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Abstract
I want to do a research about different proffessions experience and knowledge (how work or meet 

children in their daily life) about obstacles and difficulties for the natural playing towards 

development in the pre-school. I have been using interviews as a method in my research. The 

purpose of my study is to gain a deeper understanding of why it does not work so well for some 

children with ADHD in pre-school. The results and knowledge is something that I will be able to 

use in in my own work as a future teacher. The results I got through my interviews was that they all 

occupations had much the same experience, responses, thoughts and ideas. The result I got trough 

my interwies was that the different professions had almost the same experience about children with 

ADHD in pre-school and it takes more time and resources then the most of the pre-schoosl has to 

offer right now.

Keywords
Children with ADHD, opportunities of playing, ADHD in pre-school, obstacles for children with 

ADHD

2



Sammanfattning
Jag vill undersöka vad olika professioner som arbetar eller möter barn dagligen har för erfarenheter 

och kunskaper om hinder och svårigheter i förskolan för barn med ADHD som hämmar leken som 

för barn är naturligt och vägen till lärande och utveckling. Jag har använt mig av kvalitativa 

intervjuer i min metod.. Syftet med min undersökning är att få en djupare förståelse varför det inte 

fungerar så bra för vissa barn med ADHD i förskolan. Resultatet och kunskapen är sedan något jag 

kan ta med mig senare i mitt egna arbete som pedagog och arbeta utifrån. Det resultat jag fick fram 

genom mina intervjuer var att de olika professionerna hade ungefär lika erfarenheter om barn med 

ADHD i förskolan och att det behövs mer resurser och tid än vad de flesta förskolorna har att 

erbjuda just nu.

Nyckelord
Barn med ADHD, Lekens möjligheter, ADHD i förskolan, Hinder för barn med ADHD
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1. Inledning

Det ska vara lustfyllt och roligt att lära sig i förskolan vilket då naturligt kommer genom leken. 

Enligt Lpfö98 ska förskolan vara en trygg och rolig plats för alla. För att låta alla barn utvecklas och

lära krävs det att alla barn också får det stöd och hjälp de behöver. Jag ser då detta som ett av de 

viktigaste målen att arbeta med i förskolan och det gäller såklart för alla barn och vuxna i 

verksamheten. Men är det verkligen så lätt att arbeta med som det låter? ADHD är en 

funktionsnedsättning som påverkar barnets koncentrationsförmåga, impulskontroll och 

överaktivitet. Små barn behöver i början stöd och hjälp att lära sig hur ADHD fungerar för just 

honom/henne. Skulle alla barn i världen delas upp så det gick lika många barn i varje klass skulle 

det vara två till tre barn med ADHD i varje klass (Carlsson-Kendall & Hellström, 2005). 

Jag hör och läser i tidningar, radio och tv om svårigheter och hinder i verksamheten för barn med 

ADHD. Men också genom vänner och familj där vuxna med ADHD berättar hur svårt de hade i 

skolan vilket fick dem att känna sig misslyckade. I artiklar, podcasts och i min närhet har jag läst 

och lyssnat på personer som beskriver att de ofta hamnat snett senare i livet då de inte haft 

möjligheterna att få de stöd de behövde under sin uppväxt i förskola och skola. Det har medfört att 

de har upplevt att de inte är tillräckligt bra och utvecklat därav ett dåligt självförtroende. Därför tror 

jag det är väldigt viktigt att redan tidigt i åldrarna ge barn möjligheter att känna trygghet, tillit till 

sig egen förmåga och känna glädje i det de gör. I Lpfö98 (Skolverket, 2010) står det att leken är 

viktigt för barnens lärande och utveckling och leken ska prägla verksamheten. Därför är det viktigt 

att vi ger alla barn i förskolan denna trygga miljö och möjligheterna till lek. Leken är en central del i

barnens uppväxt och hela förskoletiden. Barnen upplever, lär, bearbetar och skaffar sig erfarenheter 

genom leken. 

Jag vill få olika infallsvinklar och höra de olika professionernas tankar, synsätt och erfarenheter för 

att få en tydligare bild på vad det är som inte fungerar och på vad som går att göra bättre. Med alla 

personer jag intervjuade påpekade jag att det de gav svar på var inget som behövde vara rätt och fel,

jag ville höra vad deras tankar och erfarenheter.
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med min studie är att bidra med ökad kunskap om hinder och svårigheter i förskolan för barn 

med med ADHD.

Frågeställningar:

● Vilka erfarenheter har olika professioner om hinder och svårigheter för barn med ADHD i 

förskolans verksamhet?

● Hur ser professionerna på hur verksamheten kan se ut och pedagogerna ska arbeta för att barn 

med ADHD ska kunna få möjligheten till sin naturliga lek som ger dem utveckling, lärande och ett 

fortsatt intresse för lärandet?
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2. Leken i förskolan

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska 

inspirera barnen att utforska omvärlden. (Skolverket, 2010, s.6)

   

Barn utforskar världen genom lek. De övar sig, utvecklar sig, lär sig och skapar intressen inför 

skolan och framtiden. Leken är för barnen central och naturlig (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2005).

Leken i förskolan har alltid haft en viktig betydelse, speciellt för inlärningen av ny kunskap. I 

förskolan har barnens sociala utveckling betonats. Sedan Friedrich Fröbels tid har leken beskrivits 

som frihet och en stor betydelse för barnen. (Lindqvist, 1996). Lindqvist skriver också i sin bok 

Lekens möjligheter att förskollärarna förr har haft svårt att tolka hur de ska integrera tillsammans i 

leken med barnen. För har de trott att barnen utvecklas själva utan en vuxens styrning. Det finns 

inga direkta direktiv hur styrningen för leken ska se ut i förskolan och det medför då en kluven 

inställning till leken för barnen. Enligt Lindqvists (Lindqvist, 1996) uppfattning är detta en följd av 

att pedagogiken i förskolan stött sig på utvecklingspsykologiska teorier utan samhälleliga och 

kulturella sammanhang samt den romantiska ståndpunkten om Fröbels lek. Denna pedagogik 

innebär två synsätt, den fria leken och en yttre styrning från en vuxen. Dessa två synsätt har varit en

svårighet i utveckling av pedagogiken i förskolan då det inte blir en pedagogisk process, inga frågor

om relation i förhållande till omgivningen och barn eller hur inverkan ser ut. Friedrich Fröbel och 

den fria leken och lek tillsammans med vuxna hör alltså ihop. Leken var kärnan i Fröbels 

verksamhet och han påpekade att leken var en naturligt del för barnen och genom leken kunde man 

även undersöka tillsammans med en vuxen. Något som vi även kan läsa i Lpfö98 (Skolverket, 

2010) där det står att leken ska genomsyra verksamheten.

Fröbel pratade om lekgåvor som undersöktes tillsammans med en vuxen vilket innebar en inriktning

på olika ämnesområden som då också medgav en formell styrning av den vuxne. (Lindqvist, 1996). 

Lekgåvorna anpassades utifrån barnens kunskap och utvecklingsnivå. Fröbel var också en av de 

första som underströk vikten av leken för barnen och dess betydelse och värde. Leken stimulerar 

barnen och de kan igenom den bearbeta känslor och tankar. Barnen förstår också sin omvärld bättre 

men också lär de känna sig själva och alla människor runt omkring. Hans idé innebar att blanda 

arbete, lek och skapande till ett. (Gedin & Sjöblom, 1995). För Fröbel handlade det om att få barnen

8



att känna sig glada och lyckliga, samt att ha en god bas med trygghet och kärlek. Barnen skulle 

behandlas varsamt och med respekt enligt Fröbel. Hård disciplinering och auktoritär handlingssätt 

var inte hans filosofi. Fröbel förespråkade att barn och vuxna går igenom olika utvecklingsfaser i 

sitt liv och att alla föds som goda medmänniskor och inte onda. De barn som ansågs ställa till med 

problem skulle hjälpas och ge stöd till genom att gå tillbaka till den fas som de fortfarande 

fungerade i. Barn skulle lära genom varandra och olika samhällsklasser skulle mötas. Den vuxna 

skulle lära tillsammans med barnen och barnen skulle inte vara underordnade. Den vuxna fick dock 

i vissa områden vara styrande. Fröbel talade för att barnen inte alltid kan begripa sig på vuxnas 

gärningar och ville då skapa en pedagogisk uppläggning och gör det logiskt för barnen. (Gedin, 

1995)

Leken är för barnen deras egna verksamhet. För barnen är leken ett viktigt redskap för att utvecklas.

Leken är ett kraftfullt sammanträde mellan känslor och tankar samt verkligheten. (Lindqvist, 1996). 

Barn prövar genom leken och träffar på olika tillstånd. Barnen utforskar världen genom leken. De 

övar och utvecklar saker ensamma men också med vänner och omgivningen (Pramling, 

Samuelsson, 2005).

3. Lagar och styrdokument
Barnkonventionen, FN:s konvention om barns rättigheter antogs 1989 och Sverige var 1990 en av 

de första länderna att godkänna Barnkonventionen. Barnkonventionen bestämmer universella 

riktlinjer som bör gälla för alla barn runt om i världen. Detta ska gälla helt oberoende på vilken 

kultur, religion eller andra utmärkande egenskaper barnet har. Artikel 23 i Barnkonventionen 

beskriver barn med funktionsnedsättning och behov av extra stöd. Det står att dessa barn har lika 

rätt till ett fullvärdigt liv och rätt till hjälp att medverka i samhället på lika villkor. Förhållandet till 

dessa barn ska ge barnet värdighet och främja självförtroende. Vi kan även läsa i artikel 31 att varje 

barn har rätt till fritid, vila och lek. (UNICEF Sverige, 2009)

I Skollagen (Skollagen, 2010:800) står det i kapitel 3, paragraf 3 att barn med funktionsnedsättning 

som har svårt att genomföra och sträva efter de kunskapskrav som finns ska få stöd i sådan lång 

utsträckning som är möjligt. Alla barn och elever ska också utifrån deras egna förutsättningar få det 

lärande och stimulans de behöver för att utvecklas mot verksamhetens mål. 

I Lpfö98, Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att välbefinnande och omsorg, 

trygghet, utveckling och lärande för det enskilda barnet ska förskolan utformas efter. I förskolan tar 
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vi hänsyn till barnens behov och olika förutsättningarna vilket innebär att förskolans verksamhet 

ska utformas på olika sätt i landet och att resurser inte nödvändigtvis delas lika. Vi kan även läsa att 

verksamheten ska anpassas till varje barn. Utifrån varje barns behov ska denne få det stöd utformat 

och få förutsättningarna att utvecklas så långt som möjligt. Det är även förskollärarnas ansvar att se 

till att varje barn får sina behov tillgodosedda och respekterade samt känner sig värdefull och 

tillräcklig. I Lpfö98 (Skolverket, 2010) står det att det är viktigt att personalen i förskolan har 

förmågan att förstå och samspela med både barn och vårdnadshavare, samt att förtroendet mellan de

alla är viktigt. Då förskolan ska vara ett positivt stöd för de barn som behöver stöd. Alla barn ska 

känna att de gör framsteg och övervinna sina svårigheter samt uppleva samspel men andra där de 

får känna att de är en resurs till gruppen. Lärandet i förskolan ska också utgå ifrån samspel mellan 

vuxna och barn där vi lär av varandra. Barnen i förskolan ska få stöd i deras positiva uppfattning 

som en individ som lär och skapar. Förskolan ska ge stöd att känna tilltro till barnens egna 

förmågor. 

4. ADHD – ”Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder”
Kännetecken för ADHD är koncentrationssvårigheter, en ökad impulsivitet och överaktivitet. Vilket

i vissa fall kan vara så stora att det blir en funktionsnedsättning. (Socialstyrelsen, 2014). 

Greene (2003) menar att ibland kan barnens färdigheter vara försenade på grund av rätt material 

inte funnits tillgängligt. Sedan så vill oftast barn lära sig men de kanske inte har fått möjligheten att 

lära sig i den takt de själva behövt. Barn med ADHD väljer inte att vara explosiva eller att ha svårt 

att koncentrera sig precis som ett barn inte väljer att ha dyslexi t.ex. Språket hör ihop med vårt 

tänkande och vår kommunikation. Stora teoretiker har skrivit om att färdigheter inom språket har en

stor betydelse för bland annat reflektion över sitt beteende, uttrycka mål, problemlösning och 

handskas med sina känslor. Vilket utgör ett hinder mot barn som är explosiva att kunna uttrycka och

beskriva vad de menar i olika situationer och då istället agerar explosivt. Greene (2006) skriver att 

det är viktigt för alla människor att kunna uttrycka sig språkligt för att kunna beskriva sina känslor 

och sina behov för andra människor. Det kan ge problem för ett barn som har svår att sätta ord på 

sina känslor då han/hon inte kan visa sin reaktion när hon/han tex. är besviken eller ledsen. Dessa 

barn kan ses och missuppfattas av omvärlden som t.ex ilskna eller aggressiva. 
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4.1 Koncentrationssvårigheter

Problem med att behålla koncentration och uppmärksamhet kan visa sig genom att barnen har 

bråttom och slarvar, de har svårt att koncentrera sig och hålla uppmärksamhet en längre tid på tex. 

en aktivitet eller vid lektion. En del barn blir uttråkade och har svårt för att genomföra och slutföra 

aktiviteter de anser är mindre roliga vilket kan bli ett hinder för dem när de börjar skolan 

(Riksförbundet Attention). 

Tydligare exempel kan vara:

● Svårt att fokusera på detaljer

● Slarvfel i skoluppgifter eller andra aktiviteter

● Svårt att koncentrera och hålla uppmärksam vid en längre genomgång

● Lättdistraherad vid andra intryck som ljud och kompisar

● Svårt att organisera (Leva med ADHD)

4.2 Impulsivitet

Barnen har minskad fallenhet av att lyssna på andra och hantera oorganiserade situationer som 

kräver en reflektion tex. som turtagning. Impulsivitet kan också visa sig genom att barn med ADHD

reagerar stark känslomässigt (Riksförbundet Attention). De har svårt att tänka innan de handlar, de 

reagerar först. (Leva med ADHD). Tydligare exempel kan vara:

● Har svårt för att vänta på sin tur med saker de vill ha eller vid lekar

● Avbryter en lek 

● Kasta ur sig olämpliga ord

● Knuffar till sin kompis (Leva med ADHD)

4.3 Överaktivitet

Överaktiviteten handlar om att barnet har svårt att reglera sin aktivitetsnivå utifrån de olika 

aktiviteter han/hon utför, det är svårt att hitta ett mellanläge och antingen är läget för högt eller för 

lågt. Detta kan resultera att barnet har svårt att sitta still eller att barnet istället är passiv och 

utmattad (Riksförbundet Attention). Överaktiviteten gör att barnet ständigt är i rörelse, vare sig det 

är med hela kroppen, en kroppsdel så som ett ben eller han/hon talar oavbrutet (Leva med ADHD). 

Tydligare exempel kan vara:

● Sitta still med händer och fötter
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● Klättra och springa mer än vad som är ”okej” för situationen

● Pratar mer än vanligt

● Svårt att utföra aktiviteter lugnt och stilla (Leva med ADHD)

4.4 Skäl att misstänka ADHD

● Barnet har svårt att kontrollera sina känslor och är impulsiv eller med ett aggressivt beteende,    

vilket skapar problem inom vissa relationer

● Att koncentrera, sitta still och fokusera är jobbigt vilket drabbar skolgången

● Symtomen visar sig i flera i situationer och flera miljöer (Leva med ADHD)

4.5 Diagnostisering av ADHD 

Carlsson-Kendall (2005) skriver att för vissa personer tar det längre tid att lära sig och förstå saker 

och det är inget fel på det. När det inte fungerar för ett barn med ADHD behöver han/hon stöd eller 

hjälp från en vuxen och hitta de rätta verktygen för att gå vidare. Genom att få en diagnos för 

ADHD kan barn få det stöd eller hjälp de behöver. 

Utredning för ADHD görs noggrant av psykolog, läkare och när det gäller barn även en pedagog. 

Arbetsterapeuter, sjukgymnaster, logopeder samt andra yrkesgrupper kan ibland också medverka. 

Medicinsk undersökning, tester och intervjuer med anhöriga och personen som utreds ingår i en 

utredning för ADHD. När det gäller barn brukar även förskolepersonal intervjuas. Syftet med hela 

diagnostiseringen och dess utredning är att ge och skapa en förståelse för den enskilde personens 

förutsättningar och där med ge möjligheter till att omgivningen ger ett lämpligt beteende 

(Riksförbundet Attention). En övergripande uträttad behandlingsplan för barnet är det bästa sättet 

att behandla ADHD. Behandlingen av ADHD kräver också ett samarbete mellan barnet, barnets 

familj och sjukvårdspersonal. När annat stöd än det som redan ges inte är tillräckligt kan medicin 

vara ett komplement. Det kan vara svårt att uppfatta och urskilja ADHD, speciellt om det handlar 

om att bibehålla uppmärksamhet är det huvudsakliga symtomen. Vid hyperaktivitet kan istället 

barnen uppfattas som disträ och dagdrömmande. (Leva med ADHD)

4.6 Leva med ADHD

För att underlätta i vardagen för barn med ADHD finns det endel saker för att ge goda 

förutsättningar. Till exempel:

● En välstrukturerad vardag – Miljön barnet är i behöver anpassas med krav och förväntningar 
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● Psykosociala insatser – Anpassning i förskolan/skolan och utbildning för anhöriga/pedagoger

● Medicinering – Ibland skrivs medicin ut 

● Förstående omgivning – En avgörande del i hur funktionsnedsättningen blir hänger på 

omgivningen. För en väl fungerande vardag krävs en förstående omgivning (Riksförbundet 

Attention)

4.7 Pedagogernas roll

Hellström (2014) menar att det är pedagogernas ansvar att se till att verksamheten för barn med 

ADHD har en tydlig och konkret pedagogik, att alla ger uppmuntran och positiv feedback, ger stöd 

och hjälp till dessa barn samt att ha en intressant, rolig och motiverande verksamhet. Varje barn 

med ADHD ska även ges möjligheten till en strukturerad vardag med rutiner, kortare arbetspass 

samt få tydliga arbetsuppgifter och kortare instruktioner.

För att minska utbrott och förebygga dem kan pedagogerna se till att de inte inträffar. Det är viktigt 

för de vuxna i förskolan att lära känna barnet såpass bra för att kunna känna igen situationer som får

barnet att leda till utbrott eller frustration. Ibland kan pedagogerna tycka att utbrotten plötsligt 

kommer från ingenstans men de flesta är utbrotten förutsebara. Så istället måste pedagogerna 

förbereda barnen med också även sig själv för en viss situation eller försöka undvika den helt. 

(Greene & Ablon, 2012)

Barn med ADHD kräver en förstående omgivning. Barn med ADHD ses ofta som ett problem inom

olika verksamheter. Det viktigaste arbetet för de vuxna i förskolan är att känna igen tecken och 

samspela med barnet som är i behov av stöd. Men det är också viktigt att tänka på att det finns inga 

snabba lösningar. Pedagoger måste möta barnet med en förståelse för dennes unika svårigheter samt

ha ett gott samarbete och kontakt med vårdnadshavare. (Greene, 2012)

5. Tidigare forskning
Lutropp (2011) skriver i sitt forskningsarbete att i Lpfö98 poängteras det att leken har en betydelse 

för alla barn och det sker mellan samspel mellan barnen emellan och de vuxna. Barnen lär igenom 

och med varandra. Utvecklingsekologisk teori och vad som står i Lpfö98 hänger alltså ihop då 

teorin säger att miljön är en viktig beståndsdel för barnen och dess utveckling. 

Utvecklingsekologisk teori menar att barnet påverkas av sin omgivning. Det kan vara både på en 

nivå nära barnet eller på en nivå med större utsträckning från barnet, t.ex vad som bestäms på 

riksdag/regeringsnivå eller faktorer som ligger närmare barnet t.ex hur stora barngruppen ser ut på 
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förskolan. Lutropp (2011) skriver också om annan forskning som visar att barn med 

funktionsnedsättningar samspelar mindre tillsammans med andra barn än barn utan diagnoser och 

nedsättningar. Tolkningen kan göras på att detta beror på hur de vuxna inkluderar. Studier indikerar 

också på att utbildning och kunskap för de pedagogerna i förskolan om funktionsnedsättningar har 

en inverkan på samspelet. Men också beroende på pedagogernas inställning och erfarenheter om 

inkludering och barnet som behöver extra stöd. Undersökningen visade även på att barn med 

funktionsnedsättningar oftare samspelar med vuxna än andra barn i verksamheten. Hon skriver 

också att lek inverkar på det sociala samspelet. Delaktighet påverkar barnen till en positiv 

inriktning. Det är viktigt för pedagogerna i förskolan att vara lyhörda både för det enskilda barnet 

och hela gruppen. För samspelet och lekens skull är det bra att en vuxen deltar i leken för att skapa 

situationer som medför att alla barnen har tillträde till leken. I leken finns det mesta lärandet och 

samspel. Barnen samspelar i leken och därför är leken en viktigt del i barnens lärande och 

utveckling. Därför behöver barnen uppmuntras och motiveras till att leka. (Lutropp, 2011)

I Gustafsson (2014) självständiga arbete, Bemötande kostar inget skriver hon om i sitt resultat att 

barn med ADHD påverkas framförallt av ekonomi, brist på kunskap om ADHD och omgivning runt

om, hur de samverkar och arbetar. Hon skriver även att det fattas verktyg och förberedelse för att 

kunna ta emot barn med ADHD i skolvärlden. Hon skriver att barn med ADHD ofta har problem 

under sin skoltid, pedagogerna har problem att arbeta med dessa barn i brist på kunskap och vilket 

innebär att kompisarna kan dra sig undan då samspelet inte fungerar så bra.

I artikeln Adhd - Diagnos som väcker känslor (Karolinska Institutet, 2015) skriver Lisa Thorhell om

hennes forskning, hon är docent i psykologi och hon forskar inom området Förskola och ADHD. 

Hennes fokus ligger på de tidiga åren i förskolan. Lisa Thorell säger att barn med ADHD har 

impulser de kanske själva inte kan eller lärt sig styra över vilket stör deras motivation och det 

vardagliga livet. I sin forskning försöker hon identifiera och hitta olika arbetssätt som pedagogerna 

kan hjälpa barnen med. Hon nämner att dessa barn kan behöva extra stöd för att inte hamna i onda 

cirklar. Lisa Thorhell är inriktad på att arbeta med barnets styrkor och fokusera på dem istället för 

att fastna i dess svagheter. En större del forskning har upptäckt att många barn med ADHD som inte

får det stöd de behöver ofta hamnar snett i senare livet, för att de känner sig misslyckade, 

kompisarna fryser ut på grund av dennes beteende som de inte lärt sig att hantera och leva med.

Hjörne (2012) skriver i sitt arbete att i Sverige kallar vi skolan, ”En skola för alla”. Vilket innebär 

att alla barn ska passa in och klara av skolan på ett sätt vi vuxna förväntar oss. Hjörne tycker dock 
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att så är inte fallet precis som många andra. Många av våra barn i Sverige passar inte in i det sättet 

vi förväntar oss. Hon säger också att det är vuxnas ansvar så som elevhälsa, lärare/pedagoger, 

vårdnadshavaren, rektor och specialpedagog etc. att se till att alla barn klarar av skolan.

I nuläget finns det större möjligheter till diagnostisering och behandling av ADHD än förut. I 

praktiken är det dock ännu många som inte får den hjälp de behöver och har rätt till. Ett bättre 

samarbete mellan sjukvård, skola och andra samhällsinsatser menar Läkartidningen 

(2014;111:CUMM) är det som behövs. Inom förskola, skola, socialtjänst, arbetsförmedling, 

sjukvård och kriminalvård behöver ADHD uppmärksammas för att diagnostisering och behandling 

ska erbjudas.

6. Sammanfattning, litteratur och-

forskningsgenomgång
Vi kan läsa i både litteratur och forskning både i nutid och dåtid att leken är viktigt. Men det är 

precis lika viktigt att en vuxen finns där till stöd för barnen. Att de vuxna har den kunskap som 

krävs och ger dem möjlighet till en inspirerande lekmiljö. Leken har alltid varit en naturlig del i 

barnens liv. Genom leken utvecklas de, utrycker sig, bearbetar känslor, samspelar med andra barn 

och lär sig att förstå sin omvärld. Det är därför väldigt viktigt att även barnen med ADHD får 

möjligheten och förutsättningarna till att leka. Det är viktigt att tänka på vad de vuxna har för 

inställning och hur man samspelar och arbetar med delaktighet, samt vad de vuxna utstrålar för 

energi och samspelar med barnen. Men också vad de har för barnsyn och hur de samspelar med 

barnet. Viktigaste är då att vara öppen och lyhörd samt ge det stöd och tid barnet med ADHD 

behöver för att han/hon ska känna att de kan vara den de är, känna trygghet i sig själva och i 

verksamheten.

7. Teoretiska utgångspunkter
7.1 Transaktionsteorin - bakgrund

Denna teori valde jag till min studie då den kan kopplas till ADHD i förskolan. Teorin beskriver 

samspelet mellan vuxen och barn. Jag fastnade för teorin då den beskriver relationen och tryggheten

mellan barn och vuxen som är en väldigt viktig del i förskolan. Vi kan även läsa att i Läroplanen 

för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2010) att barnen känner trygghet i förskolan är ett av de 

viktigaste målen att uppnå och enligt Barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2009) är det en rättighet
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för barn att kunna och få leka.

7.2 Beskrivning av transaktionsteorin

Greene (2006) skriver om transaktionsteorin och tre begreppsmodeller för att beskriva barnet och 

för att förstå deras utveckling och framsteg. 

7.3 Envägsmodellen ”Main effect model”

Envägsmodellen eller ”Main effect model” brukar beskrivas som den första och berättar om en 

produkt av egenskaperna hos barnet eller hos vårdnadshavaren/den vuxna/pedagogen. T.ex. ”Hon 

lyssnar inte så bra och blir plötsligt arg på grund av sin ADHD”. Här beskrivs egenskaperna från 

vårdnadshavaren/den vuxna/pedagogen för att beskriva det problematiska beteende hos barnet. 

”Hon är explosiv på grund av sin ADHD.” Här beskrivs egenskaperna hos barnet för att beskriva 

det problematiska beteendet. Denna modell fokuserar alltså bara på en aspekt. Lösa problemet hos 

den vuxne eller lösa problemet hos barnet. (Greene, 2006)

7.4 Tvåvägsmodellen ”Den interaktionella modellen”

Den andra modellen, Tvåvägsmodellen eller som vi också kan säga, den interaktionella modellen 

säger att det som påverkar barnets utveckling är ett samarbete mellan den vuxna och dess 

egenskaper samt barnet och dess egenskaper. Det utgör ett större urval av möjligheter för att närma 

sig problemet. Modellen skapar ett samspel mellan den vuxna och barnet vilket öppnar dörrarna för 

att närma sig en lösning för ett problem. Goda egenskaper hos den vuxna och goda egenskaper från 

barnet ger goda resultat. Dåliga egenskaper hos dem både ger motsatt effekt vilket är ger ett dåligt 

resultat. Här börjar det alltså byggas ett samspel mellan pedagog och barn (Greene, 2006). 

7.5 Transaktionella modellen ”Den ömsesidiga modellen”

Den tredje och sista modellen är den transaktionella modellen eller som vi också kan säga, den 

ömsesidiga modellen. Framstegen och utvecklingen hos barnet sker genom resultatet av hur goda 

egenskaperna är hos barnet och den vuxne och hur väl de fungerar tillsammans. När de båda 

samspelar och kommer överens med varandra får det goda resultat och när oenighet uppstår mellan 

de båda ger det ett mindre bra resultat. Ur detta perspektiv kan ett explosivt barn betyda och ge 

många tecken på att samspelet mellan barnet och den vuxne inte fungerar tillsammans så bra.

(Greene, 2006)
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Så ur den transaktionella perspektivet kan vi se tecken att barn med ADHD lätt får problem genom 

att barnet och den vuxne inte förstår varandra och arbetar på samma sätt. De båda tillämpar då ett 

beteende som inte är bra. ”Bota problemet hos barnet” eller ”bota problemet hos den vuxne” tar 

transaktionsmodellen avstånd ifrån. Så utifrån detta perspektiv framgår det att samspelet mellan 

båda parter är viktigt och även att båda parter blir delaktiga arbetssättet man väljer att tillämpa. 

(Greene, 2006)

7.6 Sammanfattning av Transaktionsteorin

Vid en Envägsmodell kommer alltså inte några problem lösas eller ge möjlighet till ett fortsatt 

arbete. Här beskyller den vuxne barnet för något han/hon egentligen inte kan rå för och ser 

svårigheter istället för möjligheter. Den vuxne ser bara ett problem och skyller det på barnets 

diagnos vilket inte öppnar upp för en positiv förändring. 

Samarbete och samspel mellan pedagog och barn tillämpar vi i förskolan. Men det kan också bli en 

Envägsmodell eller en Tvåvägsmodell vilket inte fungerar så bra. Jag tänker att brist på kunskap om

ADHD kan lätt leda till en Envägsmodell eller en Tvåvägsmodell. Där vi beskyller barnet på grund 

av dess diagnos som exemplet beskrivningen för envägsmodellen. Men också att brist på 

engagemang eller intresse kan leda till att det inte uppstår ett samarbete och en ömsesidig modell. 

Bristen på kunskap om ADHD behöver inte nödvändigtvis bara vara från en vuxen eller pedagog i 

förskolan utan också från verksamheten, organisationen eller högre upp. I brist på kunskap om ett 

barn och dess ADHD ges inte förutsättningarna för att barnet ska kunna få vara den hon/han är med 

hjälp av stöd och tid. För att en verksamhet ska fungera krävs det att alla samarbetar, är förstående 

och kan kommunicera med varandra. Detta gäller även i förskolan där pedagogerna behöver ha en 

god barnsyn, lyssna och försöka förstå barnet, se barnet för den är och skaffa kunskap om hur 

barnet fungerar och pröva sig fram ett arbetssätt som fungerar för dem båda för att det ska kunna bli

en transaktions-modell och ömsesidig modell.

8. Metodologisk ansats och val av metod
8.1 Metodval

Jag valde intervjuer för att få mer öppna svar. I en intervju kan du alltid som intervjuare ställa 

följdfrågor för att få nya och andra svar. Temat för intervjun var de olika professionernas 

erfarenheter och tankar på hinder och svårigheter i verksamheten för barn med ADHD som då kan 
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hämma deras lek och utveckling.

8.2 Datainsamlingsmetod

Jag valde att göra intervjuformen ”Semistruktuerad intervju”. Semistruktuerad intervju handlar 

oftast om att man har en rad med uppskrivna frågor, ett så kallat frågeschema men att frågorna kan 

variera i följden. Frågorna för frågeschemat är oftast formulerade på ett sätt som är mer öppna och 

kan ge mer öppna svar. Intervjuaren har också en tendens att ställa följdfrågor eller komma på andra

frågor som hör till ämnet under själva intervjun. (Bryman, 2011). Jag valde att inte spela in under 

intervjun då jag upplevde att det var något som personerna var oroliga över. Med alla personer jag 

intervjuade påpekade jag att det de gav svar på var inget som behövde vara rätt och fel, jag ville 

höra vad deras tankar och erfarenheter var. Jag frågade även innan om det var okej att jag 

antecknade på datorn under tiden istället och det var inget de ansåg var ett problem. Detta var heller

inget problem för mig då jag upplever att jag kan lyssna och anteckna bra under tidens gång.

Fördelen med denna insamlingsmetod är att de jag intervjuade kände sig mer bekväma med 

situationen vilket gav mer utförliga svar. Nackdelen med att inte spela in under intervjuerna är att 

du inte kan i efterhand gå tillbaka och lyssna som det som sades. Jag kände att det inte var något 

problem att lyssna och anteckna samtidigt. Jag ansåg att det var viktigare att respektera de personer 

som ställde upp på mina intervjuer. 

Jag började med att ställa första frågan i den ordningsföljd jag gjort. Ibland gav de svar på både den 

frågan jag ställde och den efter. Svaren blev oftast långa och spretade åt andra håll så nya svar kom 

fram. När mina frågor var öppna fick jag också väldigt öppna svar. Under tidens gång skapades det 

då nya frågor utöver frågeschemat.

8.3 Urval 

Genom att välja ut en person ur varje grupp kan jag inte uttala mig om hela den gruppens 

uppfattningar och erfarenheter. Däremot vill jag ge exempel på hur man kan se på frågan och 

diskutera likheter och skillnader mot bakgrund mot gruppernas olika relation till lek och barn med 

ADHD i förskolan. Mitt syfte var att få fram de olika professionernas tankar och egna erfarenheter 

angående verksamheten med barn med ADHD. Jag gjorde alltså mitt urval genom tips från VFU-

plats och andra vikarierande arbeten utifrån personer som de och jag visste att de hade erfarenhet av

ADHD sedan innan. Jag ansåg att det blir mer intressant för min studie.
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Förskolläraren i förskolan har arbetat i förskola i 10 år, gått kurser och fortbildningar genom 

förskolan samt fått stöd och tips från specialpedagog för arbete i barngruppen med barn med olika 

speciella behov. Förskolläraren i träningsskolan har arbetat både i förskola och nu på träningskola 

med barn med speciella behov. Hon har erfarenhet inom specialpedagogik. Specialläraren har 

arbetat i träningskola, gått utbildningen ”Hinder och möjligheter”. Föräldern har två egna barn där 

ett av barnen visar tendenser och likheter med förklaringen på vad ADHD är, men har inte gått 

igenom någon utredning.  Barnsköterskan har arbetat både med barn som är för tidigt födda men nu 

de senaste åren på en avdelning för barn och ungdomar. 

Anledningen till att jag valde att intervjua olika professioner var för att få olika infallsvinklar och ett

mer vidgat perspektiv.  Jag ville då genom olika professioner se om det ger mig en ökad förståelse 

och kunskap om vad för hinder och svårigheter som finns.

8.4 Genomförande

Jag började att skriva ett informationsbrev som gick ut till olika chefer och sedan till alla som deltog

i intervjun. Till cheferna mejlade jag och ringde för att få deras godkännande. I informationsbrevet 

kunde de läsa om mitt syfte och frågeställning för examensarbetet och om vad intervjun skulle 

handla om. Mina kontaktuppgifter fanns med och även till kursansvarig från universitetet. De kunde

också läsa att intervjuerna kommer vara anonyma och mitt examensarbete kommer inte skrivas på 

ett sätt så man kan förstå vilken person jag intervjuar eller på vilken förskola/skola jag befinner mig

på. Samt att den data som jag kommer att samla in kommer att avidentifieras och det kommer 

enbart att användas av mig och bara i detta examensarbete. När examensarbetet är klart och godkänt

från Karlstads Universitet kommer all information att förstöras. Och att intervjuer är helt frivilliga 

och att alla som deltar får avbryta precis när de vill. 

Jag valde att göra fem olika intervjuer. En barnsköterska, en förälder, en lärare med inriktning 

”hinder och möjligheter”, en förskollärare som arbetar i träningskola och en förskollärare som 

arbetar i vanlig förskola. Jag ringde och bokade en dag och tid. Jag åkte sedan till deras arbetsplats 

där intervjuerna skedde. Jag hade ett färdigt dokument med frågor nerskrivna, frågorna vara lika för

alla. Frågorna ställde jag till dem alla och genom den semistruktuerade intervjun kom det fram 

många nya frågor och svar under tidens gång. Jag ställde en fråga och antecknade på datorn under 

intervjuns gång. Att jag antecknade på datorn under tiden var inget de fem tyckte var något 

problem. Svaren och mina anteckningar blev cirka en sida lång per intervju. Varje intervju varade i 

cirka 30 minuter. 
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8.5 Databearbetning

Jag valde att anteckna på datorn under intervjun och sedan direkt efteråt renskriva både det jag 

skrivit ner och vad jag hade färskt i minnet. Direkt efter intervjun åkte jag hem och renskrev mina 

svar för att säkra min reliabilitet och validitet. Varje intervju fick cirka en sida med anteckningar. 

Jag valde även inte att spela in under intervjun då jag upplevde att det var det som gjorde att 

personerna blev nervösa eller att det var det de var oroliga för inför intervjun. När alla intervjuer var

klara sammanställde jag mitt material. Jag plockade sedan ut de ämnesområden och de 

problem/svårigheter som kom upp mest under mina intervjuer. Jag identifierade fyra olika områden.

Vilket för mig då blev tydligt att det är ett problem eller svårigheter som händer ofta och finns i 

verksamheten då många av de olika professionerna nämner det. Jag beskrev sedan fyra punkter om 

svårigheterna och hinder i verksamheten. Rubrikerna beskriver varje ämne och dess innehåll.

8.6 Tillförlitlighet 

Jag utförde som mina intervjuer på deras arbetsplats. Vi hade en planerad tid och dag sedan några 

veckor innan så de personerna jag intervjuade kunde planera utifrån det. Exempel sätta in en vikarie

så det inte skulle drabba arbetsplatsen samt för att de skulle kunna sitta i lugn och ro med intervjun 

och ge så bra och tillförlitliga svar som möjligt. Jag testade att intervjua frågorna på en vän för att 

säkerställa att det var bra frågor med bra innehåll samt att inte intervjun skulle gå för fort eller 

svaren för tunna. Det gav mig även en säkerhet då jag lättare senare i de riktiga intervjuerna kunde 

ställa mer frågor utöver de redan planerade. Jag höll en god ton och försökte skapa en avslappnad 

intervju för att de jag intervjuade skulle känna sig trygga och lugna utan att stressa sig igenom sina 

svar. 

8.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

Validitet: Ett mått för att se om arbetet mäter begreppet i en fråga. Att mätningen är relevant för 

sammanhanget. (Bryman, 2011) Får jag genom min metod reda på det mitt arbete handlar om. 

Bjereld m.fl. (2009)

Reliabilitet: Frågor om pålitligheten och följdriktigheten i mätningarna. Att jag mäter på ett 

tillförlitligt sätt. Bjereld m.fl. (2009) skriver att reliabilitet handlar om hur undersökning görs.

Generaliserbarhet: Att urvalet är tillräckligt stort. Utifrån urvalet dras det slutsatser om ett 

20



sammanhang. (Bryman, 2011)

Min validitet i arbetet är hög då jag ställt frågor som är kopplat till mitt syfte samt fått svar på alla 

mina frågor i resultatet. Resultatet är relevant för mitt arbete då de har en koppling till varandra. Jag

har även skapat goda förutsättningar för en genomtänkt intervju som utformats vid varje tillfälle så 

identiskt som möjligt. 

Reliabiliteten i arbetet kan säkert ses som lite lägre av vissa då ingen inspelning utfördes i samband 

med intervjuerna. Detta är något jag anser fortfarande gör reliabilitet hög då jag kan behärska att 

lyssna och anteckna samtidigt. Inspelning var även en nervositet för de personer jag skulle intervjua

vilket jag då istället valde att inte använda mig av inspelning vilket förmodligen hade sänkt min 

reliabilitet på grund av personernas osäkerhet under intervjun och inte gett lika trovärdiga svar. Jag 

anser att reliabiliteten är hög då jag jag har haft en god relation med personerna under intervjuerna.

Utifrån urvalet är generalisebarheten är inte så hög enligt Bryman (2010) men mitt resultat visar på 

fenomen som kan visa på att det stämmer. Vi kan istället då läsa i Bryman (2011) där han använder 

sig av ordet bekvämlighetsurval när man använder sig av intervjupersoner som finns lättillgängliga 

för forskaren. Kvale (1997) menar även att du ska intervjua så många personer som behövs för att få

reda på det du behöver. Han skriver:

     Om syftet är att förstå världen som den upplevs av en skärskild person, räcker det med denna enda person. 

      (Kvale, 1997, s.98)

Jag kan då inte uttala mig om alla förskollärares syn och erfarenheter om svårigheter och hinder för 

barn med ADHD men utifrån mitt urval med personer med olika professioner och erfarenheter har 

jag fått ett resultat som jag tror många pedagoger både i förskola och skola kan känna igen sig i.

8.8 Etiska överväganden

I Sverige har vi fyra grundläggande principer att respektera och ta hänsyn till.

Informationskravet: Jag informerar deltagarna om examensarbetet och intervjuns syfte. 

Deltagandet är frivilligt och personen kan hoppa av när som. 

Samtyckeskravet: Personen som deltar bestämmer själv om sitt deltagande.

Konfidentialitetskravet: Alla dokument och uppgifter om deltagarna skyddas och används på

ett sätt att inga obehöriga får tillgång till materialet.
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Nyttjandekravet: Dokument, uppgifter, materialet och datan får endast användas för 

examensarbetet. (Bryman, 2011) All data som studien har samlat in är konfidentiell och används 

bara i forskningssyfte för studien (Vetenskapsrådet, 2011). 

9. Resultat
9.1 Presentation av resultatet 

Jag presenterar mitt resultat genom att skriva om olika områden som visar på svårigheter och hinder

för barn med ADHD i förskolan för att kunna trivas samt få möjlighet till den lek och den 

utveckling de behöver. Jag har fyra olika identifierade områden att presentera. Genom intervjuerna 

framkom det flera svårigheter och hinder men jag valde ut de som genom de olika intervjuerna 

framkom mest. De kursiva citaten i mitt resultat kommer från mina nedskrivna intervjuer.

9.2 Kunskap om ADHD

”Att lära känna barnet är en genväg till arbetet.” 

Från intervjuerna kom det fram att kunskap om ADHD är viktigt att ha. Både kunskaper om vad 

ADHD är men också kunskap och förståelse om varje enskilt barn och hur han/hon fungerar. De 

nämnde att det var viktigt att förstå det enskilda barnet och ge den respekt. Både genom att lära 

känna barnet i fråga, hur den fungerar och ta reda på vad den gillar och barnets positiva egenskaper.

Sedan att känna igen signalerna för dess svårigheter. Exempelvis från en intervju framkom det en 

erfarenheter som sa att signalerna kunde vara när barnet blir explosivt, när han/hon har svårt att 

koncentrera sig, när han/hon har svårt att sitta still, när han/hon blir arg eller frustrerad. Det 

framkom också att det är bra att lära känna barnet som person och sedan också lära känna dennes 

ADHD då ADHD kan se väldigt olika ut från barn till barn. Men det är också viktigt att bygga upp 

förtroende och en trygghet för barnet, samt respekt sinsemellan. Detta förenklas genom att bygga 

upp ett förtroende och trygghet till barnen, men också genom att de har såpass mycket kunskap att 

som vuxen och pedagog vet att man inte bara skäller på barnet när svårigheter visar sig eller pratar 

över huvudet på barnet. Många påstod att det är ofta man inte riktigt har den kunskap om barnet och

dess ADHD utan agerar utan att veta eller tänka efter innan vad som fungerar och fungerar mindre 

bra för barnet.

”Vi måste se vad barnen tänker, utifrån deras perspektiv. Samt bygga upp en respekt mellan oss 

och barnet för att sedan vinna förtroende.” 
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9.3 Stora barngrupper

Något annat jag fick fram igenom intervjuerna var att det är mycket som styrs och bestäms genom 

organisationen och allt högre upp. Alltså allt högre upp i organisationen. Förskolechefen, 

kommunen, staten och politiker osv. Och mycket av det som styrs av organisationen var mycket 

som inte avdelningen på förskolan, förskolläraren eller barnen själva kunde styra eller bestämma 

över. Något de alla fem nämnde var att de tyckte det var för stora barngrupper. Då alltså för stora 

barngrupper gentemot antalet vuxna och avdelningens storlek, uppbyggnad och utformning. Vilket 

de beskrev blev stimmigt och rörigt får både barn och personal. Det blir även svårt att ha och skaffa 

sig kunskap om alla barn och kunna ge alla de stöd och tid de behöver. En för stor barngrupp utgav 

ett hinder för barnen med ADHD om inte förskollärarna tillsammans med en bra miljö och kunskap 

kan hittade ett bra arbetssätt för hela gruppen. En lösning som många av de jag intervjuade tog upp 

var att dela upp barngruppen vilket de tyckte var ett bra arbetssätt. Både för barn med ADHD och 

barn utan, just för att de oftast är väldigt många barn i förhållande till vuxna samt verksamhetens 

lokaler. Men då inte genom att ta de barn man upplever behöver extra stöd själv utan tillsammans 

med andra barn som bildar en mindre och fungerande grupp där alla kan lära sig och utvecklas av 

varandra.

”Det är viktigt med samspel och delaktighet. Att alla känner sig som en i gruppen och inte känner 

sig mer ”sjuk” än någon annan. Alla får vara med i gemenskapen.” 

9.4 Organisationen 

En till sak där det framkom att det blev ett hinder var att behovet av stöd tar tid och kan vara 

krångligt att få i förskolan. Som förskollärare eller övrig personal som arbetar med barn så känner 

de barnen rätt väl då de dagligen träffar dem flera timmar om dagen. De sa att de bygger upp en 

relation och kunskaper om barnet och hur hon/han fungerar. De vet alltså ganska mycket om barnet,

vad som inte funkar och vad som funkar samt vad hon/han behöver. De kände ett litet motstånd då 

det inte alltid gick som en dans på rosor att få vägledning och stöd av andra. Förskoleläraren i 

träningsskolan sa att för det första kan det vara svårt när barnen är så små som de är när de börjar i 

förskolan att se, förstå eller bedöma att det kan röra sig om ADHD. Oftast blir det mer märkbart i 

skolåldern. Förskoleläraren i förskolan sa att utan en diagnos på papper är det inte alltid barnet, eller
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barngruppen får rätt till extra stöd. Och går barnet igenom en utredning tar även den lång tid. 

Förskoleläraren i förskolan nämnde även att det kan det var svårt för vårdnadshavare att acceptera 

att deras barn är annorlunda och behöver genomgå en utredning får att kunna få det stöd och extra 

hjälp hon/han behöver. Sedan påpekade endel av de jag intervjuade att ansökningen för att få en 

specialpedagog till avdelningen också tar en längre tid då det är en mycket pappersarbete och 

väntetider då det oftast bara finns en specialpedagog som ansvarar för flera förskolor/skolor. En av 

de jag intervjuade ansåg att det var alldeles för lite specialpedagoger tillgängliga för hjälp i 

förskolan gentemot det stora antalet barn och pedagoger det finns. 

”När mitt barn gick på förskolan bytte dem personal ofta och mitt barn fick aldrig någon fast 

punkt. De tog sig eller hann aldrig ta sig tid till barnet och dess behov att stöd.” 

9.5 Barnsyn

I intervjuerna framgick det att hur vi vuxna ser på oss själva och barnen är också väldigt viktigt. 

Hur tänker vi vuxna angående delaktighet och inkludering. Respekt var ett ord som de flesta 

nämnde i intervjuerna. Både respekt mellan barn och vuxna, det var enligt dem superviktigt. Samt 

att det är viktigt att arbeta med värdegrund och allas lika värde, att det är okej att vara annorlunda. 

De sa att som pedagog är det viktigt att se allas behov och låta alla vara med att påverka eller 

bestämma. Att de vuxna lär barnen att visa intresse för alla och det är viktigt att tänka på att barnen 

tar efter beteenden som vi vuxna använder. Det var viktigt att vi alla lär känna varandra och skapar 

förtroende mellan varandra.

”Värdegrund är viktigt, alla är olika och det är okej.” 

9.6 Sammanfattning av resultatet:

Precis som Lutropp (2011) skriver i sitt forskningsarbete att i Lpfö98 poängteras det att leken har en

betydelse för alla barnen och det sker mellan samspel mellan barnen emellan och de vuxna. Att 

barnen lär igenom och med varandra. Så det finns samband med mitt resultat och tidigare forskning 

och min forskningsgenomgång när vi pratar om gemenskap, där barnen med ADHD lätt kan bli 

utanför detta samspel på grund av deras svårigheter de inte får de stöd de behöver. I både 

barnkonventionen, Skollagen och Lpfö98 har barnen rätt till det stöd och en positiv inlärning för att 

stödja deras självförtroende. I mitt resultat hänger många positiva resultat för barn med ADHD på 

att det sker ett samspel mellan barn till barn, barn till pedagog och pedagog till övrig personal i och 
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utanför verksamheten. Som Hjörne (2012) skriver att skolan kallas för en ”Skola för alla”, det är då 

de vuxnas ansvar så som elevhälsa, lärare/pedagoger, vårdnadshavaren, rektor och specialpedagog 

etc. att se till att alla barn klarar av skolan. Delaktighet påverkar barnen till en positiv inriktning. 

Det är viktigt för pedagogerna i förskolan att vara lyhörda både för det enskilda barnet och hela 

gruppen. För samspelet och lekens skull är det bra att en vuxen deltar i leken för att skapa 

situationer som medför att alla barnen har tillträde till leken. I leken finns det mesta lärandet och 

samspel. Barnen samspelar i leken och därför är leken en viktigt del för barnens lärande. Därför 

behöver barnen uppmuntras och motiveras till att leka (Lutropp, 2011). Leken är för barnen ett 

viktigt redskap för deras utveckling och det är barnens egna verksamhet (Studentlitteratur, 1996). I 

resultatet framkommer det tankar och erfarenheter om att de hinder och svårigheter som 

framkommer inte beror på barnen med ADHD. Som Hellström (2014) skriver och menar är det 

pedagogernas ansvar att se till att verksamheten för barnen med ADHD är tydlig och konkret, att 

pedagogerna ger uppmuntran och positiv feedback, ger stöd och ger möjligheterna till en intressant, 

rolig och motiverande verksamhet. Som Greene (2012) skriver behöver barn med ADHD en 

förstående omgivning. 

10. Diskussion
10.1 Diskussion av resultatet

Vad jag tolkar resultaten som så hänger väldigt mycket på  ”allting annat” när det gäller barn med 

ADHD i förskolan och när det ska fungera bra för dem. För att det ska kunna fungera så bra som 

möjligt och de ska kunna få vara den de är och få stöd i det samt fungera med barngruppen och 

pedagogerna krävs en fungerande organisation och verksamhet först och främst. Det innebär att de 

finns en förstående förskolechef i första taget med en verksamhet som har pengar för att sätta in 

resurser. Att förskolechefen har en bra kommunikation med sina medarbetare och förståelse för vad 

de berättar och säger. Det behövs utökade resurser, t.ex stöd från specialpedagog och mindre/delade

barngrupper. Det krävs också att förskolelärarna i barngruppen är lyhörda och ser till barnens 

behov. Samt att de inom arbetslaget har en god kommunikation med varandra för hur de ska arbeta 

för att det ska funka både för det enskilda barnet och hela barngruppen. En god kommunikation 

med barnets vårdnadshavaren är också viktigt. Ett exempel på hinder kan vara att det tar lång tid 

innan en specialpedagog kan komma till barngruppen och ge tips och råd. Och att det sedan kan ta 

tid innan en resurs sätts in. Visst är det viktigt att inte rusa in och stressa, men jag anser att 

administrationen av det hela skulle kunna fungera bättre och gå fortare. Där av är tiden ett exempel 

som ger utgör ett hinder. Ett annat exempel kan vara att arbetslaget och dess kommunikation inte 
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fungerar bra. De kan ha olika barnsyn och syn på hur man arbetar med ADHD i barngruppen. I 

förskolan kan jag oftast höra att de flesta tycker det är för stora barngrupper och det är svårt att 

hinna med alla barn så mycket som man egentligen skulle vilja. Vilket medför oftast ett stort 

problem för de barn med ADHD eller andra funktionsnedsättningar då det blir rörigt och mycket 

ljud och spring samt liten yta för alla barnen. Att alla inte får den plats och egentid i förskolan 

inomhus leder nog oftast till att de hamnar i bråk eller konflikt då de är så tätt inpå varandra hela 

tiden. 

     Socialstyrelsens bedömning: Personal inom förskola, skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver bättre         

k    kunskap för att kunna uppmärksamma problem som kan tyda på Adhd. (Socialstyrelsen, 2014, s.12.)

Barn gör som gott de kan. När de inte kan bättre måste vi komma på varför, så att vi kan hjälpa 

dem. Som barn i förskola är man inte gammal nog att förstå sig på sin kropp och hur den fungerar 

och kontrollera den fullt ut när det gäller ADHD. Barnet behöver stöd och vägledning för att förstå 

och lära känns sin ADHD. Det är då rätt självklart att det behövs mer kunskap och tid för all 

personal inom förskolans verksamhet samt personal inom kommunen och politiker för att det ska 

fungera så bra som möjligt för dessa barn i sina första år i livet som grundlägger kunskap och 

intresse för skolans resterande år. Det är inte barnens uppgift att se till vad som är bäst för dem och 

barngruppen. Det är vi vuxna, det är vår viktigaste uppgift.

Jag tror att vi som människor måste sluta se hinder överallt och istället välja möjligheter.

10.2 Tillförlitlighet 

Under mina intervjuer har jag eftersträvat att inte ställa några ledande frågor och skapat tid för deras

tankar. Detta har hjälpt mig att få redan på de olika professionernas föreställningar om vilka hinder 

och svårigheter de har erfarenheter om och tankar kring. Mina intervjuer höll på i cirka 30 minuter 

var och flöt på bra. Jag tycker det kändes som en lagom tid då jag upplevde att de jag intervjuade 

verkade nöjda och trygga i sin sits. Jag frågade innan varje intervju om det var okej att jag 

antecknade så mycket som jag gjorde då de flesta hade visat oro för inspelningen och det var okej. 

Jag antecknade under intervjuns gång för att sedan direkt efteråt renskriva mitt material. Jag anser 

att validiteten är stor med tanke på att jag följde min intervjuguide jag tidigare skrivit med vissa 

följdfrågor som hade relevans för intervjun. 

 

10.3 Slutsats
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Denna studie har bidragit till att jag som snart färdig förskolelärare har fått en bredare och större 

förståelse för vad det finns för svårigheter och hinder i verksamheten för barn med ADHD och som 

då stoppar deras naturliga lek. Jag tar med mig mina kunskaper för mitt framtida yrke för att ha 

detta i åtanke och sträva efter att arbeta bort dessa hinder och svårigheter och istället fokusera på 

möjligheter. I både resultatet från mina intervjuer och tidigare forskning visar sig dessa svårigheter 

och hinder tydligt och indikerar på att de är rätt vanliga. Vi vet men kan även läsa i litteratur som 

(Skolverket, 2010) att leken är viktigt för barnens lärande. I Läroplanen för förskolan, Lpfö98 

(Skolverket, 2010) står det att leken ska genomsyra i hela förskolans verksamhet samt att i 

Barnkonventionen (Unicef, 1998) beskriver att leken är en rättighet för barn. Det är alltså viktigt att 

dessa hinder och svårigheter hela tiden motverkas och istället arbetar med möjligheterna med dessa 

barn med ADHD.

10.4 Förslag på fortsatt forskning

Jag tycker det skulle vara intressant att se fortsatt forskning på hur vuxna med ADHD upplevde sin 

skolgång. Hur de ser på det hela och hur det tycker att det fungerande både för dem enskild med 

också i hela barngruppen/klassen. Det skulle vara intressant att få reda på om de tycker att de fick 

det stöd och vägledning de behövde för att kunna klara av förskolan och skolan. Om inte vad var 

det som inte fungerade och vad som behöver bli bättre. Jag tror att denna fortsatta forskning är 

viktig för samhället ska inse hur mycket mer pengar och resurser som behövs sättas in till skolan.

Och det handlar inte bara för barn med ADHD utan också alla barn som är behov att stöd och 

vägledning p.g.a. av t.ex. mobbning, problem hemma och andra funktionsnedsättningar. Alla har 

rätt till en bra och trivsam skolgång. Samt rätt till det stöd och vägledning de är i behov av. 
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Bilagor

Bilaga 1 - Informationsbrev

Hej. Jag heter Victoria Näsström och läser till förskollärare på Karlstad universitet. Under våren 
kommer jag att skriva mitt examensarbete som handlar om lekens möjligheter för barn med Adhd i 
förskolan. För att kunna genomföra min studie kommer jag att under veckorna 17-18 intervjua 
personal på avdelningen. Intervjun kommer handla om lekens betydelse för barn med Adhd, vad det
kan finnas för hinder eller svårigheter för barnen och verksamheten för att leken ska ske naturligt.

Intervjuerna kommer vara anonyma och mitt examensarbete kommer inte skrivas på ett sätt så man 
kan förstå vilken person jag intervjuar eller på vilken förskola/skola/arbetsplats jag befinner mig på.

De data som jag kommer att samla in kommer att avidentifieras,  det kommer även enbart att 
användas av mig och bara i detta examensarbete. När examensarbetet är klart och godkänt från 
Karlstads Universitet kommer all information att förstöras. Jag vill tydliggöra för er att intervjuer är 
helt frivilliga och att alla som deltar får avbryta precis när de vill. 

Om du vill ha mer information får ni gärna kontakta mig via telefon alternativ mail:
Victoria Näsström
Telefon: xxx-xxxxxxx
Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

För ytterligare information om examensarbetet kontakta kursansvarig på Karlstad universitet:
Susanne Hansson, xxxxxxxxxxxxxxxx
Nina Thelander, xxxxxxxxxxxxxxxx
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Bilaga 2 – Intervjufrågor

 Vad vet du om Adhd?/Har du någon erfarenhet av Adhd?

 Finns det några svagheter/hinder inom verksamheten som rör barn med Adhd?

 Hur skulle du vilja arbete med en barngrupp där en eller flera barn har en diagnos eller 
speciella behov?

 Vad tycker du är viktigt när man arbetar med inkludering och delaktighet i förskola/skola?

 Hur viktigt tror du det är med sampel och lek för barn med Adhd?

 Hur viktig är leken för barnet?
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