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Sammanfattning 
 

Syftet med studien har varit att undersöka hur arbetet i förskolan och skolans tidigare år ser ut 

för att göra barn med ADD mer delaktiga i verksamhetens olika aktiviteter.  

Den metod som valdes var att genomföra en kvalitativ studie för att på så sätt få ökad kunskap 

om förskole- och annans personals bild av hur arbetet och mötet med dessa barn kan se ut.  

I studien har fem stycken kvalitativa intervjuer genomförts och varade 20-30 minuter och 

spelades in med hjälp av diktafon.  

 

Resultatet från intervjuerna har visat att det finns en rad olika arbetssätt för underlätta barn 

med ADD och deras vardag. Det har till exempel visat sig att det går att använda sig 

av ”picto-bilder” för att beskriva för barnen vad som kommer ske under dagens lopp.   

Flickor med ADHD (ADD) är mer tystlåtna och mindre utåtagerande än pojkar med samma 

diagnos. Deltagarna ansåg att det är viktigt att lyfta fram barnens bra egenskaper eftersom det 

får positiva effekter för barnens personliga utveckling. Det har även blivit tydligt att barn med 

ADD oftast först uppmärksammas i högstadiet eller vuxen ålder. I studien har det även blivit 

uppenbart att det i dag finns ett stort motstånd mot att sätta en alltför tidig diagnos på barn 

eftersom detta kan få negativa följder för dem.  

 

Nyckelord: ADD, förhållningssätt, konkreta arbetsmetoder, delaktighet, 

koncentrationsvårigheter  
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1. Inledning  
Under de tre och ett halvt år som gått sedan jag påbörjade resan mot att bli färdig förskollärare 

så har mycket hänt. Våren 2012 så fick jag diagnosen Attention Deficit Disorder (förkortning 

ADD) som gjort att jag blivit mer medveten om mina skolrelaterade problem som har varit en 

stor del av vardagen.  

På grund av att förskola och skola i slutet av 1980-talet och början på 90- talet inte fokuserade 

på ”en skola för alla”, vilket innebar att alla barn har rätt till utbildning och att denna skulle 

vara anpassad efter de enskilda barnens förutsättningar, är det uppenbart att barn med denna 

typ av diagnos inte blivit uppmärksammade på samma sätt som andra barn med 

neuropsykologiska funktionshinder (Jakobsson & Nilsson, 2011). Men de senaste årtiondena 

har dock dessa funktionshinder fått en större plats i samhället. Skolverket poängterar att 

verksamheten i förskolan:  

”Ska vara anpassad efter varje enskilt barns behov och förutsättningar. Personalens förmåga 

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

vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter” (Lpfö 98, rev 2010, s. 7)  

Detta innebär bland annat till förskolan ska ta hänsyn till att dagens barn lever i olika 

livsmiljöer och att de med sina egna erfarenheter försöker förstå och skapa sammanhang och 

mening. Alla som arbetar i verksamheten, även annan personal, ska stödja barnen i deras 

utveckling. Förutom detta ska förskolan sträva efter att de enskilda barnen utvecklar en 

förståelse för alla människors lika värde. Varje förskollärare ansvarar för att alla barn får sina 

behov respekterade och får uppleva sitt eget värde. Riksdagen beslutade 2010 att en ny 

skollag skulle börja gälla.  

 

Under de verksamhetsförlagda utbildningstillfällena (VFU) så har det blivit ännu tydligare att 

förskolan, enligt egen åsikt inte uppmärksammar vissa barn med neuropsykologiska 

funktionshinder på ett likartat sätt som andra.  

 

Innan en mer djupgående genomgång så definieras de olika begrepp som kommer att 

användas i studien.  

 

 

1.1 Bakgrund  

 

Barn som har fått diagnosen ADHD hör till den grupp av barn som utmärker sig genom att 

utmana sin omgivning allra mest. Kadesjö (2010) poängterar att olika forskningsstudier visar 

att cirka 5 procent av alla barn i skolåldern har diagnosen ADHD medan Abrahamsson (2010) 

beräknar att andelen barn som uppfyller kriterierna ligger på mellan 3-6 procent. Dessa barn 

har oftast svårt att hålla fokus på en aktivitet under längre tid vilket oftast leder till att de 

distraheras lättare av omgivningen än andra. Om de här barnen blir avbrutna av något så har 

de dessutom problem att komma ihåg vad det var de höll på med från början och återuppta det 

de höll på med. Vidare så är barn med detta funktionshinder även impulsiva av sig vilket leder 

till att de agerar efter första bästa impuls även om denna inte ger det bästa resultatet.  
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Då det medicinska begreppet ADHD kan ses som övergripande så har bland annat 

Abrahamsson (2010) och Imsen (2006)  valt att dela in i olika undergrupper:  

- Personer med hyperaktivitet och impulsivitet (ADHD), 

- Personer med överaktivitet/impulsivitet (AD/HD)  samt 

- Personer med uppmärksamhetssvårigheter (ADD) 

 

De flesta barn som fått diagnosen ADD (Attention Deficit Disorder) blir först uppmärksammade 

när de börjar i skolan. En av orsakerna till detta kan enligt forskning bero på att barn med 

ADHD, med i huvudsak uppmärksamhetssvårigheter, ställs inför andra krav än innan. Men 

trots detta så finns det antydningar om att de som arbetar i förskolan alltmer försöker hitta 

särlösningar för att skilja de ”normala” barnen från de ”avvikande” barnen. Denna 

särskiljning går att skönja genom att det har börjat skapats särskilda grupper och förskolor för 

att bättre möta dessa barns behov (Palla 2011). 

 

1.2 Medicinska begrepp (MBD,ADHD, Attention Deficit Disorder) 

 

De olika medicinska begreppen som används för att beskriva problem med ADD/ADHD har i 

forskningsvärlden länge varit kontroversiella. Begreppet ADHD härstammar från begreppet 

MBD (Minimal Brain Damage), som under 1920-talet började användas av den mediciniska 

expertisen. I och med lanserandet av detta begrepp så ansågs vissa barn, som fått mindre 

hjärnskador efter hjärnhinneinflammation, ha utvecklat ett annorlunda och oacceptabelt 

beteende med symptom som överaktivitet samt inlärningssvårigheter. Under 1960-talet så 

börjades dock detta begrepp att kritiseras, bland annat på grund av att det inte fanns 

biomedicinsk teknik som kunde användas för att se ett sådant samband. Men trots detta så 

användes begreppet fram till 1980-talet då olika forskare började kritisera det eftersom de 

ansåg att begreppet inte kunde valideras genom forskning. Den medicinska termen ADHD 

börjades användas i Sverige 2002 (Hjörne & Säljö, 2008).  

  

1.2.1 Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) 

 

För att ett barn ska få diagnosen ADHD så måste de uppfylla en rad olika kriterier såsom hög 

grad av bristande koncentration eller hyperaktivitet-impulsivitet eller en kombination av 

dessa. Vad innebär det då att ha ADHD? Personer som har denna diagnos påvisar för det 

mesta stora brister i den uppsättning tankefärdigheter som kallas för ”exekutiva funktioner”. 

Dessa funktioner handlar dels om att kunna växla mentalt från en tanke till en annan och 

påverkan vid yttre stimuli. Enligt Greene (2003) så har personer som fått diagnosen ADHD 

svårt att hämma och styra sina impulser och uppfattas av omgivningen som dagdrömmare 

med igångsättningsproblem samt att de har svårt att följa regler och instruktioner. Säljö & 

Hjörne (2008) anser att barn med en denna typ av diagnos alltid uppfattas som 

ouppmärksamma. 
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1.2.2 Personer med uppmärksamhetssvårigheter (Attention Deficit Disorder, ADD)  

 

Funktionshindret ADD har definierats på olika sätt. Kadesjö poängterar i sin bok Barn med 

koncentrationssvårigheter (2008) barnen som passiva barn med koncentrationssvårigheter 

medan Johansson och Nilsson (2011) beskriver dem som barn med ADHD med i huvudsak 

uppmärksamhetssvårigheter. Vid denna diagnos uppvisas inte samma hyperaktivitet som vid 

ADHD. Dessa barn definieras oftast som dagdrömmare då de hela tiden verkar sitta i egna 

funderingar och inte vara närvarande i det som sker runtomkring dem. I förskolan så kan detta 

komma till uttryck genom att de uppvisar svårigheter att komma igång med lekar (Johansson 

och Nilsson, 2011). 

Abrahamsson (2010) beräknar att andelen barn med denna diagnos ligger på ungefär 20 

procent av alla barn med någon sorts ADHD. Fortsättningsvis så kommer begreppen ADHD 

med i huvudsak uppmärksamhetsstörning och Attention Deficit Disorder (ADD) växelvis 

användas för att beskriva samma problem då dessa är det närmast identiska. Då det inte finns 

mycket forskning kring barn med i huvudsak uppmärksamhetsproblem så kan denna studie 

förhoppningsvis belysa även hur dessa barns svårigheter kan se ut och hur arbetet för att göra 

dem mer delaktiga i förskolan och skolans tidigare år ser ut. Men studien kan även ge en 

större inblick i hur det går att arbeta för att underlätta övergångssituationerna, som handlar om 

att växla från en aktivitet till en annan, för dessa barn.   

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagoger i förskolan och skolans tidigare år kan 

arbeta för att gör barn med diagnosen ADD mer delaktiga i verksamheten. 

 

Detta vill jag undersöka genom att svara på dessa frågeställningar: 

 Varför är det svårare att uppmärksamma dessa barn?  

 Används det i förskolans och skolans verksamhet allmänna arbetsmetoder som 

vänder sig till barn i allmänhet? Iså fall vilka? 

 Vilken utgångspunkt tas från barns enskilda behov och förutsättningar?   

  

2. Litteraturgenomgång 
I följande avsnitt kommer styrdokumenten studeras mer ingående med fokus på barn i behov 

av särskilt stöd. Förutom detta så kommer även en mer djupgående analys göras av de olika 

arbetssätt som kan användas för att göra barn med den medicinska diagnosen ADHD mer 

delaktiga i den pedagogiska verksamheten. Eftersom det inte finns så mycket forskning om 

olika arbetsmetoder/verktyg som är anpassade för barn som kan tänkas ha en bakomliggande 

koncentrationsproblematik (ADD) så kommer i huvudsak de olika metoderna/verktygen som 

kan användas för barn med ADHD undersökas för att se om det finns någon skillnad i 

arbetssätt.  
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2.1 Styrdokument- läroplan och skollag 

 

Angående särskilt stöd så poängteras i Skollagen bland annat att: 

”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 

ska få det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från 

förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt 

framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet 

ges sådant stöd” (SFS 2010:800, s. 31)  

 

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

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar…” (Läroplanen för förskolan 1998 reviderad 

2010, s. 7) 

 

I läroplanen poängteras det att förskolan ska vila på demokratisk grund. Verksamheten ska 

med andra ord stämma överens med samhällets mest grundläggande demokratiska 

värderingar. Alla som arbetar i förskolan ska främja aktningen för bland annat varje 

människas egenvärde. Med hjälp av förskollärare ska barnen få chans att tillägna sig de mest 

grundläggande normer och värderingar, som exempelvis alla människors lika värde. Med 

hjälp av pedagogerna i verksamheten ska barnen utveckla empati och förmåga att leva sig in i 

andras situation (Lpfö 98, reviderad 2010). 

I Skollagen poängteras det att barn som av olika orsaker är i behov av särskilt stöd för sin 

utveckling ska få detta behov tillgodosett.  Genom denna formulering har 

Utbildningsdepartementet fastslagit att det vardagliga pedagogiska arbetet som bedrivs har 

stor betydelse för barnens utveckling (Skollag 2010:800). 

 

2.2 Särskiljande lösningar  

 

Säljö & Hjörne (2008) poängterar att barn med någon denna sorts problematik för det mesta 

placera i särskilda undervisningsgrupper eller specialskolor som på ett mer adekvat sätt kan 

tillgodose deras särskilda behov. Ytterligare bevis på att det i svensk skola förekommer 

särskiljande lösningar går att utläsa av att även Socialstyrelsen föreslår att personalen redan i 

förskolan kan och bör använda sig av ”screening”-metoder för att kunna särskilja barn med 

ADHD/ADD eftersom det då blir enklare att sätta in det stöd som de kan tänkas behöva för 

den personliga utvecklingen.  

Men trots att de neuropsykologiska diagnoserna är omtvistade så har de fått stora 

konsekvenser i dagens samhälle: 

 

”En uppenbar sådan är att de har vidgat handikappbegreppet.  Uppgifter om andelen 

barn som bedöms tillhöra någon av kategorierna varierar förvisso, men det rör sig om 
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betydligt större grupper än dem som har de vanliga handikappen. I förskola och skola 

används diagnoserna för att tolka barns svårigheter och få mer resurser” (Hjörne & 

Säljö, 2008, s. 67-68) 

Det finns stor risk att de som har den faktiska makten att ta beslut om ett barn är i behov av 

särskilt stöd allt för ofta förlitar sig på andrahandsinformation från andra aktörer. Detta kan 

leda till att den beslutsfattande aktören inte sätter sig in i och undersöker barnets faktiska 

problem. Det kan istället bli så att denna aktör inte lyssnar till ett sådant barns egna 

erfarenheter och på så sätt inte får en tydlig bild om vad det är som skett. Vidare så råder det i 

det svenska skolväsendet en starkt diagnostiserande kultur (Hjörne & Säljö, 2008). 

 

2.3 Arbetsmetoder anpassad för barn med ADHD med uppmärksamhetsproblem  
 

Stockholms Läns Landsting anser att det i förskola och skola går att använda sig av vissa 

specifika arbetsmetoder för att möta barn med ADHD och ADD medan bland annat Olsson & 

Olsson (2013) argumenterar för att det inte finns något ”diagnosspecifikt sätt” att arbeta för 

att möta dessa barn. Andra forskare argumenterar för att förskollärare kan använda sig av 

vissa specifika arbetsverktyg för att enklare synliggöra barn med någon sorts 

funktionsnedsättning och deras problematiska situation. Det går till exempel att använda sig 

av observationer och dokumentation för att kartlägga barns utveckling och sedan skapa mer 

individanpassade pedagogiska metoder som riktar sig mot det enskilda barnets lärande (Palla, 

2011).  

Jakobsson & Nilsson (2011) poängterar att pedagoger i förskolans verksamhet kan behöva 

reflektera över schemaläggningen för barn med ADHD/ADD och utveckla ett förhållningssätt 

som inte bortser från dessa barns behov av avbrott i de pedagogiska aktiviteterna. En av 

orsakerna till detta är att dessa barn oftast har svårare att växla mellan olika aktiviteter än 

andra barn.  

 

2.3.1 Sociala berättelser och seriesamtal 
 

Pedagoger som möter barn med i huvudsak uppmärksamhetssvårigheter kan använda sociala 

berättelser eller seriesamtal för att underlätta vardagen. Genom sociala berättelser går det till 

exempel genom att visa olika alternativ för att hantera olika situationer lära dem lämpliga 

beteenden vid dessa. En social berättelse skrivs alltid i jag-form eftersom detta underlättar för 

individen i fråga att sätta sig in i själva berättelsen. Berättelserna måste dock vara språkligt 

anpassade efter barnets utvecklingsnivå och kunna relateras till situationer som barnet 

upplever som svåra. Förutom sociala berättelser kan pedagoger i mötet med barn med 

ADHD/ADD använda sig av seriesamtal i bildform. Seriesamtalsmetoden innebär att 

pedagoger använder sig av streckfigurer, tanke- och pratbubblor för att på så sätt få barnet att 

reflektera kring sådana aspekter i ett samtal som de innan inte varit medvetna om. Samtalet 

kan vara användbart för att underlätta för barn med ADD att tolka och förstå olika sociala 

färdigheter och för att prata samt sätta ord på sina egna känslor. I och med detta så kan det bli 

enklare för ett barn med denna typ av koncentrationssvårigheter att förstå andras perspektiv i 

samtal eller olika relationer. (Olsson & Olsson, 2013)  
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2.3.2 Behandlingsprogram  
 

Med hjälp av förskollärare kan barn med ADHD med i huvudsak uppmärksamhetsstörning få 

möjlighet att träna upp sin problemlösningsförmåga. Detta kan till exempel ske genom att 

pedagoger erbjuder möjligheter och material som stimulerar barnet att testa nya 

saker/aktiviteter. Men förutom denna åtgärd så finns det även andra lösningar. För att bemöta 

barn med ADHD/ADD så är det till exempel viktigt att det finns: 

 En tydlig och konkret pedagogik  

 En klar återkommande struktur i sin vardag  

 Avgränsade, tydliga arbetsuppgifter  

 Tillgång till kortare arbetspass  

 Kortfattade och entydiga instruktioner  

 Påtaglig och tät, återkommande feedback, främst i form av uppmuntran och beröm av 

positivt beteende samt  

 Mycket personligt stöd och hjälp av lärare och annan personal 

(Hellström 2007, s. 4) 

Ett av de olika behandlingsprogram som tagits fram för att möta barn med ADHD/ADD 

kallas KOmmunikationsMEToden, KOMET, och innehåller tre olika delar. Den första delen 

handlar om att lära barnen olika konfliktlösningsstrategier för att möta provokationer. Den 

andra delen handlar om samarbete, där barnen får arbeta två och två runt skoluppgifter. I de 

här delarna arbetar pedagogen med hela barn-/elevgruppen. I den sista delen, som handlar om 

motivation, så har pedagogen till uppgift att lägga upp individuella poängsystem för det barn 

som kan tänkas ha koncentrations- eller motivationssvårigheter (Imsen, 2006).  

Nylin & Wesslander (2003) framhåller att pedagoger istället för den redan nämnda manualen 

kan använda ADAM-manualen, som är en modifierad version av KOMET-manualen, i arbetet 

med barn med ADHD. Detta program har till syfte att minska den negativa uppmärksamheten 

mot barnet och istället öka det positiva samspelet med andra. Det är dock av yttersta vikt att 

den belöning som ett sådant barn får vid ett önskat beteende ges så fort som möjligt. 

Dessutom så är det viktigt att de poäng som barnet samlar in presenteras på ett attraktivt vis. 

Detta kan ske genom t ex polletter, guldstjärnor och så vidare. 

 

Förutom ovanstående metoder kan pedagoger inom förskolans verksamhet även använda sig 

av olika sorters kartläggningsmaterial för att bedöma om ett barn är i behov av särskilt stöd.  

Ett exempel på en sådan manual är Motorisk-percutell utvecklingschemat, MPU, som är ett 

schema som kan användas för att bedöma var någonstans barn mellan noll till sju år ligger i 

sin utveckling. Ytterligare ett exempel på en sorts kartläggningsmetod som är 

RelationsUtvecklingSchema, RUS. Denna manual är konstruerad runt fyra huvudsteg:   

- Relation till pedagogerna,  

- Trygg i miljön,  

- Relation till andra barn samt  

- Benämna världen, vilka anses vara grunden för ett barns utveckling.  
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Förskollärarna har, om de använder sig av denna metod, till uppgift att studera barnet i olika 

situationsbundna relationer och resultatet av dessa observationer ska skrivas ner i en loggbok. 

Men personalen kan även använda sig av loggböcker där varje enskilt barn på avdelningen 

bokförs i ett speciellt Excel-dokument. Genom detta så kan de enskilda barnens förmågor 

eller brister tydligt synliggöras och fungera som jämförelseunderlag (Palla, 2011). 

 

2.4 I arbete och mötet med barn med ADD 

 

Socialstyrelsen (2002) och Skolverket (2010) poängterar att varje enskilt barn i alla 

skolverksamhet har rätt till stöd som är anpassade efter deras egna förutsättningar. Men för att 

få en förståelse för hur dessa barns problematik kan te sig kan det behövas göras en 

pedagogisk utredning. Genom en sådan utredning bör det uppstå kunskap om barnets 

förutsättningar och nivå på olika nivåer:  

1. Pedagogiskt, som exempelvis handlar om kunskapsnivå i olika ämnen inbegripet t ex skriv- 

eller läsinlärning, 

2. Kognitivt, som bland annat handlar om begåvningsnivå samt förekomst av kognitiva 

svårigheter som kan tänkas påverka barnets inlärning, 

3. Emotionellt, som till exempel självbild, depression, aggressivitet samt 

4. Socialt, har mer att göra om barnets roll och position i gruppen (Jakobsson & Nilsson 2011) 

 

Enligt Jakobsson och Nilsson (2011)  är ett viktigt arbetsredskap för att möta barn med 

ADHD/ADD att pedagoger använder sig av en fortlöpande pedagogisk kartläggning och 

analys för att ta reda på barnets svårigheter och möjligheter. Om ett sådant arbete pågår kan 

pedagogernas kravnivå för barnet anpassas så att kraven inte är alltför låga eller höga. Det är 

dessutom viktigt att göra barnet delaktigt i sin egen målsättning och i att utvärdera sitt 

resultat. Detta kan ske genom att lärare tillsammans med barnen stödjer dem att använda 

skattningsskalor eller i förväg bestämmer en viss belöning för genomförda aktiviteter då det 

senare kan öka barnets motivation.  

Pedagoger kan enligt Olsson & Olsson (2013) i mötet med barn i behov av särskilt stöd 

använda sig av två olika arbetsmodeller. Arbetslag i förskolan kan till exempel utgå från ett 

problemorienterat förhållningssätt där fokus enbart ligger på svårigheter och besvikelser, 

vilket i sin tur kan leda till att det blir svårare att hitta lösningar. Men om de i arbetslaget 

istället utgår från en lösningsbaserad pedagogik så finns det en gemensam syn på att 

samarbete är att föredra framför konfrontation, på att det är elevens självständigt formulerade 

mål som ska styra det pedagogiska arbetet samt att det finns en bra dialog mellan pedagog och 

elev. (Olsson & Olsson 2013, s.106-108)  

Socialstyrelsen anser att det finns olika ambitionsnivåer som är användbara i mötet med dessa 

barn medan Olsson & Olsson (2013) poängterar att en av de allra viktigaste pedagogiska 

principerna att förskole- och skolpersonal bör utgå från är att; ”Barn lär sig mer av vuxna de 

tycker om än av vuxna de har ett dåligt förhållande till” (Olsson & Olsson 2013, s. 21) 
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3. Metod 
I detta kapitel kommer den metod som använts för studien presenteras. Jag har valt att 

använda mig av en kvalitativ metod i form av intervjuer med fem olika respondenter för att på 

så vis kunna besvara de uppsatta frågeställningarna. Vidare så kommer urval, procedur, 

analysmetod och etik att diskuteras.    

 

3.1 Val av datainsamlingsmetod  

 

Enligt Stukát (2005) så är det av yttersta vikt att forskare som använder sig av kvalitativa 

studier är medvetna om att dessa alltid innebär att en tolkning av de resultat som framkommer 

måste ske. Genom att använda sig av kvalitativa metoder vill forskaren skildra eller gestalta 

ett visst fenomen. Ett viktigt redskap för att göra detta är att använda sig av djupintervjuer för 

att beskriva och förstå ett enskilt fenomen.  I denna studie så har kvalitativa intervjuer använts 

för att samla in underlag till studien. Kvalitativa intervjuformer kännetecknas av enkla öppna 

frågor som leder till en ökad förståelse för den intervjuades egen bild av sammanhanget. De 

frågor som intervjuaren ställer till respondenten är för det mesta redan kontextbundna och kan 

användas för att få en förståelse för den intervjuades relation till ett visst fenomen (Lantz, 

2013).  

Kvale och Brinkmann (2009) poängterar att kvalitativa intervjuer är användbara 

datainsamlingsmetoder eftersom dessa har som mål att tydliggöra respondentens egna 

erfarenheter och synsätt. Eftersom detta examensarbete är inriktat på hur arbetet med barn 

med ADHD/ADD ter sig så kan en kvalitativ forskningsmetod användas för att få bättre 

förståelse för förskollärares egna erfarenheter, åsikt, uppfattningar och upplevelser. Det finns 

dock olika intervjuformer för att samla in material. En intervju kan till exempel vara öppen, 

det vill säga att intervjuaren ställer en bred, öppen fråga som respondenten får möjlighet att 

utvecklar sina reflektioner kring. Syftet med studien har i stor utsträckning fått ligga som 

grund för vilken metod som ska väljas. Det är av intresse av att göra en studie vars 

utgångspunkt är att få en bättre inblick i hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd, i 

synnerhet barn med en ADD-diagnos, fungerar och förstå andra individers sätt att resonera 

kring sådana frågor och deras roll är en kvalitativ studie att rekommendera (Trots, 2011). 

3.2 Urval & bortfall 

 

Två stycken förskolor där VFU genomförts kontaktades i hopp att på sätt få förskollärares 

bild på hur arbetet realiseras för att fånga upp de barn som inte syns på ett likartat sätt som 

andra barn, och då framförallt barn med diagnosen ADD. Förutom detta så kontaktades på 

inrådan av min handledare även Handikapporganisationernas Riksförbund (HSO) för att på så 

vis komma i kontakt med informanter till studien. I studien så har fyra förskollärare samt en 

skolkurator deltagit genom enskilda intervjuer och telefonintervjuer.  
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Svedner och Johansson (2010) argumenterar för att det lämpligaste vid intervjuer är att välja 

deltagare med olika erfarenhetsbakgrund för att finna olika uppfattningar och större 

svarsvariation. Eftersom information om studien (se bilaga 1 & 2) skickades ut till en rad 

olika förskolor via email visade det sig bli svårt att få svar från dessa på grund av olika 

faktorer. På grund av den låga svarsfrekvensen via email blev det tydligt att det kanske skulle 

vara lämpligare att via besök ställa frågan om det fanns förskollärare som var intresserade av 

att ställa upp på en intervju. Efter detta besök kontaktades de berörda förskolor via 

telefonkontakt för att få ett svar. Men trots detta så visade det sig ändå vara svårt att få tag på 

intresserade förskollärare som kunde tänka sig ställa upp på en intervju vilket i sin tur innebar 

att jag även kontaktade personliga kontakter som arbetar som förskollärare/lärare för att på så 

vis få tillräckligt material för studien. 

 

3.3 Procedur   
 

Till att börja med skrevs ett följebrev där studiens syfte beskrevs och en intresseförfrågan 

angående deltagande i studien ställdes (se Bilaga 1). Följebrevet skickades sedan ut till de 

förskolor jag hade önskemål att genomföra intervjuerna. Sammanlagt intervjuades fyra 

förskollärare och en kurator. 

 

Intervjuerna varade 30-40 minuter beroende på i vilken utsträckning svaren besvarades av 

informanterna och spelades in med hjälp av diktafon för att få ett bra datamaterial. En av 

anledningarna till att intervjuerna valdes att spelas in var att det skulle bli enkelt för mig att 

kunna sortera ut det viktigaste och i efterhand kunna kategorisera svaren som gavs.  

 

Enligt Dalen (2007) ska miljön under en intervju vara så pass ostörd som möjligt. Det är av 

yttersta vikt att den som blir intervjuad känner sig trygg i miljön. De fem genomförda 

intervjuerna ägde alla rum i miljöer som var bekanta för informanterna. Trost (2010) 

framhåller att det är av yttersta vikt att intervjuaren använder en så ostörd intervjumiljö som 

möjligt. Det är viktigt att den intervjuade känner sig trygg i miljön. Intervjuerna utfördes i 

miljöer som informanterna hade valt.   

 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att en halvstrukturerad intervju gör det möjligt att 

genomföra ett djupare samtal kring ett fåtal förberedda frågeställningar som efterhand öppnar 

upp för fler frågor under själva samtalet.  Under intervjuerna har framförallt förskollärares 

kunskap och synsätt om det undersökta fenomenet varit i fokus. Det är av yttersta vikt att 

intervjuaren är uppmärksammar att samspelet mellan de olika aktörerna (intervjuare och den 

intervjuade) påverkar intervjun. Detta leder till att det blir enklare att ta del av informanternas 

egna känslor och reaktioner.  

3.4  Analysmetoder  

 

Enligt Starrin & Svensson (1994) så kan kategorier som beskriver människors uppfattningar, 

erfarenheter, åsikter etcetera och vara rika på innehåll. För att kunna göra tolkningar är det av 

yttersta vikt att det insamlade materialet samordnas till en ”text” som ger en helhetsbild. I 

denna studie har en kategorisering av det insamlande datamaterialet gjorts eftersom 

informanternas svar var likartade.  
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Dalen (2008)  poängterar att forskare som använder sig av kvalitativa intervjuer kommer ha 

tillgång till både direkt tal på inspelningsband och sina egna anteckningar när de analyserar 

sitt insamlade material. Då intervjuerna spelades in så var det möjligt att i efterhand lyssna på 

och analysera dem efter intervjuerna. Det blev med andra ord enklare att även få med sådant 

som t ex pauserna, meningsuppbyggnaden och så vidare från intervjuerna. 

 

3.5 Etiska aspekter  

 

Vetenskapsrådet är Utbildningsdepartementets myndighet som ansvarar för de etiska kraven 

vid forskning. På Vetenskapsrådets hemsida CODEX, går det att läsa om forskningsetiska 

aspekter och forskarens eget etiska ansvar som bör utgöra grunden för all forskningsetik. Jag 

har förhållit mig till de etiska principerna genom att i huvudsak följt Vetenskapsrådets (2002) 

rekommendationer och säkerställt sekretessen genom att ta hänsyn till de grundläggande 

kraven angående information, samtycke, konfidentialitet och användande av inhämtade 

uppgifter. Forskare har ett ansvar att tillhandahålla forskningspersonerna, i denna studie 

informanterna, både muntlig och skriftlig information. Deltagarna har rätt att när som helst 

avbryta sitt deltagande i studien och deltagarnas identitet ska skyddas (Vetenskapsrådet, 

2002).  

Detta skedde genom att jag skickade ut ett följebrev via mail till informanterna med 

information om dels studiens syfte samt om de gav sitt samtycke att delta i studien (Bilaga 1) 

Förutom det ovannämnda så fanns det även i följebrevet information om hur intervjuerna 

skulle genomföras samt att den information som gavs ut rådde under sekretesslagen och att 

medverkan var frivilligt.  

Informanterna uppmärksammades på att anteckningarna och inspelningarna skulle hanteras 

konfidentiellt och raderas så fort undersökningen var klar och examensarbetet godkänt. 

Johansson och Svedner (2010) belyser i sin bok Examensarbetet i lärarutbildningen att 

deltagare vid sådana undersökningar: 

- Får en rättvisande och förståelig bild av undersökningsmetoderna och studiens syfte, 

- Har chans att när som helst ställa frågor om studien och få dessa sanningsenligt 

besvarade, 

- Upplyses om att de när som helst kan avvisa medverkan att delta eller avbryta sitt 

deltagande utan att detta får negativa konsekvenser,  

- Vara säkra på att deras anonymitet säkerställs, dvs. att det i den färdiga uppsatsen inte 

går att identifiera deltagare eller deras arbetsplats samt  

- informera och fråga vårdnadshavare samtycke om deltagarna i studien inte är myndiga 

(Johansson & Svedner, 2010, s. 22-23) 

Jag har följt dessa forskningsetiska anvisningar. Genom att i sin forskning utgå från dessa 

etiska aspekter går det att vinna deltagarnas förtroende och på så vis öka deras motivation till 

ett konstruktivt medverkande. 
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3.5 Tillförlitlighet  

 

I denna studie har en kvalitativ forskningsmetod använts för att samla in material. Detta kan 

dock precis som Stukát (2005) tar upp kritiseras utifrån validitets- och reliabilitetssynvinkel a. 

Denna typ av forskning kan kritiseras för att den ger en alltför subjektiv bild av fenomen och 

med låg grad av replikbarhet. Med detta menas att resultatet vid kvalitativa studier kan i stor 

grad beror i på vem det är som gjort tolkningen, dvs.  forskaren. Kvalitativa undersökningar 

kan kritiseras ur validitetssynpukt, det vill säga i vilken utsträckning metoder som använts har 

mätt det som skulle mätas. Men det går att diskutera om det varit användbart att använda sig 

av fler än två metoder för att samla in material för undersökningen. Hade exempelvis varit 

bättre att genomföra observationer i kombination med intervjuer för att få ett annat resultat. I 

denna studie har de metoder som använts för att samla in data mätt det de var avsedda att 

göra. Intervjufrågorna (se bilaga 2) var utformade som öppna frågor med inriktning mot barn 

med ADHD/ADD eftersom det skulle bli enklare att få ett så bra underlag som möjligt. 

Förutom detta har även litteraturstudier använts för att undersöka vad tidigare forskning säger 

om detta fenomen. Eftersom jag använt mig av litteraturstudier så har det även blivit viktigt 

att vara uppmärksam på att detta kan komma att kritiseras. Utifrån reliabilitetssynvinkel går 

det inte att säga att denna studie har hög reliabilitet eftersom den enbart undersökt ett fåtal 

förskollärares erfarenheter, åsikter och upplevelser av det undersökta fenomenet, det vill säga 

barn med diagnosen ADD. Detta innebär att studien inte kan användas för att dra 

generaliserbara slutsatser om hur arbetet med dessa barn ser ut runt om i Sverige.   
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4. Resultat  
 

I detta kapitel kommer det resultat som samlats in presenteras. Till att börja med är det dock 

av yttersta vikt att klargöra att deltagarna fortsättningsvis kommer betecknas: I1,I2,I3,I4 och 

I5 där I:et står för informant. Resultatet från intervjuerna har delats in i undergrupper då vissa 

av intervjufrågorna är snarlika varandra. De kategorier som används i studien är 1) 

karaktäristiska drag vid ADHD, 2) delaktighet, 3) samverkan mellan olika aktörer, 4) 

arbetssätt och 5) positiva/ negativa aspekter i arbetet med barn med ADHD. 

 

4.1 Karaktäristiska drag vid ADHD  

 

Samtliga informanter ansåg att barn med ADHD har koncentrationssvårigheter, svårt att styra 

sina impulser, brister i den sociala tillvaron och hamnar lätt i konflikt med andra barn samt 

pedagoger. I1 beskriver exempelvis att: ”Barn med ADHD har större koncentrationssvårigheter 

och svårt att styra sina impulser. Ungefär 10 % av alla barn har fått diagnosen ADHD men många 

klarar sig utan stöd.” Enligt I2 kännetecknas barn med ADHD av bland annat att ”De har svårt 

med koncentrationen, struktur och att sitta still. De är även känslig för mycket stimuli”. 

Enligt både I3 och I2 de här barnen väldigt kreativa och idérika av sig. Som exempel på detta 

så tycker de: ”Att många av de här barnen som har ADHD är väldigt idérika, kreativa och spontana 

av sig”. I2 tar upp ett liknande exempel: ”Många av de här barnen med ADHD behöver få utlopp 

för sin energi och röra på sig. De kan till exempel handla om att de får utöva någon sport eller musik 

för att få utlopp för sin kreativitet.” 

 

I3 poängterar dock att det finns en rad olika typer av ADHD och exemplifierar detta på 

följande vis: ”Det finns en skillnad mellan pojkar och flickor. Flickor med ADHD är mer åt det andra 

hållet, dvs. inte lika utåtagerande som pojkar med denna diagnos. De barn som inte är utåtagerande 

anses ha diagnosen ADD. De barnen hamnar oftast mellan stolarna och upptäcks inte förrän i 

högstadiet.” 

 

4.2 Delaktighet  

 

 I sammanställningen av intervjuerna så gick det att se att de flesta informanter delade en 

likartade syn på hur det går att göra barn med ADHD/ADD mer delaktiga i verksamheten.  

I1: 

”Jag måste som pedagog fundera lite extra kring hur det går att anpassa verksamheten 

för att möta dessa barns enskilda behov. För att underlätta för barn med ADHD sitter vi 

pedagoger bredvid vid samlingar för att hjälpa till dem att fokusera”  
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Enligt I4 gäller det att som pedagog ligga steget före och kunna erbjuda barnen nya 

intressanta uppgifter: ”Kan det till viss del vara svårare att få med barn med ADHD i 

lärandeaktiviteterna eftersom de har sämre uthållighet och svårare att koncentrera sig”.  

I5 tar upp ett annat exempel på hur lärare överlag kan arbeta: 

”Jag tycker det gäller att anpassa verksamheten efter dessa barns behov. Det exempelvis 

handla om att erbjuda en annan struktur, minska stunderna där det gäller att sitta stilla 

eller försöka hitta deras intressen och stärker dem i sin dagsstruktur.” 

 

4.3 Samverkan mellan olika aktörer 

 

Informanterna påpekar att de på olika sätt samverka med andra aktörerna som förskola och 

skola.  

I1: ”Vi har ett system som vi arbetar efter på den här skolan. När barnen går från förskola till 

förskoleklass så har vi en särskild blankett som vi fyller i. Om det finns ett barn i behov av särskilt 

stöd så har vi en elevvårdskonferens (EVK). Vi tar med sig det som har fungerat tidigare.” 

Enligt I2: 

”Fungerar samverkan mellan de olika aktörerna bra. Vi har bland annat 

överlämningsmöte från förskolan till förskoleklass, där vi får veta hur det har sett ut i 

förskolan och hur det har varit hemma… Lärare är snabba på att informera mig som 

skolkurator om de märker att exempelvis samtalsstöd skulle hjälpa ett visst barn.”  

 

Samtliga informanter poängterade i intervjuerna att de vänder sig till specialpedagog när det 

behövs sättas in extra stöd. De ansåg exempelvis att de som arbetar som specialpedagog kan 

ge bra tips och handledning om hur det går att arbeta för att underlätta barnens vardag. I1: 

”Jag vänder mig till specialpedagogen om jag behöver handledning. Om barnet går till 

specialpedagogen är det på fritidstid. Vi tycker att det är bra att de kommer och observerar”. 

 

I2:  

”Jag vänder oss till specialpedagogen för få tips och handledning om hur vi kan arbeta 

och tänka för att förbättra det skolmässiga. Jag tar in specialpedagogen som extra stöd.”   

 

I3 är dock kritiskt till att det ibland tar lång tid innan ett barn får en diagnos: ”Det är först när 

barn är lite äldre än 6 år de får en diagnos. Men jag kan till viss del förstå att det kan bero på att små 

barn, dvs. barn i förskola, inte ska få en diagnos alltför tidigt då detta kan leda till negativa följder.”  
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 I5 tar upp att denne har haft ett bra samarbete med habiliteringen, men detta gällde i och för 

sig inte ett barn som hade diagnosen ADHD eller ADD utan autism:” Om jag tänker på andra 

instanser så var det ett bra samarbete med habiliteringen då jag hade ett annat barn med autism. Man 

bildade ett nätverk där föräldrar, förskollärare, habiliteringen och förskolechefen var med. Då fick vi 

tips och handledning från habiliteringen. Jag kan tänka mig att det är likadant vid ADHD”. 

 

Alla de intervjuade har i intervjuerna berättat att de tycker det är viktigt att det finns ett bra 

samarbete med föräldrarna i arbetet med dessa barn. Både I1, I3 och I4 argumenterar för att 

det är värdefullt att få med barnets föräldrar i arbetet.  

I1:  

”Det är för barnets bästa vi arbetar. Jag anser att det är väldigt värdefullt att få med sig 

föräldrarna. Vi har inte alltid det där mötet i hallen eftersom vi oftast inte vill säga 

allting i en sådan miljö” 

  

I2: 

”Det är alltid roligt när det fungerar bra för föräldrarna är ju de viktigaste i barnens liv 

och som samarbetspartner. Om föräldrarna är trygga med sig själva och ser att barnet 

har någon problematik… kan de tillsammans med skolan motivera och hjälpa barnet.” 

 

I4:  
”Jag anser att samverkan med föräldrarna fungerar bra om man tillsammans strävar 

efter att barnet ska få en fungerande dag. Det gäller att vi har en bra dialog och tät 

kontakt där man lyssnar till varandra.” 
 

Men trots att samverkan mellan föräldrar och förskollärare är viktig så berättar alla 

informanter att det kan uppstå svåra situationer i mötet med vårdnadshavare. I1 argumenterar 

exempelvis för att ”det kan finnas föräldrar som anser att deras barn är perfekta och att det inte finns 

något problem.” medan I2 ansåg att det var svårt om föräldrarna inte accepterar att deras barn har en 

problematik.  

 

4.4 Arbetssätt  
 

Samtliga informanter ansåg att det som är bra för barn med denna typ av problematik är 

tillgodo för alla barn. ”Det som är bra för barn med ADHD är bra för alla barn.”  

Från sammanställningen av intervjuerna så blev det tydligt att det finns en rad olika 

arbetsredskap för att underlätta barn med ADD:s vardag och sätt att förhålla sig till dessa 

barn. I1 och I3 argumenterar för att det är viktigt att pedagoger i sitt arbete med dessa barn 

visar en tydlighet.  
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I1: ”Jag visar en tydlighet gentemot dessa barn eftersom det på så vis blir enklare för dem att 

förstå det som sker i klassrummet”. 

I3: ”I det konkreta arbetet med dessa barn är det viktigt att lärare är väldigt tydliga med sina 

instruktioner till barnen. Det gäller t ex att ha fasta rutiner och få regler”. 

 

Alla intervjuer har som på olika sätt visat att en rad olika arbetsverktyg som används för att 

göra det enklare för barn med ADHD, med i huvudsak uppmärksamhetssvårigheter.  

I2: 

”Det är väldigt viktigt att arbeta med dessa barns impulskontroll och hjälpa dem med 

deras egen strukturering. Med yngre barn kan man låta barnet göra små övningar för de 

kan inte sitta och prata på samma sätt… finns olika arbetsmaterial där de kan få rita och 

sätta färg på olika känslor.” 

I3: Jag använder ”picto-bilder”, som är bilder där en människa gör någonting… för att beskriva för 

barnet i fråga om det som kommer hända under dagens lopp.” 

 

I4: 

  
”Jag ser till att barn med ADHD får möjlighet att arbeta i mindre grupp.” 

 

 

 

I5 anser att det inte går att individanpassa undervisningen eftersom detta kan bli för utpekande 

för barn med någon sorts diagnos, oavsett vilken sort det handlar om: ”Jag tycker inte det är bra 

att exkludera barnet med ADHD från den ordinarie verksamheten eftersom det kan bli för utpekande… 

Det gäller att lyfta fram deras positiva sidor.” 

 

4.5 Negativa/positiva aspekter i arbetet med barn med ADHD  

 

Samtliga intervjuade så finns det där det blir problematiska och svårt att arbeta med barn med 

diagnosen ADHD, oavsett sort. Även om informanterna har påpekat att det i vissa fall är svårt 

att hantera barn med ADHD så visar sig det på olika sätt.  

I1: ”Det är när det inte blir som de tror att det ska bli. Det kan även uppstå svårigheter vid oförutsedda 

händelser… vid sådana specifika situationer kan vi välja att visa en film för de barn som vill se på det 

istället.” I3 anser att: ”det kan vara problematiskt i arbetet med dessa barn eftersom de oftare hamnar 

i konflikter med andra.”. 
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I4 och I5 argumenterar dock för att det kan vara svårt i mötet med dessa barn på grund av 

andra anledningar än de andra informanterna. I4: ”Jag tycker att det kan svårt för barn med 

ADHD, med i huvudsak koncentrationssvårigheter att lyssna och visa hänsyn mot andra eftersom de 

här situationerna kan innebära en längre tids stillasittande. Jag tycker att det kan vara problematiskt 

vid arbetspassen då barn med ADHD kräver direkt uppmärksamhet från mig som lärare”.  

 

I5 argumenterar för att det att det kan vara svårt i mötet med barn med en bakomliggande 

ADHD-problematik när vardagen bryts då ”de här barnen behöver ha väl fungerande 

vardagsrutiner som inte bryts i första taget. Om det sker så hela deras vardag raseras och de 

kan på grund av det ibland känna sig otillräckliga som personer.” 

 

I samtliga intervjuer så har det framkommit att de som möter barnen i sitt arbete känner en 

glädje att arbeta med ADHD eftersom det även finns positiva stunder. I1 poängterar bland 

annat att hen tycker: ”Det är en stor utmaning och jag lär mig hela tiden om mig själv och mitt yrke. 

Det går att se att det inte går att ta för givet att barn inte alls klarar av någonting alls”. I2:  

”Jag blir jätteglad om det syns någon utveckling. Till exempel om barnet klarar av 

något som varit jättetungt i skolan tidigare och klarar av det själv går det att se att de 

växer av att ha klarat uppgiften alldeles själv” 

 

I3 och I5 argumenterade för ett liknade synsätt.  

I3:  

 

”Jag tycker att de här barnen är väldigt underbara, idérika och kreativa av sig. Det ska 

ses som en styrka i barn-/elevgruppen. Det gäller bara att lära känna dessa barn och 

lyfta fram deras styrkor istället för att fokusera alltför mycket på svagheterna.”  

 

I5: 

”Överlag tänker jag på alla likas värde. Vi är alla lika mycket värda, vissa har ADHD 

och vissa har andra problem.  Jag blir framför allt glad över att se deras utveckling och 

att som pedagog hela tiden få tänka över hur det går att arbeta med barnen. Det är ett 

berikande arbete.” 



17 
 
 

5. Analys  
I kommande avsnitt jämförs resultatet från de kvalitativa intervjuerna med 

litteraturgenomgången. Detta görs för att jämföra om det finns likheter eller skillnader. 

Analysdelen utgår från studiens syfte och frågeställningar. 

 

5.1 Att uppmärksamma barn med ADD 
 

Precis som Greene (2003) tar upp så visar intervjuerna att de flesta pedagogerna anser att barn 

med någon typ av ADHD har svårt att följa instruktioner och regler. Barnen beskrivs oftast ha 

koncentrationssvårigheter och svårt att hantera sin egen impulsivitet, det vill säga helt 

plötsligt kan bli intresserad av något annat än det de höll på med för stunden. Detta stämmer 

väl överens med Greens definition av diagnosen ADHD. Säljö & Hjörne (2008) argumenterar 

bland att barn med denna typ av diagnos alltid uppfattas som ouppmärksamma av pedagoger 

och andra barn. Men eftersom de barn som diagnosticeras med ADHD, med 

uppmärksamhetssvårigheter, inte är hyperaktiva kan det vara svårare att identifiera dem.  

Enligt Socialstyrelsen (2002) syns inte flickor med ADHD på ett likartat sätt som pojkar med 

diagnosen eftersom de tidigare nämnda är mindre utåtagerande och hyperaktiva av sig. På 

grund av detta så går det att dra slutsatsen att dessa barn, det vill säga. de med ADD, inte 

upptäcks förrän i högstadiet eller till och med inte förrän i vuxen ålder. En annan anledning 

till att det är svårare att uppmärksamma barn med ADD kan bero på att för det mesta används 

i vardagspratet det övergripande medicinska begreppet ADHD för att beskriva alla barn med 

denna funktionsnedsättning trots att det finns olika undergrupper av ADHD (Abrahamsson, 

2010).  

5.2 Mötet mellan barn med Attention Deficit Disorder och personalen i 

förskola/skolans tidigare år 

 

I intervjuerna så var det uppenbart att det finns ett motstånd från pedagogernas sida att sätta 

en alltför tidig diagnos på barn.  Socialstyrelsen föreslår i en genomförd studie (2002) att de 

som arbetar i förskola bör använda ”screening”-metoder för att kunna särskilja barn med ADD 

då kan leda till bättre stödinsatser för barnet i fråga.  

Deltagarna framhöll att det är väldigt viktigt att skapa återkommande rutinsituationer för barn 

med ADHD eftersom de här barnen till exempel kan ha svårt att sitta still och/eller fokusera 

längre perioder. Hellström (2007)  argumenterar för att det är av yttersta vikt att de som 

arbetar i förskola/skola i sitt arbete skapar en regelbunden struktur i vardagen för dessa barn 

då det får positiv effekter för barnet. Det kan till exempel handla om att de tydliga 

arbetsuppgifter eller erbjuda kortare arbetspass. 
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5.3 Arbetsmetoder och – verktyg anpassade för barn med ADD 
 

Deltagarna i intervjuerna framhöll att det är viktigt att inte enbart fokusera på dessa barns 

negativa egenskaper utan även arbeta med att lyfta fram deras positiva egenskaper. Det har 

istället visat sig att alla informanter är tydliga med att poängterar att det som är bra för barn 

med ADHD är bra för alla barn. Olsson & Olsson (2013) anser inte heller att det finns 

ett ”diagnosspecifikt sätt” att arbeta för att möta dessa barn.  

 

I en av fem intervjuer framhålls möjligheten att använda sig av picto-bilder” för att på så vis 

berätta för ett barn med ADHD om vad som kommer hända under dagen. Jakobsson & 

Nilsson (2011) anser att det i förskolans och skolans verksamhet finns användbara 

arbetsredskap/verktyg i arbetet med barn med ADHD. Pedagoger kan till exempel istället 

använda sociala berättelser eller seriesamtal för att underlätta vardagen. Andra deltagare i 

studien har på olika sätt påpekat att det använder en annan sorts hjälpmedel för att få barn 

med ADD att koncentrera sig. Ett exempel på detta är att vissa låter barnen att hålla på med en 

boll under samlingar. 

I intervjuerna framkom det att pedagoger vänder sig till specialpedagogen eftersom de 

aktörerna besitter bättre kompetens i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Det kan handla 

om att specialpedagoger har kunskaper om vad som är bäst för ett barn med ADD och därför 

kan ge tips eller råd om vilket arbetssätt som är lämpligast att använda sig av för att möta just 

det barnets särskilda behov. Palla (2011) argumenterar att förskole- och/eller skolpersonal 

genom observationer och dokumentationer kartlägga barnens utveckling och sedan skapa mer 

individanpassade pedagogiska metoder som riktar sig mot det enskilda lärande.  

5.3 Barn med ADHD med i huvudsak uppmärksamhetssvårigheter och deras enskilda 

behov  

 

De som deltog i studien har genom exempel betonat att det som är bra för barn med ADHD är 

bra för alla barn. Flertalet av de intervjuade ansåg att det är av yttersta vikt att i arbetet utgå 

från en inkluderande undervisning som tar tillvara på alla individers olikheter. I både 

Skollagen (2010) och Läroplanen för förskola (1998 reviderad 2010) så poängteras det att de 

barn som är i behov av särskilt stöd ska kunna få den hjälp som deras specifika behov kräver. 

I och med den här formuleringen betonas vikten av att erbjuda barn med ADD en utbildning 

som är anpassade efter deras enskilda behov och förutsättningar.  
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6. Diskussion  
 

Denna studie inleddes med att jag uppmärksammade att det i både förskola och skolans 

tidigare år finns barn med ADHD som för det mesta hamnar mellan stolarna, det vill säga 

utanför systemet och inte får samma möjligheter till stöd som andra barn som kan vara i 

behov av särskilt stöd. Enligt egen åsikt är det av yttersta vikt att personal inom förskola och 

skolan har stor kunskap i hur de kan förstå, möta och arbeta med de barn som kan tänkas ha 

ADHD oavsett sort. Syftet med studien har därför varit att undersöka hur personal i förskolan 

och skolans tidigare år arbetar med att göra barn med ADD mer delaktiga i verksamheten och 

på så sätt även sin egen personliga utveckling.  

Jakobsson & Nilsson (2011)  framhåller att det finns en mängd användbara arbetsmetoder 

som pedagoger kan använda sig av för att bemöta barn med ADD.  Exempelvis kan pedagoger 

använda antingen seriesamtal eller sociala berättelser för att underlätta dessa barns vardag. De 

sociala berättelserna är språkligt anpassade efter det specifika barnets utvecklingsnivå och 

användas för att ge barnet möjlighet att sätta ord/mening på sådana situationer som denne 

upplever är jobbiga. I en av fem intervjuer framgick det att det finns arbetsmaterial som utgår 

från att låta barn med denna diagnos att sätta färg på eller rita sina känslor. I den ovannämnda 

intervjun gick det att se att det finns en tydlig arbetsfördelning mellan de olika aktörerna som 

arbetar på arbetsplatsen. Ett annat redskap som pedagoger kan använda sig av är använda 

seriesamtal i bildform. I två av fem intervjuer framhölls att dessa informanter använder sig av 

seriesamtal i bildform. Arbetsredskapen benämndes som ”picto-bilder”. Trots dessa svar 

framkom det i tre av fem intervjuer det att det som är bra för barn med ADHD är bra för alla 

barn. Med detta sagt vill jag poängtera att det finns olika synvinklar på hur det går att arbeta 

med dessa barn. Även fast jag kan hålla med om att alla barn kan må bra av att det finns en 

tydlig strukturering av vardagen är det enligt mig dessutom viktigt att inte bortse från att det 

finns barn som kan behöva extra stödinsatser för sin utveckling och kunskapsinlärning. 

  

Hjörne och Säljö (2008)  framhåller att det finns stor risk att de som beslutar om ifall ett barn 

är i behov av särskilt stöd allt för oftast förlitar sig på andrahandsinformation från andra 

aktörer. Det kan istället bli så att denna aktör inte lyssnar till ett sådant barns egna 

erfarenheter och på så sätt inte får en tydlig bild om vad det är som skett.  I flertalet av 

intervjuerna var det uppenbart att de utomstående aktörerna benämns med stor respekt 

eftersom de är experterna. Visserligen håller jag med om att de här aktörerna har en annan 

kunskap och därmed även kan hjälpa och stödja pedagoger i deras arbete med barn med ADD. 

Men jag kan ställa mig frågande till varför de får så mycket makt och mer eller mindre ses 

som ”räddare i nöden”. Precis som Hjörne och Säljö (2008) argumenterar är det enligt min 

åsikt av yttersta vikt att pedagoger, på grund av att de möter barnen i sitt dagliga arbete, inte 

enbart ser de utomstående aktörerna som några räddande änglar. Med detta vill jag poängtera 

att det är pedagogerna som är experterna på området eftersom de dels har kännedom om de 

enskilda barnens behov, dels användbara arbetsmetoder och dels får den klaraste bilden av 

vilka situationer som kan vara problematiska för ett barn med ADHD, med i huvudsak 

uppmärksamhetssvårigheter.  
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Resultatet från intervjuerna visar på att personalen i förskolan och skolans tidigare år utgår 

från ett synssätt som värnar om alla barns olikheter vilket stämmer överens med Olsson & 

Olsson (2013) argument om att det är viktigt att det råder ett positivt förhållningssätt 

gentemot barn med ADHD.  Det är enligt egen åsikt så att det är väldigt viktigt att som 

pedagog ha en barnsyn som lyfter det positiva hos barnen istället för att ha för stort fokus på 

det som är negativt i mötet med dessa barn. 

I läroplanen för förskolan framhålls att barn i behov av särskilt stöd ska få det stöd som deras 

speciella behov kräver.  Fyra av fem intervjuade antydde att de på olika vis försöker utgå från 

att barn med ADD har ett särskilt behov för sin inlärning och utveckling. Det är till exempel 

viktigt för dessa barn att det är lugn och ro runtomkring dem.  

Nästan alla de intervjuade underströk att det i arbetet med barn med ADD är viktigt att dels 

hitta dessa barns intresseområden och dels i större utsträckning lyfta fram de goda 

egenskaperna eftersom detta oftast leder till en förstärkning och därmed även får innebörd för 

utvecklingen. Jag håller helt och hållet med om att det är viktigt att inte enbart 

uppmärksamma dessa barns negativa egenskaper eftersom ett alltför stort fokus på dessa för 

det mesta leder till en destruktiv spiral. Enligt egen åsikt kan det bli så att om ett barn med 

ADHD med i huvudsak uppmärksamhetssvårigheter hela tiden får höra att denne hela tiden 

stör resten av barn-/elevgruppen kan detta bara leda till en otillräcklighets- eller 

utanförskapskänsla.  

 

6 .1 Vidare forskning 
 

I denna studie har jag velat undersöka vilka arbetsmetoder som används inom förskola och 

skolans tidigare år för att möta barn med ADHD och vad orsaken kan beror på att det verkar 

vara svårare att uppmärksamma barn med diagnosen ADD.  

Eftersom mycket av forskningen kring ADHD hos barn har i stort sett enbart beskrivit pojkars 

skolrelaterade svårigheter. Vidare forskning fordras för att få mer kunskap om vilka 

svårigheter flickor med ADHD kan ställas inför.  

 

6.2 Slutord 

 

Avslutningsvis vill jag poängtera att arbetet med barn som har diagnosen ADHD, oavsett 

vilken sort, är väldigt lärorikt och givande. Trots att de här barnen är impulsiva av sig så är de 

på en och samma gång väldigt spontana, kreativa och idérika av sig som personer. Barn med 

den här diagnosen gör nästan alltid så att de som möter dem i sitt dagliga arbete måste fundera 

extra mycket kring sitt arbete och sin egen roll som pedagogisk förebild.  Även fast det i 

framförallt förskolan finns ett motstånd mot att sätta en diagnos på ett barn är faktum den att 

det alltid kommer finnas barn som är i mer behov av särskilt stöd för sin utveckling än andra. 

Det har blivit uppenbart att vissa barn hamnar utanför ramarna och inte får det stöd som de 

kan vara i behov av.  
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Exempelvis är det oftast så att pojkar med ADHD får mest uppmärksamhet och därmed även 

mer stödinsatser i jämförelse med flickor som har diagnosen. Den senare gruppen kan vara 

svårare att upptäcka eftersom deras ADHD syns på ett annorlunda sätt. Till syvende och sist 

verkar det i dagens skolverksamhet råda ett positivt förhållningssätt gentemot barns olika 

behov och förutsättningar. Enligt egen åsikt innebär en sådan syn på alla människors lika 

värde till att olikheten i barn-/elevgruppen ses som en styrka istället för en svaghet.
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Bilaga 1 
 

Hej! 

Jag läser den sista terminen på lärarutbildningen på Umeå Universitet med inriktning mot 

förskola/förskoleklass. Jag skriver just nu ett examensarbete om barn i behov av särskilt stöd 

och framförallt barn med samlingsdiagnosen ADHD. Syftet med studien är att fördjupa 

förståelsen för hur förskollärare/lärare arbetar med att göra barn mer delaktiga i sin egen 

kunskapsinlärning och utveckling. Jag vill genom bland annat intervjuer belysa hur 

undervisningen i förskola/förskoleklass kan anpassas för att möta dessa barns egna behov och 

förutsättningar.   

Intervjuerna kommer att vara i ungefär 20-30 minuter. Studien kommer att utges som en 

offentlig handling. Deltagandet i studien är dock konfidentiellt vilket innebär att deltagaren 

och förskolans/skolans namn inte kommer att namnges. För insamlande av material till 

studien ber jag om ditt samtycke för deltagande. För att få bra underlag till undersökning så 

ber jag även om ditt samtycke för att använda mig av ljudupptagning.  

På grund av tidsramen för arbetet är det av yttersta vikt att intervjun sker mellan vecka 19-20, 

dvs. mellan 5 till 16 maj. Deltagandet i studien är frivillig och du har när som helst möjlighet 

att avbryta din medverkan.  

Om ytterligare information önskas så går det bra att kontakta mig på 073-810 90 12 eller 

skicka mail till min epost-adress som är marcushemantolsson@hotmail.com. Förutom detta så 

är det även möjligt att kontakta min handledare (Astrid Ahl) vid eventuella funderingar.  

Med Vänlig Hälsning  

Marcus Olsson 

  



 
 

Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
 

1. Vad anser du kännetecknar ADHD?  

 

2. Kan du beskriva vad skillnaden mellan ADHD och DAMP är? 

 

3. Upplever du att det är svårare att göra barn med ADHD mer delaktiga i förskolan? Hur 

yttrar det sig? 

 

4. På vilket sätt fungerar samverkan mellan förskola och andra aktörer runt dessa barn? Kan 

du beskriva hur samverkan mellan de olika aktörerna fungerar? 

 

5. Hur anser du att samverkan mellan vårdnadshavare och förskolepersonalen fungerar? Kan 

du beskriva situationer där samverkan mellan vårdnadshavare och personal fungerat bra? Vad 

kan vara svårt i samverkan med vårdnadshavare? 

 

6. Är det något ni önskar av specialpedagogen i arbetet med dessa elever? 

 

7. Vilka arbetsmetoder/verktyg använder du för att möta dessa barns behov av särskilt stöd?  

Vad gör du konkret för att anpassa aktiviteterna/undervisningen för barn med ADHD?  

 

8. Beskriv vilka aktiviteter du erbjuder till barn med ADHD? Är aktiviteterna anpassade efter 

barnets egna behov och förutsättningar? 

 

 9. Vilka sammanhang upplever du som mest problematiska/givande i ditt arbete med barn 

med ADHD?  

 

 

 

 

 


