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Studiens syfte var att få en fördjupad insikt i hur personalen i förskolan ser på 
bemötande av barn med ADHD. Metoden som valdes för studien har en kvalitativ 
ansats med intervjuer som genomförts med åtta verksamma pedagoger. Det 
teoretiska perspektiv som använts till analys och tolkning är det sociokulturella 
perspektivet. Resultatet visar att personalen använder sig av ett lågaffektivt 
bemötande där barnets behov kommer främst. Studiens slutsats är att de flesta barn 
inte har en ADHD-diagnos redan i förskolan, men trots denna gråzon finns det 
metoder och handlingsplaner som möter barn inom ADHD kriterierna. 

________________________________________________   ______ 
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1 Inledning 

När jag valde att skriva om barn med ADHD så valde jag det ämnet då jag har stor 
erfarenhet av barn med ADHD. De barn jag mött har ofta varit väldigt positiva, 
logiskt tänkande och även kreativa. I min studie vill jag se hur dessa barn bemöts i 
förskolan. 

Danielsson (2011) gick ut med en artikel som heter diagnos som väcker känslor i 
tidningen medicinsk vetenskap, där det lyftes att antalet ADHD-diagnoser har ökat 
kraftigt under de senaste åren, vilket docent Susanne Bejerot, som intervjuas i 
artikeln, förmodar har en koppling till att dagens samhälle har blivit mindre 
tillåtande när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I artikeln skrivs 
fram att detta i sin tur leder till att de dilemman som diagnoserna för med sig t blir 
allt synligare och därigenom resulterar i fler utredningar av olika diagnos.  

Trots att det inte är allt för vanligt med ADHD-diagnoser redan i förskolan då det 
anses svårare att diagnostisera barn under fem år, så förekommer det fortfarande 
diagnoser på barn i förskolan. En författare som stödjer diagnostisering av barn är 
Gillberg (2005), då han anser att genom en diagnos slipper barnet känna sig utanför 
och annorlunda, en diagnos kan ge en naturlig förklaring på de beteenden som kan 
upplevas vara problematiska. Annars beskrivs ADHD ofta som en skoldiagnos, då de 
flesta barn får sin diagnos när de kommit upp i skolåldern (Lutz, 2013).  

Anledningen till att jag genom denna studie vill fördjupa mig i hur barn med ADHD 
eller barn som ligger inom diagnoskriterierna för ADHD bemöts i förskolan utifrån 
förskolepersonalens perspektiv, är just av den anledning som beskrivs ovan, att ett 
barn oavsett diagnos eller i gråzonen inte ska behöva känna sig utanför eller 
annorlunda. Jag har själv ofta mött att ADHD är en diagnos med en negativ stämpel 
men jag tror att ett mer medvetet bemötande och mer kunskap kan leda till att det 
positiva med ADHD kan lyftas mer i verksamheterna. 

Tanken med studien är att få en djupare syn på hur bemötandet påverkar barn med 
ADHD och hur barn med ADHD påverkar verksamheten samt få en inblick i vilken 
plats en diagnos som ADHD får ta eller tar i förskolans verksamhet.  

Skolverket (2016) beskriver att varje barn har rätt till att ges rätt förutsättningar och 
mötas utifrån sina individuella behov för att skapa ett meningsfullt och lustfyllt 
lärande. Studiens syfte grundades i tanken av det läroplansmålet och funderingen på 
hur bemötandet gynnar det kommande subjektskapandet och lustfyllda lärandet i 
förskolan. 

1.1. Syfte och Frågeställningar  

Syftet med denna studie är att få en djupare inblick i hur förskolans personal anser 
att barn med ADHD bemöts av personalen och barn samt få ta del av personalens syn 
på barn med ADHD i det sociala sammanhanget.  

 

 



 2 

 

Studiens syfte ska besvarat genom två frågeställningar som lyder: 

• Hur anser förskolans personal att barn med ADHD bemöts i förskolan?  

• Hur anser förskolans personal att de sociala situationerna fungerar för barn 
med ADHD? 

 

1.2. Uppsatsens disposition  

I detta avsnitt kommer uppsatsens disposition att presenteras i sin helhet. Varje 
avsnitt disposition finns även under varje kapitelrubrik.  

Studiens första kapitel är rubricerat Bakgrund och innefattar fyra underrubriker 
vilka är förskolans Styrdokument, Tidigare forskning som berör ämnet ADHD och 
barn med ADHD och personalens roll i arbetet med barn som har ADHD. Vidare 
framställs även det teoretiska perspektiv som studien grundar sig i, vilket är det 
sociokulturella perspektivet som även genomsyrar resultatet och tolkas tillsammans 
med empirin. Den sista underrubriken är Begreppsdefinitioner där några av de 
centrala och relevanta begreppen ur studien lyfts upp och beskrivs på ett djupare 
plan. 

Det andra kapitlet i denna studie är rubricerat Metod och även det här kapitlet har 
fyra underrubriker som benämnts Metodologi där val av metod presenteras, Urval 
som presenterar urvalsprocessen, Datainsamlingsmetod och genomförande samt 
Etiska överväganden 

Det tredje kapitlet heter Resultat och där lyfts studiens empiri, med det menas att 
resultaten från intervjuerna presenteras för att sedan redovisas i en tolkning där 
empirin då tolkas utifrån studiens teoretiska perspektiv. Under tolkning kommer 
dessutom studiens frågeställningar att besvaras för att sedan avslutas med en 
underrubrik som rubricerats Resultatsammanfattning. 

Avslutningsvis kommer rubriken Diskussion och analys där studiens resultat 
diskuteras utifrån tidigare forskning samt styrdokumenten. I det här kapitlet lyfts 
även en metoddiskussion innehållande studiens reliabilitet och validitet för att sedan 
avslutas med en beskrivning av studiens relevans för yrkesprofessionen och förslag 
på fortsatt forskning.  

Två bilagor finns bifogade längst bak i uppsatsen och de innehåller missivbrevet samt 
intervjufrågorna som använts i studiens åtta intervjuer.  

2 Bakgrund  

I det här kapitlet lyfts några av de styrdokument som är centrala i förskolans 
verksamhet, även tidigare forskning som berör studiens forskningsfrågor kommer 
lyftas samt begreppsdefinitioner av studiens centrala begrepp och slutligen 
presenteras studiens teoretiska perspektiv. 
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2.1 Styrdokumenten  

Läroplanen innefattar olika områden och deras strävansmål som arbetslaget, chefen 
eller personalen ska arbeta för att nå eller sträva mot. 

Om läroplanen skulle brytas ner och lyfta de delar som berör barn i behov av stöd 
eller utifrån studiens syfte så står det i förskolans läroplan (Skolverket, 2016, s.5) att:  

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet 
i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Detta innebär att 
verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska 
fördelas lika. 

Vidare står det skrivet i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016, s.5) att: 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och 
lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda 
en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och 
utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

 

Ett annat centralt och viktigt styrdokument i förskolan är den svenska Skollagen 
(2010) som när det gäller barns utveckling och lärande anger att: 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt enlig utbildningens mål. 

 

Ett ytterligare centralt styrdokument i förskolan är diskrimineringslagen där det 
skrivs om både indirekt och direkt diskriminering vilket lyfter rättigheter för bland 
annat människor med funktionsnedsättning och där innefattas barn med ADHD. 

 

Det sista relevanta styrdokumentet som jag vill framföra i den här studien är 
barnkonventionen (UNICEF, 2016) där två centrala aspekter som lyfts är att alla barn 
har samma rättigheter och lika värde samt att barnets bästa alltid ska beaktas vid alla 
beslut som rör barn.  

När det gäller funktionsnedsättning så skriver barnkonventionen (UNICEF, 2016) 
att: 

Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i 
samhället på lika villkor.  

 

Alla de centrala styrdokument som nu presenterats strävar för att barnen i förskolan 
ska ha rätt till individuella mål och hjälpmedel för att skapa sig rätt förutsättningar i 
sitt lustfyllda lärande. 

Genom styrdokumenten får dessutom förskolans personal ett extra stöd i sitt arbete 
att skapa rätt förutsättningar för sina barngrupper utifrån varje individ, inklusive de 
individer som är i behov av stöd.  
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2.2 Tidigare forskning  

2.2.1 Vad är ADHD?  

Även inom den tidigare forskningen som berör ADHD så finns det olika tankar om 
vad ADHD kommer ifrån och hur många procent ärftlighet det innefattar eller hur 
mycket en individ med ADHD påverkas av miljön omkring sig. Men en aspekt där 
forskningen är överens är när det landar i definitionen av ADHD.  

ADHD är en förkortning och står för Attention Deficit Hyperactive Disorder 
(Abrahamsson, 2010). Den svenska benämningen är hyperaktivitetssyndrom med 
uppmärksamhetsstörning.  

Gerland och Aspeflo (2009) bekräftar ADHD som en funktionsnedsättning där 
karaktärsdragen infinner sig inom områden på aktivitetsnivå med kärnsymptom som 
innefattar impulsivitet, överaktivitet samt uppmärksamhetsproblematik. Vidare 
anser Abrahamsson (2010) att ADHD är en individdiagnos och att de svårigheter som 
uppstår på grund av diagnosen kan bero på och se olika ut beroende på vilka krav 
som ställs på den individen som har ADHD. Författarna menar således att det kan 
skilja sig från situation till situation beroende på vilket krav samhället, situationen, 
miljön eller andra människor lägger på individen där och då.  

Fortsättningsvis beskriver Abrahamsson (2010) att barn med ADHD kan ha svårt att 
tolka olika situationer och händelser samt att det kan finnas en viss problematik i att 
göra sig förstådd i en situation eller förstå samspelet. Författaren skriver vidare att 
barn med ADHD även kan ha problematik med motoriken och dessutom problematik 
med olika former av perceptionsstörningar, vilket innebär hur vi tolkar våra 
sinnesintryck och därigenom hur vi tar in vår omvärld. 

Tillbaka till forskningens oenigheter, hur uppkommer ADHD och vad beror det på?  

Carlsson Kendall (2012) redogör för den biologiska aspekten och menar att ADHD 
inte beror på endast en enda gen, utan att det med störst sannolikhet är flera gener 
som tillsammans bidrar till en ökad risk för ADHD i fosterstadiet. Stephen Faraone, 
amerikansk psykolog och professor i psykiatri nämnde i en intervju i Läkartidningen, 
att utifrån en studie där han gjort 20 separata tvillingstudier i olika länder kunde han 
dra slutsatsen att ADHD är till minst 75 procent medfött (Von Platen, 2005). 

Fastän ADHD är till minimum 75 procent medfött så lyfter både Carlsson Kendall 
(2012) samt Stephen Faraone i artikel av Von Platen (2005) att det även finns några 
miljöfaktorer som bevisats kunna påverka samt öka risken för ADHD hos fostret, ett 
par av dessa miljöfaktorer är intag av droger under graviteten eller om modern röker 
under graviditeten.  

För att sedan återgå till definitionen av ADHD så skildrar Carlsson Kendall (2012) 
ADHD som en personlighetsvariant och menar att många av de individer som 
upplever problematik på grund av sin ADHD i barndomen ändå lyckas upptäcka och 
konstruera vägar, där de i vuxen ålder kan omvandla den problematiken till styrkor 
som de senare har användning av. Vidare skriver författaren om ännu en positiv 
aspekt gällande ADHD, vilket är att många av de individer som har ADHD som 
diagnos ofta beskrivs med egenskaper som uppfinningsrika, positiva samt aktiva.  
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Kadesjö (2010) gav genom Socialstyrelsen ut de kriterier som används när det är av 
vikt att avgöra om ett barns svårigheter ska innefattas i diagnosen ADHD och det som 
då krävs är följande (4):  

• Barnet ska ha symtom som avviker markant från vad man väntar sig utifrån hans 
eller hennes ålder, kön och utvecklingsnivå. 

• Problemen ska ha funnits under lång tid, visat sig redan under förskoleåldern och 
inte bara vara tillfälliga. 

• Svårigheterna ska ha en allvarlig inverkan på barnets sätt att fungera 
och ge betydande problem i olika typer av vardagssituationer, t.ex. i skolan, på 
fritiden och i hemmet. 

• Om symtomen bättre förklaras av någon annan diagnos, som depression, 
utvecklingsstörning eller autism, ska inte diagnosen ADHD användas. 

2.2.2 Barn med ADHD  

Bortsätt från de diagnoskriterier som Kadesjö (2010) delgav så framför den tidigare 
forskningen fler aspekter gällande det fokus som sätts på barn och ADHD.  

Exempelvis så förtydligar Gerland (2009) några av de symptom som ett barn med 
ADHD kan uppvisa, vilket innebär att de kan ha svårt att kontrollera vart de ska rikta 
sin uppmärksamhet, de kan dessutom uppleva svårigheter i att kontrollera den 
uppmärksamheten som de lyckas rikta åt något håll, vilket i sin tur ofta resulterar i en 
svårighet att behålla koncentrationen.  

Ytterligare ett exempel som Gerland (2009) delger är vid ett tillfälle där ett barn själv 
har berättat om sin vardag med ADHD. Barnet beskriver att det är som att vara 
Gröna Lund, varje dag, men inne i huvudet. Barnet beskriver de blinkande lamporna 
som hänger överallt samt alla de berg-och-dalbanor som konstant åker upp och ner. 
Vidare menade barnet att alla dessa mentala intryck gör det väldigt problematiskt att 
försöka sitta still och koncentrera sig. Efter exemplet försöker författaren lyfta 
barnets perspektiv genom att uppmana till att mentalt sätta sig in i hur en dag på 
Gröna Lund ser ut och upplevs, för att sedan försöka tänka sig att den känslan är kvar 
i hela kroppen, varje dag, hela tiden. Mitt i det glädjesprakande nöjesfältet ska du 
även försöka stänga av alla intryck, ljud och ljus för att ta en “order” innehållande 
kravet (eller önskemålet) att du ska sitta still och lyssna på en samling eller vid en 
måltidssituation. 

Axengrip och Axengrip (2002) menar att barn med ADHD har ett behov av bra 
struktur och även fasta rutiner för att fungera som sitt bästa jag.  

En annan problematik som barn med ADHD kan uppleva är förmågan att avstå från 
direkta impulser när de uppkommer.  Det kan dessvärre resultera i att andra barn 
eller vuxna uttrycker irritation över den situation eller händelse som barnet med 
ADHD försatt sig i (Gerland, 2009). Det kan nämligen bli så att den direkta impulsen 
som barnet inte själv lyckas avstå eller kontrollera infinner sig så plötsligt, att de 
individer som befinner sig runt omkring barnet inte hinner uppfatta barnets 
intentioner innan själva impulsen gått över till ett agerande. När dessa situationer 
uppstår kan det dessvärre resultera i att den övriga barngruppen stämplar barnet i 
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fråga som den som förstörde eller gjorde fel, fastän barnets intentioner kan ha varit 
att få delta eller komma med något bra tips som bara dök upp (Gerland, 2009).  

Einarsdottir (2008) menar att det är av stor vikt att ta tillvara på barnens styrkor för 
att sedan kunna använda dessa styrkor som utgångspunkt i arbetet samt mötet med 
den individen.  

En annan del som kan bli problematisk för ett barn med ADHD är det Gerland 
(2009) beskriver som svårigheten att reflektera över sitt eget beteende. Det i sin tur 
leder dessvärre i många fall till att de barn som har en ADHD-diagnos inte heller kan 
förutse konsekvenserna av sitt agerande. Gerland (2009) påpekar i och med det att 
det resulterar i ett ansvar hos personalen, som då måste vara tillräckligt närvarande 
för att hinna se situationen, för att sedan genom ett empatiskt och tydligt 
förhållningssätt vara beredd att fylla i luckorna på situationen som hänt och beroende 
på barnet i fråga kanske stödja barnet i övandet av att reflektera själv. Personalen bör 
försöka hitta ett sätt där denne kan hjälpa barnet att dels landa i nuet och i själva 
situationen men även försöka tolka och reflektera över händelseförloppet och dess 
innebörd.  

Vidare menar Gerland (2009) att då barn med ADHD, som tidigare nämnts, har svårt 
att hindra sin impulsivitet så kan det lätt resultera i att barnet dessutom ställer flera 
frågor på rad utan att själv vänta på svar på någon av frågorna eller att så kan den 
impulsiviteten leda till att barnet har svårt att vänta på sin tur i en samling eller i en 
kö. Den sista problematiska aspekten som författaren beskriver är att barn med 
ADHD dessutom har en hyperaktivitet utöver det “vanliga”, vilket ofta kan resultera i 
att det är ett ständigt högvarv hos barnet i fråga, eller så visas den hyperaktiviteten 
inte i rika stora rörelser utan istället genom det verbala språket då barnet kan prata 
väldigt mycket utan koncentrationen på om någon annan vill/försöker prata eller 
svara (Gerland 2009).  

1.2.1. Personalens roll   

I ett tidigare stycke har det beskrivits att det genom forskningen anses ligga hos 
förskolepersonalen att möta barn med ADHD med ett lugn som kan hjälpa dem att 
återfå fokus eller en förmåga och chans till att reflektera över en viss situation. Men 
finns det någonting mer personalen bör ha i åtanke eller bära med i sitt 
förhållningssätt i arbetet med barn som har ADHD eller barn som befinner sig i 
gråzonen med en odiagnoserad neuropsykiatrisk diagnos? 

Att det inte ingår i personalens roll eller arbetsuppgift att ställa diagnoser på barnen 
eller än mindre ställa hypoteser på barnen är någonting som återkommer i 
majoriteten av den forskningen som berör ADHD och förskolan. En av författarna 
som skriver om det är Gerland (2009), som noga väljer att istället upplysa att 
personalen istället för hypoteser bör se till barnet och dess individ, för att vidare 
lägga sitt fokus i att erbjuda barnen de möter ett bemötande som är anpassat till 
deras behov och som grundar sig i kunskaper om funktionsnedsättningar.  

Tidigare i uppsatsen lyftes den forskning som visar på att ADHD är en diagnos där 
mycket faller på genetik och fosterstadiet. Utifrån det kan en då fråga på vilket sätt 
det dagliga arbetet och bemötandet spelar hos ett barn med en ADHD-diagnos.  

Carlsson Kendall (2012) menar att trots att ADHD främst beror på biologi, genetik 
samt faktorer under graviditeten , så spelar det faktiskt roll vad personalen gör för 
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barn med ADHD samt hur de gör det.  Även Isaksson (2014) konstaterar vikten av 
bemötande till barn med ADHD då det uppvisats att barn med diagnos har lägre 
nivåer av kortisol, vilket är hormonet som kroppen använder för att hanterar samt 
klara av stress. Med lägre kortisol nivå kan barnen påverkas negativs av stressade 
närmiljöer.  

Carlsson Kendall (2012) framställer människan som en individ med möjligheter att 
träna på det som upplevs svårt eller problematiskt. I rollen som förskolepersonal är 
det då av relevans att vara till stöttning och hjälpa barn i behov av stöd med den 
träningen och därigenom även tänka på alla krav som via omgivningen, samhälle och 
miljön kan påverka barnet på olika sätt.  På så sätt blir personalens förmåga att känna 
in barnet och känna av omgivningen oerhört betydelsefull och lika så rollen att stötta 
barnet i uppbyggandet av en starkare självbild, där rätt redskap kan gynna 
kommande identitetsskapande.  

Enligt Trembaht, Balandin, Togher och Stancliffe (2009) kan ett inkluderande 
arbetssätt vara att ge alla barn möjlighet till kommunikation i det sociala samspelet. 
Att alltså se till att det finns verktyg och hjälpmedel för alla uttrycksformer eller 
medel för kommunikation.  

Vidare skriver Kutcher (2010) om vikten att, utöver att vara en närvarande och 
stöttande förskolepersonal, tänka på att ge positiv feedback och att pusha barn med 
ADHD istället för att lägga fokus på att uppmärksamma eller lyfta den problematik 
som kan uppstå i vardagen. Kutcher (2010) samt Stormont och Stebbins (2005) lyfter 
även vikten och perspektivet av att dessutom försöka se anledningen bakom ett barns 
agerande eller problematik istället för att förtolka eller anta att en situation utspelats 
på ett visst sätt. De menar att personalen istället ska ta sig tiden att fråga vad som 
hände eller vad som låg till grund för det som hände, och sedan se situationens helhet 
samt se till de ramfaktorer som dagligen påverkar ett barn i förskolan för att slutligen 
ge positiv feedback, pusha och erbjuda en trygg och inkluderande plats. 

Stormont och Stebbins (2005) menar att det är personalen i förskolan som träffar 
barnen som mest på en dag och anser därför att det är personalen som ser barnens 
alla karaktärsdrag och därmed är de som med högst säkerhet kan se om ett barn 
ligger inom diagnoskriterierna för ADHD. Av den anledningen trycker de på vikten av 
kompetensutveckling så att personalen innehar den kunskapen som behövs för att 
skapa handlingsplaner eller metoder för den aktuella barngruppen samt för de barn 
som är i behov av stöd. Vidare menar författarna att det är personalen i förskolan 
som ska lägga grunden för det kommande livslånga lärandet och anser därför att det 
är av ytterligare vikt att personalen får en kompetensutbildning för att kunna bidra 
barnen med rätt verktyg till sin kommande utveckling.  

När det gäller uppkomsten av ADHD-symptom hos ett barn, så menar Stormont och 
Stebbins (2005) att det finns mycket rykten som florerar, så som att det handlar om 
att barnen fått för mycket socker, och här trycker det ytterligare på aspekten att 
personalen behöver ha fortbildningen samt ett öppet förhållningssätt när de möter 
barnen i verksamheten eller i problematiska situationer utan att döma, frusta eller 
anta vad som ligger till grund för ett agerande.  

Ett bra arbetssätt att ha när man jobbar med barn i behov av stöd eller i studiens fall, 
barn med ADHD är lågaffektiv pedagogik. Inom lågaffektiv pedagogik innefattas ett 
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lågaffektivt bemötande vilket av Heljskov och Wiman (2015) beskrivs som ett lugnt 
kroppsspråk.  

Vidare konstaterar Chipumpu Havelius (2016) att ett lågaffektivt bemötande innebär 
att ha positiva och lugna förväntningar i bemötande av ett barn med ADHD. Som ett 
ytterligare tillägg till det lågaffektiva bemötandet menar Hejlskov-Elvén, Veje och 
Beier (2012) att det i personalens ansvar, handlar om att få ett frivilligt ja från barnet. 
Om barnet däremot säger nej ska personalen behålla lugnet, se över sin metod, och 
försöka möta barnet på nytt tills barnet frivilligt säger ja.  

En annan aspekt som ingår i personalens bemötande är att utforma miljön utifrån 
barngruppens behov och förutsättningar. Enligt Kos, Richdale och Hay (2006) är 
miljöns utformning viktig då barn med ADHD och barn i behov av stöd har lättare att 
anpassa sig i en miljö som är utformad även för deras behov. Även Einarsdottir 
(2008) lyfter hur en ostrukturerad samt rörig miljö eller situation kan påverka 
barnets symptomer negativt vilket kan resultera i att barnets svårigheter i den miljön 
eller situationen ökar. Vidare konstaterar Thuvesson (2007) att miljön kan påverka 
barnets koncentrationsförmåga till det bättre om miljön är anpassar utifrån dennes 
förutsättningar.  

2.3 Teoretiskt perspektiv  

2.3.1 Sociokulturellt perspektiv  

Säljö (2005) beskriver att en av utgångspunkterna i det sociokulturella perspektivet 
är grundaren Vygotskijs syn på människan som både en kulturvarelse och en 
biologisk varelse. Med det menade han att människans biologiska utvecklingslinje 
börjar redan vid födelsen, om inte tidigare, och att människan sedan som individ 
utvecklar förmågor och egenskaper som gör det möjligt att hantera sin kropp. Utöver 
det utvecklar människan även en rad andra biologiska färdigheter redan från start. 

Eftersom att Vygotskij såg på denna biologiska process som någonting pågående hos 
de flesta individer vid stunden då deras födelse äger rum och då även i själva 
skapelseprocessen innan, så ansåg han att olika människor, oberoende av vilken del 
av världen de befann sig och trots helt olika förutsättningar, ändå utvecklades väldigt 
lika i just den här fasen.  

Det är under nästa fas eller period som Vygotskij menade att individer skiljer sig från 
andra individer och dessutom även här som människan skiljer sig från andra arter. 
Den här fasen eller perioden startar när barnet börjar kommunicera med sin 
omgivning och världen runt omkring sig. I den kommunikationen räknade Vygotskij 
in kroppsspråket, med blickar samt reaktioner och längre fram räknas även det 
verbala språket in. Enligt Vygotskij är det i samband med den här fasen som 
människan, barnet, går in i det sociokulturella för att vidare ta del av de 
sociokulturella erfarenheterna.  

Utöver dessa faser eller perioder som var av relevans för det sociokulturella 
perspektivet, så finns det två begrepp som har en central roll, nämligen mediering 
och redskap (Säljö, 2005).  

För att skapa en djupare förståelse för dessa begrepp så beskriver Säljö (2005) 
mediering som den sociala handling som är ett av de grundläggande antagandena 
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inom ramen av det sociokulturella perspektivet. Det är ett begrepp som står nära 
föreställningen om att människan är en redskapsutvecklande varelse som dessutom 
är en användare av alla dessa olika redskap.  

Med dessa redskap som beskrivs så syftar Säljö (2005) till alla de hjälpmedel som 
människan skapat för att underlätta i vår vardag. Exemplet som författaren tar är 
hammaren, som utvecklats för att användas som en förlängning av vår egen arm när 
vi exempelvis ska slå in en spik. Tack vare det hjälpmedel som utvecklats, så får vi 
genom hammaren mer kraft och därmed mer styrka och finess till att slå in spiken.  

Säljö (2005) skriver om två olika sorters redskap som Vygotskij skiljde på. Den första 
kategorin är de psykologiska redskapen och den andra kategorin är de fysiska 
redskapen. De sociala redskapen beskrivs som de hjälpmedel vi använder inom de 
psykiska ramarna, redskap för att underlätta tänkandet eller kommunikationen. Ett 
exempel på ett psykologiskt redskap är våra siffror och vårt siffersystem samt vårt 
alfabet med våra bokstäver.  

De fysiska redskapen däremot är de redskap eller hjälpmedel som vi i vardagligt tal 
kallar artefakter, det vill säga fysiska ting som människan tillverkat. I princip allting 
runt oss som vi kan ta på så som papper, pennor eller exempelvis en hammare. 

Det redskap som Säljö (2005) lyfter som det mest centrala och viktigaste är ett 
psykologisk redskap och det är språket. Motivet bakom språket som det viktigaste 
redskapet är att det utifrån det sociokulturella perspektivet är genom språket 
människan får möjlighet att bli delaktig i ett samspel med sin omvärld, det är genom 
språket människan får chansen att bli delaktig i någon annans perspektiv och får 
därigenom möta någon annans syn på världen. Det är även med språket som redskap 
som människan kan förmedla de sociokulturella erfarenheterna med andra individer.  

Vidare beskriver Säljö (2005) att det som är mest speciellt med språket är att det är 
ett redskap för kommunikationen, men inte enbart mellan människor utan dessutom 
inom människor. Med det menar författaren att utifrån ett sociokulturellt perspektiv 
ses språket som länken mellan individen och samhället samt mellan individ och 
artefakt.  

Säljö (2005) skriver att Vygotskij såg på människor som att de alltid var på väg mot 
att erövra nya sätt att tänka och förstå världen. Han menade på att artefakter och 
redskap kunde vara hjälpmedel och en länk mellan individen och världen och kunde 
därför underlätta den erövringen och förståelsen av världen. 

Utöver redskapen och dess betydelse skrev Vygotskij mycket om samspelet, det var 
både interaktionen mellan människa och redskap men även människa till människa. 
En stor det av det sociokulturella perspektivet grundar sig i det uttryck som kallas 
’’den proximala utvecklingszonen’’. Det är ett uttryck som står för tanken om att en 
människa innehar en viss del kunskap och erfarenheter själv, men att denna 
människa behöver hjälp genom den ’’proximala utvecklingszonen’’ för att ta sig vidare 
till den sida där denne kan upptäcka och inta nya erfarenheter. Den proximala 
utvecklingszonen kan dessutom beskrivas som avståndet mellan vad barnet klarar av 
på egen hand utan hjälp av andra, och det som barnet bara klarar om den får hjälp av 
andra människor.  

Sandberg (2005) skriver att det sociokulturella perspektivet har en tanke om att det 
viktiga med barnets vistelse i förskolan är vad barn gör när de är på förskolan och 
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inte vad de har i huvudet när de är där eller går därifrån. Den tanken har legat till 
grund för ett av nyckelorden för perspektivet och ordet är just aktivitet.  

Vidare skriver Sandberg (2005) att tänkande är en aktivitet då tänkande är någonting 
socialt. Författaren förtydligar att de förskolor som erbjuder en rik miljö med mycket 
samspel lägger en kraftfull grund för barnets kommande lärande och utveckling. 
Även att det bidrar till barnets utveckling att uppmanas ta hjälp av en vän.  

Sandberg (2005) lyfter ytterligare en aspekt i Vygotskijs perspektiv, vilket innebär att 
barn gör som vi gör och inte som vi säger, vilket än idag är en vanlig svensk slogan. 
Med det menade Vygotskij, att pedagoger genom samspelet med barnen kan visa hur 
ett gott samspel kan se ut, vilket då resulterar i att barnet får en naturlig upplevelse 
av lärande i form av imitation och absorbering av ett naturligt beteende.  

Det jag vill ta med mig utifrån det sociokulturella perspektivet till denna uppsats är 
dels den syn som Vygotskij hade, att människan utifrån sitt sociala samspel utvecklas 
i olika takt. För denna studie ses begreppen samspel och redskap som relevanta 
analysbegrepp från det sociokulturella perspektivet. Utgångspunkten är den tidigare 
forskningen där just samspelet men även hjälpmedel av olika slag har lyfts fram som 
viktiga aspekter i det arbete som förskolan bedriver för att möjliggöra en så gynnsam 
tillvaro som möjligt för barn som har diagnosen ADHD. 

2.4 Begreppsdefinition  

ADHD 
ADHD är en funktionsnedsättning som betyder Attention Deficit Hyperactive 
Disorder (Abrahamsson 2010) 

Hyperaktivitet 
Individer som är hyperaktiva beskrivs ofta som överdrivet eller olämpligt aktiva. Att 
alltid vara i rörelse och ha svårt att stå/sitta still. Talar ofta oavbrutet och har väldigt 
mycket ’’spring i benen’’. När det gäller barn har de ofta svårt att sitta still på stolen 
och skruvar mycket på sig eller vickar på fötter eller trummar med fingrarna. 

Impulsivitet 
Att vara en individ som är väldigt impulsiv brukar innefatta att inte kunna 
kontrollera sina omedelbara reaktioner eller att en inte riktigt tänker sig för innan en 
talar eller agerar. Det kan resultera i att en person slänger ur sig olämpliga 
kommentarer eller någonting som inte var menat att sägas högt innan denne tänkt till 
en extra gång. Det kan även innefatta att individen i fråga agerar utan att tänka sig 
för, så som att springa över en väg innan en tittat efter trafik och så vidare.  

Funktionsnedsättning 
Funktionsnedsättning definieras i termbanken som en nedsättning av psykisk, fysisk 
eller intellektuell funktionsförmåga.  

Neuropsykiatrisk diagnos 
De diagnoser som i Sverige brukar kallas för neuropsykiatriska tillstånd eller 
diagnoser är ADHD, Aspergers Syndrom, Autism samt Tourettes syndrom. Det som 
kännetecknar dessa tillstånd är individernas sätt att uppträda och vara på, vilket sätt 
de uppfattar sig själva samt andra på vilket medför ett funktionshinder som 
omgivningen i sin tur reagerar på.  
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Lågaffektivt bemötande 
Ett lågaffektivt bemötande vilar på tre pedagogiska principer. Den första är 
ansvarsprincipen och den innebär att jag ska fokusera på vad jag kan påverka för att 
öka möjligheten att förändra en situation samtidigt som problematiskt beteende 
minskar. Den andra principen är kontrollprincipen, vilken innebär att det är vår 
uppgift i mötet med andra att behålla och återfå en självkontroll, att behålla lugnet 
för att inte öka stressen i mötet. Den tredje principen är principen om affektsmitta, 
det innebär att människan som individ påverkas av samt påverkar andras affekter, 
det är därför av vikt att vara uppmärksam på sina egna affekter men även behålla ett 
lugnt förhållningssätt för att minska risken av en stressig eller utåtagerande situation.  

3 Metod  

I det här kapitlet kommer först val av metod att redovisas under rubriken 
Metodologi, sedan redovisas urval och därefter datainsamlingsmetoden och 
genomförande och slutligen presenteras de etiska riktlinjerna.  

3.1 Metodologi  

Den här studiens forskning baseras på ett underlag från åtta kvalitativa intervjuer. 
Syftet med kvalitativa intervjuer som metod var för att få fylligare svar med fler 
detaljer och med möjlighet att kunna avvika ut i olika sidospår för att få fram ett så 
brett underlag som möjligt där informanternas perspektiv blir synligt och fördjupat 
(Bryman, 2011). 

De kvalitativa intervjuerna som ägde rum hade en semistrukturerad utgångspunkt, 
där jag hade formulerat frågor utifrån studiens syfte och frågeställningar. Trots 
intervjufrågor och en viss tanke med intervjuernas struktur, så ville jag ändå erbjuda 
informanterna en större frihet till att svara och diskutera studiens syfte. Genom att 
använda den valda metoden av kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor, 
så upplevde jag att möjligheten fanns att ta sidospår på de frågor som informanterna 
hade mer att säga om.  

Syftet med studien var att få en djupare insikt i förskolepersonalens syn på sitt eget 
samt barnens bemötande av barn med ADHD samt pedagogernas syn på barn med 
ADHD i sociala situationer. Studiens syfte låg till grund för de semistrukturerade 
intervjufrågorna. 

Den kvalitativa intervjun bestod av det semistrukturerade intervjuunderlaget som 
innehöll tio frågor (Se bilaga 2), frågorna bemötte som tidigare nämnts, de olika 
aspekterna gällande bemötande av barn med ADHD samt hur barn med ADHD 
fungerar i det sociala sammanhanget som finns i förskolans verksamhet, så som 
samspelet, matsituation eller samlingar.  

3.2 Urval  

När det gäller urvalet av informanter till studien så antog jag det Bryman (2011) 
beskriver som målinriktat urval. Syftet med det var då jag endast var ute efter en 
yrkesgrupps perspektiv, det vill säga personalen i förskolan. 



 12 

 

Jag valde att vända mig till åtta yrkesverksamma pedagoger, varav sex stycken är 
förskollärare och två stycken är barnskötare. Syftet att använda båda yrkesgrupper 
var då jag ansåg att det kunde bidra till ett bredare resultat om jag intervjuade både 
förskollärare samt barnskötare då de båda kategorierna ingår i perspektivet 
“förskolepersonal”.  

För att öka chanserna till ett ännu bredare perspektiv i resultaten från de 
semistrukturerande intervjuerna så valdes personal från olika delar av Sverige, olika 
förskolor samt olika åldersinriktningar på deras barngrupper. Så de åtta informanter 
som deltagit i studien befinner sig i tre olika kommuner i Sverige, på tre olika 
förskolor och med alla förskolans åldersgrupper. 

När jag valde informanter visste jag inte huruvida de hade erfarenhet av barn med 
ADHD men jag förklarade studiens fokusområde samt syfte när jag frågade om de 
ville delta för att ge dem en chans att avstå ifall de kände att de inte hade tillräcklig 
erfarenhet. 

De semistrukturerade intervjuerna transkriberades efteråt och resultaten därifrån 
presenteras längre fram i uppsatsen.  

3.3 Datainsamlingsmetod och genomförande  

Inför studiens datainsamling så började jag med att skriva ett missivbrev (se bilaga 
1).  

Efter att missivbrevet var färdigställt så började jag förbereda de semistrukturerade 
intervjuunderlaget. Nästa steg blev att kontakta de åtta informanter som genom 
tidigare kontakt hade uttryckt ett intresse för att delta i studien, jag hörde av mig igen 
för att bekräfta deras deltagande, i samband med den kontakten skickade jag även ut 
missivbrevet så att alla informanter fick möjlighet att ta del av det. 

När samtliga informanter hade tagit del av missivbrevet passade jag på att skicka ut 
intervjuunderlaget innehållande de frågor som jag hade planerat att utgå från i 
intervjuerna. Syftet med att skicka ut intervjufrågorna i förväg var då informanterna 
uttryckt att de kände en viss säkerhet och trygghet i att få förbereda sig inför 
intervjuerna så att de själva inte kände en stress och missade någonting som kunde 
vara relevant för studien. 

Nästa steg var att genomföra intervjuerna. Varje intervju varade i cirka 30 minuter 
och under den tiden förde jag små anteckningar samt hade ljudupptagning under 
samtliga intervjuer. Syftet med ljudupptagningen var att inte missa någon relevant 
information eller riskera att minnas fel eller misstolka, genom ljudupptagningen 
kunde jag lyssna på varje intervju flera gånger så att jag kunde vara säker på att jag 
hörde rätt.  

Det slutliga steget i genomförandet blev att transkribera samtliga ljudupptagningar 
med syftet att öka datainsamlingens tillförlitlighet.  

3.4 Dataanalys 

Studiens data grundar sig i transkriberade intervjuer samt personliga anteckningar.  
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Empirins bearbetning hade en start redan under intervjuerna då jag lyssnade och 
bearbetade de svar jag fick på intervjufrågorna samtidigt som jag förde 
stödanteckningar. Några av frågorna ledde till lite djupare diskussion med 
sidospår,utfrån de följdfrågor som ställdes.  

Nästa steg blev efter intervjuerna då jag transkriberade alla intervjuer. När jag 
transkriberade lyssnade jag på alla intervjuer igen och gick igenom svar samt 
diskussioner för att se om det blivit några dubbla svar eller något annat sidospår som 
var relevant för studiens syfte.  

Det sista steget blev att reflektera över resultatet för att sedan tolka det utifrån det 
teoretiska perspektivet 

Efter ytterligare reflektion samt bearbetning av empiri framkom det resultat som 
presenteras i studien. 

3.5 Etiska riktlinjer  

Den här studien har sin forskningsgrund från Vetenskapsrådets (2017) fyra etiska 
riktlinjer vilka presenteras här nedan. Dessa riktlinjer har alla de medverkande 
informanterna fått ta del av i inledande missivbrev som skickats ut innan 
intervjuerna ägde rum. Samma dag som intervjuerna ägde rum förtydligade jag dessa 
riktlinjer så att alla informanter kunde känna en trygghet i sin medverkan.  

Det första kravet är samtyckeskravet, det har respondenterna fått ta del av genom att 
läsa in sig på intervjufrågorna för att sedan själva avgöra om de vill delta och även 
blivit införstådda i att deltagande är helt frivilligt och att de när som helst kan avbryta 
intervjun om så önskas. De har även blivit införstådda i att de genom deltagande 
godkänner att svaren används i den här studien.  

Det andra kravet är konfidentialitetskravet vilket innefattar att alla medverkande 
respondenter fått information att deras medverkan eller citat inte är spårbara. 

Det tredje kravet är informationskravet vilket innefattar att respondenterna blivit 
informerade om studiens syfte och forskningsfrågor samt villkor för deltagande så 
som att svaren kommer att användas för studien.  

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att de transkriberade 
intervjusvaren och diskussionerna endast kommer att användas till denna studie med 
det syfte som är genomgående för hela studien.    

4 Resultat   

I det här kapitlet kommer studiens resultat att presenteras. Syftet med studien är att 
få en djupare inblick i hur barn med ADHD bemöts i förskolan utifrån personalens 
perspektiv. Det här kapitlet innefattar avsnitten 4.1 Empiri, 4.2 Tolkning och 4.3 
Resultatsammanfattning. 
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4.1 Empiri  

Efter att intervjuerna transkriberats kunde resultaten utifrån dess innehåll delas upp 
i tre kategorier, vilka blev Bemötande av barn med ADHD, ADHD i det sociala 
sammanhanget, Handlingsplaner samt Bemötande av vårdnadshavare till barn 
med ADHD.  

Utifrån intervjusvaren från informanterna har dessa svarsfrekvenser utdelats för 
arbetets resultat del: 
Ett par (två informanter), ett flertal (tre informanter), hälften (fyra informanter), 
majoriteten (fem till sju informanter) och samtliga (åtta informanter).  

4.1.1 Bemötande av barn med ADHD  

Flera av intervjufrågorna som användes för datainsamling berörde ämnet bemötande 
av barn med ADHD, dels personalens bemötande men även kompisars bemötande. 
Resultaten av de frågor som rör bemötande kommer lyftas här nedan.   

En aspekt som samtliga informanter ansåg likvärdigt på var vikten av att se till 
barnets behov i första rummet. Samtliga informanter ansåg att deras närvaro var 
viktig för att kunna se, möta och ta tillvara på barnets behov. När samtalet ledde 
vidare mot vilka behov det kunde röra sig om så beskrevs det exempel på situationer 
vid måltiden, samlingar, samspelet, på och avklädning i hallen men även den 
interaktion och det bemötandet som sker mellan barnet och personalen.  

En tanke som var kopplad till innebörden av barnets behov var där majoriteten av 
informanterna beskrev behovet som individuellt och att det är upp till en som 
personal att känna av varje situation på samma sätt som att känna av barnet och 
utifrån det välja det bästa möjliga bemötande för den aktuella stunden. En informant 
sa att det även för samma barn kan se väldigt olika ut, att ena dagen eller ena stunden 
vill barnet vara i fred, att få vara i stillhet och lugn för att inte brusa upp medan 
samma barn vid nästa situation kanske vill ha närhet och diskutera det som precis 
hänt. Informanten menade på att det är där finessen i yrket ligger, att klara av att 
känna av varje individuell situation samtidigt som du känner av barnet i situationen. 

En informant sa 

Ett utåtagerande barn bemöter jag med lågaffektivt bemötande. Viktigt att återigen lyssna in barnet 
för att tillgodose dess behov. Allt är givetvis väldigt individuellt men en tydlig struktur kan vara A 
och O.  

 

Ett flertal informanter beskrev hur de är noga med att möta alla barn med respekt, 
oavsett diagnos eller inte och att de genom den respekten bygger på den tillit som 
finns mellan personal och barn.  

En pedagog sa 

Jag bemöter alla barn med respekt oavsett. Det ’r viktigt att lyssna in och känna in barnet. För vi är 
alla olika individer.  
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Majoriteten av informanter ansåg även att en närvarande personal är A och O för ett 
gott bemötande, samt att ansvaret över hela barngruppens miljö och mående ligger 
hos personalen. I det ansvaret förtydligades uppgiften att kunna finnas till hand för 
barn med ADHD för att dels kunna gånga upp barnet i de olika situationerna men 
även för att själva med såväl reflektion som stöttning och vägledning. Utöver barnet 
med ADHD tryckte informanterna på att ansvaret även innefattar att finnas till hans 
för resterande barngrupp när de behöver en medforskande pedagog eller tröst och 
trygghet.  

När vi gick över till frågor hur barn med ADHD bemöts av kompisarna och de andra 
barnen i förskolan så framkom det från flertalet informanter att det tyvärr är ganska 
vanligt att barnet med ADHD möts med rädsla eller irritation och frustration av sina 
kompisar på förskolan. Däremot var informanterna även här tydliga med att det 
ligger i ansvaret hos personalen att finnas till hand även i dessa situationer för att 
istället för rädsla och frustration skapa en positiv och inbjudande verksamhet där alla 
barn får möjligheten att känna sig inkluderade i alla aktiviteter.  

4.1.2 ADHD i det sociala sammanhanget  

När vi gick över till frågor som berörde ADHD i det sociala sammanhanget så 
berättade ett flertal informanter att de hade en verksamhet som var både flytande 
men även med en tydlig rutin. När jag bad om en beskrivning eller ett exempel på hur 
en flytande verksamhet med fasta rutiner kan se ut så fick jag förklarat att det som 
var flytande var exempelvis att barnen själva fick välja vad de ville leka med under 
dagen, de fick välja var de skulle sitta vid varje måltidsituation samt var de ville ligga 
på vilan medan de tydliga rutinerna som ramade in verksamheten bestod av att äta 
vid samma tid varje dag, samma förväntningar av alla pedagoger, att de gick ut vid 
samma tid varje dag.  

En informant pratade att samlingen som ett exempel på att se till barnens behov samt 
ha en flytande verksamhet och sa att: 

Samlingar är till för barnen. De som vill deltar, vill man inte så finns det pedagoger som tar hand 
om dem som vill göra annat. 

 

Jag citerar en informant som möter både barnets behov samt artefakter som 
hjälpmedel, beskrivningen lät såhär: 

Ett annat hjälpmedel som jag anser gynnat min möjlighet att stötta barn i behov av stöd när de ska 
försöka förstå sin omvärld är de här bildkorten där varje bild symboliserar någon av de fasta rutiner 
vi har i förskolan, som att tvätta händerna. Då visar jag den efter lunchen och barnet förstår att det 
är dags att tvätta händerna, precis som på bilden. 

 

Majoriteten av informanter pratade om att de bemötte barnen med respekt och med 
ett lågaffektivt bemötande vilket innebar att de jobbar med att behålla sitt eget lugn 
samtidigt som de försöker ha en lugn ton när de möter eller interagerar med barnen 
för att inte skapa en stressig eller orolig situation eller miljö.  

Ytterligare en aspekt som majoriteten av informanter nämnde att de jobbade aktivt 
med var att arbeta förberedande tillsammans med de barn som har ADHD men även 
med resterande av barngruppen. Med förberedande arbete sa informanterna att de 
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under dagen lite innan ett nytt moment skulle börja valde förbereda barnen i tid 
genom att påpeka att det snart var dags att byta aktivitet eller liknande.  

En informant gav ett konkret exempel på förberedande arbetsmetod och sa: 

Jag använder gärna klocka med tidtagning för att förbereda barnet, ’’ Om fem minuter är det dags 
att äta’’, och så ställer jag klockan på fem minuter.  

När det gällde frågor som berörde utrymme och vilken plats barn med ADHD får i 
förskolan så sa ett flertal informanter att barn med ADHD ofta tar ganska stor plats 
och mycket utrymme, det beskrev även att det är de barnen som befinner sig inom 
ADHD spektret som hörs och syns mest. En informant beskrev att barn med ADHD 
tar mest tid i form av att dem kräver mer av pedagogernas uppmärksamhet samt att 
dem är väldigt aktiva och tar mer fysisk plats än resterande barngrupp med. 

En informant sa att barnen får den plats den behöver och samtliga informanter la 
även till att det även här ligger i pedagogens ansvar att möta upp den plats barnet får 
för att skapa en positiv miljö för hela barngruppen så att alla känner sin inkluderade 
och sedda.  

När det gällde vilken plats barn med ADHD får uttryckte en informant följande: 

Tyvärr inte alltid den plats de behöver. De syns och hörs mycket vilket många pedagoger anser vara 
krävande och “jobbigt”. Har en känsla av att dessa barn ofta hamnar lite efter sina kompisar och 
väljs sällan först när aktiviteter ska göras.  

4.1.3 Handlingsplaner  

Vidare ställde jag frågan om hur det ser ut med handlingsplaner i de olika 
verksamheterna när det kommer till barn med ADHD, och jag kunde se att det såg 
lite olika ut.  

Ett par informanter beskrev att de hade individuella handlingsplaner som tagits fram 
och skapats tillsammans med kommunens specialpedagog, detta efter att 
specialpedagogen varit ute i verksamheten för att observerat det barnet eller barnen i 
gruppen som behövde en handlingsplan. Informanterna beskrev att dessa 
handlingsplaner användes för att följa upp och stötta barnet och dess utveckling 
utifrån de mål som de tillsammans med barnet, specialpedagogen samt 
vårdnadshavare kommit fram till. På så sätt ansåg de dessutom att de själva kunde 
landa i en trygghet och därmed kunna skapa goda förutsättningar och arbetssätt för 
barnet/ barnen i fråga.  

En av dessa pedagoger som har en individuell handlingsplan beskrev den såhär: 

Man beskriver nuläget och vilka svårigheter som vi har. Sen beskriver man barnets starka sidor och 
i vilka situationer det fungerar bättre. Efter det funderar vi på vilka strategier som fungerar i 
kontakt med barnet. Väljer ofta delmål som följs upp efter lämplig tid 

 

Ett annat par informanter delgav att de hade mer allmänna handlingsplaner som 
riktades till barn i behov av stöd och inte specifikt för barn med ADHD. Deras 
handlingsplaner hade skapats och tagits fram av hälsoteamen inom förskolorna och 
kommunen för att användas som ett arbetsredskap för barn i behov av stöd. 
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Resterade hälft av informanter uppgav att de inte hade någon handlingsplan alls på 
sina respektive förskolor, men två av dessa informanter uppgav att de hade ett 
samarbete med kommunens specialpedagog vid enstaka tillfällen och att de 
därigenom kunde ta fram en handlingsplan om det skulle komma att behövas för 
något barn i framtiden.  

4.1.4 Bemötande av vårdnadshavare till barn med ADHD  

Det första bemötandet som sker på morgonen i förskolan befinner sig oftast i hallen, 
eller vid lämning av barn, på samma sätt som att det sista bemötandet är vid 
hämtning av barn. Med den aspekten i åtanke lyftes frågan hur bemötande med 
vårdnadshavare ser ut.  

Ett par informanter svarade att de möter vårdnadshavare till barn med ADHD på 
samma sätt som de skulle mött vilken vårdnadshavare som helst, genom att ge en 
kort förklaring av dagen och önska en fortsatt bra kväll.  

En annan informant gav en mer djupgående beskrivning av mötet med 
vårdnadshavaren och sa: 

Vårdnadshavare till dessa barn behöver ibland bemötas som man gör med barnen eftersom det inte 
är helt ovanligt att de själva har någon form av diagnos. Svårast är det när de förnekar någon form 
av problem, då gäller det att ha tålamod tills man är på samma våglängd, betona att man vill 
barnets bästa. 

 

 Vidare beskrev en annan informant sitt bemötande med vårdnadshavde såhär: 

Jag försöker vara tydlig och beskriva deras barn positivt… föräldrarna ska känna att deras barn har 
det bra på förskolan och om det uppstår situationer med barnet som inte är så positiva så är jag 
tydlig med att berätta att det är förskolan som misslyckats och inte barnet. 

Resterande informanter svarade att det är viktigt med en rak och ärlig 
kommunikation där det är viktigt att belysa barnets framsteg.  

 

4.2 Tolkning  

I det här avsnittet kommer svaren på frågeställningar att besvaras baserat på en 
tolkning av empiridelen samt det sociokulturella perspektivet. Tolkningsdelen har 
delats upp i två rubriker, vilka är frågeställningarna som lyder Hur anser förskolans 
personal att barn med ADHD bemöts i förskolan? och Hur anser förskolans 
personal att de sociala situationerna fungerar för ett barn med ADHD? 

4.2.1 Hur anser förskolans personal att barn med ADHD bemöts i 
förskolan?  

Utifrån det sociokulturella perspektivet går det att tolka att barn ses barn som 
individer i ständig process att inta nya erfarenheter och lärdomar, där de genom den 
proximala utvecklingszonen får hjälp och stöttning för att förflyttas från position A 
till position B. På samma sätt beskrev informanterna att pedagogens roll innebär ett 
ansvar att finnas närvarande i arbetet med barn som har ADHD, för att stötta upp 
och vara lyhörda för. Det var enligt informanterna pedagogernas roll att se var 
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barnens gräns går, mellan det som de själva klarar av och det som de behöver hjälp av 
andra för att klara av och förstå.  

Vidare handlar en stor det av det sociokulturella perspektivet om artefakter och 
redskap, vilket även framkom i informanternas syn på bemötandet av barn med 
ADHD. Informanterna beskrev hur de i sitt dagliga arbete funnit ett arbetssätt där de, 
med hjälpmedel lyckats underlätta dagen för barn med ADHD.  

Genom aspekten som i det sociokulturella perspektivet beskrevs som psykiska 
redskap, det vill säga bland annat språket, vilket även informanterna beskrevs som 
ett redskap, då de med hjälp av språket kunde uppehålla struktur, samt påverka hur 
de aktivt arbetar med tonlägen och tydlighet i språket för att hålla ett lågaffektivt 
bemötande.  

Utifrån informanternas intervjusvar blev en tydlig ståndpunkt synlig, vilket innebar 
att alla informanter såg den närvarande pedagogen som oerhört viktig för barn med 
ADHD. Även utifrån ett sociokulturellt perspektiv understryks hur lärande och 
subjektskapande sker i samspelet med såväl andra människor som med den 
materiella omvärlden.   

En informant beskrev klockan som ett tydligt och bra redskap när det gällde att 
arbeta förebyggande och förberedande med barnen. Även utifrån det sociokulturella 
perspektivet kan det tolkas, som att den fysiska artefakten, i detta fall klockan, 
infinner sig i ett samspel med det barn som använder klockan för att kunna förbereda 
sig på ett avslut i en aktivitet. Klockan som artefakt har då stöttat barnet i att få en 
konkret förståelse för när aktiviteten är färdig samt en möjlighet till reflektion över 
vad exempelvis fem minuter innebär.  

4.2.2 Hur anser förskolans personal att de sociala situationerna fungerar 
för barn med ADHD?  

Utifrån det sociokulturella perspektivet ses vikten av barns lärande och utveckling 
ligga i samspelet, både mellan barn och vuxen, mellan barn och barn men även 
mellan barn och artefakt samt redskap. I det sociokulturella perspektivet ses barn 
som i ett ständigt samlärande med sin omvärld där varje situation är en möjlighet att 
bestiga ett hinder för att bli erfarenheter rikare.  

På samma sätt lyfte informanterna att det enligt dem ligger i barngruppens bästa, 
pedagogernas bästa samt barnets bästa att det finns en närvarande pedagog vid alla 
de olika situationer som uppstår. Främst för barn som har ADHD, där kan den 
närvarande pedagogen vara med och hjälpa till samt förklara det som för barnet 
kanske är oförklarligt och det som kan uppfattas som svårt eller till och med omöjligt. 
Situationen med en närvarande pedagog kan utifrån det sociokulturella perspektivet 
tolkas som ett ständigt samlärande mellan den vuxne och barnet eller barngruppen.   

Informanterna pratade om de handlingsplaner eller förhållningsätt som fanns i deras 
verksamheter. De nämnde att de utifrån handlingsplaner arbetar i de sociala 
situationerna för att vara ett stöd för de barnen som behöver det. Dessa 
förhållningssätt och handlingsplaner kan utifrån det sociokulturella perspektivet 
tolkas som artefakter och hjälpmedel för mediering.  
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4.3 Resultatsammanfattning  

När det handlar om barn med ADHD i förskolan finns en viss svårighet, i och med att 
personalen i förskolan inte har mandat att sätta diagnoser, samt  då de flesta barn  
inte får sin ADHD-diagnos förrän de börjat skolan. Detta kan innebära att  barn 
riskerar  att hamna i en gråzon. Den gråzon som de odiagnostiserade barnen kan 
befinna sig i innefattar dels de barn som är under utredning, men även de barn som 
upplever en problematiserad vardag men inte gått igenom en diagnostisering av olika 
skäl. Sammanfattat inom de barn som ses som i behov av stöd, diagnosticerade och 
icke-diagnosticerade med olika grad av funktionsvariaton. 

Oavsett om ett barn har en diagnos eller inte så finns det symptom och karaktäristiskt 
beteende som överensstämmer med ett barn som har en ADHD-diagnos, baserat på 
dessa barns behov så finns det handlingsplaner och förhållningssätt att utgå från i 
arbetet med förskolans barngrupp eller specifikt arbetet med barn i behov av stöd.  

De barn som uppvisar beteenden som överensstämmer med diagnoskriterierna och 
de barn som har ADHD i förskolan beskrivs i resultaten som barn som har en 
förmåga att ta större fysisk plats än de andra i barngruppen, de beskrivs även som 
högljudda, aktiva och har i vissa avseenden även beskrivits som psykiskt krävande att 
ta hand om. Trots dessa beskrivningar har pedagogerna i förskolan barnens behov 
och barnens bästa i fokus. De hittar tillvägagångssätt för att möta dessa barn samt 
den resterande barngruppen. De hittar dessutom metoder för att vara stöttande för 
hela barngruppen oavsett om det gäller specifika tillfällen eller i det sociala 
samspelet. Likaså har pedagogerna ett stort fokus i att stötta de barn som har ADHD 
och behöver hjälp att förstå leksignaler eller sociala sampel. 

Pedagogerna som deltagit i studien beskriver hur de försöker arbeta lågaffektivt för 
att hålla sig själva samt de barn med ADHD lugna, syftet med det är att de barnen 
inte ska skada varken sig själva eller någon annan, samt att vara stöttande och 
närvarande pedagoger som finns till hands när stöttning behövs eller önskas.  

De pedagoger som deltagit i studien anser att det bästa för barn med ADHD är en rak 
och upprepande struktur med rutiner, där av anser de att det ultimata är att alla 
pedagoger har samma bemötande mot barnet så barnet i fråga inte behöver oroa sig 
över vad som förväntas av vem i personalen.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv går det att tolka att pedagogernas val av redskap 
och hjälpmedel, som används för att underlätta vardagen för barn med ADHD, även 
lägger en stabil grund för barnets kommande livslånga utveckling och lustfyllda 
lärande. 

Baserat på det sociokulturella perspektivet går det att tolka pedagogernas syn på 
närvarande pedagoger, samt stöttning barn emellan, som positivt för barnets 
proximala utvecklingszon, vilket i sin tur också stärker deras lärande och utveckling.   

5 Diskussion och analys 

Detta kapitel innefattar avsnitten 5.1 Resultatdiskussion, 5.2 Metoddiskussion, 5.3 
Studiens relevans och 5.4 Fortsatt forskning 
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5.1 Resultatdiskussion  

I studiens resultatavsnitt delgavs samt besvarades studiens två frågeställningar vilka 
rubricerades med Hur anser personalen i förskolan att barn med ADHD bemöts i 
förskolan? samt Hur anser förskolans personal att de sociala situationerna 
fungerar för barn med ADHD? 

Då studiens frågeställningar genom tidigare forskning, teoretiskt perspektiv och 
datainsamling kunde besvaras så anses studiens syfte, vilket var att få en fördjupad 
inblick i förskolepersonalens syn på bemötande av barn med ADHD i förskolan, ha 
uppnåtts.  

Här nedan kommer en diskussion där studiens resultat möter tidigare forskning ur 
en problematiserande utgångspunkt för att sedan presenteras under rubrikerna Barn 
med ADHD och Pedagogen runt ADHD.  
 

5.1.1 Barn med ADHD 

I den tidigare forskningen framkom det att ADHD klassas som en 
funktionsnedsättning med typiska problematiseringar gällande hyperaktivitet, 
impulsivitet samt svårigheter med uppmärksamheten. Det blev dessutom synligt 
genom studiens resultat att barn med ADHD, utifrån dessa typiska drag, kan bli 
utåtagerande eller impulsivt agerande. Med det menat att de kan föra sig högljutt 
eller påvisa sig vara den som tar störst plats.  

Alla de symptom som beskriver ett barn med ADHD synliggjordes dessutom i 
studiens resultat, där informanterna beskrev att barnen de mött med ADHD har varit 
väldigt aktiva, högljudda samt vid vissa tillfällen även utåtagerande. 

Ytterligare en aspekt som blev synlig i studiens resultat var pedagogernas syn på 
bemötandet mellan barnen. Det framkom i studien att vissa av barnen i barngruppen 
vid några tillfällen visat rädsla eller irritation för det barn som hade ADHD, detta på 
grund av att det barnet kunde bli utåtagerande eller impulsivt. Informanterna 
menade då att det ligger hos pedagogen att gå in i situationen och utifrån ett 
lågaffektivt bemötande möta barnet med ADHD utifrån dennes behov. Samtidigt 
ansåg informanterna att det är pedagogens roll att även tillge en tröst och trygghet för 
resterande barngrupp som kan ha blivit utsatta för ett utåtagerande beteende eller 
impulsivitet.  

En del som i den tidigare forskningen lyftes ur ett positivt perspektiv men som inte 
blev lika synlig i studiens resultat, var de uppmuntrande egenskaperna hos barn med 
ADHD. Det var Carlsson Kendall (2012) som genom forskningen lyfte att barn med 
ADHD kan beskrivas med egenskaper som uppfinningsrika, kreativa samt aktiva. 
Dessa egenskaper nämndes däremot inte av någon informant. Det var en informant 
som under intervjun nämnde att de som pedagoger försöker ta tillvara på barnens 
intressen för att uppmuntra barnet utifrån sina styrkor och därigenom även ha 
avledning vid behov.   
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5.1.2 Pedagogen runt  barn med ADHD 

I studiens resultat framgick det att pedagogerna i förskolan anser sig ha en stor roll 
med ett tungt ansvar i arbetet med barn som har ADHD. Den närvarande pedagogen 
nämndes många gånger och uppmanades att finnas till hands för att stötta upp, lugna 
ner och skapa en trygghet för barngruppen samt barnet med ADHD.  

Den tidigare forskningen beskrev, precis som informanterna till denna studie, vikten 
av ett lågaffektivt bemötande (Chipumpu Havelius, 2016) vilket innebär att behålla 
lugnet och ge individen luft och tid att landa i sina känslor innan en uppmuntrar 
barnet till diskussion.  

Det framkom i både studiens resultat samt i tidigare forskning att barn med ADHD 
påverkas av sin omvärld och det spelar därför av stor roll vilket förhållningssätt 
pedagogerna runt barn med ADHD har i de olika situationerna som uppstår i 
förskolans verksamhet.  

Stormont och Stebbins (2005) beskrev att de ansåg kompetensbildning som högst 
relevant för pedagoger i förskolan, samtidigt beskriver flertalet av informanterna till 
studien att de inte har så stor erfarenhet av barn med diagnostiserad ADHD men 
däremot av barn som passar in i symptomkriterierna för diagnosen.  

En av informanterna sa i samband med en anpassad verksamhet att: 

Alla barn behöver en anpassad verksamhet utifrån sina behov, ADHD eller inte. Vi strävar efter att 
alla barn ska bli sitt bästa jag och vi har anpassat vår verksamhet utifrån detta. 

 

Citatet ovan går att tolka från flera perspektiv, dels som ett inkluderande 
förhållningssätt där alla barns behov står i centrum oavsett diagnos eller inte, vilket 
tolkar citatet som väldigt positivt. Samtidigt kan en se på det här citatet utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv där samspelet ska stå i centrum, där artefakter och redskap 
ligger till grund för mediering och subjektskapande. Oavsett vilken syn en har i 
läsandet av det här citatet så visar citatet rent teoretiskt hur pedagogerna har använts 
sig av sin miljö som artefakt för att skapa ett klimat där alla barn är inkluderade och 
får sina behov mötta. I och med det miljövalet och det tankesättet så erbjuds barnen 
att med hjälp av den materiella miljön och det samspel som där kan befinna sig, 
möjligheten att utforska och erfara sin omvärld.   

Fastän all denna forskning, det teoretiska perspektivet samt informanterna själva 
lyfter vikten av samspelet och den närvarande pedagogen, så uppenbaras genom 
informanter, en möjlig tolkning av pedagoger som själva uttrycker barn med ADHD 
som krävande eller jobbiga. Även om de berörda pedagogerna inte säger det rakt ut 
och verbalt till barnen, kan situationen via det sociokulturella perspektivet, tolkas till 
att språket som artefakt och redskap visar barnet pedagogens missnöje fastän inte ett 
ljud har yppats.   

En annan del av pedagogernas roll innefattar mycket kontakt med vårdnadshavare 
till de barn de har på förskolan. ADHD har genom tidigare forskning visats till minst 
75% vara ärftligt(Carlsson Kendall, 2012); Von Platen, 2005). Som jämförelse med 
den tidigare forskningen beskriver en av studiens informanter att mötet med 
vårdnadshavare till barn med ADHD kan vara komplext i sig, då även föräldrarna 
med stor sannolikhet har någon diagnos. Informanterna beskriver ett bemötande mot 
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vårdnadshavarna som överensstämmer med hur tidigare forskning ser på bemötande 
av barnet med ADHD och antyder därigenom att pedagogerna arbetar med samma 
lågaffektiva bemötande med vårdnadshavarna som de gör med barnen.  

Andra informanter lyfter respekt och att vara på samma våglängd som 
vårdnadshavarna, samtidigt som en ytterligare informant berättar om sitt 
förhållningssätt att se till verksamheten som orsak till problemet istället för att lägga 
skuld på barnet.  

En sammanfattande tolkning av det generella bemötandet av såväl barnen som 
vårdnadshavarna, är vikten av den artefakt som det sociokulturella perspektivet 
beskrivit som högst relevant, språket. Det är genom att anpassa sina språkliga 
erfarenheter som pedagogerna formar sitt bemötande för att passa den individ de ska 
möta, vare sig det är en vårdnadshavare eller ett barn i behov av stöd.  

En annan sociokulturell artefakt som gynnar både utveckling, lärande samt förståelse 
hos ett barn med ADHD, är en form av bildkort som används som hjälpmedel i 
förskolan. Det är en form av hjälpmedel som ska erbjuda pedagogen ytterligare 
möjligheter att stötta ett barn i behov av stöd när denne försöker lära sig förstå sin 
omvärld.   
 

5.2 Metoddiskussion  

I denna kvalitativa studie användes semistrukturerade intervjuer som dataunderlag i 
syfte att få personalens perspektiv på bemötande av barn med ADHD.  

Metoden som valdes genererade den grunddata som studien behövde, vilket 
resulterade i att studiens två frågeställningar kunde besvaras. 

En fråga däremot är om studien fick som urvalets syfte önskade, vilket var en bredare 
insikt i personalens perspektiv baserat på att de åtta intervjuade informanterna 
befann sig tre olika kommuner, på fyra olika förskolor samt med barngrupper inom 
alla förskolans åldrar. Svaret på den frågan är kort och koncist, nej.  

Hur kommer det då sig att det inte blev som tänkt? Jag kunde inte tolka ur några 
olikheter baserade på de olika yrkesrollerna, förskollärarna och barnskötarna svarade 
väldigt lika och jag vill även tillägga att då intervjuerna endast fördes med åtta 
informanter varav endast två var barnskötare så anser jag underlaget för svart för att 
ha någon större generaliseringsgrad.  

Om resultatet skulle haft någon förmåga att bli starkare eller bredare så hade 
metodologin fått kompletteras med observationer där informanternas teorier kunde 
fått ta plats i praktiken. Genom en sådant synliggörande hade det kunnat bli som en 
sluten cirkel, där teori vägs mot och med praktik. 

Den främsta anledningen till att metodologin endast innebar intervjuer med blott 
åtta yrkesverksamma pedagoger, var då studiens tidsram inte gav tid för någon 
ytterligare fördjupning. Inte heller några kompletterande observationer fick plats 
inom den tidsram som erbjöds. En annan anledning till att jag avstod observationer 
är då några av informanterna inte hade något barn med ADHD i verksamheten för 
tillfället, vilket innebar att de inte arbetade med någon specifik handlingsplan.  
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Den sista anledning till att det blev intervjuer som metod var då studiens syfte var att 
få fram personalens egna perspektiv på bemötande. Om metodvalet hade innefattat 
kompletterande observationer hade det blivit en tolkning av situationer, där 
personalens perspektiv inte hade hamnat i fokus.  
 

5.2.1 Tillförlitlighet och trovärdighet  

Eftersom studien är en kvalitativ studie så är tillförlitlighet samt trovärdigheten i 
arbetet av stor vikt. Bryman (2011) beskriver dessa begrepp som av betydelse för hur 
författaren uppfattat datan och hur den sedan bearbetats och transkriberats på ett 
trovärdigt sätt.  

Den risk som finns med intervju som metod är risken för feltolkningar av såväl frågan 
som av svaret samt att informanten svarar med ett svar denne tror sig anse vara “rätt” 
svar. Bryman (2011) lyfter en metod som kan minimera dessa risker vilket är att 
använda sig av ljudinspelning för att sedan transkribera intervjuerna, på så sätt 
minskar risken för feltolkningar eller att en minns fel avsevärt.  

Jag valde även att delge intervjufrågorna till informanterna någon dag innan själva 
intervjun då jag ansåg att det fanns en ökad trygghet hos informanterna när de fick 
läsa in sig i frågorna innan. På så sätt fick informanterna dessutom en möjlighet att 
ställa frågor gällande intervjufrågorna ifall det var någon fråga de ansåg svårtolkad. 

Den enda aspekten jag inte finner helt tillförlitlig är om svaren hade blivit desamma 
om studien hade gjorts om vid en annan situation eller vid ett annat tillfälle. Att 
studien dessutom låg under tidspress och med få informanter gör att det finns fler 
ramfaktorer som hade kunnat påverka resultatsvaren.  
 

5.3 Studiens relevans  

Syftet med studien var som redan tidigare påpekats att få en fördjupad inblick i hur 
personalen i förskolan ser på bemötandet av barn med ADHD. Vidare fanns en 
önskan att genom syftet lyfta ett högst aktuellt ämne till ytan med förhoppning att 
väcka tankar och funderingar.  

Då studien belyser såväl hur och varför barn med ADHD agerar som de gör samt 
pedagogens roll i bemötandet med barn som har ADHD, så finns en tanke att genom 
studien kunna arbeta bort den stämpel som barn med ADHD lätt kan få. Stämpeln 
som beskriver barn med ADHD som bråkmakare, jobbiga eller psykiskt krävande. 
Det finns även en vilja att utifrån studien lyfta tanken om hur betydelsefullt 
bemötandet är när det gäller barn med ADHD, men även barngruppen i allmänhet. 
Jag vill genom denna studie dessutom belysa hur viktig pedagogens roll är, samt 
vilket ansvar den rollen innefattar.  

Som författare till studien har jag inte bara fått en fördjupad inblick i 
förskolepersonalens perspektiv utan jag anser även att jag fått en bekräftande klarhet 
i just hur viktigt bemötandet är, och vilken stor påverkansfaktor pedagogerna har i 
förskolan.  

En avslutande reflektion kopplat till studiens relevans är som tidigare lyfts, att de 
flesta barn inte får sin ADHD-diagnos fören högre upp i skolan. I och med det finns 
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också en hoppfullhet från mig som författare att den här studien kan bidra till att 
lyfta tankarna på hur viktigt det är med förhållningssätt och handlingsplaner, samt 
metoder i mötet av barn i behov av stöd och barn med ADHD. Att precis som studiens 
tidigare forskning belyser, försöka se till anledningen bakom ett barns agerande och 
inte anta att det är ett bångstyrigt barn eller ett barn som ’’bara trotsar’’.  
 

5.4 Fortsatt forskning  

När det kommer till den fortsatta forskningen så vill jag lyfta flera perspektiv. Det 
första är om jag hade fått mer tid till det här arbetet, eller om jag haft möjligheten att 
fördjupa den här studien ytterligare, då hade jag gjort ett större metodurval.  

Syftet med ett större metodurval skulle vara att se om det finns faktorer eller 
egenskaper som kan påverka resultatet. Exempelvis så hade jag tagit mig tiden att 
kategorisera upp frågor som även lyfter provins, ålder, yrkeserfarenhet, utbildning 
och barngrupper. Anledningen hade varit för att se om det bemötande som 
pedagogerna har mot barn med ADHD påverkas av kategorier och egenskaper av den 
sorten.  

Om jag hade gjort en sådan fördjupad studie med fler informanter och ett bredare 
urval av kategorier till intervjuunderlaget så hade jag försökt få ett så bredd resultat 
som möjligt. Med förhoppningen att skapa en studie som är innehållsrik nog för att 
generalisera och använda som underlag. 

Det andra perspektivet jag hade velat fortsätta forska om, som har dykt upp under 
studiens gång, är barnperspektivet. Jag hade velat göra en snarlik studie som den här 
men med barnen som fokusområde istället för pedagogerna. Syftet till att sätta 
barnen i fokus är för att få ta del av deras syn på sig själva samt sin verksamhet i 
koppling till diagnostisering.  

Ytterligare ett perspektiv på hur jag hade velat forska vidare inom samma spår som 
denna studie är genom att sätta mig in i hur konkreta hjälpmedel och artefakter 
påverkar barnens inlärning och utveckling. Utifrån det hade jag vidare kunnat 
fördjupa mig i skillnaderna eller likheterna mellan artefakter som hjälpmedel för 
lärande och utvckeckling hos barn med ADHD och utan ADHD. 
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Bilaga 1, Missivbrev  

 

Hej. 

Jag är student på Mälardalens Högskola och läser nu den sista terminen vilket 
innebär att jag är mitt i det avslutande examensarbetet i pedagogik. Syftet med min 
studie är att få fördjupad syn i hur förskolans pesonal ser på bemötande av barn med 
ADHD i förskolan. Jag vill även få syn på hur personalen ser på ADHD i det sociala 
sammanhanget. Utöver det tidigare nämnda vill jag få en inblick i hur förskolan ser 
och agerar gällande dessa barn samt även undersöka hur förskolan på bästa sätt kan 
bemöta och stötta dessa barn på bästa sätt.  Jag har fördjupat mig i forskning och 
litteratur som rör det aktuella ämnet, men har också för avsikt att ta hjälp av er 
verksamma personal genom intervjuer.  

Därför önskar jag få intervjua dig, som har kunskap, utbildning och erfarenheter som 
kan vara värdefulla för min studie. 

Intervjun kommer att bestå av tio frågor som jag har förhoppning att de kan övergå i 
en givande och avslappnad diskussion med värdefulla samtal.  

Intervjun kommer ta mellan 30-45 minuter och jag skulle berikas av ditt deltagande. 
Min studie tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär 
att ditt deltagande är frivilligt och om du så skulle vilja avbryta intervjun och därmed 
avbryta ditt deltagande så har du möjlighet att när som helst göra så.  

Om du väljer att delta kommer ditt deltagande behandlas konfidentiellt och resultatet 
kommer enbart att användas i forskningsändamål.  

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller 
min handledare för mer information.  

 

Hoppas vi ses!  

Med Vänliga Hälsningar  

Jelina Rolandsson Thomasdotter  jrg15002@student.mdh.se  

Hanledare: Bengt Nilsson bengt.nilsson@hig.se 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2, Intervjufrågor  

* Hur bemöter du barn med ADHD/förmodlig men outredd ADHD? 

 

* Om ett barn blir utåtagerande, hur bemöter du/ditt arbetslag detta barn? 

 

* Om ett barn upplevs hyperaktivt eller svår att få kontakt med, hur bemöter du/ditt 
arbetslag detta barn? 
 

 
*Har ni någon specifik handlingsplan för barn med ADHD/bokstavsbarn eller barn i 
behov av stöd, vänligen beskriv denna. Vad innefattar den? hur är den utformad? 
Vem har utformat den? 

 
 
*Hur anser du att barn med ADHD bemöts av sina klass-/gruppkamrater?  

 
 
*Har du erfarenheter av situationer där barn med ADHD fått någon viss “stämpel” 
eller dylikt?, Ge exempel 

 

 
*Hur bemöter du vårdnadshavare till barn med ADHD? 

 

 

*Vilken plats får barn med ADHD i verksamheten? 

 

 

*Hur vanligt är det med ADHD diagnoser redan i förskolan? 

 

 

* Hur möter ni barn med ADHD i grupp samt som individ, exempelvis vid samlingar, 
måltider etc? 
 
 

 


