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ABSTRAKT

Högskolan i Gävle

Akademin för utbildning och ekonomi

Malin Persson 2013: Hur arbetar man med ADHD i Förskolan?

Examensarbete i Pedagogik Lärarprogrammet 2013-10-14

Mitt syfte har varit att ta reda på, hur man arbetar praktiskt med barn som har diagnos och som
det råder misstankar om.

Metod: När jag skrev den här uppsatsen har jag använt mig av samtalsintervju. Intervjuaren får
då göra intervjuer som blir mer personliga än vad enkätintervjuer blir.

Resultat och slutsats är att förskollärarens praktiska arbete med barn som har diagnosen ADHD
eller som det råder misstankar om, till viss del kännetecknas av metoder som har vetenskaplig
grund. Förskollärarens metoder innefattar många olika delar; bemötande, förhållningssätt och
barnsyn men också fasta konkreta arbetssätt där ramar, rutiner och bildscheman hjälper barnet i
vardagen på förskolan.

Nyckelord: Tydlig Pedagogik, lekarbetspedagog, ADHD
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1.	 Inledning	

Tanken bakom den här uppsatsen är att få värdefull kunskap om ADHD som är allmänt
förekommande på förskolan. Uppsatsens syfte är att ta reda på hur pedagogerna arbetar med
dessa barn för att verksamheten ska fungera. Vidare är syftet att undersöka metoder hur dessa
barn kan må bra och utvecklas efter sina förutsättningar. I examensarbetet ska det klargöras vad
som görs för dessa barn med ADHD. Vad är synen på detta ämne hos pedagogerna själva i
verksamheten samt övrig kvalificerad personal inom kommunen?

Vidare är avsikten med uppsatsen att ta reda på vilka metoder som pedagogerna använder som
verktyg gentemot barn med ADHD samt hur detta styr deras förhållningssätt. Vidare är det
viktigt att få fram de styrdokument som pedagogerna har som stöd gällande barn med ADHD.

Under Förskolans mål i Lpfö 98 (den reviderade upplagan 2010) står bland annat följande under
Riktlinjer: Förskollärare ska ansvara för:

· Att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen
- får stöd och stimulans i sin sociala utveckling.
- Ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga

i gruppen.
- Stimuleras och utmanas i sitt språk- och kommunikationsutveckling.

Dessa punkter berör alla barn i barngruppen och hur arbetar pedagogerna för att detta ska
inkludera alla barn i barngruppen. Det är detta som kommer att beröras i examensarbetet.
Tillvägagångsättet och arbetet som tillför att barn med ADHD får del av det som står skrivet i
Lpfö 10.
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2.	 Syfte	och	Forskningsfrågor	

Syftet med min uppsats är att ta reda hur man arbetar praktiskt med barn som har ADHD
diagnos samt barn som man misstänker ha ADHD.

För att få vetskap om detta har jag forskningsfrågor som knyter an till ovan.

·  Finns Handlingsplan och hur arbetar man med den?
 
· Vilka  metoder  är  allmänt  förekommande  och  används  på  förskolan  för  att  få

barngruppen att fungera?

·  Vilka symtom finns gällande barn med ADHD?
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3.	 Bakgrund	

Under den här rubriken beskrivs tidigare forskning, symtom för ADHD samt metoder för hur
man kan arbeta med barn som har ADHD.

Omkring 1890 beskriver den engelska läkaren George Still ett tillstånd, som barn kunde hamna
i. Dessa barn kännetecknades av: överaktivitet, bristande impulskontroll,
koncentrationssvårigheter, motoriska problem samt inlärningssvårigheter av olika slag. 1910
upptäckte forskarna att de symtom som Still beskrivit, berodde på att barnen haft epidemisk
hjärninflammation. Dessa barn föreföll vara normalbegåvade, på grund av detta utgick
forskarna ifrån att de drabbats av en liten hjärnskada. Det var då begreppet MBD tillkom
”minimal brain damage”1.

I början av 1960-talet anordnades ett möte i England, där syftet var att få bort MBD som en term
inom medicin. Där var forskarna oeniga, men man enades om att förändra D i MBD, därför blev
resultatet att minimal brain dysfunction fick ersätta minimal brain damage.2

Den största förändringen kom under 1970-talet. Det var vid denna tidpunkt då forskarna
började se uppmärksamhetsfunktion som det centrala i störningen. Det förändrade synen på
störningen radikalt på grund av att man tidigare haft för stort fokus på motorisk hyperaktivitet
och impulsivitet. Den främsta förespråkaren för detta synsätt var den kanadensiska psykologen
Virginia Douglas. År 1973 publicerade Pontius en artikel där han påvisade störningar i
frontallobsystemet och ”nucleus caudatus” hos vuxna med hyperaktivitet och impulsivitet. Det
var detta som ledde in forskningen på exekutiva dysfunktioner i samband med ADHD.3

Barnpsykiatern Michael Rutter skrev i början av 1980-talet två artiklar där han kritiserade
MBD-termen. Han menade att många av de barn som fått diagnosen MBD inte hade hjärnskada
eller hjärnfunktionsstörning. Vidare menade Rutter att många barn som hade hjärnskada inte
heller hade de problem som barn med MBD uppvisade. Rutter påpekade även att det inte alltid
rörde sig om små hjärnskador. Det kunde i vissa fall vara stora skador på hjärnan. Små
hjärnskador kunde vara utbredda och drabba många olika områden i hjärnan och att symtomen
då kan variera från fall till fall.4

I flera länder används fortfarande termen MBD. Inom forskningen idag är det symtomen och de

1 Gillberg. Ett barn i varje klass 2005, s13
2 Gillberg. Ett barn i varje klass 2005, s14
3 Almer mfl. ADHD hos barn och vuxna. 2012.s23
4 Gillberg. Ett barn i varje klass 2005, s14
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problem som barnen har, som är i centrum. Ett exempel är ADHD (attention deficit
hyperactivity disorder) som är en internationell term och handlar om de barn som har
uppmärksamhetsbrist samt överaktivitet. Av dessa barn har hälften tilläggsproblematik inom
det motorisk-perceptuella området.5 I den engelska artikeln som är skriven av Lucy Jane Miller
kan man bland annat läsa följande. Typiska symtom på ADHD är impulsivitet, hyperaktivitet
och brister när det gäller uppmärksamheten.6

 Gillberg beskriver ADHD på följande sätt: ADHD innebär att det föreligger avvikelser inom
områdena uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet. Han talar om tre olika typer av ADHD:

1. ADHD dominerad av uppmärksamhetsbrist.
2. ADHD dominerad av överaktivitet och bristande impulskontroll.
3. ADHD, kombinerad form med både uppmärksamhetsbrist och överaktivitet.7

Christopher Gillberg är professor i barn och ungdomspsykiatri vid Göteborgs Universitet och
Överläkare vid Barnneuropsykiatriska enheten vid Universitetssjukhuset i Göteborg. Han
menar att ”det är snarare regel än undantag att ADHD är förknippat med andra problem”,
framförallt inlärningssvårigheter, läs och skrivsvårigheter och psykiska störningar. Tillräcklig
förståelse för barn, ungdomar och vuxna med ADHD kan man bara ha om man är medveten om
dessa kopplingar.8 I Gillbergs bok hänvisas det flera gånger till Göteborgsstudien av Damp,
som  var  en  15  år  lång  studie.  Andra  studier  förekommer  i  Norden.  Siffrorna  för  MBD
framställdes 1981 som 7.1% av hela barnpopulationen. 1999 när den andra studien
presenterades hade ADHD blivit tillagt, vilket medförde att summan DAMP + ADHD stigit till
11 %. Vidare menade Gillberg samt hans forskarkollegor att dessa siffror inte stämmer helt
överens. Det sammanlagda neuropsykiatriska tillståndet beräknas ligga på 21,8%.9   Dessa har
bekräftat resultaten i Göteborgstudien. När det gäller till exempel: förekomst, samband med läs
och skrivsvårigheter samt andra psykiska störningar.10

Eva Kärfve är legitimerad sjuksköterska samt docent i sociologi. I sin bok Hjärnspöken ger hon
en helt annan bild än vad Gillberg gör i sitt verk ”Ett barn i varje klass” gällande ADHD
begreppet samt Göteborgsundersökningen som Gillberg lutar sig mot. I Sverige har kritiken
mot MBD begreppet inte blivit känd. Däremot har begreppet DAMP blivit allt som MBD en
gång var. När det gäller orsak hänvisar Gillberg endast till hjärnskador eller ärftliga faktorer.
Vidare menar Kärfve att endast en liten grupp som kallar sig neuropsykiatrier som sysslar med

5  Gillberg. Ett barn i varje klass 2005, s15
6  Lucy Miller, s4
7  Gillberg. Ett barn i varje klass 2005, s17
8  Gillberg. Ett barn i varje klass 2004, s15
9  Kärfve. Hjärnspöken 2000,s15
10 Gillberg. Ett barn i varje klass 2004, s16
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människans biologi har lyckats få bort alla konkurrerande förklaringar till varför barn uppför
sig fel eller underligt i ett antal situationer. Kärfve menar att neuropsykiatrierna bekämpar
andra förklaringar till varför ett barn uppför sig illa. Exempelvis tar hon upp miljöfaktorer som
kan påverka barnets beteende. Faktorer kan även finnas i barnets familj eller skola. Fynd som
pekade på gemensamma sociala faktorer för de berörda barnen avfärdades eller negligerades.
Som exempel nämns lägre socialgruppstillhörighet samt sämre bostadsförhållanden.11 Kärfve
menar även att Gillberg inte kan bevisa att hjärnskador och hjärndysfunktioner med avseende
på MBD/DAMP gett några resultat. När det gäller ärftlighetsteorin bedrivs det inte någon sådan
forskning i Sverige.12 Vidare menar Kärfve att Gillberg aldrig talar om någon förbättring för de
barn  som  har  fått  en  ADHD  diagnos.  Denna  diagnos  är  till  för  att  lugna  föräldrarna  menar
Kärfve. Vidare menar Kärfve att det Gillberg erbjuder som bot och bättring är en
amfetaminbehandling som i sin tur påverkar centrala nervsystemet. Detta leder varken till en
varaktig förbättring eller bot vid behandling.13

Björn Kadesjö är doktor och skolöverläkare i Karlstads kommun och ansvarig för ”Borgen”
som är ett specialpedagogiskt centrum i Karlstad Kommun. Kadesjö menar att vi kan göra en
hel  del  för  att  hjälpa  barn  med ADHD.  ”Vuxna  måste  med tydliga  ramar,  instruktioner  och
gränser minska antalet valmöjligheter för barnet”. Barnet får istället en trygg grund att möta det
nya med möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga.14 Vidare menar Kadesjö att om man
förstår vad som ligger bakom ett beteende och har kunskap om att det inte rör sig om ovilja hos
barnet, blir det lättare att bemöta barnet utan att tappa humöret.15

Kadesjö menar att det finns vissa typiska problem som barn med primära
koncentrationssvårigheter brukar ha. Enligt Kadesjö är det följande:

1. uppmärksamhetsstörning
2. impulsivitet
3. svårigheter med att finna lämplig aktivitetsnivå
4. svårigheter med att uppfatta och följa instruktioner och regler16

När det gäller symtomen har Gillberg och Kadesjö samma synsätt när det gäller detta. De talar
till exempel om uppmärksamhetsstörning, impulsivitet och svårigheter att följa instruktioner
och regler och även om att det är vanligt med tillägg gällande funktionshindret som kan yttra sig
i till exempel läs och skrivsvårigheter. Gillberg menar att centralstimulerande medicin är en bra

11 Kärfve. Hjärnspöken 2000, s15
12 Kärfve. Hjärnspöken.2000, s14
13 Kärfve. Hjärnspöken. 2000, s73
14 Kadesjö. Barn med Koncentrationssvårigheter 2001, s58
15 Kadesjö. Barn med Koncentrationssvårigheter 2001, s59
16 Kadesjö. Barn med koncentrationssvårigheter 2001, s25
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metod för att barn med ADHD ska fungera bättre. Kärfve menar att en sådan medicin inte är
någon lösning för barn med ADHD. Vidare är Kärfve kritisk till Gillbergs forskning när det
gäller såväl förekomst som metoder. Kadesjö rekommenderar andra metoder än vad Gillberg
rekommenderar. Dessa är bland annat den tydliga pedagogiken, där barnens vardag och tillvaro
tydliggörs på olika sätt. Som exempel kan ges nämnas ett bildschema och en tydlig struktur.
Kadesjö talar även om att pedagogen ska ligga steget före och lära känna det enskilda barnet.

Under rubriken Förskolans uppdrag i Läroplan för Förskolan LPFÖ 98 (den reviderade
upplagan 2010) kan man läsa följande:

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnets fostran, utveckling
och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att
varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.”

Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas
förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med
svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg,
övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.” (lpfö98,s5)

Denna text som är hämtad från Lpfö 98 ska appliceras på den sanna verkligheten. I den här
uppsatsen söker jag svar på bland annat om det stämmer med verkligheten.

3.1		 Teori	

Nedan följer teoriavsnittet där de teoretiska delarna som har anknytning till undersökningen
redovisas.

Kadesjö menar att ett barn som har stora koncentrationssvårigheter behöver hjälp med att skapa
struktur i sin omvärld på grund av att barnet har svårt att organisera och skapa ett sammanhang
i  sin  verklighet.  Det  är  även  viktigt  att  barnet  kan  få  hjälp  att  förstå  samt  ha  möjlighet  att
påverka sin omvärld. Vidare menar Kadesjö att det i barnets vardag ska finnas en välkänd rytm
och struktur. Detta innebär att man med hjälp av yttre ramar, ingripanden och efterhand rutiner
minskar barnet splittrande intryck samt antalet valsituationer. Denna struktur tillför att barnets
vardag blir tryggare och mer förutsägbar. Det välkända blir tryggheten för barnet.17

Kadesjö påpekar att ett barn med koncentrationssvårigheter behöver rutiner, den vuxnas uppgift
är att hjälpa barnet med detta. Om inte barnet får hjälp med detta finns det risk för att barnet
misslyckas i situationer som återkommer dagligen på grund av att det inte finns något mönster

17 Kadesjö 2005, Barn med koncentrationssvårigheter, s156
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för hur dessa ska hanteras. För att avhjälpa detta kan man till exempel skapa olika fungerande
rutiner. Detta rör sig ofta om olika situationer som blir problematiska men är väldigt viktiga.
Som exempel kan nämnas påklädning, måltider, samling, lek med andra barn med mera. Dessa
situationer kan pedagogen planera så att de får ett innehåll utifrån barnets förutsättningar, så att
det blir en fast struktur som återkommer. Pedagogen kan stötta barnet att styra och behålla sin
uppmärksamhet genom att sätta ord och bekräfta det som barnet har sagt och berätta vad barnet
ska göra härnäst. Kadesjö menar även att samma rutiner bör återkomma ständigt. Om
pedagogen gör ett schema som barnet kan kolla på och som den vuxna kan hänvisa till, blir allt
ännu tydligare för barnet.18

Barnet saknar förmågan att använda tidigare erfarenheter för att lyckas bättre nästa gång.
Pedagogen ska därför korrigera detta genom att göra barnet medvetet om vad det faktiskt gör.
Uppgiften blir då att få barnet att stanna upp och tänka efter: - Vad ska jag gör och hur ska jag
gå tillväga för att få önskat resultat? Som pedagog kan man hjälpa barnet att få till det genom att
hjälpa barnet att sätta ord på sina handlingar. Man kan fråga barnet vad det vill göra eller
upprepa det som barnet har sagt. Vidare kan pedagogen kommentera stegen och synliggöra för
barnet att det har ett mål för sitt handlande. Om barnet kan berätta vad det gjort kan barnet själv
se att det handlat efter ett utstakat mönster.19

Vidare hävdar Kadesjö att det är viktigt att allt har sin bestämda tid och plats, alltså ordning och
reda. På de sättet kan man begränsa antalet onödiga valsituationer. Om barnet är bekant med en
situation blir det lättare för barnet att sortera bort sådant som är onödigt. Om barnet upplever att
de vuxna är förutsägbara blir barnets reaktioner också det. Vidare behöver barnet en rytm som
är återkommande varje dag. Barnet bör därför ha samma vistelsetider på förskolan varje dag.
Då behöver inte barnet vara oroligt för vad som ska hända sedan. 20 Den vuxne bör även vara
tydlig när den bemöter barnet. Detta innebär att man ska beröra barnet på flera plan. Först och
främst är det viktigt att ha ögonkontakt med barnet, det är även viktigt att uttrycka sig med
kroppsspråket. De olika signalerna måste också stämma överens så att inte tonfallet och orden
säger en sak och gesterna något annat. Även instruktionerna till barnet bör vara korta och
tydliga och kan därför i vissa fall delas upp i olika steg. För att pedagogen ska kunna vara tydlig
måste hen vara trygg i sin yrkesroll. Pedagogen bör även ha möjlighet att hämta stöd från
arbetskamraterna. Det ska även finnas en plan för hur barnet bör bemötas så att alla
runtomkring barnet behandlar det på likartat sätt.21

Kadesjö talar även om hur man bör sätta gränser, som blir tydliga för barnet.

18 Kadesjö 2005, Barn med koncentrationssvårigheter, s157
19 Kadesjö 2005,  Barn med koncentrationssvårigheter, s167
20 Kadesjö 2005,  Barn med koncentrationssvårigheter,s157
21 Kadesjö 2005,  Barn med koncentrationssvårigheter,s159
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”Att sätta gränser på ett bra sätt är enligt min mening att sätta stopp innan barnet spårat ur, i
rätt ögonblick. Ett sådant förhållningssätt kräver att man som vuxen är ett steg före barnet och
kan förutse vad som kommer att hända innan det är för sent.”22

I Citatet ovan menar Kadesjö att man ska lära känna barnet för att veta vilka egenheter det har,
till exempel vetskap om vad barnet blir stört av. På det sättet märker pedagogen om barnet
börjar tappa koncentrationen. Pedagogen bör även vara flexibel och ha fantasi för att snabbt
kunna lösa hastigt uppkomna situationer. När man sätter gränser och är tydlig innebär det även
att det ställs krav på barnet. Dessa krav ställs utifrån barnets förutsättningar. För att uppfylla
dessa krav behöver barnet ibland tillgång till en vuxen eller en pedagog. Det är även viktigt att
pedagogen står fast gällande krav som ställts och kan ingripa om barnet protesterar. Då är det
viktigt att med ord och kroppshållning visar att man menar allvar och om det krävs lyfter barnet
på plats. På det sättet får barnet bättre självförtroende när det känner att det har klarat något som
tidigare upplevts som svårt.23

Om man har ett barn i förskolegruppen som har koncentrationssvårigheter är det viktigt att det
förs ständiga diskussioner i arbetslaget om hur den uppgjorda arbetsplanen fungerar i
verksamheten. Arbetslaget bör vara öppet för att pröva nya metoder och ompröva tidigare
beprövade metoder samt att söka lösningar på barnets problem. Vidare bör pedagogen vara
uthållig för att kunna se hur man kan hjälpa barnet i olika aspekter gällande barnets problem.
Arbetslaget ska även reflektera över hur de arbetar med det här barnet och använda erfarenheter
kring barnet till att utveckla sitt arbetssätt. För att detta ska vara möjligt krävs det att
arbetsgruppen ibland sätter sig ner och går igenom hur barnet har utvecklats och att man då går
igenom arbetsplanen samt diskuterar om det behövs en ny bedömning och värdering av barnet.
Under denna sammankomst bör även pedagogen sätta nya mål för det fortsatta arbetet.24

22 Kadesjö 2005, Barn med koncentrationssvårigheter, s159
23 Kadesjö 2005, Barn med koncentrationssvårigheter, s160
24 Kadesjö 2005, Barn med koncentrationssvårigheter, s171
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4.	 Metod	och	Metodologiska	överväganden	

Under  det  här  avsnittet  kommer  jag  att  ta  upp  val  av  metod  samt  metodologiska  och  etiska
överväganden för studien och undersökningen. Här finns även min motivering för val av metod.
Här presenteras vidare undersökningens uppläggning och genomförande.

Samtalsintervjun gränsar till det vardagliga samtalet, men det är absolut ett krav att de personer
som blir intervjuade ska ha vetskap om att de ingår i en vetenskaplig studie.25 Jag valde att
skriva den här uppsatsen med metoden samtalsintervju som jag ansåg vara den mest lämpliga.
Detta på grund av att jag då skulle kunna intervjua direkt ute på förskolan och möta ett antal
pedagoger.  Denna metod innebär då att intervjuaren får göra intervjuer som blir mer personliga
än vad enkätintervjuer blir. Esaiasson menar att samtalsintervjuer är en bra metod när man vill
få fram oväntade svar och när man behöver ha större kunskaper inom sitt ämne. Vidare menar
Esaiasson att en av de stora poängerna med samtalsintervjun är att forskaren kan utföra
uppföljningar av undersökningen26 Detta stämmer överens, när det gäller uppslaget till syftet
och frågeställningen i min uppsats. Enligt Esaiasson är även metoden lämplig när det gäller att
utveckla begrepp.27  För att fördjupa mig ytterligare i ämnet har jag även läst en hel del litteratur
om ADHD och metoden samtalsintervju.

Enligt Esaiasson är det viktigt att tänka på vad man ställer för frågor vid intervjun. I texten
skiljer författaren mellan Tematiska respektive Uppföljningsfrågor. I de tematiska får
respondenten utan att påverkas av intervjuaren utveckla svaren på frågorna. Som exempel kan
man säga till respondenten: Kan du berätta för mig om… I uppföljningsfrågorna kan man få
mer exakta svar som knyter an till de tematiska. Respondenten kan då redogöra för en specifik
situation. Vidare är det enligt Esaiasson viktigt att ställa tolkande frågor för att klargöra om
respondenten förstått situationen rätt.28

4.1	 Etiska	överväganden	

Innan jag började min undersökning, skickade jag ut ett Missiv till respondenterna. Mitt missiv
var utformat som ett brev. I brevet ville jag delge alla blivande respondenter att jag i min
undersökning tagit hänsyn till de Forskningsetiska principer inom
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet beslutat om. Dessa
principer som jag tagit hänsyn till i min undersökning, redovisar jag under denna rubrik.

25 Esaiasson, Giljam mfl 2003,.Metodpraktikan, s285
26 Esaiasson, Giljam mfl 2003, Metodpraktikan, s253
27 Esaiasson, Giljam,mfl 2003, Metodpraktikan, s234
28 Esaiasson, Giljam mfl 2003, Metodpraktikan, s255
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Den första regeln som jag beaktat i denna uppsats är Informationskravet, som innebär följande:
Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens
syfte. Detta utfördes på flera olika sätt. Jag kontaktade förskolechefen genom ett telefonsamtal,
där jag redogjorde för mitt syfte med undersökningen. Denna information skickades via mejl i
form av ett missiv. Deltagarna blev även informerade på plats.

Samtyckeskravet innebär följande: Deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan.
Redan från början var jag tydlig med att både skriftligt och muntligt påtala att det var frivilligt
att vara med i undersökningen och att de när som helst kan avbryta sin medverkan i
undersökningen.  I regel nr 2, som är Samtyckeskravet står följande att läsa: Forskaren ska ha
uppgiftslämnare och undersökningsdeltagares samtycke. Om personen är under 15 år, ska
samtycke hämtas från vårdnadshavare. Detta behövdes inte gällande min undersökning, på
grund av att alla som deltog var över 15 år.

I samtyckeskravet ingår det även att de som deltar i undersökningen, har rätt att bestämma över
hur länge och på vilka villkor de ska delta. Om respondenten upplever att medverkan kan
innebära negativa följder har de rätt att avbryta sitt deltagande i undersökningen. Detta var jag
noga med att påtala innan intervjuerna började både skriftligt och muntligt. I min undersökning
blev det inte aktuellt att avbryta intervjuer på grund av negativa följder. Vidare framkommer
det att forskaren har rätt att motivera de medverkande att vara med i undersökningen, men att
forskaren inte får påverka eller utsätta vederbörande deltagare för påtryckningar. Forskaren och
deltagaren får inte heller ha ett beroendeförhållande till varandra.

Konfidentialitetskravet innebär att alla personer som ingår i en undersökning skall ges största
möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga
inte kan ta del av dem.29 För att skydda de personer, som deltagit i min undersökning har jag
valt att säkerställa anonymiteten genom att de inte behöver framträda med sina namn.

Regel nr 6 innebär att alla uppgifter om identifierbara personer ska antecknas och lagras samt
avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda personer inte kan bli identifierade av utomstående.
Detta innebär vidare att det inte ska vara möjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. Jag
har säkerställt detta genom att inte lämna ut namn, avdelning, förskola eller Kommun i min
undersökning.

Nyttjandekravet innebär att jag som forskare endast får använda de uppgifter jag fått i det
forskningssammanhang som de ska användas till, vilket i det här fallet är den här uppsatsen. Jag
får heller inte låna ut personuppgifter för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga
syften. Vidare står att läsa att de uppgifter, som jag samlat in inte får användas för beslut eller

29 Forskningsetiska principer, s12
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åtgärder som direkt påverkar den enskilda personen.

4.2	 Urval	

Jag började undersökningen genom att välja vilken kommun som jag skulle ta kontakt med.
Därefter  tog  jag  kontakt  med  en  person  som  är  chef  över  samtliga  förskolor,  i  den  berörda
Kommunen i Mellan Sverige. Hen godkände min förfrågan angående att få göra intervjuer på
olika förskolor. Hen skickade sedan mina handlingar vidare till övriga förskolechefer, som fick
ta ställning till om jag skulle få komma och intervjua. Jag tackade ja till samtliga som ville ha
besök.

4.3	 Presentation	av	informanter	

Intervjuerna genomfördes på fem olika förskolor. På fyra förskolor intervjuade jag
förskollärare I den här undersökningen fick förskolorna hetta Förskola A till och med D. På en
förskola intervjuade jag en lekarbetspedagog samt en specialpedagog. Denna förskola fick
ingen beteckning utan kallas endast för intervju med specialpedagog samt lekarbetspedagog.
Totalt ingick sju personer i min undersökning.

Ingrid är utbildad förskollärare och arbetar på Förskola A. Ingrid hade läst en kurs som hette
BMS. Ingrid talade om ART – program. Detta innebär att det är viktigt att lära sig olika steg för
att dämpa barnets vredesutbrott på ett tidigt stadium. Vidare hade hon egen erfarenhet på grund
av att hon arbetat som resurs med barn med ADHD diagnos i både skolan och på förskolan.

På Förskola B fick jag träffa två pedagoger som arbetat i 40 år som förskollärare. De hade även
under en termin läst en kurs om barn med speciella behov och går dessutom på fortbildning med
jämna mellanrum. Dessa pedagoger omnämns här som Karin och Ulla-Britt. Båda höll sig
ständigt uppdaterade när det gällde ny forskning samt litteratur inom ämnet. I nuläget arbetar de
på en special avdelning där man tar emot barn med speciella behov. Den här avdelningen
samarbetade med de vanliga avdelningarna och med habiliteringen. Pedagogerna menade att
den här avdelningen var en alternativ lösning för barn som har svårigheter att fungera på
vanliga förskolan.

Rita arbetade som förskollärare på förskola C, men saknade utbildning gällande barn med
ADHD och hade heller ingen egen erfarenhet. Rita hade arbetat i 10 år.

Under intervjun på Förskola D fick jag träffa en pedagog som både var mamma till ett barn med
ADHD samt att hon hade erfarenhet kring barn med misstänkt ADHD på sin arbetsplats. Eva
tog sin förskollärarexamen år 1990. Pedagogen har även fått gå föräldrautbildning.
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Jag har även fått intervjua en lekarbetspedagog samt en specialpedagog under samma intervju.
Anita hade jobbat i 20 år som specialpedagog. Linda hade utbildat sig till förskollärare för 10 år
sedan och valde efter några år att utbilda sig till lekarbetspedagog. Linda har varit på olika
förskolor där hon stöttat barns lek samt varit resurs åt ett barn med ADHD.

4.4	 Informationsinsamling	

Jag började min informationsinsamling genom att söka aktuell litteratur om ADHD.
Litteraturen hittade jag på Högskolebiblioteket, Stadsbiblioteket, samt Sandvikens
Folkbibliotek. Vidare har jag funnit vetenskapliga artiklar på Högskolebibliotekets databaser i
ämnet. Jag har även fått information från mina respondenter, som i det här fallet både varit
primär och sekundärkällor. Jag kan sammanfatta mina källor på följande sätt:

· Referenslitteratur
· Information från Respondenter i pappersform till exempel mall för handlingsplan.
· Information från intervjuer.
· Engelskspråkiga vetenskapliga artiklar från vetenskapliga tidskrifter.

Vidare har jag utfört både individuella intervjuer och gruppintervjuer. Sammanlagt har jag haft
fem intervjuer. Av dessa intervjuer var tre individuella intervjuer och två gruppintervjuer.
Under mina gruppintervjuer fick jag intervjua två personer samtidigt.

4.5	 	Undersökningens	tillförlitlighet	

En undersöknings tillförlitlighet styrs av två begrepp: validitet och reliabilitet. Dessa begrepp
kommer att förklaras närmare under denna rubrik.

4.5.1		 Validitet	

Kinnear/Taylor menar att validitet innebär att man tar reda på i vilken grad
undersökningsprocessen är fri från både systematiska och slumpmässiga fel. Systematiska fel
är fel som medför en permanent avvikelse i undersökningen. Till exempel om jag ställer fel
intervjufrågor eller om jag missförstår forskningsfrågorna och syftet. Det finns även
slumpmässiga fel som är en påverkan som avviker i undersökningen, men inte är ett
systematiskt fel.30I den kommun som undersökningen var föremål för fanns det 26 stycken
förskolor. Intervjuerna gjordes på 5 stycken av dessa. Alltså är validiteten 20 % i det här fallet.
Förskolorna styrs av kommunen och pedagogerna får riktlinjer från förskolechefen.
Förskolorna som blivit intervjuade borde då vara representativa för denna kommun och kan då

30 Kinnear//Taylor 1996, s87
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tillföra en hög validitet.

Esaiasson har tagit upp de viktigaste strategierna för att utvärdera validiteten i en undersökning.
Dessa är följande:

· Att resonera sig till en bra och effektiv operationalisering (resonemangsvaliditet).
· Testa operationaliseringen på empirisk väg (Empirisk validitet).31

4.6.2		 Reliabilitet					

Enligt Esaiasson är det främst genom slump och slarvfel under databearbetningen och
datainsamlingen som orsakar bristande reliabilitet.  Det kan röra sig om anteckningar som är
slarvigt skrivna eller protokoll som blivit felaktigt utfört. Andra fel kan vara att forskaren som
intervjuat hört fel eller missuppfattat personen.32

I den här undersökningen har reliabiliteten uppnåtts på följande sätt:
· Frågorna har utformats så att tveksamheter har minimerats
· Jag förde både anteckningar och spelade in intervjuerna på min mobil.

4.6	 Genomförande		

Under veckorna 35-36 har jag varit ute och intervjuat på fyra förskolor. Där har jag haft möten
med pedagoger som haft skiftande utbildning och erfarenhet. Något som förenar dem alla är att
samtliga är ute i verksamheten och är ansvariga för barngrupper. Vidare har jag intervjuat en
Specialpedagog och en Lekarbetspedagog.  Mina respondenter fick besvara de frågor som finns
angivna i min intervjumall (se bilaga). Intervjuerna varade mellan en timme och en halvtimme.
Frågorna som ställdes var anpassade efter forskningsfrågorna. Dessa frågor var av sådan art att
respondenterna skulle ha möjlighet att berätta en hel del om sina upplevelser av ämnet. Vidare
ställdes det inga ja eller nej frågor.

I min undersökning har jag varit ute på ett antal förskolor och intervjuat förskollärare med olika
erfarenhet. Under min första intervju fick jag träffa en Lekarbetspedagog och en
Specialpedagog. Denna första intervju blev annorlunda än de andra, eftersom jag här fick ställa
en annan typ av frågor. Specialpedagogen berättade om ärendets gång och vad som händer -
från misstanke till diagnos. När jag ställde frågor till övriga pedagoger ville jag ta reda på hur
det såg ut i verkligheten. Jag intervjuade personal från tre vanliga avdelningar och jag fick även
göra en intervju på en specialavdelning. Att jag skulle få göra denna intervju hade jag inte
vetskap om förrän jag var på plats. Jag fick då improvisera, eftersom barnen som kom till den
här avdelningen redan fått diagnos.

31 Esaiasson 2003, Metodpraktikan, s 64
32 Esaiasson 2003, Metodpraktikan, s 205
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Jag kan även tillägga att jag har träffat samtliga personer personligen på förskolorna. I
Metodpraktikan står; ”att läsa att samtalsintervjuer är en bra metod när vi vill få kunskap om
hur människor själva uppfattar sin värld”. ”Att utgå från människors vardagserfarenhet är på
många sätt ett signum för samtalsintervjun.” 33  Under mina intervjuer har jag fått träffa
pedagoger som utgår från sin verklighet när de beskriver och besvarar mina frågor. De utgår i
svaren både från sin samlade erfarenhet samt den faktiska verkligheten som de befinner sig i. I
deras arbetsmiljö finns det många olika faktorer som är med och formar deras arbetsmiljö.
Detta  gör  att  jag  kan  få  helt  olika  svar,  trots  att  alla  Förskolor  i  denna  Kommun  ska  vara
likvärdiga.

Vidare förespråkar Wibeck fyra olika typer av transkribering och bearbetning av enskilda
intervjuer. Dessa är följande: transkribationsbaserad, bandbaserad, anteckningsbaserad samt
minnesbaserad analys.34 Vid genomförandet av denna undersökning valdes typ nr 3, som är den
anteckningsbaserade. Denna metod innebär att forskaren utelämnat oavslutade meningar och
pauser. I mitt fall bestod texten av en fullständig text, som börjar med stor bokstav. Mitt syfte
med detta är att återge det huvudsakliga innehållet, vilket innebär att innehållet inte helt är
ordagrant.35 Vidare har jag spelat in med hjälp av min telefon. På det här sättet kan man lyssna
på intervjuerna flera gånger.  Det här tillvägagångssättet använde jag för att inte missa något
och som komplement till mina anteckningar. Wibeck menar att ljudinspelningar fungerar bra
eftersom de som intervjuas inte tänker på att de blir inspelade och därmed talar som att den inte
fanns där.36

33 Esaiasson, Giljam mfl 2003, Metodpraktikan, s281
34 Wibeck 2000, Fokusgrupper, s81
35 Wibeck 2000, Fokusgrupper, s84
36 Wibeck 2000, Fokusgrupper, s79
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5.	 Resultat	och	Analys	

Under denna rubrik kommer resultatet, som knyter an till syfte och forskningsfrågor
presenteras och analyseras.

5.1.		 Vilka	symtom	finns	gällande	barn	med	ADHD?	

Kompisar och kompisrelationer togs upp av samtliga.
-Ulla-Britt och Karin: är barnet i fyraårsåldern kan misstankar gällande ADHD väckas om
barnet fortfarande har svårigheter gällande kamratrelationer, svårt med koncentrationen, lyssna
och ha socialt samspel. Detta citat är något som majoriteten av pedagogerna talade om: ”Barn
med koncentrationssvårigheter har svårt att höra eller att uppfatta tillsägelser och instruktioner
samt anpassa sig till de underförstådda regler som gäller för alla sociala situationer”.37

-Eva: ”När barnet är i fyraårsåldern kan misstankar gällande ADHD väckas om barnet
fortfarande har svårigheter gällande kamratrelationer, svårt med koncentrationen, lyssna och ha
socialt samspel”. Små barn kan förändras i och med att de mognar. Alla barn utvecklas olika.
”Många barn som senare får primära koncentrationssvårigheter har redan som spädbarn och
små barn haft symtom.38

5.2.		 Vilka	Metoder	används?	

I denna Kommun fanns det riktlinjer hur pedagogerna ska arbeta med barn som har ADHD.
Dessa riktlinjer kom från de specialpedagoger som var knutna till de olika förskolorna. De
använde sig bland annat av lekarbetspedagoger som fick komma ut och leka ensamma med
barnet. Denna metod använde Ulla-Britt och Karin på specialavdelningen. De sade att barnet
får lära sig att leka på rätt sätt.  Flera av pedagogerna nämnde att de hade tillgång till
lekarbetspedagoger. Ulla- Britt och Karin fick ibland själva agera lekarbetspedagoger på grund
av att det endast var åtta barn i gruppen och fem vuxna.
Samtliga informanter förutom Rita nämnde ”Tydlig Pedagogik”, som en lämplig metod.
Informanterna beskrev den på följande sätt: Ulla-Britt och Karin berättar att alla barnen har ett
eget schema, så att de är förberedda på vad som ska hända härnäst.

Ingrid: Med hjälp av bilderna kan man visa barnet att där slog du hen och då blev hen ledsen.
Av dessa bilder kan pedagogerna göra sociala berättelser, det vill säga klargöra och förtydliga
det som blev fel. Kadesjö redogör för vad begreppet tydlig innebär; ”Att vara tydlig innebär inte
att den vuxna är auktoritär”. Istället betyder det att pedagogen presenterar det barnet ska göra

37 Kadesjö 2001, Barn med koncentrationssvårigheter, s40
38 Kadesjö 2001, Barn med koncentrationssvårigheter, s42
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utifrån barnets förutsättningar.39

Linda: Tydlig Pedagogik till exempel; bildschema på alla aktiviteter som inträffar under en dag
på förskolan. Den tydliga Pedagogiken handlar även om tydlig struktur och tydliga regler.
Ingrid nämnde följande: Struktur och tydliga regler förenklar barnets tillvaro avsevärt. Även
rutiner  som återkommer  är  också  viktigt  för  att  barnet  ska  må bra.  Detta  leder  till  minskade
raseriutbrott.
Ulla-Britt och Karin: En klocka är viktig. Barnet får hålla på med en aktivitet tills klockan
ringer. Detta för att barnet då är förberett på att avsluta pågående aktivitet. ”Ett barn med
koncentrationssvårigheter behöver hjälp med att få struktur i sin tillvaro. Att ge struktur och
rytm innebär att pedagogen med yttre ramar, ingripanden samt rutiner ger barnet hjälp att
minska antalet reducerade intryck samt valsituationer”.40

Anita som är specialpedagog talar om tillrättaläggande pedagogiska metoder. Dessa förklarar
Linda i stycket nedan.
Linda: att ta varje problem för sig är viktigt samt att förbereda barnet. Vidare att lyfta barnets
positiva  sidor  och  det  som  barnet  gör  bra  är  viktigt  för  att  stärka  barnets  självbild.  Karin:
Pedagogen utgår från vad just det här barnet behöver. Det är viktigt att stödja det som barnet gör
som är bra och bygga vidare på detta. Ingrid: man lyfter barnets status i barngruppen och
åskådliggör för de andra barnen att även det här barnet kan göra något positivt. Att stärka barnet
självbild anses vara en av de viktigaste metoderna på grund av att de här barnen har problem att
kommunicera och förstå allt i sin närhet. Dessa barn blir därför utsatta för mer skäll än andra
barn.” Om man lyckas få barnet att klara det som verkade så svårt och omöjligt från början har
man gett barnet den riktiga erfarenheten: att barnet klarade uppgiften och vågar försöka igen.41

Specialpedagogen Anita nämnde att både föräldrar och pedagoger bör välja sina strider med
barnet. Detta nämnde alla övriga informanter förutom Rita. Linda: Det är även viktigt att välja
sina strider med barnet och tänka igenom innan man agerar. Till exempel är det verkligen så
viktigt att barnet ska ha en ren tröja?

Att lyssna på barnet och lära känna barnet är en metod som samtliga informanter använder sig
av. Eva: det är viktigt att tala med och bekräfta det som barnet säger. Rita berättar att på den här
förskolan prövar sig pedagogerna fram och lär känna barnet. Ulla-Britt och Karin berättar att
det är viktigt att se och lära känna barnet. Alla barn med ADHD diagnos är inte lika, utan de är
olika individer som har olika behov.” Ett sätt att hjälpa ett barn är att försöka få barnet att sätta
ord på sitt handlande genom att fråga vad barnet vill göra eller att få barnet att upprepa

39 Kadesjö 2001, Barn med koncentrationssvårigheter, s43
40 Kadesjö 2001, Barn med koncentrationssvårigheter, s156
41 Kadesjö.2001, Barn med koncentrationssvårigheter, s160
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instruktionen.42

5.3.			 Finns	Handlingsplan	och	hur	arbetar	man	med	den?	

Samtliga förskolor använde sig av handlingsplaner. Innan parterna skriver handlingsplanen har
man ett förmöte.
Eva: När en pedagog fattar misstankar gällande ADHD är det viktigt att konsultera sina
kollegor i arbetsgruppen och lyssna vad de tycker. Det är också viktigt att ha gjort observationer
av olika situationer och rutiner. I vissa fall kan det gå till så att det är föräldrarna som misstänkt
att något inte står rätt till och väljer att koppla in förskolan. I övriga fall väntar förskolan lite
med att koppla in föräldrarna. Nästa steg är att ansvarig pedagog kontaktar Förskolechef och
Specialpedagog. Detta möte kallas för barnkonferens och här beslutas om det ska upprättas en
handlingsplan. Kadesjö menar att när förskolepersonal har att göra med barn med
koncentrationssvårigheter är det viktigt att ta reda på hur barnet fungerar och vad som ligger
bakom barnets sätt att vara. Utifrån detta kan pedagogerna planera dagsprogram samt
arbetssätt.43

Rita beskriver hur en handlingsplan upprättas. Den ansvariga pedagogen, förskolechefen,
specialpedagogen och arbetslaget träffas och har en barnkonferens där man diskuterar vilka
behov barnet har och hur man bör gå tillväga för att det ska bli bättre för barnet i verksamheten.
Arbetslaget får råd och tips från specialpedagogen. Ansvarig pedagog utformar
handlingsplanen i samråd med specialpedagog och förälder. Man bestämmer även datum när
den ska utvärderas med syfte att se om det har blivit förändringar till det bättre.

Ingrid berättar hur de gör där hon arbetar: när en pedagog tillsammans med arbetslaget
misstänker att ett barn har ADHD är det viktigt i det här läget att ta kontakt med föräldrarna. Det
är föräldrarna som godkänner om en specialpedagog ska kopplas in. Därefter upprättas en
handlingsplan. Denna handlingsplan skrivs tillsammans med föräldrarna, ansvarig pedagog,
förskolechef samt specialpedagog. Detta innebär att man gör en kartläggning om vad barnet har
och behöver hjälp med. Tillsammans kommer parterna även överens om när de ska träffas nästa
gång för uppföljning och vad som ska göras. Detta dokumenteras noggrant. I handlingsplanen
finns olika åtgärder. Vidare menar Ingrid att målet med handlingsplanen är att barnet ska
fungera bättre i gruppen. Kadesjö menar även att pedagogerna bör ha ständiga diskussioner om
hur arbetsplanen fungerar. De bör också reflektera över sitt arbetssätt och genom de konkreta
och praktiska erfarenheter som de gör kan de ständigt förbättra arbetssättet.44

42 Kadesjö 2001, Barn med koncentrationssvårigheter, s167
43 Kadesjö 2001, Barn med koncentrationssvårigheter, s168
44 Kadesjö 2001, Barn med koncentrationssvårigheter, s170
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Ingrid menade att det finns många andra mål  med en handlingsplan som exempelvis följande:
· ADHD barn ska fungera mer som ”normala” barn.
· Barn med ADHD ska lära sig lekregler.
· Ge dem ett annat sätt att vara på.
· Lära sig turtagning och sociala regler.
· Gå hem utan att få ett raseriutbrott.
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6.	 Diskussion	

I resultatdelen ingår flertalet metoder som används i verksamheten för att stötta barn med
ADHD. Den tydliga pedagogiken som tydliggör barnets tillvaro har fått stort genomslag hos
samtliga förskolor som jag besökt. Genom denna pedagogik får barn med ADHD och barn med
misstänkt ADHD rätt förutsättningar via en eventuell diagnos. Detta är nödvändigt för att kunna
nå Läroplanens mål. De använder sig även av andra typer av metoder som exempelvis
tillrättaläggande pedagogik eller att man styr bort från negativa saker.  Pedagogerna menar att
det är viktigt att lägga stort fokus på det som barnet gör som är bra. Detta kan då innebära att
barnet hellre väljer att upprepa ett beteende som det fått positiv respons för.

Kadesjö påpekar följande: ”Genom fasta ramar, regelbundenhet och en återkommande rytm får
barnet  en  vardag,  som  är  överskådlig  och  detta  medför  att  barnet  då  har  möjlighet  att  välja
aktiviteter och pröva sådant som är nytt”.45 De metoder som Kadesjö tar upp i sitt verk Barn
med koncentrationssvårigheter stämmer väl överens med de metoder som används i
verksamheten. Som exempel talar både de verksamma pedagogerna, specialpedagogen samt
Kadesjö om den tydliga pedagogiken.

Gillberg tar inte upp några metoder som ska hjälpa barn med ADHD. Istället tar Gillberg upp att
de drabbade barnen ska inta en medicin som består av amfetamin. Detta är något som Kärfve är
kritisk till i sitt verk Hjärnspöken. Vidare påpekar hon detta enligt följande ”Allt tal om stöd
handlar då om att eliminera de effekter som den hjärndysfunktionellt anlagda sårbarheten kan
ha på barnet. Effekten varar i ungefär fyra timmar. Sedan är det dags för nästa dos eller återgång
till stört beteende”.46 Vad jag vet så används inga mediciner i förskolan utan endast de metoder
som framgår av resultatet samt de metoder som Kadesjö förespråkar används.

 I Resultatet stämmer både Gillbergs och Kadesjös uppfattningar när det gäller symtom som
kännetecknar ADHD. Detta kan ha sin grund i det som Eva Kärvfe påpekar i Hjärnspöken. År
1977 var Christopher Gillberg och hans kollega Peder Rasmussen de första som gjorde en
svensk studie över hur stor andel MBD det rörde sig om i Sverige. Gillbergs forskning har
sedan blivit vägledande när det gäller barn med ADHD. Det finns nu få barnpsykiatriska
mottagningar där man inte använder sig av Gillbergs biomedicinska inriktning.47

Gillberg beskriver ADHD på följande sätt: ADHD innebär att det föreligger avvikelser inom
områdena uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet.

45 Kadesjö 2005, Barn med koncentrationssvårigheter, s162
46 Kärfve 2000, Hjärnspöken, s74
47 Kärfve 2000, Hjärnspöken, s75
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Man talar om tre olika typer av ADHD:
1. ADHD dominerad av uppmärksamhetsbrist,
2. ADHD dominerad av överaktivitet och bristande impulskontroll samt
3.   ADHD kombinerad form med både uppmärksamhetsbrist och överaktivitet.48

Vidare kan man läsa i läroplanen; ”Personalens förmåga att förstå att samspela med barnet och
få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn
med svårigheter. Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg,
övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Dessa ord är självklara
för de flesta barnen i förskolan. Men för barn som har svårt med turtagning samt
uppmärksamhetsstörning, impulsivitet och aktivitetskontroll samt att ta instruktioner behövs
det hjälp av kunniga pedagoger för att inte falla utanför gruppen. Det krävs kunskap för att
pedagogerna ska kunna samspela med barnet under dessa omständigheter. Det är också viktigt
att se varje barn som en individ, men det behövs även kunskap på ett djupare plan för att kunna
förstå och hjälpa ett barn med ADHD.

I sin bok Barn med koncentrationssvårigheter redogör Kadesjö; ”det är viktigt att pedagogerna
följer upp barnet som eventuellt har diagnosen ADHD”. Vidare talar Kadesjö om att planen ska
vara skriven och att uppföljningsmöten är viktiga där pedagogerna går igenom vad som hänt
och vad som kan förbättras. I resultatdelen framgår det att alla förskolor hade handlingsplaner
samt uppföljningar och rutiner för ärendets gång. Samtliga var kunniga inom detta område. Rita
förklarar på följande sätt: den ansvariga pedagogen, förskolechefen samt specialpedagogen
träffas och har en barnkonferens där man diskuterar vilka behov barnet har hur man går tillväga
för att det ska bli bättre för barnet i verksamheten. Ansvarig pedagog utformar handlingsplanen
i samråd med specialpedagog och förälder.

Slutsatsen är att förskollärarens praktiska arbete med barn som har diagnosen ADHD eller som
det råder misstankar om, till viss del kännetecknas av metoder som har vetenskaplig grund.
Förskollärarens metoder innefattar många olika delar: bemötande, förhållningssätt och barnsyn
men också fasta, konkreta arbetssätt där ramar, rutiner och bildscheman hjälper barnet i
vardagen på förskolan. I bakgrunden förespråkar Kadesjö ett antal metoder som pedagogerna
använde ute i verksamheten. Dessa metoder som även Kadesjö nämner är till exempel
bildscheman, tydlig struktur och tydliga rutiner. Den så kallade ”ligga steget före metoden” är
också en metod som används ute på förskolan. Men när det gäller symtom på ADHD är det
Gillbergs syn som är den rådande gällande. Detta nämner Eva Kärve i sitt verk Hjärnspöken.

48 Gillberg 2004, Ett barn i varje klass, s17
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7.	 Metoddiskussion	

Den metod som valdes till uppsatsen är metoden ”Samtalsintervju”. Den upplevdes som den
lämpligaste, när det gällde den här typen av undersökningar. När man ska ta reda på vad andra
människor har för åsikter känns det mer passande att göra en personlig intervju.
Enkätundersökning är av mer opersonlig karaktär, på grund av att det enbart blir en
envägskommunikation. Respondenten fyller endast i svaren på de frågor, som forskaren har
valt att ställa till vederbörande.

Det finns både fördelar och nackdelar med samtalsintervjuer. Ibland hade till exempel
respondenterna en viss tendens att vika av från ämnet. De var väldigt engagerade pedagoger
och ville delge mig många av sina upplevelser. Som forskare är det då viktigt att se till att
respondenterna håller sig till ämnet, vilket är betydligt enklare om man gör en
enkätundersökning. Då får forskaren endast fram de svar som är relevanta.

 Min uppgift under transkriberingen har då varit att ta fram det väsentliga i informationen. Att
endast få fram den information som är nödvändig för att besvara syfte och frågeställning har här
varit en diger uppgift. All information som framkommit har varit intressant och viktig. Men när
det gäller frågeställning och syfte har det varit problematiskt att få fram rätt information.

I efterhand har jag funderat över om det hade varit enklare att kombinera Samtalsintervju med
en Enkätundersökning. Respondenterna hade då exempelvis först kunnat besvara ett antal
frågor i enkätform, som sedan kunde följas upp i en samtalsintervju. Frågorna som i ett sådant
fall använts i en enkätundersökning, kunde sedan ha fördjupats i samtalsintervjun. Genom att
kombinera dessa metoder kanske andra svar hade kommit fram som inte kommit fram i
samtalsintervjun. Om undersökningen hade börjat med en enkätundersökning och sedan följts
upp av en samtalsintervju kanske undersökningen sett annorlunda ut. Respondenterna hade då
haft en möjlighet att fördjupa sig i vissa utvalda frågor inom de områden som enkätsvaren
skulle besvara. Förmodligen hade samtalsintervjun blivit en fördjupning av de svar som
respondenterna angivit i enkätsvaren. Enkätsvar kan även vara en uppföljning av
samtalsintervjun. Man kan till exempel ta reda på om pedagogerna har ändrat på metoder och
arbetssätt efter att ha genomgått en kurs gällande barn med ADHD. Detta skulle förslagsvis
redan kunna inträffa under våren 2014 eftersom alla pedagoger som ingår i den kommun där
undersökningen genomfördes ska gå en utbildning som handlar om barn med ADHD under
hösten 2013.
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9.	 Bilaga	

· Intervjumall	

1. Har du någon utbildnings bakgrund gällande barn med ADHD/DAMP? Vilken?
Beskriv innehållet.

2. Kan du berätta eller beskriva om du har någon erfarenhet?
3. Från vilken ålder kan man misstänka att ett barn har ADHD?
4. Vad bör du göra om du fattar misstankar om att ett barn har ADHD?
5. Vad kan tillföra att ni pedagoger fattar misstankar?
6. Hur går Ni vidare?
7. Finns det någon speciell handlingsplan rörande barn med speciella behov?
8. Hur arbetar man med den? Kan du beskriva mål och syften?
9. Vad är det som görs? Det vill säga hur arbetar man i verksamheten för att stötta och

hjälpa de här barnen?
10. Finns det någon metod, som är att föredra? Vilken kan Ni beskriva den.
11. Vad kan förbättras i verksamheten? Och vad funkar?
12. Har ni något att tillägga?

· Övriga	bilagor	

· Pedagogisk	kartläggning	förskola	A	

· Dokumentation	förebyggande	stöd	för	enskilt	barn	

· Tydliggörande	pedagogik	

· Kort	information	om	lekarbete	

· Handlingsplan	vid	bitning	

.
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