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Abstract 

 
 Syftet med vår undersökning är att titta närmare på diagnoserna ADHD/DAMP, vilken 

betydelse den kan ha för det enskilda barnet samt för den pedagogiska verksamheten. För att 

få en djupare inblick utfördes fem stycken kvalitativa intervjuer där frågorna var  

halvstrukturerade. Intervjudeltagarna kunde utifrån denna struktur föra fram sina personliga 

tankar, åsikter och erfarenheter. Intervjudeltagarnas arbetslivserfarenheter varierade, de 

jobbade på olika ställen i Västerbotten samt hade olika professioner. Detta var ett medvetet 

val då vi ville få ett bredare perspektiv angående diagnosernas för- och nackdelar. 

 I resultatet framgick det att diagnoserna kan innebära både för- och nackdelar beroende på 

hur de vuxna i barnets omgivning väljer att tolka vetskapen om en diagnos. 

Sammanfattningsvis såg intervjudeltagarna att betydelsen av en diagnos främst gynnar det 

enskilda barnet då vetskapen om den kan innebära att barnet får en större förståelse för sig 

själv. Med rätt hjälp från omgivningen kan barnet utveckla strategier och metoder som 

fungerar som verktyg för den personliga utvecklingen. En nackdel  med diagnostisering av 

barn är när syftet med diagnosen glöms bort och istället endast fungerar som en stämpel på 

barnet. Detta kan resultera i att barnet då inte får den hjälp det behöver för att hitta 

gynnsamma strategier och metoder, vilket i sin tur kan stjälpa barnet i dess personliga 

utveckling. 
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1. Inledning 
 

  Vi är två förskollärarstudenter som under utbildningens gång stött på en hel del diskussioner 

både i studentgrupper, vid föreläsningar, verksamhetsförlagda utbildningar och i sociala 

medier huruvida en diagnos påverkar barnets självförtroende och utveckling liksom 

pedagogens förhållningssätt och val av arbetsmetod. 

 

 Vi upplever att diagnoserna ökar i dagens samhälle och att ramarna för vad som anses 

normalt blir allt mer fyrkantiga, vilket även lyfts av Lutz (2013) och Kärfve (2000). 

 I läroplanen för förskola/förskoleklass, Lpfö98 rev. 2010, understryks vikten av likvärdighet 

ute i verksamheterna för att alla barns behov och förutsättningar ska bli tillgodosedda och ses 

som en tillgång i barngruppen.  

 

 Vi har valt att fördjupa oss inom diagnoserna ADHD/DAMP för att få en ökad förståelse 

kring diagnosens betydelse för det enskilda barnet, hur det kan komma att påverka barnet men 

även pedagogernas arbetssätt. En diagnos kan både ha för- och nackdelar för så väl barn som 

den pedagogiska verksamheten(Kadesjö, 2007). Salamancadeklarationen (2006) tar upp hur 

funktionshinder har betraktats av samhället och skriver så här; 

 

Alltför länge har personer med funktionshinder betraktats av ett 

samhälle som har koncentrerat sig mer på deras svårigheter än på 

deras möjligheter. (Salamancadeklarationen , 2006, s.16). 

 

1.1 Syfte 

 

 Vi vill med detta examensarbete fördjupa oss i neurologiskt betingade 

funktionsnedsättningar, särskilt ADHD/ DAMP, och undersöka vilken betydelse diagnosen 

har för det enskilda barnet och pedagogerna. Syftet är också att undersöka hur den 

pedagogiska verksamheten kan anpassas till dessa barn. 

 

1.2 Frågeställningar 

  

• Vilka fördelar och nackdelar har en diagnos för det enskilda barnet? 

• Vad kan vetskapen om en diagnos innebära för en pedagog? 

• Hur kan pedagogen anpassa arbetssättet i verksamheten där en diagnos fastställts? 
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2. Bakgrund 
 

 Utgångspunkten för vår studie är att undersöka hur en diagnos påverkar det enskilda barnet. 

För att kunna göra detta krävs det att vi tar del av forskares resultat och resonemang kring 

diagnosers uppkomst och betydelse. Viktigt är också att ta del av vad som i förskolan och 

andra institutioner anses vara en normal utveckling. 

 

2.1 Historik 

 

 Under historiens gång har det framkommit en rad termer eller beteckningar för barn som inte 

ansågs passa i den ”normala” skolan. Under 1800-talet vilade samhället på en moralisk och 

religiös diskurs. Då ville samhället skydda de barn som ansågs friska från de barn som istället 

sågs som avvikande. De kunde nämligen medverka till skada för sina medkamrater och 

behövde därför åtskiljas från mängden (Hjörne & Säljö, 2008). 

 

 Barnen delades in i olika kategorier. Ett exempel på detta kunde vara om barnet hade en 

kroppsarbetare till förälder. Detta innebar att barnet inte hörde hemma i skolan. Andra 

kategorier kunde vara utomäktenskapliga barn, tattarungar, sinnesslöa, idioter etc (Hjörne & 

Säljö, 2009). 

 

 Utvecklingen som rådde under 1900-talet grundade sig på ett medicinskt och psykologiskt 

synsätt. Samhället förlitade sig på yrkesmäns professionalitet (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Det första intelligenstestet utvecklades. Barn som genomgick testet och hamnade på den lägre 

delen av den statistiska skalan betecknades utifrån kategorier som obildbara, idioter, 

halvidioter, svagbegåvade eller psykiskt efterblivna (Hjörne & Säljö, 2009). Syftet med detta 

var att hjälpa de obildbara, genom att bota, anpassa eller förändra den enskilda individen. 

Institutioner startades där föräldrar fick rådet att placera sina barn så de kunde få den 

professionella hjälp de behövde. Många människor vårdades hela livet. Först på 1960-talet 

förändrades synsättet och institutionerna började avvecklas allteftersom (Jakobsson & 

Nilsson, 2011). 

 

 På 70-talet växte den sociala modellen fram. Fokus låg då på att bemöta och anpassa miljön 

så att den erbjöd delaktighet istället för utanförskap. Lgr80 förespråkade ”en skola för alla” 

där alla elever skulle få ingå i den ordinarie undervisningen så långt som det var möjligt. 

Dessa grundtankar lever kvar än idag i Lgr11 (Jakobsson & Nilsson, 2011).  

Trots att Lgr80 förespråkade ”en skola för alla” lyfter Hjörne och Säljö (2008) fram hur vissa 

segregerande strategier ändå rekommenderades: 

 

 Placering i särskild grupp 

 Placering på skoldaghem 

 Anpassad studiegång 

 

 Under slutet av 90-talet växte det biomedicinska synsättet fram och lever kvar än idag. Nu 

tittade man på den enskilda individens beteenden och biologiska förutsättningar. Fokus låg på 

individen, dess förutsättningar och behov. Individens beteenden och motorik granskas och 

jämförs med de stadier som anses normala för den specifika åldern. Dessa uppmärksamhet- 

och beteendestörningar hamnar under samlingsnamn som ADHD och DAMP. Detta istället 

för att använda olika begrepp som beskriver individen på ett negativt sätt. Nedvärderande 
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begrepp låg i fokus under större delen av 1900-talet istället för att ställa diagnoser och hjälpa 

det enskilda barnet genom sina svårigheter.  

 

 ADHD och DAMP är diagnoser som idag befinner sig under het diskussion huruvida de 

överhuvudtaget kan ses som berättigade och legitima (Kärfve, 2000; Hjörne & Säljö, 2009). 

 

2.2 Definitioner 

 

  Under historiens gång har det funnits många benämningar för snarlik symtom.   

 

  MBD (Minimal Brain Damage) framkom under 60-talet och användes för barn med olika 

beteendeproblem.  Begreppet fick mycket kritik på grund av otydliga definitioner och 

avgränsningar kring vad som var ett normalt beteende hos ett barn och vad som var ett 

beteendeproblem. Med den kritik som rådde tog nordiska experter fram ett nytt begrepp som 

skulle ersätta MBD-termen. Den kom att kallas DAMP (Kadesjö, 2007; Gillberg,2005). 

 

  DAMP ("Deficits in Attention, Motor control and Perception") beskriver brister  i    

uppmärksamhet, motorik och perception. Begreppet är en undergrupp till ADHD och 

lanserades i Sverige av professor Christopher  Gillberg (Kärfve. 2000; Gillberg, 2005). 

 

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) beskrivs av Jakobsson och 

 Nilsson (2011) som en ”symtomdiagnos fokuserad på tre kärnområden:  

 Uppmärksamhetsproblem, överaktivitet och bristande impulskontroll.” (s.172). 

 

 DSM IV ("Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders") är en diagnosmanual som 

används för att få grepp om ett psykiskt tillstånd (Almqvist m fl, 2003). 

3. Litteraturgenomgång 

3.1 Vilka fördelar och nackdelar har en diagnos? 

  
 Vi har valt att dela upp detta avsnitt i underrubriker där vi redogör kring diagnosens 

betydelse för föräldrar, det enskilda barnet och för pedagogens arbetssätt (kursiveringarna är 

våra egna för att förtydliga för- och nackdelar).Vi kommer även att lyfta ämnena 

medicinering, DSM-IV och Bronfenbrenners systemteori.  

 

3.1.1 Föräldrar  

 

 Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 

utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med 

föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar.  - Lpfö98 (rev. 2010, s.7) 

 

 En viktig fördel med en diagnos som beskrivs av Lutz (2009/2013), Kärfve (2000) och 

Kadesjö (2007) är att diagnosen kan hjälpa till att lugna och stötta föräldrar samt skapa 

förståelse för barnet i dess omgivning. En nackdel beträffande ovanstående argument kan vara 

att fokus och det grundläggande ansvaret istället kommer att läggas på barnet (Kärfve, 2000; 
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Lutz, 2013). Föräldrarna slipper då känna skuld för barnets beteende. Problemet förklaras 

genom diagnosen och inte i föräldraskapet och uppväxtmiljön.  

 

 När en utredning kring huruvida barnet ska få en diagnos sker det i många fall att barnets 

hemförhållanden inte tas i beaktande (Lutz 2009/2013). För att kunna få en helhetsbild kring 

barnet är detta ett måste menar Kadesjö (2007). Kärfve (2000) tar det här ett steg längre och 

menar att diagnostiseringen kan sänka föräldrarnas självförtroende, att de inte är kompetenta 

nog att ta beslut rörande sitt eget barn. Lutz (2013) skriver att ämnet diagnostisering är 

komplext och får därför inte förenklas. Med det menar han att om vi söker efter den skyldige 

så söker vi också efter alltför enkla svar på ett sådant komplext problem. 

 

 Kadesjö (2007) lyfter en positiv aspekt med diagnoser. Han menar att vuxna i barnets 

omgivning kan läsa på inom problemområdet och skaffa sig mer kunskap och förståelse. 

Kadesjö (2007) menar att en diagnos kan ge barnet en känsla av tillhörighet till en grupp i 

liknande situation . Detta gäller även barnets föräldrar då de kan utbyta kunskap och 

erfarenheter mellan varandra. Med hjälp av en diagnos menar Kadesjö (2007) att familjen 

lättare kan söka det stöd de behöver från samhället. Gillberg (2005) skriver att förutsättningen 

för att ett barn med diagnosen ADHD eller DAMP ska kunna må psykiskt bättre krävs det av 

omgivningen, det vill säga, barnets föräldrar, syskon, kompisar och lärare att känna till 

barnets svårigheter. Om de inte är medvetna om dessa svårigheter kan barnets problematik 

förvärras. Gillberg (2005) poängterar att psykiska störningar  har ökat i västvärlden under de 

senaste 50 åren och att påstå att socioekonomiska faktorer skulle kunna vara en 

grundläggande orsak till störningen är att förenkla problemet då det även innefattar både 

genetiska och ärftliga faktorer. En kritik till detta påstående är enligt Kärfve (2000) att det inte 

finns några som helst belägg att föra en sådan diskussion kring huruvida diagnosen DAMP 

kan ses som ärftligt.  Det har nämligen inte gjorts någon tvillingstudie på barn med diagnosen 

DAMP, vilket krävs för att kunna ställa slutsatsen att diagnosen till största del är ärftlig. 

Broberg m fl (2003) har granskat hur gener kan påverka en människas utveckling. De 

beskriver en studie som gjorts på enäggs- och tvåäggstvillingar. I studien undersöks de 

socioekonomiska förhållanden tvillingarna växte upp i , både i de fall där de växte upp 

tillsammans eller avskilt från varandra. Slutsatsen som drogs var att i de flesta fall verkar arv 

och miljö ha lika stor betydelse för en människas utveckling. 

 

3.1.2 Det enskilda barnet 

 

 Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen skall utgå från varje barns 

behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 

utveckling skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver. 

 - Skollag (1985:1100). 

  

 I Skolverkets allmänna råd (2005) redogörs det för hur förskoleverksamheten skall utgå från 

varje barns behov oberoende av vilka skäl som ligger till grund för dessa så skall barnet få den 

omsorg det behöver. Det betonas även att en diagnos inte ska behöva vara en förutsättning  

vid eventuell tilldelning av resurser till förskolan. 

 

 Gillberg (2005) argumenterar starkt för att ”ADHD/DAMP är ett av de stora 

folkhälsoproblemen i vår tid” (s.31). Vidare beskriver Gillberg (2005) vanliga symtom och 

mönster som går att urskilja redan i förskoleåldern. Dessa innefattar oförmåga att lyssna, 

försenad talutveckling och överaktivitet eller snabbt växlande mellan olika aktiviteter. 



5 
 

Svårigheter uppstår när barnet sedan kommer i 4-5 årsåldern menar Gillberg (2005). Barnet 

delar då dessa egenskaper med andra ”normala” barn. Det som dock utmärker ett avvikande 

barn är hur de inte tar till sig av förmaningar, tillsägelser och uppmuntran. När barnet börjar 

närma sig slutet av förskoletiden blir de finmotoriska och perceptuella svårigheterna mer 

synliga (Gillberg, 2005). Kadesjö (2007) diskuterar att om diagnosen ställs i tidig ålder har 

barnet möjlighet att få mer förståelse om sig själv, sin diagnos och skaffa sig egna strategier 

för att ta sig igenom svårigheter. Dock betonar han att diagnoser som beskriver 

beteendeproblem missar en viktig aspekt, nämligen de stora individuella skillnaderna som 

råder. En diagnosterm, till exempel ADHD som beskriver svårigheter i barnets beteenden, 

bortser från att barnet hela tiden utvecklas och beteenden förändras till skillnad från en 

diagnos som är permanent. Även Gillberg (2005) är inne på samma spår, att det är svårt att 

kunna upptäcka en diagnos hos ett barn eftersom det ständigt utvecklas. 

 

 I förskollärarutbildningen får studenter ta del av en rad olika utvecklingspsykologiska teorier, 

så som Piaget, Mead, Gesell med flera. Dessa teoretiker har haft stor betydelse och inverkan 

på hur vi utvecklar pedagogiska modeller och ser på barns utveckling (Lutz 2009/2013). 

Dessa teorier ger en översiktlig blick i hur ett barns utvecklingsfaser generellt kan se ut. Att 

inom pedagogiken använda sig av dessa teorier kan bidra till att vuxna letar avvikelser hos 

barnet om det inte följer den, så kallade, normala utvecklingskurvan. På så vis skapas 

kategoriseringar av barn (Lutz, 2009/2013).  

 

 Lutz (2009/2013), Broberg m fl (2003) och Kärfve (2000) problematiserar begreppet 

normalt. I kulturen som råder idag ställs höga krav på hur barn förväntas vara. Detta medför 

att föräldrar, skola och omsorgspersonal söker efter avvikande beteenden hos det enskilda 

barnet. På grund av dessa höga krav som ställs ökar också uppmärksamheten på 

dysfunktionella beteenden. De reflekterar kring vem som har makten att avgöra huruvida ett 

barn har en beteendestörning eller inte. Broberg m fl (2003) lyfter också att diagnostisering 

handlar om att använda sig av en gemensam skattningsskala för att kunna sätta en diagnos på 

ett barn. Gillberg (2005) menar att det bästa för barnet vore att göra en screening, det vill 

säga, en skattning av barnets beteende med hjälp av frågeformulär, redan på BVC. Detta anser 

han bör göras när barnet är ca 5-6 år gammal och sedan en ny skattning två år senare när 

barnet har börjat i skolan. På så sätt minimeras risken för att barn med ADHD/DAMP förblir 

oupptäckta. Gillberg (2005) betonar att barn som inte har fått diagnosen ADHD/DAMP 

fastställd ännu redan är utpekade av sin omgivning men ser även på sig själva som dumma, 

lata, elaka och hopplösa. Därför anser han att det skulle gynna barnet att få en diagnos 

fastställd i tidigare ålder. 

 

 Enligt Kärfve (2000) är diagnosen DAMP huvudsakligen till för att få rätsida på 

nedanstående tre punkter: 

 Dåliga skolresultat 

 Dåligt uppförande 

 Isolering och utanförskap 

  

 Hon är väldigt kritisk till diagnosen och menar att gränsen är alltför otydlig mellan DAMP 

och beteendestörningar och bör därför inte kunna utgöra underlag för en diagnos. Att som 

barn få en diagnos med förklaringen att något inte står rätt till i huvudet kan aldrig vändas till 

något positivt för den individuella utvecklingen menar Kärfve (2000). 
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3.1.3 Pedagogens arbetssätt 

 

 Personalen och förskolans chef står närmast verksamheten och deras 

bedömning av behovet av särskilt stöd bör väga tungt när kommunen fattar 

beslut om stödresurser - Skolverkets allmänna råd (2005, s.33). 

 

 Varje förskola har olika förutsättningar. Beroende på vad personalen har för kompetens, 

vilken storlek barngrupperna har samt sammansättningarna av dem så påverkar dessa faktorer  

arbetet i förskolan för det enskilda barnet (Skolverket, 2005). I läroplanen för förskolan 

(Lpfö98 rev. 2010) betonas vikten av att varje barn ska få möta vuxna som ser och engagerar 

sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. 

 

 Lärare måste ges utbildning så att de är väl bekanta med ADHD/ DAMP- problematiken. Det 

finns dock inget generellt råd för ”det optimala pedagogiska rummet” (Gillberg, 2005). 

Däremot ger han tips och råd för vad en pedagog/lärare bör tänka på i den pedagogiska 

verksamheten. Barn med ADHD/DAMP kan till exempel ha svårt att vistas i stor grupp och 

kan istället vara i behov av individuell undervisning. Mer än hälften av undervisningen bör 

ske enskilt eller i liten grupp. Miljön som barnet vistas i bör vara så stimulusfattig som 

möjligt samt med motorisk träning anpassat efter barnets behov är av betydelse (Gillberg, 

2005). 

 

 Kadesjö (2007) framhåller att det är viktigare för en förskollärare att känna igen mönster och 

svårigheter än att förstå dem. Detta är mer givande än att veta den exakta diagnosen. Vidare 

fortsätter han att diskutera om att huruvida barnet fått en diagnos fastställd eller inte så är det 

förskollärarens uppgift att hitta vägar för att kunna stötta och hjälpa barnet. 

 

 Lutz (2009/2013) kommenterar hur otydliga ramar och riktlinjer kring observation på 

förskolan kan bidra till feldiagnostiseringar. Han menar att pedagogerna inte har den expertis 

som krävs för att en rättfärdig observation och bedömning skall kunna göras. För detta anser 

Lutz (2009/2013) att exempelvis en psykolog borde kliva in den dagliga verksamheten och 

göra dessa observationer tillsammans med pedagogerna, detta för att möta barnet i sin 

naturliga miljö och inte i konstlade miljöer där barnet lätt blir otryggt. Kärfve (2000) är inne 

på samma linje, hur en rättvärdig bedömning måste ske i barnets naturliga miljö, att ansvaret 

för en bedömning ska ligga hos en expert och inte på personalens kunskap och observans. 

Brist i personaltätheten är idag vanligt ute på förskolorna, Lutz (2009/2013) betonar hur detta 

försvårar möjligheterna till rättvis och korrekt observation av barnet. Han menar att det är 

svårt att göra bedömningar kring barnets beteende då dess dagsform har stor inverkan och 

måste ses ur sitt rätta perspektiv och med förståelse.  

 

 En korrekt diagnostisering kan ge pedagogerna användbara direktiv för att anpassa det 

pedagogiska arbetet efter barnets behov. Samtidigt lyfter Lutz (2013) hur det lätt kan vändas 

till en nackdel om pedagogerna blir låsta vid ett visst arbetssätt. Diagnosen är endast ett 

konstaterande och verksamheten måste alltid individanpassas efter det enskilda barnet. Vidare 

betonar Lutz (2013) risken som kan uppstå vid vetskapen om en diagnos. Han skriver hur 

ansvarsfördelningen ofta kan hamna hos specialpedagog eller habilitering. Lutz (2013) 

argumenterar starkt för ”det kompetenta barnet” och att föräldrarnas goda kunskap om sitt 

barn måste tillvaratas.  

 

 Kadesjö (2007) lyfter viktiga aspekter pedagoger bör tänka på i arbetet med barn i förskolan.  

En väl fungerande verksamhet kan bidra till att barn med olika svårigheter ges en god grund 
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för den kommande framtiden. För detta krävs det att barnet har fått goda stimulerande 

upplevelser och erfarenheter som det sedan kan använda för att övervinna svårigheter längre 

fram. Likväl kan en dåligt fungerande verksamhet förvärra barnets svårigheter och 

svårigheterna blir då mer framträdande. 

 

 Exempel på hur en genomtänkt verksamhet kan vara uppbyggd enligt Kadesjö (2007): 

 

 Minimera valalternativ; barnen ges få val men dessa uppmuntrar och ger dem 

möjlighet till kreativt och lustfyllt tänkande. 

 

 Stötta barnen vid kommande förändringar. Pedagogerna ska ha bra framförhållning så 

att barnen får en förförståelse och en mjuk övergång. 

 

 Pedagogerna måste fokusera arbetet på att stärka barnen när de gör något bra, lyfta 

deras positiva sidor och stärka självförtroendet. 

 

 Varje skola bör ha en handlingsplan för att veta hur de kan få syn på barn med 

svårigheter. Detta för att kunna ge rätt form av stöd. 

 

 Förskolan bör ha fasta rutiner och ramar. Med detta ger det barnen en form av trygghet 

som sedan utvecklas till att barnet vågar prova nya saker. 

 

 Diagnosen är en beskrivning av ett tillstånd vilket innebär att diagnosen inte 

tillhandahåller tillräckligt med kunskap om det enskilda barnet för att kunna planera 

för pedagogiska stödinsatser. 

 

 Lutz (2009) menar  att barnets koncentrationsförmåga är något som kan tränas upp enskilt 

med pedagogen. Kadesjö (2007) argumenterar också för hur pass viktigt det är att vuxna finns 

nära barnen och kan stötta dem när de behöver. En komplikation till dessa åsikter är den 

påtalande tidsbristen som råder ute i verksamheterna, på grund av dokumentation och 

personalbrist. Detta försvårar arbetet med det enskilda barnet (Lutz, 2009).  

 

 Kärfve (2000) skriver att genomgående stöd i skolorna för den enskilda individen är 

segregerande lösningar. Det finns enligt henne inget belägg för att detta skulle gynna barnet. 

Hon menar istället att genom ständig kontakt med andra barn så utvecklas den sociala 

kompetensen. Lutz (2013) trycker på hur ”en skola för alla” inte är möjlig och att 

verksamheten istället borde rikta fokus mot att låta varje barn utvecklas efter de egna 

förutsättningarna. Ett gott samarbete pedagogerna emellan kan i många fall vara tillräckligt 

för att uppnå en elevanpassad skola. Hjörne och Säljö (2008) problematiserar begreppet ”en 

skola för alla” och menar att det kan tolkas ur olika perspektiv. Ur ett perspektiv kan det ses 

som att barnet ska anpassa sig efter skolan, ur ett annat så ska skolan anpassas efter den 

enskilda individen. 

 

 En god gruppdynamik i barngruppen och med reflekterande pedagoger kan ge goda 

möjligheter för att anpassa verksamheten med effektiva stödinsatser för de barn som är i 

behov av särskilt stöd (Lutz, 2013). Med det menar han att generella resurser kan användas till 

hela barngruppen även om den är tänkt till ett specifikt barn. På detta sätt minimeras risken att 

barnet som är i behov av särsklit stöd pekas ut inför de övriga barnen. Endast vid enstaka fall 

kan en kartläggning kring svårigheterna krävas (Lutz, 2013). Nackdelen här, menar han,  är att 

stödinsatser ser väldigt olika ut i landet och resultaten av det pedagogiska arbetet blir därför 
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svåra att kunna följa upp. Finland är känt för sina goda skolresultat. Finska forskare menar att 

då den finska skolan använder sig av dessa typer av generella resurser har det bidragit till att 

barn kan lyckas i skolan utan att behöva bli kategoriserade (Lutz, 2013). 

3.1.4 Medicinering 

 

 I Kärfves bok (2000) lyfter hon fram den legitimerade läkaren Leif Elinder där han redogör 

för de medicinska aspekterna gällande diagnoserna ADHD, DAMP med flera. Han skriver att 

behandlingsprogram för barn erbjuder ett amfetaminpreparat som ska göra barnen lugnare och 

mer uppmärksamma. Baksidan med detta är att det inte finns några långtidsstudier när det 

kommer till biverkningarna av medicineringen då de är svåra att genomföra. 

De positiva effekterna av medicinen har visat sig ha samma verkan på ”normala” barn. 

Elinder understyrker även faran med medicineringen på barn då deras hjärnor är under 

utveckling. På FASS.se (Farmaceutiska Specialiteter i Sverige)  bekräftas det Leif Elinder 

lyfter fram. I redovisningen för medicinen står det att den är beroendeframkallande och inte 

godkänd att inta för vuxna eller barn under sex år med diagnosen ADHD. Den ges dock till 

barn från sex år och avslutas vanligtvis under eller efter puberteten. Denna information kunde 

nås via produktresumén som är avsedd för vårdpersonal. Lutz (2009/2013) lyfter en kritisk 

tolkning kring detta och menar att medicinering vid en diagnos skulle kunna ses som ett sätt 

att få social kontroll över barnet och dess föräldrar. Gillberg (2005) resonerar kring 

medicinering. Han menar att då ADHD är en diagnos som innefattar beteendestörningar kan 

det bidra till att individer utan bestående beteendeproblem får en felaktig diagnos fastställd 

och ges medicin för något de egentligen inte behöver. Samtidigt redogör Gillberg (2005) för 

studier som visar att mediciner som agerar centralstimulerande är relativt ofarliga om de ges i 

små doser. Studierna visar även att medicin möjligtvis kan bidra till att minska risken för 

framtida missbruk då de förebygger barnets svårigheter att anpassa sig efter samhällets 

normer. 

 

3.1.5 Diagnostiseringsmallen – DSM 

 

 När den första diagnostiseringsmallen DSM utgavs 1952 kunde psykiatriker fastställa ca 100 

diagnoser. Idag har den senaste modellen utökats till ca 400 olika diagnoser (Lutz, 2013). 

Broberg m fl (2003) synliggör ett viktigt perspektiv angående DSM-systemet vilket är att 

diagnostiseringsmallen är utvecklad efter fullvuxna människor och inte barn. Likt Kadesjö 

(2007) så lägger Broberg m fl (2003) stor vikt vid att betona faran med detta då barn är i en 

ständig utveckling och genomgår olika faser i livet. Detta tas inte med i 

diagnostiseringsmallen. 

 

3.1.5 Bronfenbrenners systemteori 

 

 Bronfenbrenners systemteori är inte åldersbaserad, utan kan appliceras på vem som helst i 

vilken kultur som helst eller vilken ålder som helst. Barnet skall ses ur ett helhetsperspektiv, 

det är viktigt att inte bara studera de miljöer som barnet befinner sig i utan även observera alla 

närmiljöer och deras samspel mellan varandra, anser Bronfenbrenner. Barnet bär med sig 

erfarenheter från de olika miljöerna, och därmed påverkar de varandra och barnets utveckling 

(Imsen, 2006). Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell består av fyra olika nivåer; 
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Mikrosystem: Den innefattar barnets närmaste miljö, exempelvis familj, skola och vänner. 

Den här nivån har en enorm betydelse för barnets utveckling. Bronfenbrenner ser vikten av att 

barnet är trygg i sin skolmiljö och att barnet ser aktiviteterna där som meningsfulla. 

 

Mesosystem: Innefattas av relationerna mellan barnets närmiljöer, det som har hänt i en miljö 

kan behöva återknytas i den andra. 

 

Exosystemet: Består av miljöer utanför barnet som påverkar denne indirekt, exempelvis 

föräldrarnas arbetsplats eller skolans organisation. 

 

Makrosystem: Den här nivån har inte barnet någon direkt relation till. Den omfattar 

samhälleliga strukturer så som politik (Imsen, 2006). 

 

4. Metod 
 

 En kvalititiv studie valdes för att få en djupare inblick och information för att kunna besvara 

syftet samt frågeställningarna. Intervjuerna planerades efter en så kallad halvstrukturerad 

intervju, vilket innebär att frågorna var förbestämda med förberedda följdfrågor. På detta sätt 

minimerades risken för att intervjuerna skulle kunna bli informationsfattiga (Trost, 1997). 

 

Metoddelen kommer att utgå ifrån Backman (2008) för att strukturera upp metodavsnittet. 

 

4.1 Informanter 

 

 Syftet riktar sig mot vad en diagnos kan ha för betydelse för det enskilda barnet. Lutz (2013) 

redogör för att det finns alldeles för lite forskning kring barns egna upplevelser  om vad det 

innebär att leva med en diagnos.  

 

 Under tidigare verksamhetsförlagda utbildningar har det bland annat uppmärksammats och 

personer med erfarenhet och kunskap har tillfrågats, inom det valda området, ifall de skulle 

kunna ställa upp på en intervju eller ifall de kunde tipsa oss om någon presumtiv informant. 

Det optimala hade varit att få intervjua barn om deras upplevelser, dock var det ett flertal 

faktorer som var med och påverkade; barnets ålder, det faktum att diagnostisering av barn 

sällan förekommer i förskoleåldern, föräldrarnas godtycke, etiska regler att ta hänsyn till etc. 

Fokus lades därför på att genomföra intervjuer med vuxna som dagligen arbetar med barn. 

Det planerade för åtta intervjuer, där följande yrkesgrupper fanns med: förskollärare, 

specialpedagog, förskolechef, Barn- och ungdomshabiliteringen samt Barn- och 

ungdomspsykiatrin. Angående Barn- och ungdomshabiliteringen och Barn- och 

ungdomspsykiatrin togs kontakt via mail med den personalansvarige vid respektive 

institution. I mailet förfrågades den personalansvarige om denne kunde hänvisa oss vidare till 

en lämplig intervjudeltagare, dessvärre svarade ingen. 

 

  

 Alla informanter kom från Västerbottens län. Informanterna var i åldern 20-50 år och 

intervjuerna skedde i en större tätort samt i kringliggande byar. Det intervjuades tre 

förskollärare. Förskollärare 1 hade lång erfarenhet inom det valda området. Förskollärare 2 

hade mycket erfarenhet av att jobba med barn men mindre erfarenhet när det gällde barn med 
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fastställd diagnos. Förskollärare 3 var ny utexaminerad och hade därför lite praktisk kunskap. 

Specialpedagogen som intervjuades hade tidigare arbetat som förskollärare och hade många 

års erfarenheter inom det specialpedagogiska yrket. Förskolechefen hade också arbetat som 

förskollärare och var därför väl insatt i förskoleverksamheten. Förskolechefen hade inte haft 

sin chefsposition i så många år, utan var relativt ny på området.  

 

 Ett följebrev mailades till de fem informanterna, förskollärarna, specialpedagogen och 

förskolechefen. Följebrevet följde Vetenskapsrådets etiska principer (2002), (se Bilaga 1).   

Där framgick information om examensarbetets syfte och mål samt vad förhoppningen var att 

få ut av intervjuerna. Deltagarnas rättigheter vid medverkan, dess anonymitet, tystnadsplikten 

(Trost, 1997) och tillhörande ramfaktorer beskrevs. Tidsramen för intervjuerna var cirka 30 

minuter. 

 

4.2 Material 

 

 Till respektive intervjudeltagare framtogs en intervjuguide där frågorna inriktades efter 

personens profession (se Bilaga 2). Denna bifogades när personen bekräftat sitt deltagande. 

Under intervjuerna användes en mobil för inspelning av samtalet. Detta var deltagarna 

informerade om via följebrevet. Intervjuerna utfördes på respektive deltagares arbetsplats för 

att underlätta proceduren och inge en känsla av trygghet (Trost, 1997) men även för att främja 

deltagarnas vilja att ställa upp. 

 

4.4 Procedur 

 

 Efter deltagarna bekräftat sin medverkan mailades den specifika intervjuguiden ut, som 

utformats efter deras profession (se Bilaga 2). Inför intervjuerna beslutades det att de skulle 

utföras av oss båda. Inledningsvis presenterade vi oss för deltagaren, frågade om denne tagit 

del av intervjuguiden, påminde om konfidentialiteten och tidsramen (cirka 30 minuter) 

rörande intervjun. Vi upplyste än en gång att intervjun skulle komma att spelas in. Samtliga 

ansåg att det var okej. 

 

 Det huvudsakliga ansvaret med att ställa frågorna delades upp. Den ena höll den röda tråden 

till intervjuguiden och den andra bidrog med följdfrågor för att åstadkomma en djupare 

intervju. Trost (1997) tar upp en fördel med att vara två intervjuare. Han menar att så länge 

det sker ett gott samspel mellan de två så kan det ge en rikare intervju med mer betydelsefull 

information och djupare förståelse kring samtalet.  

 

 Avslutningsvis ställdes frågan hur de hade upplevt intervjun och om de ville tillägga 

någonting. Samtliga upplevde intervjun positiv dock att det var ett komplext ämne som inte 

var alltför lätt att ge raka svar på. 
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4.3 Etiska aspekter 

 
 I en undersökning med människor måste hänsyn tas till det grundläggnade 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Detta delas in i fyra allmänna huvudkrav som 

vi redogör för nedan. 

 

4.3.1 Informationskravet 

 

 Här konkretiseras de regler forskare måste följa angående den information intervjudeltagarna 

skall få ta del av. I detta framgår det att deltagandet är frivilligt, att personen har rätt att 

avbryta sin medverkan och att det insamlade materialet endast kommer att användas för 

forskningens syfte (Patel & Davidson, 2003; Trost, 1997; Vetenskapsrådet, 2002). 

4.3.2 Samtyckeskravet 

 

 Forskaren måste skaffa sig deltagarnas samtycke. I de fall där deltagarna är under 15 år måste 

samtycke inhämtas från förälder/vårdnadshavare. I undersökningen har de medverkande rätt 

att bestämma över sin delaktighet, hur länge de vill delta samt ha inflytande över de villkor 

som råder för deltagandet. Oberoende om personen vill medverka eller abryta sitt deltagnade 

under undersökningens gång får ingen typ av påtryckning förekomma (Patel & Davidson,  

2003; Trost, 1997; Vetenskapsrådet, 2002). 

4.3.3 Konfidentialitetskravet 

 

 Uppgifter som kan antyda en persons identitet skall behandlas konfidentiellt och förvaras så 

att obehöriga inte kan få tillgång till uppgifterna. Informanterna skall i den mån det går förbli 

anonyma (Patel & Davidson, 2003; Trost, 1997; Vetenskapsrådet, 2002). 

4.3.4 Nyttjandekravet 

 

 Uppgifter och material som insamlats under forskningens gång får endast användas i det 

vetenskapliga syftet (Patel & Davidson, 2003; Trost, 1997; Vetenskapsrådet, 2002). 
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5. Resultat 
 

 För att göra resultaten lättöverskådliga kommer informanternas beteckningar att förkortas. 

Förskollärarna presenteras som F1, F2, F3. Förskolechefen som FC och specialpedagogen 

som SP. I resultatredovisningen frågorna från intervjuguiden kategoriserats. Under kategori 1 

sammanställs frågorna (F, fråga 1-5. SP, fråga 1-4. FC, fråga 1-5.) som ställts till samtliga 

intervjupersoner. Frågorna handlar om diagnoser och dess betydelse. Övriga frågor 

presenteras utifrån varje intervjudeltagares yrkesbefattning (se Bilaga 3). 

 

5.1 Diagnostisering och dess betydelse 

 

 I sammanställningen av intervjuerna kunde vi se att samtliga deltagare såg både för- och 

nackdelar med diagnostisering av barn. FC kunde se en fördel eftersom det forskas mycket 

om diagnostisering, vilket betyder att de hela tiden söker ny kunskap inom området, vad är 

bra/dåligt? Allesammans betonade, för att diagnostiseringen ska kunna bidra med något 

positivt måste syftet vara rätt, det vill säga att barnets behov och rättigheter står i fokus.  

Exempelvis sa SP: ”Om det fungerar bra är det som en vägskylt. Jaha, det var en diagnos, nu 

vet vi vad den kan innebära, men det är nu jobbet börjar!”. F1 menade att: ”Bara för att du 

får en diagnos så är inte det lösningen på problematiken. Pedagogerna måste hitta strategier 

som funkar för individen så att denne kan anpassa sig efter de regler som råder i 

verksamheten/samhället”. 

 Nackdelar som framkom under intervjuerna var bland annat att även ”normala” barn kan 

fylla de kriterier som råder för diagnoserna ADHD/DAMP. Faran med detta är att 

diagnoserna då kan bli missvisande. SP drog en parallell mellan diagnoser och 

anknytningsteorier. Hen förklarade att problematik i anknytningen mellan barnet och 

föräldrarna kan resultera i ett beteende som påminner om exempelvis diagnoserna ADHD och 

DAMP.  En annan nackdel som lyftes fram under intervjuerna var risken att diagnosen endast 

fungerar som en stämpel och inte används för att ta fram pedagogiska verktyg och strategier. 

SP lyfte en sådan erfarenhet: ”Ja, det var väl det vi visste. Det var en ADHD-unge. Sen 

händer det inte så mycket mer”. FC lyfte också en aspekt:  

 

 Det blir en förklaring till varför man inte fungerar som ”alla andra”.  

Samtidigt kan det bli en självuppfyllande profetia. Jag upplever även att den här 

”normala” ramen krymper men också att det kan ha med stress att göra. Vi 

tänker därför inte på vad vi kan göra annorlunda och det blir istället lätt att söka 

fel hos barnet.  Det behöver inte vara fel det kan vara annorlunda (FC). 

 

 SP reflekterade kring sin egen utveckling och förståelse kring diagnostisering:  

 

 Jag har verkligen varit jättemycket för diagnoser men nu är jag mer tveksam. 

Förut såg jag mer på barnet ur ett diagnosiskt perspektiv, idag fokuserar jag mer 

på barnet som individ. Det räcker inte med en diagnos. Det är mycket 

individuellt och vad som händer sen, vilka lärare barnet får. Det finns lärare som 

säger att det viktiga inte är vad det är utan att det görs en pedagogisk 

kartläggning så att de vet hur de ska jobba. Det är så olika, vissa lärare brinner 

verkligen för det här med att sätta en diagnos, men vad gör de sen då? Det 

kanske inte händer så mycket mer, då har ju inte den där diagnosen hjälpt barnet 

någonting tycker jag. Det finns inget syfte, bara ett konstaterande, inte att nu 
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måste jag som lärare ändra mitt arbetssätt. Och vem kommer hem och tittar hur 

det ser ut hos mamma och pappa? (SP). 

 

 Det framkom att betydelsen av en diagnos är främst för barnet. Skamkänslor att inte kunna 

vara och klara av situationer som andra barn runtomkring kan fråntas barnet. Det är även av 

betydelse i verksamheten och för vuxna runt barnet så att de kan jobba fram pedagogiska 

metoder och strategier, för att ge barnet de bästa förutsättningarna. Vetskapen om diagnosen 

kan också vara av betydelse för föräldrarna, de kan lättare få det stöd de behöver men även få 

förståelse för vad en diagnos kan innebära och på så sätt lätta på skuldkänslorna om ett dåligt 

föräldraskap. ”Känslan som förälder att nu förstår jag. Jag har slitit, jag har gjort allt men 

jag har inte gjort något fel. Det är inte jag som förälder som inte kan uppfostra mitt barn”- 

(FC). 

 

 Både FC och F1 lyfte erfarenheter angående medicinering. Båda hade varit med om tillfällen 

då det fungerat bra för barnet men även där det inte fungerat alls. ”Medicin har hjälpt i vissa 

fall. Fast med bra strategier där vuxna runtomkring finns nära barnet, lär det sig att hitta 

strategier och kan klara sig utan medicin”(F1).  

 

 För alla deltagare, utom F1, var argumentet huruvida ADHD kan ses som en skoldiagnos inte 

så bekant. Samtliga förde dock fram egna spekulationer kring varför ADHD kan anses vara en 

skoldiagnos. F1 betonade att skolan måste förändras. Med det menade denna person att lärare 

idag måste bli tydliga och våga ta ledarrollen, det vill säga ”våga styra upp och visa vilka 

regler som gäller. Färre val för barnen samt färre och tydligare ramar”. 

 F1 pratade även om hur viktig organisationen av miljön är för barnen. Den måste inge lugn 

och med få saker som distraherar.  Ett exempel gavs på detta. En traditionell skolbänk med 

förvaring och lock fungerar bättre än dagens lådor som finns i många skolor. Med lådor måste 

barnen gå och hämta/lämna det de behöver för olika ämnen. Detta skapar lätt oro för barn med 

diagnos. 

 

 Något som spekulerades mycket kring under de andra intervjuerna var vilken roll samhället 

spelar in i detta argument. Citat från intervjuerna: 

 

 Det ställs mycket högre krav på barn i skolan och man kanske inte riktigt 

hänger med. Här i förskolan är det mer fritt. Vi ser barnens olikheter som en 

tillgång, man kan olika saker, behöver olika stöd och klarar olika mycket. Det är 

större tolerans för det här i förskolan än i skolan (F2). 

 

 Hade vi inte konstruerat det samhälle vi har idag och haft de krav som vi har så 

hade diagnoserna kanske inte funnits. Samtidigt anser jag att diagnoser är något 

som finns men frågan är varför de finns? (F3). 

 

 Vidare diskuterade SP och FC att barnens dagar på förskolan ser annorlunda ut idag mot vad 

de gjorde för 20 år sedan. Idag får många barn längre dagar i tidigare ålder. Barngruppens 

storlekar har även förändrats och blivit betydligt större.  

 

 När jag började jobba som förskollärare var det 13 barn i en barngrupp och det 

fick inte vara fler än tre stycken barn under tre år, det var inte hälsosamt. Idag är 

det annorlunda. Nu kan det vara 18 barn i en barngrupp där alla är mellan 1-3 år 

gamla. (SP). 
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 Sedan rådde det en delad mening mellan FC och SP. FC spekulerade kring att skolan förr fick 

resurser när ett barn fått en diagnos fastställd men att det idag inte behövs en diagnos för att få 

tillgång till några resurser. SP trodde motsatsen, att skolan är i behov av att det skall heta 

någonting annars får de inga pengar. 

 

5.1.1 Sammanfattning 

 

Nackdelar med diagnostisering: 

 

 ”Normala” barn kan också stämma på de kriterier som gäller vid diagnostisering 

 Risk för feldiagnostisering  

 När anknytning mellan barn och förälder inte tas i beaktande 

 När diagnosen används endast som en stämpel 

 Samhällets påverkan över diagnostiseringar 

 

Fördelar med diagnostisering: 

 

 Ständigt pågående forskning för att få ny kunskap inom området 

 När barnets behov och rättigheter står i fokus 

 Barnet får lära sig personliga strategier och metoder  

 

 

Betydelsen av en diagnos: 

 

 Barnet får förståelse om sig själv 

 Verksamheten kan anpassas efter barnet med metoder och strategier 

 Föräldrar får lättare stöd och hjälp från samhället 

 

5.2 Förskollärarnas syn på arbetet för det enskilda barnet i verksamheten. 

 

 Alla förskollärare beskrev under intervjuerna hur deras egna funderingar, kring ifall ett barn 

kan behöva utredas, alltid börjar med en magkänsla. De menade att dessa barn utmärker sig 

väldigt tydligt från den övriga barngruppen. En återkommande faktor är att barnet inte klarar 

av samspelet med andra barn, det kan vara så att barnet inte hänger med i lekar eller blir 

väldigt fysisk. 

 

  Informanterna lyfte fram aspekter som de ansåg var viktiga för arbetet i verksamheten. Ett 

barn behöver en vuxen som finns nära tillhands för att kunna hjälpa till i lekar, vara lyhörd för 

sammanhanget barnet befinner sig i och skapa en nära relation till barnet och dess föräldrar. 

”Det gäller att anpassa efter barnets behov och se över syftet med de bedömningar och val 

man som pedagog gör för barnets bästa. Detta anser jag såklart är viktigt med alla barn.”- 

(F3). Detta var även F1 inne på under intervjun: ”Ett tydligt dagsschema med strikta ramar 

och rimliga mål, uppsatta efter barnets förmåga och behov är jätteviktigt i verksamheten”.  

F1 fortsatte att berätta om en strategi, ett så kallat belöningssystem som visat positiva resultat 

när denne person arbetat med det; ”Jag har själv arbetat med ett så kallat belöningsystem 

med äldre barn. De fick då göra något de tyckte om vid avklarad utmaning. Om de inte 

klarade utmaningen visste de vad konsekvensen blev, det vill säga ingen belöning”. 
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 Samtliga förskollärare var eniga om arbetslagets betydelse för ett progressivt arbete i 

verksamheten. De lyfte vikten av god kommunikation, att kunna stötta varandra genom 

jobbiga situationer, vara flexibla och lyhörda för varandras tankar. De menade att detta krävs 

för att kunna jobba och sträva mot samma mål. I de fall då det inte sker någon förbättring för 

barnet i verksamheten eller i de fall där det fortfarande finns en oro för barnet ansåg 

pedagogerna att expertis bör kallas in. I dessa fall kontaktar de exempelvis specialpedagog, 

barnhälsoteam, psykolog, barnavårdscentralen eller så kopplar de in elevhälsan direkt. 

 

5.3 Specialpedagogens arbete och dess syfte för det enskilda barnet. 

 

 När SP intervjuades berättade hen om hur ett förebyggande arbete kan se ut. Eftersom ett 

barn väldigt sällan får en diagnos fastställd i förskoleåldern så ses arbetsinsatsen som 

förebyggande istället för att arbeta mot en specifik diagnos. Det börjar med att rektorn hör av 

sig. SP får sedan, innan besöket, information om vad pedagogerna observerat kring barnet i 

förskolan.  

 

 Vid besöket försöker SP vara så neutral som möjligt, detta för att skapa sig en egen 

uppfattning. Oftast möts SP upp av ansvarspedagogen men hen vill helst träffa hela 

arbetslaget. På så sätt blir det lättare att få en helhetsuppfattning om hur gruppdynamiken i 

arbetslaget ser ut samt hur SP kan vägleda pedagogerna att bli samspelta och jobba mot 

samma mål. SP besöker alltid en förskola ett flertal gånger för att få en så bred uppfattning 

som möjligt:  

 

 Det blir flera gånger, en gång är bara den gångens sanning och fem gånger är 

bara den sanningen. Många gånger skärper pedagogerna till sig när jag ska 

komma, eller tvärtom, att pedagogerna tänker att de inte ska göra någonting för 

då får jag se hur jävligt de har det  eller att jag ska se hur jävlig ungen är. Det 

säger ju mer om pedagogerna än om barnet. För om de visar mig hur det går för 

barnet när pedagogerna är som bäst blir mina observationer mer rättfärdiga och 

då vet jag vilken utmaning jag ska ge pedagogerna (SP). 

 

 På förskolan lägger SP fokus på att leka tillsammans med barnet, hen är med i själva leken 

och för undertiden ett löpande protokoll. När SP inte leker med barnet så brukar hen säga att 

hen samlar på lekar om barnet undrar vad SP skriver. Detta görs för att barnet ska kunna 

fortsätta sin lek och inte fokusera på SP. 

 

 I det enskilda arbetet brukar SP leka ett så kallat lekarbete tillsammans med barnet, där får 

barnet träna på det den behöver, exempelvis samspel. Barnet kan sedan ta med sig de nyvunna 

kunskaperna tillbaka till barngruppen. Arbetet sker på hens kontor. Miljön är inbjudande, 

färggrann och full med leksaker. Detta är viktigt enligt SP för att ge barnet en trygg atmosfär 

att vistas i. Barnet får själv bestämma om denne vill komma och leka hos SP, det är inget 

tvång. 

 

 Målet för SP är att stötta och ge barnet verktyg som denne kan använda sig av för att hantera 

situationer, både nu och senare i livet. Att handleda pedagoger är ett annat mål för SP så att de 

får mer kunskap och verktyg, dessa kan de då använda i framtida situationer. Ett tredje mål är 

att bygga broar mellan förskola och hem. Här är det viktigt att få föräldrarna att förstå att 

arbetet sker tillsammans med dem, inte emot dem.  
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 Mitt mål är inte att alla ska bli lika, vi är alla olika. Målet är istället att de ska 

kunna klara av sin ”annanhet” och bli accepterade för den de är. Mitt mål är 

egentligen att göra mig själv arbetslös, för om jag gör ett bra jobb behöver jag 

inte komma tillbaka (SP). 

 

5.4 Förskolechefens ansvar för det enskilda barnet. 

 

 FC förklarade att kriterierna för att få resurser till verksamheten är väldigt individuella. Allt 

beror på barnet de söker resurs för men även barngruppen och de verksamma pedagogernas 

kunskaper . FC beskrev att det är komplicerat och krävs mycket pusslande för att sätta in fler 

resurser, ”Var finns det mest behov just nu och hur kan vi lösa det på bästa sätt?”. Inför varje 

termin går FC noggrant igenom vilka barn det finns på förskolorna, vilken avdelning 

respektive barn ska vara på, vilka barn är i behov av särskilt stöd och vilka pedagoger som 

passar bäst in på vederbörlig avdelning. Efter detta tar FC fram ett förslag som sedan 

presenteras för personalen. 

 

 Omorganisering av personal mitt i en termin är väldigt ovanligt, om behovet är stort kan extra 

personal sättas in på avdelningen. Detta kan medföra att FC vid budgetredovisning får stå till 

svars varför budgeten har dragit över. ”Det där med mer personal är egentligen en kortsiktig 

lösning. Man köper sig tid, kanske lugn och ro, att barnet får gå undan lite, kanske gå på en 

promenad men den medvetna träningen är svårare att få till” (FC).  

 

 Resurserna ser olika ut beroende på behov men generellt sätt finns det en specialpedagog att 

få hjälp utav. Berörda ansvariga träffar BVC en gång i månaden. För att få prata om ett 

specifikt barn krävs godkännande av vårdnadshavarna. 

 

 FC förklarade att hens ansvar gentemot det enskilda barnet handlar om att ge denne så 

mycket resurser som möjligt men även att stötta personalen i deras jobb. Det krävs att FC 

söker den hjälp det finns att få och ”ropa högt när det inte går längre”. 
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6. Resultatanalys 
 

 Här kommer resultaten från intervjuerna att analyseras. De kommer att presenteras i samma 

ordning som i resultatredovisningen (Patel, 2003).  

 

 6.1 Diagnostisering och dess betydelse 

 

  I resultatet framgick det att alla informanterna ansåg att det finns både för- och nackdelar 

med diagnostisering. Lutz (2013) argumenterar också för detta och menar att diagnostisering 

är komplext och får inte förenklas. Utifrån detta drogs slutsatsen att diagnostisering är 

komplicerat och kräver mycket reflektion, därför är det svårt att se endast positiva eller 

negativa aspekter med det. 

 

 Det framgick från intervjuerna att deltagarna kände en viss oro över att en diagnos kan bli 

enbart ett konstaterande eller en stämpel som barnet får bära med sig. Detta hade de själva 

erfarit och det kan styrkas med Kärfves (2000) kritik gentemot diagnostisering. Följden, 

menade deltagarna,  kan innebära att barnet inte får den hjälp och det stöd som barnet behöver 

eller att de stora individuella skillnaderna glöms bort i samband med diagnosen. Även 

Kadesjö (2007) problematiserar över det som beskrivs i ovanstående reflektioner. Vi kan se, 

utifrån resultaten, att de individuella behoven kan glömmas bort då diagnosen endast används 

som en stämpel på barnet. 

 

 Samtidigt ansåg informanterna att diagnostisering kan gynna barnet om den används med rätt 

syfte, anpassat efter det enskilda barnets individuella behov. Så som Skollagen (1985:1100) 

understryker, så skall verksamheten utgå från varje barns behov. Kadesjö (2007) menar att när 

detta prioriteras i verksamheten får barnet möjlighet att lära sig olika strategier samt får 

verktyg för att kunna ta sig igenom svåra situationer. Här drar vi slutsatsen att syftet är av 

avgörande betydelse. När denna ligger till grund för verksamhetens progressiva arbete kan 

pedagogerna lättare planera för att ge barnet de bästa förutsättningarna för den individuella 

utvecklingen. 

 

 Det framkom att deltagarna tyckte att betydelsen av en diagnos först och främst gynnade 

barnet. De menade att skamkänslor som barnet bär på skulle kunna minska vid vetskapen om 

en diagnos, det vill säga att barnet får förståelse om varför det har svårigheter med vissa saker 

som andra barn klarar av. Det är även av betydelse i verksamheten så att pedagogerna kan 

jobba fram pedagogiska strategier och metoder för barnets skull.  

 

 Gillberg (2005) förespråkar att barnet gynnas av att få en diagnos så tidigt som möjligt vilket 

även Kadesjö (2007) gör. De menar att vid en tidig diagnostisering kan barnet bygga upp en 

förståelse om sig själv men även hitta metoder och strategier att använda sig utav. Så som det 

lyfts ovan kan vi se att en tidig diagnos då skulle kunna gynna barnet och fungera som en 

vägledning. På så sätt kan barnet få hjälp av pedagogerna att utveckla fungerande verktyg för 

att kunna fungera i samhället redan från ung ålder. 

 

 En ytterligare positiv aspekt som lyftes fram i resultatet var hur diagnosen kan vara av 

betydelse för barnets föräldrar då de lättare kan få hjälp och stöd från samhället. Kadesjö 

(2007) menar att diagnosen kan leda till att föräldrarna får möjlighet att söka stöd från 

samhället och få mer kunskap inom området. Kärfve (2000) skriver att föräldrarnas 

skuldkänslor, att inte kunna uppfostra sitt barn, fråntas. Sammanfattningsvis kan vi se att 
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diagnosen kan bli till fördel i de fall där föräldrarna känner sig misslyckade. De får istället en 

förklaring till varför de inte når fram till barnet. 

 

 Frågan om skoldiagnosen var under intervjuerna ett intresseväckande ämne där många 

spekulationer och tankar kom fram. De diskuterade kring samhällets betydelse, vad som anses 

normalt och hur dessa normer och krav påverkar barnen samt synen på dem. Det spekulerades 

också kring huruvida samhällets ouppnåeliga krav bidrar till en ökning av diagnostiseringar. 

Lutz (2009/2013), Kärfve (2000) och Broberg m fl (2003) lyfter att kulturen som råder idag 

ställer höga krav på hur barn föväntas vara, vilket bidrar till att samhället söker fler avvikelser 

hos det enskilda barnet. Vår konklusion blir att samhället påverkar hur vuxna ser på barn men 

även att den tillåtande attityden som bör gälla kring den individuella utvecklingen stramas åt 

på grund av de normer och värderingar som råder. 

 

 I resultatet framgick det att två av informanterna hade erfarenheter rörande medicinering av 

barn som fått en diagnos fastställd. Båda nämnde fall där det fungerat bra men även där det 

inte fungerat alls. Medicinering tolkas ur olika perspektiv i litteraturgenomgången. Lutz 

(2009/2013) och Kärfve (2000) är kritiska till detta då det bland annat inte finns några 

långtidsstudier för att se vilka biverkningar medicinen kan medföra. Gillberg (2005) håller 

med till en viss del då han ser en risk med att medicin kan ges till någon som egentligen inte 

behöver den. Trots detta skriver han att medicin är relativt ofarligt och kan gynna barnet 

längre fram i livet. Vi drar en slutsats här och tolkar frågan om medicinering som mycket 

problematiskt eftersom det inte finns tillräckligt med forskning inom området. 

 

 En annan tanke som framgick under intervjuerna var hur hemförhållandet påverkar barnet 

och dess beteende.  Samtliga informanter menade för att kunna få en helhetsuppfattning så 

måste miljöerna runtom barnet tas med i beaktande.Vidare diskuterades det hur 

skolan/förskolan måste vara extra noga med att se över miljön och organisationen i 

verksamheten så att den kan anpassas efter det enskilda barnet med en fastställd/ misstänkt 

diagnos. Gillberg (2005) skriver om hur miljön bör utformas efter barnets behov och Kadesjö 

(2007) lyfter hur en genomtänkt organisation kan vara uppbyggd (se s. 7). Ett exempel på 

detta kan, enligt Gillberg (2005), vara en stimulansfattig miljö med tydliga ramar och 

dagsrutiner. Imsen (2006) redogör också för Bronfenbrenners systemteori som trycker på 

vikten av att se barnet ur ett helhetsperspektiv eftersom barnet tar med sig erfarenheter från en 

miljö till en annan. Slutsatsen här blir att barnets samtliga miljöer formar och påverkar den 

individuella utvecklingen. Ett beteende som barnet har och som pedagogerna kanske ser som 

ett problem kan bero på en miljö som de inte tar hänsyn till. Om pedagogerna inte fokuserar 

på samtliga miljöer missar de viktiga aspekter som de måste ha med i åtanke vid 

verksamhetsplaneringen.  

 

6.2 Förskollärarnas syn på arbetet för det enskilda barnet i verksamheten. 

 

 Förskollärarna beskrev hur en första misstanke om ett barn behöver utredas alltid börjar med 

en så kallad magkänsla. Med det syftade de på barn som utmärker sig tydligt från den övriga 

barngruppen. Utmärkande drag brukar, enligt förskollärarna, vara hur barnet inte klarar av att 

samspela med andra barn, hänga med i lekar och blir ofta fysisk. Gillberg (2005) beskriver 

hur barn med en diagnos utmärker sig genom att inte ta till sig av förmaningar, tillsägelser 

eller uppmuntran. Dock är han medveten om utvecklingens påverkan (se s. 5). För att kunna 

hjälpa och stötta barnet i dess utveckling samt anpassa verksamheten till dess behov lyfte 

förskollärarna viktiga aspekter för arbetet i verksamheten: Att vara lyhörd för sammanhanget 
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barnet befinner sig i, skapa en nära relation till barnet och dess föräldrar, vara en tydlig och 

konsekvent ledare samt att det alltid ska finnas en vuxen nära tillhands vid olika situationer 

barnet befinner sig i under dagen. Kadesjö (2007) beskriver liknande aspekter (se s. 7).  

Förskollärarna var inne på samma linje som Lutz (2013), att dessa generella metoder kan 

gynna hela barngruppen utan att ett specifikt barn behöver pekas ut. Slutsatsen här blir att det 

går att uppmärksamma ett utmärkande barn men det är svårt att kunna redogöra för vad det är 

för beteende som är avvikande. Generella metoder kan med fördel användas i alla 

barngrupper (se s. 7). 

 

 I ett arbetslag krävs det god kommunikation, att stötta varandra genom jobbiga situationer 

samt vara flexibla och lyhörda för varandras tankar. Förskollärarna menade att detta är 

grundläggande för att kunna jobba och sträva mot samma mål. Lutz (2013) menar att ett väl 

fungerande arbetslag kan vara tillräckligt för att uppnå en elevanpassad skola. Här ser vi klart 

och tydligt hur arbetslagets dynamik är avgörande för det progressiva arbetet i 

förskolan/skolan. 

 

6.3 Specialpedagogens arbete och dess syfte för det enskilda barnet. 

 

 I det förebyggande arbetet besöker specialpedagogen barnet, verksamheten och pedagogerna 

ett flertal gånger för att få en så pass rättvis bild som möjligt, detta krävs, menade hen, för att 

kunna planera arbetsinsatserna för det enskilda barnet. Lutz (2009/2013) skriver att pedagoger 

på förskolan saknar den form av expertis som behövs för att kunna göra en rättvärdig 

bedömning. Kärfve (2000) poängterar också hur viktigt det är för bedömningen att en expert 

möter barnet i dess naturliga miljö. Sammanfattningsvis kan vi återigen, ur specialpedagogens 

perspektiv, se hur viktigt det är i arbetet för det enskilda barnet att arbetslaget jobbar efter 

samma strategi och mot samma mål. Det är också av stor vikt att en expert kliver in i barnets 

vardag istället för att barnet ska observeras i en okänd miljö, resultaten kan då inte alltid bli 

rättvisande. 

 

 I sitt arbete med barnet fokuserar specialpedagogen på att stötta och ge barnet grundläggande 

verktyg som denne kan använda sig av i sin vardag och senare i livet. Kadesjö (2007) tycker 

att det är mycket viktigt att stötta barnet att finna strategier och metoder i tidig ålder. Vi kan 

se att följden av ovanstående argument är att, genom individanpassade strategier och metoder, 

kan barnet bli tryggare i sig själv och lära sig att hantera jobbiga situationer genom livet.  

 I Lpfö98 betonas vikten av att samarbeta med föräldrar för att ge barnet de bästa 

förutsättningarna. Ett av de viktigaste momenten i specialpedagogens arbete är att bygga broar 

mellan barnets föräldrar och förskolan/skolan. Hen menade att det är viktigt att få föräldrarna 

att förstå att målet är att tillmötesgå dem och samarbeta för att kunna hjälpa barnet i dess 

utveckling. Målet med arbetet är att handleda pedagogerna och ge dem de verktyg de behöver 

för att kunna hjälpa barnet i verksamheten. Lutz (2013) poängterar att föräldrarnas kunskap 

om sitt eget barn måste tas tillvara på. För att kunna ge barnet de bästa förutsättningarna ser vi 

att alla vuxna runt barnet måste samarbeta och vara tillmötesgående mot varandra. 
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6.4 Förskolechefens ansvar för det enskilda barnet. 

 

 Förskolechefens ansvar gentemot barnet handlar om att få fram så mycket resurser som 

möjligt utefter barnets behov. Resurserna handlar bland annat om sätta in extra personal, att 

stötta de verksamma pedagogerna i deras arbete och ta hjälp av en specialpedagog eller/samt 

BVC. Det som kan försvåra arbetet är om vårdnadshavarna inte godkänner de tänkta 

insatserna för det enskilda barnet.  

 

 Även förskolechefen arbetar förebyggande genom att noggrant, inför varje termin, gå igenom 

vad som blir bäst för det enskilda barnet, barngruppen och pedagogerna. Förskolechefen har 

också en budget att förhålla sig till, prioriteringar måste därför göras. Detta kan bidra till att 

hen får stå till svars om budgeten överskrider. Skolverket (2005) skriver att de bedömningar 

som görs av förskolans personal och dess chef i allra största grad bör tas på allvar när beslut 

tas rörande stödresurser. Här ser vi att ett dilemma kan uppstå om kommunerna väljer att 

begränsa förskolans budget. Även om förskolechefen vill ge det enskilda barnet de resurser 

denne behöver så kan de ekonomiska aspekterna försvåra arbetet. 

7. Diskussion 

 
 Här kommer vi att kritiskt granska och diskutera kring resultaten vi fått fram från 

intervjuerna, det vi har lyft i litteraturgenomgången samt våra egna reflektioner. För att 

underlätta för läsaren kommer diskussionen utformas på ett liknande sätt som 

litteraturgenomgången, med underrubrikerna:  föräldrar, det enskilda barnet och pedagogens 

arbetssätt. 

 

7.1 Föräldrar 

 

I vår inledning med syfte och frågeställningar fokuserade vi inte kring diagnosens betydelse 

för föräldrar och hur det i sin tur påverkar det enskilda barnet. Trots det kom en stor del av 

undersökningen att handla om just detta. I litteraturgenomgången föll det sig naturligt att 

skriva om föräldrar eftersom vi anser att de är av störst betydelse för barnets fostran och 

utveckling (Lpfö98).  

 

 I resultatet framkom det hur föräldrars skuldkänslor kan fråntas i de fall där barnet får en 

diagnos fastställd men även att det leder till ökat stöd från samhället. Detta stämmer överens 

med den litteratur vi granskat, då Kadesjö (2007) skriver hur vetskapen om en diagnos kan ge 

föräldrarna en känsla av tillhörighet då de kan söka sig till andra i liknande situation och 

utbyta erfarenheter och kunskaper med varandra. Kärfve (2000) skriver också att diagnosen 

kan lugna och stötta föräldrarna, dock poängterar hon starkt att risken blir att det 

grundläggande ansvaret flyttas från föräldrarna till barnet.  

 

 Vi anser att diagnostisering är ett mycket komplext ämne då risken finns att blir till en 

nackdel för barnet. För att diagnosen skall kunna bli en fördel för barnet måste syftet med 

diagnosen hela tiden hållas levande, granskas och reflekteras över av samtliga vuxna som 

finns runt barnet (föräldrar, släktingar, pedagoger och inkopplad expertis). Vi menar, om det 

blir som Kärfve (2000) skriver, att ansvaret flyttas över på barnet så har syftet med diagnosen 

misslyckats. Istället för att stötta och hjälpa föräldrarna att hitta gynnsamma strategier för att 
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kunna hjälpa sitt barn kan det medföra att fel istället söks av de vuxna hos det enskilda barnet. 

Kärfve (2000) menar även att föräldrar lätt kan tappa självförtroendet, i och med en 

diagnostisering, när det kommer till att fatta beslut rörande sitt barn. Vi anser att föräldrar har 

den största kunskapen om sitt eget barn. Detta är viktigt att komma ihåg i arbetet för det 

enskilda barnet (Lpfö98). Om förskolans personal strävar mot att bygga broar mellan 

förskolan och hemmet, underlättar det, så som specialpedagogen och förskollärarna lyfte 

under intervjuerna, att kunna skapa goda relationer så att det finns en stadig grund att utgå 

ifrån i arbetet för det enskilda barnet.  

 

 Vi tycker även att det är viktigt att komma ihåg att föräldrarna bär det största ansvaret 

gentemot sitt barn. Med det menar vi att det hela tiden krävs engagemang från deras sida så 

att inte allt ansvar hamnar hos förskolan/skolan. Diagnosen får inte bli en enkel utväg för 

föräldrarna utan ska endast ses som en typ av vägledning så att de kan bygga upp en bättre 

relation till sitt barn. 

 

Lutz (2009/2013) skriver att när en utredning görs så händer det i många fall att det inte tas 

hänsyn till barnets hemförhållanden. För att få en helhetssyn och kunna ge barnet rätt hjälp är 

det viktigt att få med samtliga faktorer (se s. 8) som påverkar (Imsen, 2006). Vi tänker att det 

kan finnas brister i föräldraskapet och att de då behöver stöttning och verktyg för att kunna 

hjälpa sitt barn, ta ansvar och klara av att hantera det egna föräldraskapet.  

 

 Specialpedagogen lyfte i intervjun att det är viktigt att se till barnets olika miljöer eftersom 

barnet tar med sig sina erfarenheter och intryck till förskolan/skolan. Hen poängterade att 

föräldrar i de allra flesta fall vill sitt barns bästa men kan inte alltid tillgodose behoven av 

olika anledningar. Vi samtycker med specialpedagogen och anser att pedagoger måste utgå 

ifrån att alla föräldrar vill sitt barns bästa, tro gott om föräldrarnas vilja att vara en bra förälder 

men att de kanske behöver stöttning och vägledning för att kunna nå dit. Vid misstanke eller 

oro att något mer allvarligt påverkar barnet hemmavid, så som misshandel eller missbrukande 

föräldrar,  anser vi självklart att pedagogerna måste ta sitt ansvar och göra en anmälan så att 

barnet får den hjälp det behöver. 

 

7.2 Det enskilda barnet 

 

”ADHD/DAMP är ett av de stora folkhälsoproblemen i vår tid” Gillberg (2005, s.31). 

 

 Ovanstående citat anser vi vara ogenomtänkt och oprofessionellt uttryckt av en högt uppsatt 

professor som har makten att påverka forskningen inom området. Vi finner att det här är ett 

komplext ämne med många faktorer som påverkar uppkomsten av dessa diagnoser. Vi tänker 

exempelvis på hur samhället påverkar synen och kraven på barn idag. Detta var något som 

lyftes av samtliga deltagare under intervjuerna och som det spekulerades mycket kring. Om vi 

inte hade haft de krav vi har idag kanske diagnoserna inte hade fått den framfart den fått. Lutz 

(2009/2013) menar att kategoriseringar skapas av att vuxna letar avvikelser och fel hos barnet. 

Vad är då egentligen normalt? Vi anser att detta är en fråga som borde få ta större plats i 

debatten rörande den ”normala” utvecklingen. Om vi drar en hård parallell så menar vi att 

diagnoserna ADHD/DAMP ställs i de fall då barn inte passar in i samhällets normer och 

värderingar. Vidare spekulerar vi kring vem det egentligen är som har makt och befogenhet 

att avgöra detta (Lutz, 2009/2013; Broberg m fl,2003; Kärfve, 2000). Vi tycker att syftet med 

diagnosen måste problematiseras, inte enbart av föräldrar och förskolepersonal utan även av 

psykologer och andra typer av experter. Först när alla faktorer som påverkar det enskilda 
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barnets utveckling, de socioekonomiska- och kulturella förhållandena, kan strategier och 

metoder för att kunna hjälpa barnet arbetas fram. 

 

 Gillberg (2005) skriver hur diagnosen ADHD/DAMP kan urskiljas redan i förskoleåldern 

samt att det gynnar barnet om diagnosen upptäckts så tidigt som möjligt, innan barnet hinner 

börja i skolan. Problemet som vi ser med detta är att beteenden som han anser sig vara 

utmärkande för barn med ADHD/DAMP även går att uppmärksamma hos så kallade 

”normala” barn. Detta lyftes även under intervjuerna med problematiken att det finns något 

som utmärker dessa barn. Intervjudeltagarna beskriver det som en ”magkänsla”, dock menade 

de att ”normala” barn också kan fylla de kriterier som finns för diagnoserna. Vi tycker inte att 

diagnoser ska ställas på barn i förskoleåldern eftersom de befinner sig under ständig 

utveckling samt att detta ter sig olika från barn till barn, i olika stadier och takt (Gillberg, 

2005; Kadesjö, 2007). Utifrån dessa argument håller vi inte med Gillbergs (2005) syn på att 

en screening bör utföras på barn redan på  BVC (5-6 år). På förskolan ses varje barns 

olikheter som tillgångar i gruppen, vilket framkom under resultaten. Det här tycker vi är ett 

hälsosamt synsätt att ha på barn, att det är bra att vara olika. Vi fruktar att dessa synsätt som 

råder i förskolan skulle komma att försvinna om screening fördes in i så tidig ålder och att det 

riskerar att vuxna omkring barnet börjar leta efter ytterligare avvikelser. Detta kan enligt oss 

inte medföra något positivt för ett litet barns utveckling. 

 

 Vad är syftet med att medicinera ett barn under utveckling? Detta är en fråga vi burit med oss 

länge. Som vi lyfte i resultatanalysen ser vi på medicinering ur en mycket problematisk 

synvinkel. Dels för att det inte finns tillräckligt med forskning kring vilka biverkningar och 

följder intaget av medicin kan resultera i, men även då det beskrivs av den legitimerade 

läkaren Leif Elinder (Kärfve, 2000) som att barn med ADHD/DAMP erbjuds ett 

amfetaminpreparat för göra dem lugnare. Vi ser medicinering som en alltför enkel utväg i ett 

så pass komplicerat sammanhang. Det handlar om ett litet barn under utveckling där bland 

annat hjärnan är långt ifrån färdigutvecklad. Att då stoppa i barnet narkotika är för oss 

obegripligt.  

 

 Feldiagnostiseringar tillhör inte ovanligheten när det kommer till diagnoserna ADHD/DAMP 

(Gillberg, 2005). Utifrån detta anser vi att det är ännu mer skrämmande att ge barn medicin 

som en slags ”lösning” på en svårhanterlig situation. Däremot så vet vi om de fall då medicin 

har verkat positivt för individerna i fråga. Dock fick de medicinen i vuxen ålder och inte i 

förskoleåldern. Någonstans kan vi se att medicin kan vara av positiv karaktär för en 

färdigutvecklad individ. Vi vill ändå framhålla att vi tror mest på förebyggande arbete för det 

enskilda barnet i förskolan/skolan där det får hjälp att hitta metoder och strategier som 

fungerar för de egna behoven och förhoppningsvis kan resultera i att medicinering aldrig skall 

behöva bli aktuellt för individen. 

 

7.3 Pedagogens arbetssätt 

 

 ”En skola för alla” kan tolkas ur olika perspektiv (Hjörne & Säljö, 2008). Enligt vår mening 

måste varje pedagog ta eget ansvar över att verksamheten anpassas efter varje individ oavsett 

vilka behov och förutsättningar barnet bär med sig. För att pedagogerna ska kunna uppnå en 

individanpassad skola/förskola krävs det att pedagogen arbetar fram generella resurser som 

gynnar hela barngruppen men som är framtaget för ett specifikt barns behov (Lutz, 2013). Här 

tänker vi att dessa generella resurser är bra att ha som grund i den dagliga verksamheten, 

exempelvis ett bildschema som visar hur dagen på förskolan ser ut. Detta gynnar alla barn, 
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oavsett behov, och skapar en trygghet då de själva kan gå och titta på schemat när de vill. 

Dessa grundläggande resurser kan sedan utvecklas om det visar sig finnas behov för det. 

Genom att använda sig av sådana här typer av strategier så anser vi att risken för att ett barn 

kan bli utpekat i den övriga barngruppen minimeras (Lutz, 2013). 

 

 I resultatet från intervjuerna framgick följande punkter som viktiga för arbetet i 

verksamheten: 

 

 Tydlig och konsekvent ledare 

 Närvarande vuxna 

 Strikta ramar med rimliga mål 

 Skapa nära relationer 

 Utformning av miljön 

 Gott samarbete i arbetslaget 

 Hålla reflektionen levande 

 Organisation av verksamheten 

 

Tydlig och konsekvent ledare och närvarande vuxna: 

 

 För att kunna skapa en god gruppdynamik krävs det av pedagogen att inta rollen som ledare. 

Vi anser att barn idag får för många alternativ att välja mellan. Av egna erfarenheter så ser vi 

att detta är något de allra flesta barn inte kan hantera utan att bli stressade och osäkra. Därför 

tycker vi att det behövs en god ledare som ligger steget före, ser sammanhanget, vad barnen 

behöver och kan fatta snabba beslut när det krävs, exempelvis genom att minimera 

valalternativen i en svår situation och på så vis hjälpa barnen (Kadesjö, 2007). 

 

Strikta ramar med rimliga mål: 

  

Vi anser att rutiner och ramar inte behöver betyda att barnens inflytande, kreativitet och lust 

att lära försvinner, snarare tvärtom, att de skapar en form av trygghet så att barnen vågar ta för 

sig mer och mer (Kadesjö, 2008). Dock får det inte bli till tomma ritualer utan syftet med 

målen och ramarna måste hela tiden reflekteras över så att de gynnar barngruppen. 

 

Skapa nära relationer: 

 

 För att kunna skapa en individanpassad miljö vet vi egna erfarenheter att det krävs att 

pedagogerna lägger mycket energi på att skapa nära relationer till barnet och dess 

vårdnadshavare. Genom att ha ett genuint intresse för barnet och dess omgivning kan 

pedagogerna anpassa sitt förhållningssätt och bemötande efter deras behov så att det skapas en 

trygghet för barnet och dess vårdnadshavare. Vi anser att den personliga kontakten är en av de 

viktigaste komponenterna för att kunna utföra ett gott och utvecklande arbete. Görs detta 

underlättar det att utforma verksamheten efter den enskilda individen men även att 

vårdnadshavare och pedagoger kan samarbeta och jobba mot samma mål. 

 

Utformning av miljön: 

 

 Miljön kan ses som en fjärde pedagog. Med det syftar vi på att utformningen av miljön i 

verksamheten är viktig då den kan agera som en resurs. En viktig aspekt som vi 

uppmärksammat är att pedagoger måste ha i åtanke att barn med ADHD/DAMP ofta har svårt 

att vistas i stor grupp, därför kan det vara bra om miljön erbjuder enskilda utrymmen där 
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barnen kan leka mer ostört och i mindre grupper. En annan aspekt att tänka på är att en 

överdriven mängd stimuli i miljön också kan påverka dessa barn negativt (Gillberg, 2005). 

Under verksamhetsförlagd utbildning samt vid vikariat har vi sett att detta är fullt möjligt att 

åstadkomma. Genom att observera vad barnen tycker om och se över vilka behov som finns i 

barngruppen kan en planering och omorganisering av miljön utföras som gynnar barnen. 

Miljön blir då ,enligt oss, en fjärde pedagog i verksamheten. 

 

Gott samarbete i arbetslaget, hålla reflektionen levande och organisation av verksamheten: 

 

 Vi anser att det är av stor betydelse att kommunikationen fungerar i arbetslaget, där samtliga 

är lyhörda och öppna för varandras tankar och idéer. På så sätt håller pedagogerna 

reflektionen kring barngruppen och verksamheten levande. Vi anser att om personalen hjälper 

och stöttar varandra i arbetslaget leder det till ett mer sammansvetsat team som då kan på ett 

mer effektivt sätt jobb mot samma mål och syfte (Lutz, 2013). Vi fruktar att om detta inte 

uppnås finns risken att pedagogerna fattar dåliga beslut som leder till segregerande lösningar i 

barngruppen. Ifall pedagogerna inte kan komma överens om vad som är bäst för barnen, kan 

frustrationen som pedagogerna ha gentemot varandra skapa en orolig atmosfär i 

verksamheten. Detta kan leda till att det ”besvärliga” barnet blir direkt lidande till följd av 

pedagogernas brist på professionalitet. Det finns då kanske ingen acceptans för barnets 

beteende, vilket kan leda till segregerande lösningar så som att barnet blir borttagen från 

aktiviteter. Följden då kan bli att barnets självkänsla sänks och negativa beteenden stärks. 

 

 Kärfve (2000) argumenterar för att segregerande lösningar aldrig kan vara positiva, istället 

behöver barnen öva sig på att vara i ständig kontakt med andra barn. Vi vill här föra fram vår 

personliga åsikt och poängtera att så länge pedagogen har rätt syfte med de beslut som tas 

angående ett barns utveckling så behöver inte enskilt arbete med denne vara segregerande. Ett 

barn kan behöva få möjlighet att träna på något enskilt för att sedan kunna ta med sig den 

nyvunna kunskapen in i leken med andra barn. 

 

 Av egna erfarenheter vet vi att det i förskoleverksamheterna handlar mycket om 

dokumentation av enskilda barn, barngruppen och det pedagogiska arbete som utförs. 

Dokumentationen finns till för att synliggöra verksamheten och barnens tid på förskolan, detta 

för att hela tiden kunna förbättra verksamheten och tillgodose de behov finns. Problemet som 

vi ser med dokumentation är den tidsbrist som råder på förskolan/skolan, att tid tas från 

barngruppen och att det är stor brist på kunnig personal. Dessa faktorer försvårar 

dokumentationens syfte, att kunna göra en korrekt och rättvis bedömning för ett fortsatt 

progressivt arbete (Lutz, 2009/2013).  

 

 Något som vi fastnade för i litterturgenomgången var Kärfves (2000) syn på dokumentation, 

hur en rättvärdig bedömning måste ske i barnets naturliga miljö, att ansvaret för 

dokumentationen måste ligga hos en expert och inte på förskolepersonalens kunskaper. Vi 

finner att hennes argument är intressanta och har förståelse för vad hon menar. Med tanke på 

den tidsbrist som finns och pressen som förskolepersonal står inför så tror vi att de inte kan 

göra en rättvärdig bedömning när dessa faktorer hela tiden påverkar. Därför anser vi att det 

skulle gynna barnen och förskollärarna om en expert kunde kliva in i verksamheten, utföra 

observationer och samarbeta med arbetslaget. Just det här lyfte specialpedagogen i intervjun, 

att hen, vid observation, kliver in i barnets naturliga miljö utan några förutfattade meningar. 

Dock poängterade specialpedagogen att hen inte kan fastställa några diagnoser utan försöker 

endast hitta nya vägar och strategier för barnet och förskolepersonalen. Vi tycker att de 
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experter som kan fastställa en diagnos borde kliva in på samma sätt som specialpedagogen för 

att kunna göra en rättvärdig bedömning.  

 

 Ekonomin spelar stor roll in i samhället, likväl i förskolan. Förskolechefen har en budget att 

förhålla sig till och vi har under undersökningens gång samt från tidigare jobberfarenheter fått 

vetskap om hur stor betydelse budgeten har för hur mycket resurser som kan tilldelas 

förskolan. Vi tycker att den ekonomiska aspektens makt över huruvida det enskilda barnet kan 

få de resurser denne behöver är bedrövliga. Som pedagog står man maktlös i dessa fall och så 

ser tyvärr verkligheten ut för många förskolor i Sverige idag. Dock anser vi att det denna 

aspekt inte får bli till en ursäkt och att den pedagogiska planeringen för det enskilda barnet 

uteblir. 

 

 En ytterligare aspekt som vi upplever försvårar arbetet för det enskilda barnet är den 

sekretess som råder mellan olika institutioner. Av egna erfarenheter vet vi att den process som 

sker runt barnet,  i många fall, inte når fram till förskollärarna. Detta ser vi som ett möjligt 

problem eftersom barnet ofta vistas varje dag på förskolan, därför tror vi det skulle underlätta 

för barnet om alla i dess närhet samt de som är inkopplade kunde samarbeta bättre (Gillberg, 

2005; Imsen, 2006). 
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8. Metoddiskussion 
 

 Vi valde att göra en kvalitativ studie eftersom vi ville få djupare information om våra 

intervjudeltagares tankar, erfarenheter och åsikter. Intervjuerna var så kallade 

halvstrukturerade (Trost, 1997).   

 

 Syftet för vår undersökning handlar om det enskilda barnet, därför hade det varit intressant  

att få ta del av barnets tankar, erfarenheter och åsikter. Dock finns det ett flertal aspekter som 

försvårar detta. Först och främst hade vi varit tvungna att kontakta barnets vårdnadshavare för 

att få tillåtelse att intervjua deras barn. För det andra är barn extra känsliga för yttre 

omständigheter, vilket hade kunnat leda till att intervjuerna inte gått att genomföra som 

planerat. För det tredje är det ytterst få barn som får en fastställd diagnos i förskolan samt att 

det kan vara svårt för barn mellan 1-5 år att överhuvudtaget förstå innebörden av vad vi vill få 

fram och kan då inte ge oss tillförlitliga svar. Därför valde vi att intervjua vuxna som dagligen 

arbetar tillsammans med barn.  

 

 Vi hade som utgångspunkt att intervjua personer från olika institutioner för att få en bredare 

inblick i vad en diagnos kan ha för betydelse för det enskilda barnet och den pedagogiska 

verksamheten. Vi fick inte tag i någon att intervjua från Barn- och ungdomspsykiatrin eller 

Barnhabiliteringen. Hade de kunnat medverka så tror vi att det hade påverkat resultatet av vår 

undersökning då vi hade haft fler institutioner att samla in data ifrån och troligtvis fått ett 

bredare perspektiv. Trots att dessa institutioners medverkan uteblev så anser vi att de övriga 

intervjuerna kom att svara på forskningsprocessens samtliga delar och kan därför ses som 

tillförlitliga (Patel, 1997). Dock vill vi poängtera att resultaten ej är generaliserbara då endast 

fem intervjuer utförts och kan därmed inte svara för generella åsikter runtom i landet. 

 

 Som förslag för vidare forskning (Patel, 1997) skulle vi gärna vilja se att någon gjorde en 

undersökning kring hur samhällets attityder och normer påverkar barns uppväxtvillkor. Från  

litteraturgenomgången, de intervjuer vi utfört samt de svar vi fick fram, uppmärksammade vi 

att samtliga nämnde den rådande kulturens betydelse för den barnsyn vi har i dagens 

samhälle. Därför vore det intressant att se en fortsatt forskning kring samhällets betydelse för 

den ökning som sker kring diagnostisering av barn.   
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10. Bilaga 1: Följebrev 
 

 Hej!  

 

 Vi heter Sara Smedborn och Stina Sandqvist och läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Umeå Universitet. Vi har nu påbörjat vårt examensarbete där vi 

inriktar oss på Neurologiskt betingade funktionsnedsättningar och fördjupar oss i diagnoserna 

ADHD och DAMP. Hur påverkar en diagnos det enskilda barnet samt pedagogernas 

förhållningssätt i det dagliga arbetet?  

 

 Vi har tänkt genomföra intervjuer för att få en fördjupad inblick kring betydelsen av hur en 

diagnos kan komma att påverka ett barn. Vi har en önskan om att få intervjua personer från 

olika institutioner. Detta för att få ett bredare perspektiv i det vi väljer att fördjupa oss inom.  

 

 Om du väljer att delta kommer du att vara anonym och materialet vi får fram kommer 

behandlas konfidentiellt. Examensarbetet är en offentlig handling men deltagandet kommer 

att avidentifieras och alla personer förblir därmed anonyma. Ditt deltagande är frivilligt vilket 

innebär att du kan välja att avbryta närsomhelst under intervjun samt avstå frågor utan vidare 

motivering.  

 

 Väljer du att delta kommer vi skicka intervjuguiden till dig innan mötet. På detta sätt får du ta 

del av intervjufrågorna i förväg och möjlighet att förbereda dig. Beräknad tid för intervjun är 

cirka 30 minuter. För att underlätta bearbetningen av materialet kommer vi att spela in 

samtalet. Efter att sammanställningen är utförd kommer det inspelade samtalet att raderas.  

 

 Vi önskar svar så snart som möjligt. Meddela en tid som passar dig under vecka 15 så 

bekräftar vi och återkommer med intervjuguiden.  

 

Vid frågor kontakta oss gärna!  
 

Kontaktuppgifter: 

  

Sara Smedborn  
Tel. 076 XXXXXX 

E-mail: sara.smedborn@gmail.com  

 

Stina Sandqvist  
Tel: 073 XXXXXX  

E-mail: stinasandqvist_48@hotmail.com   

 

Handledare: Astrid Ahl 

 

 Tack på förhand! 

 

 

 

 

 

 

mailto:stinasandqvist_48@hotmail.com
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11. Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Förskollärare 

 

1. Hur ser du på diagnostisering av barn? 

2. Vilka fördelar och nackdelar ser du med detta? 

3. För vem/vilka har en diagnos betydelse? Varför? 

4. Hur ser du på argumentet att diagnosen ADHD kan ses som en skoldiagnos? 

5. Har du några egna erfarenheter gällande barn som fått en diagnos fastställd? 

 Om ja; 

- Vilka fördelar respektive nackdelar medförde detta för barnet? 

- Bidrog diagnosen till ett förändrat arbetssätt i verksamheten? I sådana fall hur? 

- Fick ni någon vägledning och hur såg den ut och av vem?  

 Om nej; 

- -Vet du vart ni kan vända er för att få information och stöttning om det skulle 

behövas? 

 

 Om ni bedömer att det finns ett barn i verksamheten som är i behov av särskilt stöd men 

som inte har fått en diagnos fastställd ännu; 

6. Vad är det som gör att du börjar fundera på om barnet behöver utredas? 

7. Vad kan en pedagog, enligt dig, göra för barnet i verksamheten? 

8. Hur anser du att pedagogen kan jobba för att göra barnet delaktig i sin egen utveckling? 

9. Hur kan arbetslaget jobba för att motverka svårigheter för barnet? 

10. När tycker du att expertis bör kallas in? 

 

Specialpedagog 

 

1. Hur ser du på diagnostisering av barn? 

2. Vilka fördelar och nackdelar ser du med detta? 

3. För vem/vilka har en diagnos betydelse? Varför? 

4. Hur ser du på argumentet att diagnosen ADHD kan ses som en skoldiagnos? 

5. Hur ser du på din roll som specialpedagog i arbetet med barn som fått en diagnos? 

6. Hur ser samarbetet ut med arbetslaget på förskolan/förskoleklassen? 

 När du blir inkallad till en förskola/förskoleklass; 

7. Hur förbereder du dig inför besöket? 

8. Hur ser ditt arbete för det enskilda barnet ut? 

9. Hur mycket får barnet vara med och påverka? 

10. Vad är ditt mål med arbetet? 
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Förskolechef 

 

1. Hur ser du på diagnostisering av barn? 

2. Vilka fördelar och nackdelar ser du med detta? 

3. För vem/vilka har en diagnos betydelse? Varför? 

4. Hur ser du på argumentet att diagnosen ADHD kan ses som en skoldiagnos? 

5. Vad har du för erfarenheter gällande barn som fått en diagnos fastställd eller som har en 

misstänkt diagnos? 

6. Vilka kriterier måste uppfyllas för att avdelningen ska få extra resurser? 

7. Vad kan det vara för typ av resurser? (ADHD, DAMP) 

8. Vad har du för ansvar gentemot det enskilda barnet som har en fastställd 

diagnos/misstänkt diagnos? 

9. Hur kan processen runt barnet och dess behov se ut? 

 

                                    Barn- och ungdomshabiliteringen 

 

1. Hur ser du på diagnostisering av barn? 

2. Vilka fördelar och nackdelar ser du med detta? 

3. För vem/vilka har en diagnos betydelse? Varför? 

4. Hur ser du på din egen roll i arbetet för barnet? 

5. Vad har du för erfarenheter gällande barn som har diagnosen ADHD eller DAMP? 

6. Hur ser du på argumentet att diagnosen ADHD kan ses som en skoldiagnos? 

7. Vem kan vända sig till er på habiliteringen? 

8. Vilka kriterier krävs för att få hjälp från habiliteringen?Hur får enskilda barn tillgång till 

habiliteringsstöd? 

9. Hur ser habiliteringens arbetsprocess ut för det enskilda barnet? 

10. Hur ser samarbetet ut med förskola/skola/hem? 

 

Barn- och ungdomspsykiatrin 

 

1. Hur ser du på diagnostisering av barn? 

2. Vilka fördelar och nackdelar ser du med detta? 

3. För vem/vilka har en diagnos betydelse? Varför? 

4. Vad har du för erfarenheter med diagnoserna ADHD och DAMP? 

5. Hur ser du på argumentet att diagnosen ADHD kan ses som en skoldiagnos? 

6. Hur ser du på din arbetsroll för att stötta det enskilda barnet? 

7. I mötet med ett barn, vad är det som väcker misstankar om en diagnos? 

8. Vid misstanke, hur går ni vidare? 

9. Hur ser samarbetet ut med förskola/skola/hem? 
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12. Bilaga 3: Kategorier 
 

Diagnostisering och dess betydelse 

 

Förskollärare 

 

1. Hur ser du på diagnostisering av barn? 

2. Vilka fördelar och nackdelar ser du med detta? 

3. För vem/vilka har en diagnos betydelse? Varför? 

4. Hur ser du på argumentet att diagnosen ADHD kan ses som en skoldiagnos? 

5. Har du några egna erfarenheter gällande barn som fått en diagnos fastställd? 

 Om ja; 

- Vilka fördelar respektive nackdelar medförde detta för barnet? 

- Bidrog diagnosen till ett förändrat arbetssätt i verksamheten? I sådana fall hur? 

- Fick ni någon vägledning och hur såg den ut och av vem?  

 Om nej; 

- Vet du vart ni kan vända er för att få information och stöttning om det skulle behövas? 

 

Specialpedagog 

 

1. Hur ser du på diagnostisering av barn? 

2. Vilka fördelar och nackdelar ser du med detta? 

3. För vem/vilka har en diagnos betydelse? Varför? 

4. Hur ser du på argumentet att diagnosen ADHD kan ses som en skoldiagnos? 

 

Förskolechef 

 

1. Hur ser du på diagnostisering av barn? 

2. Vilka fördelar och nackdelar ser du med detta? 

3. För vem/vilka har en diagnos betydelse? Varför? 

4. Hur ser du på argumentet att diagnosen ADHD kan ses som en skoldiagnos? 

5. Vad har du för erfarenheter gällande barn som fått en diagnos fastställd eller som har en 

misstänkt diagnos? 

 

Förskollärarnas syn på arbetet för det enskilda barnet i verksamheten: 

 

 Om ni bedömer att det finns ett barn i verksamheten som är i behov av särskilt stöd men 

som inte har fått en diagnos fastställd ännu; 

6. Vad är det som gör att du börjar fundera på om barnet behöver utredas? 

7. Vad kan en pedagog, enligt dig, göra för barnet i verksamheten? 

8. Hur anser du att pedagogen kan jobba för att göra barnet delaktig i sin egen utveckling? 

9. Hur kan arbetslaget jobba för att motverka svårigheter för barnet? 

10. När tycker du att expertis bör kallas in? 
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Specialpedagogens arbete och dess syfte för det enskilda barnet: 

 

5.   Hur ser du på din roll som specialpedagog i arbetet med barn som fått en diagnos? 

6. Hur ser samarbetet ut med arbetslaget på förskolan/förskoleklassen? 

 När du blir inkallad till en förskola/förskoleklass; 

7. Hur förbereder du dig inför besöket? 

8. Hur ser ditt arbete för det enskilda barnet ut? 

9. Hur mycket får barnet vara med och påverka? 

10. Vad är ditt mål med arbetet? 

 

Förskolechefens ansvar för det enskilda barnet: 

 

6 .  Vilka kriterier måste uppfyllas för att avdelningen ska få extra resurser? 

7.   Vad kan det vara för typ av resurser? (ADHD, DAMP) 

8. Vad har du för ansvar gentemot det enskilda barnet som har en fastställd 

diagnos/misstänkt diagnos? 

9. Hur kan processen runt barnet och dess behov se ut? 
 


