ADHD. Detta i sin tur har lett till att det går att jämföra olika 

forskningsresultat som, hur vanligt det är (epidemi), hur det går för barnen med ADHD 

på längre sikt (förlopp och prognos), tänkbara orsaker (etiologi) men också effekten av 

olika behandlingar (Thernlund, 2013). Enligt (Duvner, 1998) ska det finnas andra 

faktorer vid en eventull diagnos som man måste ta hänsyn till utöver kriterierna, 

nämligen hur barnet fungerat och bettet sig under hela sin levnad samt när problemen 

började bli märkbara. (Thernlund, 2013) skriver att om en diagnos gynnar eller 

missgynnar en enskild individ beror på många olika saker. Förhoppningen vid en 

diagnos är att omgivningen får en bättre förståelse för ”Kalle” och högre upp i åldern är 

att få en bättre självförståelse av vad ADHD innebär.  Informationen om diagnosens 

innebörd och samhällets hjälpresurser, behandlingsmöjligheter, stöd i skolan är andra 

positiva effekter med att få diagnosen ADHD. Många upplever namnet på själva 

problemet som en lättnad (Thernlund, 2013).    

Om en person däremot känner sig stämplad på grund av diagnosen, blir mobbad, att 

stödet och behandlingsmöjligheterna uteblir har personen ingen nytta av diagnosen. 

Diagnosen kan göra så att personen senare i livet måste ha ett extra läkarintyg för 

körkort, den kan även påverka försäkring för sjuk- och olycksfall eftersom ADHD 

medför ökade risker för kroppsliga och psykiska sjukligheter (Thernlund, 2013).    

 

 

ADHD i förskoleåldern 
Många barn som senare har fått diagnosen ADHD har oftast haft symtomen mycket 

tidigt i livet, vissa har haft kroniska svårigheter att komma ner i varv och sova, varit 

överaktiva under sömnen och farit runt i sängen under natten (Thernlund, 2013). 

Samma författare tar upp en för tidigt född flicka som exempel i sin bok, när hon föddes 

låg hon aldrig stilla i kuvösen utan lyckades till och med få slangarna att lossna. 

Mamman hade upplevt dottern som livlig redan i magen och efter hennes födelse så 

uppfattade föräldrarna hennes energi som anledning till att hon överlevde. Andra barn 

kan ha varit passiva det första levnadsåret, men när de väl började gå så sprang de hela 

tiden i stället. Det som också kännetecknar barn med ADHD är att de börjar gå extra 

tidigt, vissa redan vid 8-9 månader (Thernlund, 2013).    

(Thernlund, 2013) beskriver att när barnen blir lite äldre yttrar sig 

koncentrationssvårigheterna inte sällan i att barnet kan ha svårt att fullfölja olika 

aktiviteter. Legobyggen avslutas inte, pusslen blir inte färdiglagda. I stället far de runt 

från den ena aktiviteten till den andra och blir svåra att sysselsätta. Högre upp i åldern 

kan de behöva hjälp med att till exempel klä på sig en strumpa, för då kan de ha kommit 

på något annat att göra så de missar att bara en är på. (Thernlund, 2013). Andra saker 

som barn med diagnosen ADHD kan göra är att kladda vid matbordet, svårt med flera 

instruktioner i flera led som till exempel, ”ta först på dig pyjamasen och gå sedan och 

borsta tänderna” (Thernlund, 2013). På förskolan fungerar oftast utelekar så som cykla 
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och springa omkring bäst. De hamnar oftare i konflikter med andra barn, aktiviteter som 

samling kan lätt bli tråkiga för ADHD barn. Att skjuta upp en belöning blir väldigt svårt 

eftersom barnet lever i nuet och vill att allt ska ske just nu. När det inte riktigt blir som 

barnet tänkt/vill så får de lätt känslomässiga utbrott, att skrika, gråta och slås är vanliga 

saker (Thernlund, 2013).  

En positiv aspekt med ADHD-symptom är att barnen oftast är lätta att avleda, särskilt 

om man är ute i god tid innan ett utbrott har ägt rum. Den tidiga ADHD-symtomenen 

finns mer eller mindre hos de flesta barn, men hos barn med ADHD är intensiteten 

högre och kvarstår längre upp i åldrarna. Att sätta en diagnos på mycket unga barn kan 

vara vanskligt, eftersom det kan vara svårt att urskilja symtomen från mognad. Men de 

som får en tidig diagnos har i regel en påtaglig överaktivitet och impulsivitet 

(Thernlund, 2013).  

   

 

 

 Tidigare forskning 

Multi-method assessment of ADHD characteristics in preschool 
children: Relations between measures. 
Trots omfattande forskning på de genetiska, neurologiska och miljöbaserade 

omständigheterna kring ADHD har man inte kunnat identifiera en enda faktor som 

orsakar handikappet.  Dessutom har forskare teorier om att det är flera orsaker som 

tillsammans orsakar ADHD, vilket i så fall utesluter ett enda test för att definiera 

nedsättningen. Om man vill få en högkvalitésmässig diagnos borde man i sådana fall 

utgå från en kombination av olika informationer: bakgrund, skolans information, 

föräldrarnas synpunkter och neurologiska tester (Sims & Lonigan, 2012). 

 

 För att en diagnos av ADHD ska kunna vara möjlig och kunna godkännas måste dessa 

problem försvaga barnets möjligheter inom flera olika miljöer (såsom skola). Dock har 

forskning visat på att dessa tre specifika problem har ett samband med en persons 

akademiska och sociala utveckling (Sims & Lonigan, 2012).  

 

(Sims & Lonigan, 2012) beskriver några vanliga metoder som används för att 

diagnostisera ADHD, det första är att man låter personer i närheten av barnen göra 

beteenderankningsskalor, samt att man gör uthållighetstester på barnen i fråga om 

koncentration. Dock har ingen metod visat sig vara ”den gyllene metoden”, då alla har 

sina begränsningar. Man har använt både informativa rankningssystem och objektiva 

sådana på skolbarn, men sambanden mellan dessa tester är mycket små. Man vet ännu 

mindre om sambanden mellan dessa tester på barn som ännu inte börjat skolan, men 
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man vet att det finns en länk mellan hur barn beter sig på förskolan och hur de beter sig 

i skolan. Därför har man under senare år ökat satsningen på att ta fram effektiva tester 

som kan utföras på förskolebarn, tester som sedan kan användas för att förutse hur 

barnets symptom kommer att utvecklas längre fram under skolåren. Man behöver lära 

sig hur man ska använda de verktyg som finns för skolbarn på förskolebarn (Sims & 

Lonigan, 2012).  

  

Föräldrar kan vara en otroligt bra informationskälla när det gäller barnens beteende, 

men kring vissa delar av testerna finns oroligheter kring det faktum att föräldrarna kan 

bli partiska och ”blinda”. Föräldrarnas ”blindhet” inverkar i sådana fall på testets 

giltighet. Föräldrar har även en tendens att rapportera för många symptom och problem 

som är irrelevanta för att fastställa diagnosen. 

För att verifiera symptomen i flera olika miljöer kan man be föräldrarna att göra en 

utvärdering av både situationen hemma och i skolan, samt att lärarna bara gör en 

utvärdering av barnets beteende i skolan. När man sedan jämfört dessa utvärderingar har 

det visat sig att föräldrarna anser att barnet beter sig lika hemma som i skolan, medan 

lärarnas utvärdering av barnets beteende i skolan inte alls passar in på hur barnet beter 

sig hemma. Detta visar på att föräldrarna inte har någon influens över hur barnet beter 

sig i skolan. Dessutom baserar sig föräldrarnas utvärderingar över beteendet i skolan på 

andrahandsinformation fått från skolan. Därför visar tester att bara använda sig av 

utvärderingar från föräldrar för att fastställa diagnoser inte är tillräckliga (Sims & 

Lonigan, 2012). 

 

(Sims & Lonigan, 2012) belyser att problem i skolan är ofta den största orsaken till 

varför barn utvärderas för ADHD och behandling. Därmed är lärarna viktiga 

informatörer, och ibland anses de till och med vara idealiska sådana då de interagerar 

med barnen under många år i många olika miljöer vars strukturer ständigt varieras. 

Dessutom interagerar lärarna med många barn i samma ålder som barnet som utreds, 

vilket ger dem referenser att utgå ifrån. Men att använda sig av lärarutvärderingar är 

även det kritiserat. Lärarens egen nivå kan influera uppskattningen av beteendet hos 

barnet. Man oroar sig även över att yttre faktorer kan influera läraren som därmed inte 

gör en rättvis uppskattning av barnet. Precis som föräldrar har visat sig rapportera mer 

uppförandeproblem än vad lärare gör, så rapporterar lärare om mer problem än vad 

utbildade observatörer gör. Dessutom har studier visat att lärare är mer benägna att 

rapportera om barn som är i minoritet än de som inte är det (Sims & Lonigan, 2012)  

 

En annan sak som ifrågasätts är lärarnas förmågor att kunna skilja på problem typiska 

för ADHD och problem som förknippas med någon annan funktionsnedsättning. Studier 

visar dessutom att lärare ofta sätter diagnosen ADHD på barn som bara är lite mer 

utstickande och som har ODD. Dessa barn kanske bara är lite mer aktiva än andra barn, 

men som skulle testas negativa i ADHD-tester. Läraren har med andra ord svårt att 

urskilja om barnet ”besitter” ett typiskt ADHD-drag eller om det är något annat (Sims & 

Lonigan, 2012). 

 

 

Andelen forskning som visar på hur det bara finns en blygsam överensstämmelse 

mellan information från olika parter bara växer och växer, vilket har väckt en kontrovers 

över vilken typ av informatör som är bäst för att fastsälla en diagnos samt förutse 

barnets framtid med diagnosen. En forskning visar att lärarnas utvärderingar är bättre, 

samtidigt som tester visar att både föräldrarnas och lärarnas utvärdering är långt ifrån 
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precisa. Många tester visar även på att lärarnas information är den som är till bäst hjälp 

för att särskilja vilka drag av ADHD som finns hos ett barn, samtidigt som en forskning 

visar på att detta utförs bäst med hjälp av utvärderingen från föräldrarna. Trots alla olika 

åsikter instämmer alla forskare i att mer forskning behövs göras och att det tillsvidare är 

bäst att kombinera både lärarnas och föräldrarnas utvärderingar för att få någon hjälp i 

processen att diagnostisera ett barn (Sims & Lonigan, 2012). 

  

 

Då man oroar sig över att informationen från lärare och föräldrar kan vara partiska, har 

intresset för objektiva tester ökat. CPT är ett dataprogram som enligt rapporter kan 

undersöka olika ADHD-symptom. Det finns olika typer av programmet, anpassade för 

olika åldrar. De olika typerna utgörs av vilka typer av stimuli som används, hur långa 

intervaller som visas på skärmen, komplexiteten i uppgiften och tidsperioden mellan 

intervallerna. Det finns även olika svårighetsgrader av CPT, och tester visar att oavsett 

ålder så har barn svårare för de mer komplexa testerna. Sedan visar tester även hur 

yngre barn generellt gör mer misstag än de äldre. Det har även förekommit 

genusskillnader, men dessa kan även bero på vilken typ av CTP som används (Sims & 

Lonigan, 2012).  

 

 

Trots att CTP har visat sig vara otroligt effektivt för att mäta graderna av de enskilda 

symptomen så har även programmet, precis som alla andra metoder, sina nackdelar. Det 

skulle inte gå att enbart använda sig av programmet då det till exempel inte förutsätter 

negativa effekter av diagnosen. Dessutom kan testet visa att ett barn med största 

sannolikhet har ADHD, men om samma barn skulle gå igenom utvärderingstester så 

skulle barnet testas negativt. Barn gör generellt sätt mer misstag än vuxna, men om ett 

barn svarar på stimuli i testet som inte ska svaras på till exempel, så indikerar det enligt 

testet att barnet är hyperaktivt. Därför är testet inte alls 100 % säkert (Sims & Lonigan, 

2012).  

 

Forskning på äldre barn visar ofta hur överensstämmelsen mellan graderingstester och 

CPT är liten. Det finns även annan forskning som visar på hur resultaten från en del av 

CPT-testet inte alls passade in på föräldrarnas och lärarnas utvärderingar, samt hur 

resultaten från en annan del passade väldigt bra in på både föräldrarnas och lärarnas 

rankning på koncentrationssvårigheterna hos barnet men bara på lärarnas rankning av 

hyperaktivitet (Sims & Lonigan, 2012).  

 

En studie som utfördes år 2000 misslyckades totalt med att visa sambandet mellan CPT-

tester och utvärderingar från föräldrar/lärare. En annan studie har visat att det finns en 

del samband om man jämför CPT och kombinationen av information från föräldrar och 

lärare. Sedan verkar alla resultat vara åldersrelaterade, och att om man skulle ta all 

information given från ett barn i skolålder så skulle sambanden mellan CPT och 

information från föräldrar/lärare vara mycket låga (Sims & Lonigan, 2012).  

 

(Sims & Lonigan, 2012) menar att åldern verkar ha en stor inspelande faktor då yngre 

barn som testats gör mer fel och verkar mer hyperaktiva generellt sett. 
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Många metoder finns för att diagnostisera ADHD och alla har de nackdelar och 

fördelar. Även om alla metoderna är ”designade” för att mäta koncentrationssvårigheter, 

hyperaktivitet och impulsivitet så finns det få likheter i resultaten efter användning av 

de olika metoderna (Sims & Lonigan, 2012).  

 

Syftet med studien var att titta på alla skillnader och likheter mellan en lärares gradering 

av ADHD, en förälders gradering och CPT-resultat och förskolebarn. Det var 65 

förskolebarn från 10 olika förskolor i Florida. Studien belyser de motsägelser och brister 

på överensstämmelser som finns bland de verktyg som används för att undersöka de tre 

stora symptomen hos ADHD. Även om de använder samma sorts verktyg för att göra 

sina utvärderingar, visade denna studie att det inte fanns några betydelsefulla relationer 

mellan lärargraderingar och föräldragraderingar när det kom till varje specifikt symptom 

(Sims & Lonigan, 2012).  

  

 

Studien belyser även att individer som bedömer att ett barn med hög grad av 

hyperaktivitet även kommenterar att barnet har en hög grad av 

koncentrationssvårigheter. Det visar på att de individer som bedömer, inte belyser varje 

enskilt specifik komponent, utan drar alla över samma kam. Detta passar bra in på en 

studie som gjorts av en forskare. Den studien visar att om den bedömande individen 

märker en närvaro av en av ADHD-faktorerna så kan det leda till att den individen även 

helt ologiskt bedömer att det finns en lika stor grad av en annan ADHD-komponent 

närvarande (Sims & Lonigan, 2012).  

  

  

I den här studien visar man hur bekräftelsebaserade misstag samt uteslutande misstag 

från ett CTP-test kan relateras och liknas vid de misstag som görs vid 

informationsbaserade utvärderingar. Dock berodde misstagen från CTP inte direkt på 

graderingar av respektive ADHD-komponent som det gjorde i 

informationsutvärderingarna.  Enkelt sätt kan man säga att studien visar att en 

utvärdering/gradering av föräldrarna fångar en typ av beteende som kan kopplas till ett 

uppträdande under en tidsbegränsad uppmärksamhetsuppgift, men att dessa graderingar 

inte mäter två distinkta former av ADHD-symptomen utan blandar ihop dem (Sims & 

Lonigan, 2012).  

  

  
Links between preschool children´s prosocial skills and aggressive 
cunduct problems: The contribution  of ADHD symtoms. 
 

En av grunderna till en harmonisk relation mellan och inom familjer och olika sociala 

grupper består av hur mycket folk är benägna att utföra prosociala handlingar. (Hay, 

Hudson & Liang, 2009) förklarar följande: 

  

 

”Prosocialt beteende är ett beteende som uppstår när en människa reagerar på ett 

positivt sätt till andras känslor och välmående. En människa som reagerar på ett bra sätt 

när den ser smärta, lidelse eller om en person är i fara”. Man kan tidigt dokumentera 

prosociala beteenden. I förskoleåldern blir dock beteendet influerat av omgivningen och 

kan komma att variera i grad beroende på kön, ålder och individerna själva. Om man 
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märker att ett barn kontinuerligt har ett bra och stabilt prosocialt beteende så kan man 

nästan räkna med att den individen kommer att ha det även som vuxen (Hay, Hudson & 

Liang, 2009). 

 

De individuella variationerna som råder när det gäller prosocialt beteende beror inte 

bara på omgivningen utan även på generna. Dessutom är individuella skillnader i 

prosociala beteenden kopplade till huruvida man har tålamod/blir lätt frustrerad samt till 

den enskilda individens sociala förmåga. Detta kan tolkas som att barn som har 

uppförandesproblem kan ha det svårare än andra barn att utföra prosociala handlingar. 

Dock är relationen mellan uppförandesproblem (som aggression) och att utföra 

prosociala handlingar komplex (Hay, Hudson & Liang, 2009). 

  

Det finns väldigt mycket skrivet om hur det finns en negativ association mellan 

prosocialt beteende och problem med att uppföra sig. Om en person uppträder prosocialt 

i tidig ålder är risken låg för uppförandesproblem i framtiden och vise versa. Det är 

dock inte säkert om små barns problem med aggression osv nödvändigtvis behöver 

betyda att de har en låg förmåga att vara prosociala. Det kan även vara positivt, då barn 

även kan använda aggression för att försvara någon, vilket är ett tecken på prosocialt 

beteende. Men trots detta, är andelen forskning som pekar på att kopplingen mellan 

uppförandesproblem och prosociala beteenden är negativ större än den andel forskning 

som säger att länken kan vara positiv (Hay, Hudson & Liang, 2009). 

  

Sedan har även graden av till exempel visad aggression betydelse. Enligt (Hay, Hudson 

& Liang, 2009) bör man inte oroa sig för barn som visar ”normalt” mycket aggression, 

utan de är de barn som visar en mycket hög grad/mycket låg grad som man bör oroa sig 

för då detta kan leda till problem senare i livet. Dessutom kan graden av t.ex. visad 

aggression bero på neurologiska förklaringar. Denna uppsats hypotes är att de barn som 

har en hög grad av uppförandesproblem i kombination med t.ex. ADHD ofta visar låg 

grad av prosocialt beteende (Hay, Hudson & Liang, 2009). 

  

Det har utförts tester på barn som både ska testa till exempel aggression, men även de 

tre typiska symptomen för ADHD. De som skrev studien tror att den negativa 

associationen mellan prosociala beteenden och uppförandesproblem har att göra med 

ADHD och inte så mycket med aggression. Barn som har problem med koncentrationen 

och är hyperaktiva har inte samma förutsättning att utveckla sin prosociala förmåga. 

Dessa barn kan inte riktiga kontrollera allt de gör, vilket ofta leder till att de uppfattas 

som icke-empatiska (Hay, Hudson & Liang, 2009). 

  

 

Studier har visat att det mest är barn som har aggressionsproblem kombinerat med 

symptom för ADHD som har låg förmåga att agera prosocialt. Detta betyder att det som 

man trodde från början (att prosocialt beteende och aggression hör ihop), inte 

nödvändigtvis bör stämma (Hay, Hudson & Liang, 2009).  

 

Det är viktigt att fortsätta forska på det här, då detta kan betyda att barn som visar 

aggression utan att visa tecken på ADHD-symptom, inte nödvändigtvis bör sakna 

prosocial förmåga. Deltagarna som var med i studien gick alla på förskolan (Hay, 

Hudson & Liang, 2009). 
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 Syfte 

 Syftet med arbetet är att beskriva hur förskollärare och specialpedagoger ser på ADHD 

diagnostisering i förskolan. 

 Finns det för och nackdelar med att diagnostisera barnen? 

  Hur arbetar pedagogerna konkret med barn som har särskilda behov eller med 

barn som har ADHD? 

Metod 
Det finns olika metoder att samla in information om ett ämne, jag ansåg att kvantitativa 

metoder inte passade för mitt syfte att samla information. Eftersom syftet med 

kvantitativa metoder är att finna mönster som antas gälla vid viss fakta och för alla 

människor, exempel på kvantitativa metoder är, enkäter eller intervjuer, observationer 

som ska följa ett särskilt registrerings scheman eller kontrollerande experiment (Stukát, 

2005).  

Jag ville i stället använda mig utav förskolelärarnas och specialpedagogens erfarenheter 

vad gäller ADHD- diagnostisering i förskolan och deras sätt att arbeta med barn som 

har särskilda behov.  Därför valde jag att utgå från det kvalitativa synsättet, som mer 

fokuserar på individen och hur den tolkar, upplever och strukturerar sin omgivande 

verklighet i relation till tidigare erfarenheter (Backman, 1998).  Utifrån mina 

frågeställningar och syfte så valde jag att göra en intervjustudie, dels för att det ger en 

djupare inblick men också innehållsrikare och komplexa svar (Trost, 2010). När jag nu 

valde det kvalitativa synsättet så innebar det att intervjuerna genomfördes 

halvstrukturerad och innefattade ett antal frågor på mitt ämnesområde. Utifrån 

intervjuguidens frågor skapades följdfrågor utifrån informantens svar, vilket kan variera 

från gång till gång (Stukát, 2005). Intervjuerna är en procedur som bygger på 

informantens svar och på den som intervjuar och med en spontanare intervjuprocedur ju 

livligare och oväntade svar (Kvale, 1997).  

Intervjuade personer 
När jag gjorde mitt val av informanter valde jag några i en större ort i Mellansverige och 

en i en större ort i Uppland. Jag intervjuade två förskollärare och en specialpedagog som 

alla hade förskollärarutbildning i botten, men antalet år som de arbetat varierar. Jag 

valde två olika förskolor att gå till eftersom jag ville ha lite spridning, med den vetskap 

om deras kunskap och sätt att arbeta med barn som har särskilda behov. Genom min 

egen yrkeserfarenhet så finns det viss kontakt med de intervjuade personerna och det 

var en av anledningarna till mitt val av intervju personer. Här nedan kommer en liten 

presentation av de intervjuade men med fiktiva namn. 



 

12 

 

Anna i 50- års ålder som är verksam inom förskolleklass sedan 15 år. Har arbetat med 

barn i alla åldrar från ett till sex år i 32 år.  

Sara i 45-års ålder som är verksam som förskollärare sedan 22 år. Har arbetat med barn 

från ett till fem. 

Lisa i 50- års ålder som är verksam som specialpedagog sedan 12 år. Har arbetat med 

barn i alla åldrar från ett år och uppåt i skolan. Har även läst 20 p Neuropsykiatri-

autism, var med och startade upp lärostödsteamet för specialpedagogik i en kommun när 

de skulle börja jobba mot förskolan. 

Pilotstudie 
Eftersom jag inte tidigare gjort en intervjustudie var det självklart att göra en pilotstudie 

först. Jag gjorde en intervju med min handledare från VFU (verksamhetsförlagda 

utbildningen) eftersom jag vet att hon har erfarenhet av barn med särskilda behov. 

Anledningen till pilotstudie menar (Stukát, 2005) är att jag får en uppfattning om 

frågornas kvalité och min intervjuteknik, men även att jag får en ungefärlig uppfattning 

om intervjuns längd.  Jag gjorde intervjun och efteråt diskuterade vi frågorna och 

ändrade om lite i det som var otydligt, men i det stora hela så var det ok.   

Intervjufrågor 
När jag funderade över vilka frågor som jag ville ställa försökte jag att utgå ifrån mitt 

syfte med frågeställningar. Försökte att inte göra frågorna ledande eller ja eller nej 

sägande utan som (Stukát, 2005) menar, lätta att förstå. Jag valde att börja med lite 

introduktionsfrågor som till exempel utbildning, antal år i tjänst och så vidare. Sedan 

gick jag vidare med de andra frågorna som mitt syfte ifrågasätter. 

Genomförandet 
När jag hade tänkt ut vilka jag skulle vilja intervjua tog jag först kontakt med 

informanterna via mail, i mailet skrev jag vad jag gjorde och hade för ämne att göra en 

intervjustudie om. När jag fick svar av samtliga var alla som jag frågade positiva till att 

ställa upp på intervjun. Därefter mailade jag frågorna samt vilka rättigheter de hade, att 

när som helst under intervjun kunna avbryta om det inte skulle kännas bra, men också 

om deras anonymitet för att de skulle känna sig trygga och lite förberedda på frågorna 

som bland annat gällde, tidig ADHD- diagnos i förskolan. 

Eftersom jag var ensam frågade jag samtliga om jag fick spela in hela intervjun och det 

fick jag. Allt för att slippa känna att jag skulle hinna med att skriva det som sades under 

intervjun, men vissa saker antecknade jag.   
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Själva intervjustället hade informanterna fått bestämma själva, för precis som (Stukát, 

2005) beskriver så ska miljön vara så ostörd som möjligt, men också trygg. Platserna för 

de olika intervjuerna blev på deras respektive arbetsplatser i ett enskilt rum.  

Intervju bearbetning 
När alla intervjuerna var klara lyssnade jag på dem och antecknade samtidigt det som 

var relevant till mina frågor och funderingar. Fördelen med ljudinspelningar är stor 

jämfört med om jag bara skulle ha antecknat. Nu kunde jag spola tillbaka och lyssna om 

flera gånger om jag hade svårt att förstå eller höra det som sagts. (Kvales, 1997) 

beskriver i sin bok om en metod som heter meningskoncentrering som innebär att man 

komprimerar det som intervjupersonen sagt. Därefter försökte jag göra en så bra 

samanställning av matrealet som möjligt, sökte efter likheter och olikheter och hur de 

arbetar med barn i behov av särskilt stöd.   

Etiska ställningstaganden 
Vid mina intervjuer var det viktigt att de som jag intervjuade skulle känna sig trygga, 

och med den vetskap att allt som jag skriver är enbart ur ett studiesyfte. När jag använt 

mig klart av materialet raderas det som spelats in allt för att inte någon utomstående 

skulle kunna ta del av matrealet. När jag samanställt allt kan ingen veta vem sagt vad 

eftersom jag använde mig utav fiktiva namn.  
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Resultat 
 

Under den här rubriken kommer jag redovisa resultatet av intervjuerna och försöka 

sammanställa det, jag kommer även skriva i texten det informanterna sagt och tyckt. 

 

Beskrivning av eventuella skillnader i barngrupperna nu jämfört 
med när pedagogerna började jobba. 
Samtliga pedagoger är överens om att barngrupperna blivit allt större och att det tyvärr 

har en negativ inverkan på de barn som går under kriterierna ADHD. Men alla är också 

överrens om vidden av att inkludera samtliga barn till förskolan och förskoleklass. Sara 

och Anna tycker också att behovet av handledning från specialpedagogerna har ökat, 

men inte på ett negativt sätt. Utan de ser det mer som lärorikt och en handledning för 

dem som jobbar att kunna få bra verktyg som de sedan ska ge de barn som har särskilda 

behov. Men också att barnen ska få så bra förutsättningar som möjligt. När Lisa 

specialpedagogen berättar om barnen som har särskilda behov nämner hon dem som 

”mina barn”. Mina barn klarar oftast inte av när miljön blir för rörig, utan hon berättar 

att för att barnen ska klara av att fungera i förskolemiljön och de större barngrupperna 

så krävs det noga planering av rummen, där bland annat flera små rum bildas i ett större 

rum.   

 

Informanternas tankar kring barn som har särskilda behov 
De kan vara livliga, spontana, impulsiva, aktiva, glad och arga är bara några ord som de 

tycker beskriver barn med särskilda behov. Sara tycker det är bra för barngrupperna att 

alla barn får se att de flesta barn är olika och att alla är lika mycket värda oavsett om 

man har ett särskilt behov eller inte. Anna är inne på samma spår som Sara, men tar 

även upp att det är viktigt att förklara för barnen att det inte ”syns” utanpå ett barn om 

det har ett särskilt behov eller inte. Dessutom tycker hon att de som jobbar så fort som 

möjligt få de rätta verktygen för just ”Kalle” så alla förskollärarna jobbar lika. Att jobba 

lika mot tillexempel ”Kalle” är något som Lisa specialpedagogen betonar som viktig i 

mötet med ”mina barn” när hon handleder förskolärarna.  Hon pratar även om 

bemötandet gentemot barnen som har särskilda behov, vissa gånger har hon träffat 

förskollärare som sagt: vi vet inte vad vi ska göra med Kalle. Vilket hon säger inte är 

konstigt för vissa av ”mina barn” kräver otroligt mycket av er som pedagoger, men det 

är då ni ska få vägledning och verktyg att jobba med.  

Fysiska miljön på förskolan 
Miljön är viktig på förskolan för alla barn, men speciellt för de barn som har 

ADHD/Koncentrationssvårigheter. Det är något som samtliga pedagoger är överens om, 

men det märks utifrån mina intervjuer att Lisa som är specialpedagog vet hur mycket 

viktigare det är för hennes ”barn”. När Lisa åker ut till vissa förskolor för konsultation 

med personalen om ett barn eller barngruppen knäpper hon kort på olika rum som sedan 

personalen får beskriva och berätta om det fungerar sämre på vissa ställen. I samråd 

med personalen hjälper Lisa dem att utforma rummen på ett bättre sätt för de barn som 

har svårt att leka och koncentrera sig. Lisa pratar mycket om att skapa rum i rummen för 

de här barnen. Ett efter kort knäpps också där personalen får se men också komma med 

synpunker om det blivit bättre. Många bilder sätts upp för att det ska bli tydligare för 
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alla barn, men också att vissa lekar redan finns där. Då blir det lättare men också 

tydligare för barnen vilken lek som leks just där.      

Pedagogernas arbetssätt 
Anna och Sara är inne på samma linje när det gäller arbetet med de barn som har 

särskilda behov. De försöker vara extra tydliga, visa bilder, jobba i mindre grupper, 

försöka ligga ett steg före de barnen, tänka på inne miljön och så vidare. Men ibland 

som de säger räcker inte vi till utan då tar de kontakt med specialpedagogen. Lisa som 

är specialpedagog förklarar att första steget är att hon får hon in en ärende ansökan från 

förskolan, sedan har hon en konsultation med pedagogerna men i det läget vet hon inte 

vilket barn det handlar om. Hon beskriver det lite som att släcka den värsta ”elden” när 

hon kommer på förskolan, hon ger då konkreta förslag till pedagogerna att jobba med. 

Vilket kan vara material på sociala berättelser, värderingsövningar från två års-ålder och 

beteende böcker för att försöka undanröja det värsta kaoset. Det första hon jobbar med 

är barnets beteende, nästa steg är om hon märker att barnen inte ”läker” vilket innebär 

att det pedagogiska arbetet inte hjälper på de barnen, då behöver barnet en diagnos för 

att eventuellt bli medicinerad. De andra barnen som klarar sig med det pedagogiska 

arbetet behöver inte en diagnos för den skull, utan det krävs en diagnos för att kunna bli 

medicinerad. Lisa förklarar att nästa steg är att titta på hemmiljön och förskolemiljön för 

att kartlägga om det ser lika ut, går alla på knäna? Då blir nästa steg en ärendeansökan 

till specialpedagogen då barnet får en identitet och hon kan då göra observationer på det 

barnet för att kartlägga när det funkar bra för barnet och mindre bra. Lisa menar att hon 

kan komma och se förmågor med andra ögon det ”Kalle” gör, han kanske kan ta 

instruktioner men i mindre grupp, han kan sitta still men har motoriska svårigheter som 

dessutom gör så han inte orkar, olika språktester kan också behöva göras för att få en 

helhetsbedömning. Hon poängterar även att all pedagogik som passar barn med 

neurospektra mår alla barn bra av och hon menar att det egentligen bara behövs en 

pedagogik. Det som hon anser som viktigt är vårt förhållningsätt mot barnen men också 

miljön. Hon pratar även med personalen om att det inte är fel att känna att vi inte står ut 

med ”Kalle” längre, vi har prövat allt, för hon menar att ”mina barn” verkligen utmanar 

precis allt som går. Men det är då som personalen ska söka hjälp för att komma vidare. 

 

ADHD diagnos i förskolan, för och nackdelar? 
Sara och Anna tycker att det finns både för och nackdelar med en ADHD diagnos i 

förskolan. Anna säger att det inte är så vanligt att barnet får en diagnos i förskolan, men 

att de ibland skulle ha underlättat om exempelvis ”Kalle” fått det. Hon menar att det kan 

vara lättare att få extra personal men också att vissa för en bättre förståelse för Kalle i 

vissa situationer. Nackdelen som båda kan tycka är att vissa barn tyvärr får en stämpel 

som ”Kalle” med ADHD. Lisa säger att hade du frågat mig för 10 år sedan hade jag sagt 

att det var nackdelar, för då tyckte hon inte att diagnoser behövdes. Men hon är 

fortfarande inne på att diagnosen i sig inte är viktigast utan mer att barnet får rätt hjälp. 

Vidare förklarar Lisa att vissa av ”mina barn” ibland kan röra sig inom hela 

neurospektra där Autism, ADHD, OCD förekommer, fast under olika tidpunkter i livet. 

Men när det sedan visat sig vilken diagnos barnet fått kan det underlätta för personalen 

genom att de konkret kan läsa in sig på exempelvis ADHD.  Hon menar att diagnosen i 

sig har en viss betydelse, men framhåller att ju duktigare pedagogerna blir på att bemöta 

olika barn desto mindre diagnoser behövs. Men för de barn som inte ”läker” utan måste 

medicineras på grund av ADHD då behövs det en diagnos.  
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Skulle en eventuell ADHD diagnos underlätta inför förskoleklass?   
Sara säger att hon tror att det skulle underlätta på grund av att personalen får det lättare 

när Kalle redan har en diagnos i stället för att vänta på en eventuell utredning som kan 

ta tid. Anna som jobbar i en förskoleklass tycker att i de fallen när allt varit klart från 

diagnos till rätt medicin har varit en stor fördel, på grund av att barnet är mer medveten 

om problemet men också förståelsen från omgivningen är större. Anna menar även att 

vissa föräldrar kan vädja till dem att snälla sig att nått är ”fel” för de har prövat allt som 

går.   Några föräldrar har redan i förskolan påpekat att något inte stämmer men tycker 

inte att de fått något gehör eller förståelse för deras barn i förskolan. Det växer säkert 

bort eller går över är några kommentarer som föräldrarna fått. Lisa specialpedagogen 

menar att ibland så kan det tyvärr vara så att om ”kalle” har fått en diagnos innan 

förskoleklass så tas det mer på allvar, i stället för att det sägs att en ”sådan där” kille har 

vi haft förut. Inget barn vill vara ett ”sådant där barn” utan de har ett eget namn och är 

en egen individ. Men i de bästa fallen så spelar det ingen roll för förskolle personalen 

kan ta hand om situationen. Lisa menar att i de fallen när barnet går från förskolan till 

förskoleklass och de måste vara med på ett så kallat överlämnande då är det ett tecken 

på att det här barnet inte ”läkt” själv.  

 

Sammanfattning av resultatet 
Utifrån mina forskningsfrågor har jag kommit fram till följande: 

Samtliga pedagoger är överrens om att ”de här” barnen både tar och kräver mycket 

tankar, funderingar, energi men pedagogerna har också en vilja att det ska bli så bra som 

möjligt för samtliga inblandade runt barnet. De menar också att i de flesta fallen är inte 

själva diagnosen viktig, utan det är hur man jobbar med barnen som är det viktiga. De 

betonar även miljön som viktig, att vara tydlig och arbeta mycket med bilder. Att sätta 

diagnosen ADHD i förskolan inte är så vanligt menar Lisa, men det finns vissa extremt 

svåra fall där även vissa kan behöva medicineras.  

 

Sammanfattande analys 
Min tolkning av informanternas tankar kring barn som har ADHD är: att de har 

koncentrationssvårigheter, är impulsiva och överaktiva. Detta överensstämmer med det 

(Thernlund, 2013) beskriver, men med den skillnaden att vissa barn inte behöver ha 

samtliga kriterier för ADHD, en del kan ha extra svårt med att de till exempel är 

överaktiva. Det som jag blir förvånad över och ställer mig kritisk till är att inte någon av 

pedagogerna tar upp de ”passiva” barnen. (Thernlund, 2013) beskriver att de här barnen 

oftast inte blir uppmärksammade förrän skolan ställer krav på koncentration, planering 

och organisationsförmåga. Barnen kan betraktas som obegåvade och har ofta svårt med 

inlärningen, sena med att läsa och många har svårt för matematik. Men de har inte 

samma beteende problem som barn med ADHD i kombinerad form. Vidare skriver 

samma författare att det är stor risk att de här barnen inte uppmärksammas, även fast de 

inte stör någon utan tvärtom, de sitter av lektionerna utan att tillgodogöra sig något.  

 

Utifrån informanternas svar tolkar jag det som om de inte tycker att en diagnos i 

förskolan är det primära, utan det är sättet man jobbar med dessa barn som är det 

viktigaste. Men att det finns undantagsfall där barnet och omgivningen har det så 

jobbigt att medicinering krävs. (Thernlund, 2013) är inne på samma linje, de här barnen 

behöver få rätt stöd eftersom de här barnen har ett beteende som stör deras omgivning 

och att barnen lätt får tillsägelser och kritik till ingen nytta. Vidare skriver hon att vuxna 

måste lära sig att de här barnen måste ha en tydlig struktur och aktiviteter som varieras 
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efter kort tid. Barnen behöver också ha en vuxen som i förväg förhindrar att ett bråk 

med en kompis eller en lek går överstyr. Det här arbetssättet att ligga steget före var 

pedagogerna inne på, men min fundering är att funkar det i verkligheten? Min egen 

upplevelse av jobb på vissa förskolor är att barngrupperna är allt för stora och att det 

inte finns utrymme att ligga steget före. (Olsson & Olsson, 2007) skriver att: ”en 

diagnos får aldrig bli ett självändamål, utan bör fungera som ett led i en process vars 

mål är att ge optimalt stöd. Även om en utredning inte kommit fram till någon klar 

diagnos, måste utredningsresultatet alltid beskriva den utreddes resurser och svårigheter. 

Utredningen bör alltid fokusera på människors resurser i stället för deras brister”.  

 

Vad som också har kommit fram i mina intervjuer med informanterna är att miljön på 

förskolan är viktig för de barn som har ADHD/koncentrationssvårigheter. Lisa 

specialpedagogen förklarar att det är viktigt att göra rum i rummen för de här barnen. 

Det ska vara tydligt med bilder och att leksaker finns framme så de vet vilken lek som 

leks i det rummet. (Olsson & Olsson, 2007) skriver att det är viktigt att förskola/skola 

försöker tillrättalägga miljön på bästa sätt, innan man börjar ställa en eventuell diagnos 

på personer med symtom på ADHD.  Författarna skriver att en lyckad åtgärd kan ge så 

positiva effekter att personen blir symtomfri. Att vara en ledare som är med i leken och 

steget före är också en sak som pedagogerna lyfter fram i deras arbete med barnen.    

 

Diskussion 
Syftet med min studie var att undersöka vad pedagogerna hade för erfarenhet av ADHD 

diagnos i förskolan, men också vilka för och nackdelar de såg av en eventull diagnos. 

För att få svar på mina funderingar valde jag att intervjua tre förskollärare, alla med 

många års erfarenheter av yrket. Under intervjuerna med informanterna märkte jag att 

det här är ett ämne som berör med många frågor och funderingar. Lisa 

specialpedagogen hade ett otroligt engagemang kring de här barnen som behöver/kräver 

mer av de som jobbar inom förskola/skola. Lisa berättade att hon varit på vissa 

förskolor mer och andra inte alls. Då ställer jag mig lite kritisk till hennes beskrivning, 

är det så att personalen på vissa arbetsplatser inte ser till barnets behov och rättigheter? 

Eller är det så att personalen på de förskolorna jobbar så pass bra med de barnen som 

går under ADHD/koncentrationssvårigheter? På de frågorna skulle jag vilja svara att 

personalen är så pass bra att de kan se till alla barns behov, men jag tror att det är 

tänkvärt att reflektera kring om det faktiskt är så eller inte. 

 

Metoddiskussion 
Utifrån mitt val av metod så tycker jag att det har funnits många fördelar med det, för 

det första att få en personlig kontakt med informanterna, för det andra så har jag haft 

möjlighet att spela in alla intervjuer och för det tredje så behövde jag inte sitta och 

skriva allt som sagts utan det kunde jag i lugn och ro lyssna på flera gånger. Vad som 

hade varit intressant är att kanske observerat några förskollärare i olika situationer med 

de barn som förskollärarna bedömer går under kriterierna för 

ADHD/koncentrationssvårigheter. När observationerna blivit klar, så skulle jag 

tillsammans med informanterna suttit och diskuterat vad jag kommit fram till i mina 

observationer. Då skulle det bli lite mer svart på vitt om det är som de säger att de 

jobbar med barnen som behöver/kräver mer. Men tyvärr så tror jag att det hade blivit 

svårt att få till en träff med samtliga informanter eftersom alla verkar ha fullt upp med 

sitt jobb. Under intervjuerna med samtliga pedagoger försökte jag förstå, lyssna och 

känna av när det var dags att ställa nästa fråga, allt för att intervjun inte skulle bli en 
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muntlig enkät. Jag försökte även ställa frågorna så lika som möjligt, men i vissa fall 

med informanterna kunde det bli någon följd fråga som kanske inte någon av de andra 

fått, beroende på informantens kunskap och min egen nyfikenhet. För att veta att 

frågorna var något sånär det jag ville få fram och undersöka, genomförde jag en 

pilotstudie. Jag hade även kunna tänkt mig att intervjuat föräldrar vars barn fått eller 

väntar på en eventuell ADHD diagnos för att få en förståelse hur de upplever barnen 

hemma. Nu blir det enbart pedagogernas svar som jag kan jämföra med vad forskningen 

säger om en ADHD diagnos i förskolan och det tycker jag ganska bra avspeglar det.  

 

Resultat diskussion 
Att samtliga informanter var inne på samma linje vad gäller tidig ADHD diagnos i 

förskolan känns både positivt och negativt. Positivt i den bemärkelsen att de jobbar 

utifrån vad läroplanen för förskolan säger. ”Den pedagogiska verksamheten ska 

anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd 

än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar” 

(Lpfö 98, s.5). Det enda som jag ställer mig kritiskt till är att samtliga informanter inte 

tog upp de tysta/passiva barnen. Kan det vara så att de inte stött på ett sådant barn eller 

glöms de helt enkelt bort? Hur som helst så är det viktigt att de inte kommer i 

skymundan eller glöms bort för att de impulsiva barnen tar upp pedagogernas 

uppmärksamhet.  

 

Utifrån den litteratur som jag tagit del av finns det både för och nackdelar med en tidig 

ADHD diagnos i förskolan. (Thernlund, 2013) menar att om en diagnos ska gynna eller 

missgynna personen beror på många olika faktorer. Förhoppningsvis ska en diagnos 

öppna upp för en bättre förståelse från omgivningen och ge de äldre barnen en bättre 

självförståelse. Att den drabbade kan få information och hjälpresurser från samhället är 

andra positiva effekter av en diagnos. Vissa tycker även att få namn på problemet är en 

lättnad. Samma författare benämner även baksidan av en eventuell diagnos, där 

personerna upplevt att de blir stämplade, mobbade samt att stödet från samhället uteblir, 

då har personen ingen nytta av diagnosen.  Lisa specialpedagogen som jobbar med barn 

som har ADHD/koncentrationssvårigheter menar att ”mina barn” mår bra av struktur 

och tydlighet och det gör alla barn, inget barn som hon träffat har mått dåligt av tydlig 

struktur. Vidare menar hon att det bara skulle behövas en pedagogik för pedagogerna att 

jobba utifrån. Den här studien har väckt många tankar och idéer om barn som har/får en 

tidig ADHD diagnos. Att som pedagog känna att man inte orkar och vet vad man ska 

”göra” med Kalle är inte helt ovanligt enligt Lisa. Det är när de känslorna och tankarna 

kommer upp som pedagogerna ska ta hjälp av tillexempel specialpedagogerna.  

 

En annan sak som samtliga pedagoger tar upp är allt för stora barngrupper på förskolan 

och att det inte gynnar barn som har ADHD/koncentrationssvårigheter. Anledningen är 

att de här barnen har svårt med för rörig miljö och att kunna skärma av. Min fundering 

är då: mår något barn bra i att vistas i en stor barngrupp som upplevs som rörig? Utifrån 

Lisas erfarenheter av att jobba med de här barnen behövs det att förskolan tänker på hur 

de utformar rummen på förskolan. Att tydligt göra små rum i ett stort rum är en bra 

strategi för de här barnen som har svårt att kunna skärma av och leka. Var tydlig med 

bilder som visar vad som ska lekas på respektive ställe, var med i leken och se vad som 

händer för att på så sätt kunna undvika vissa konflikter. Men fråga är om barnen inte 

behöver komma i kontakt med vissa konflikter och svårigheter för att kunna lära sig 

utav dem. Enligt läroplanen ska förskolan lägga grunden till att alla barnen på sikt kan 
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tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället 

behöver. (Lpfö,98 ) 

 

(Thernlund, 2013) lyfter fram att vi ska se barnets möjligheter i stället för svårigheter, 

ge barnen belöning i nära anslutning till det positiva beteendet. Det negativa beteendet 

ska helst nonchaleras i stället ska barnen få lära sig att ”göra” rätt. Ett exempel som 

författaren belyser är att om barnet kastar jackan på golvet behöver han/hon påminnelse 

om att hänga upp den, inte kritik.  

 

Förslag till eventuell vidare forskning 
Som jag nämnt tidigare skulle det vara intressant att göra observationer på pedagogernas 

arbetssätt med barn som har en ADHD diagnos. Men även att intervjua föräldrar vars 

barn har ADHD.   
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