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Abstract: 
Förskolans verksamhet är en plats som är till för alla barn, med en rådande omsorgspedagogik 

och synssätt att alla barn ska bli sedda, stödjas och utvecklas utifrån sina individuella 

förutsättningar och behov. Med alla barn menar vi även de barn som på något vis utmanar 

förskollärare lite extra, genom att avvika från normer, förväntningar och med beteenden eller 

utbrott som kommer som blixtar från en klar himmel. Barn som har en ADHD-problematik 

eller en beteendeproblematik som väcker frågor, funderingar, ilska eller hopplöshet hos andra 

barn och förskollärare i verksamheten genom att gång på gång bryta mot det förväntade.  

Studiens syfte är att utifrån förskollärares erfarenheter, ta reda på hur de arbetar för att bemöta 

och stötta barn med ADHD och utmanande beteende samt vilka strategier de använder sig av. 

Resultatet av studien belyser vikten av att förskollärare har kunskaper om barn med ADHD-

problematik och beteendeproblematik, eftersom att det är helt olika saker. Resultatet lyfter även 

hur förskollärares bemötande och synsätt kan påverka i mötet med barnen och arbetet i 

förskolans verksamhet. Utifrån analyser av förskollärarnas svar i enkätfrågor har vi strävat efter 

att styrka deras tankar, strategier, kunskaper och metoder i nyare forskning och litteratur. 

 

Slutsatsen av studien menar vi är att det finns kunskaper men också brister om förståelsen för 

barn med beteendeproblematik, men även att förskollärarna i studien uttrycker en önskan att 

vilja lära sig mer för att kunna bemöta och stötta dessa barn. 

Nyckelord: Förskola* Linda Palla*, funktion* förskol*, Särskilt stöd* Barn*.  

ADHD, utmanande beteende, Barn med ADHD, Barn som utmanar, Barn i behov av särskilt 

stöd, Lågaffektivt bemötande, utåtagerande beteende. 
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1. INTRODUKTION  
Förskolan är en verksamhet där alla barn är unika och ska tas emot och inkluderas i 

verksamheten oavsett vilka förutsättningar, förmågor eller behov barnen har 

(Skolverket, 2016. s. 4). I förskolans läroplan står det även att arbetslaget ska samarbeta för att 

kunna erbjuda barnen en bra miljö som lockar till lek, lärande och utveckling samt 

uppmärksamma och hjälpa barn som av olika anledningar behöver extra stöd i sin utveckling 

(Skolverket, 2016. s. 11).  

Simonsson (2016) och även Simonsson och Markström (2013) menar att det redan under 

barnets inskolning i förskolan startar processer angående kategorisering och normalisering av 

barnet det vill säga en övervakandeblick om vad som anses som normalt och vad som anses 

avvika från rådande normer. Det påbörjas även en tankeprocess kring om barnet kan komma 

att behöva särskilt stöd samt vad barnet skulle behöva stöttning i för att kompensera eventuella 

brister eller nedsättningar. Detta leder till att inte bara barnet, såväl som barnets familj redan i 

förskolan möts av samhällets genomlysande och granskande blick av det som anses 

normalt och avvikande. En process som Nordin-Hultman (2004) beskriver som 

samhällets ”diagnostiska kultur” (Simonsson, 2016. s. 36). 

Linda Palla (2011) väljer i sin avhandling att se förskolan som institution, en plats där många 

barn tillbringar sin vardag och även sin barndom. Förskolan har med sin 

omsorgspedagogik blicken på barnet och barnet i centrum. Att ha barnet i centrum 

innefattar även verksamhetens gällande normer, värden och krav även vilka förväntningar och 

förhoppningar som ställs på barnen. ”När blicken riktas mot barnet, riktas också fokus mot 

beteenden och kunskaper, sätt att vara och göra” (Palla, 2011. s 11).  

I förskolans verksamhet finns det barn som faller inom normerna av det som förväntas och det 

finns barn som gör precis tvärt emot det förväntade. Olsson och Olsson (2017) beskriver  

Det finns barn som utmanar omgivningen på olika sätt. Det kan handla om barn som 

orsakar irritation, ilska och besvikelse hos personer i sin omgivning. Dessa barns 

beteenden är inte bara ett problem för omgivningen, utan också för deras egen 

situation i såväl nutid som framtid. De är mer än andra barn beroende av förståelse, 

hjälp och stöd. De saknar färdigheter som hjälper dem att hitta ett konstruktivt 

beteende. Detta innebär att pedagoger och andra vuxna har en viktig funktion att 

fylla som vägledare för hur de ska lära sig utveckla mer konstruktiva beteenden. 

(Olsson & Olsson, 2017. s. 9) 



 

5 

De senaste åren har det publicerats en stor mängd av forskning och studier som berör 

nya kunskaper, teorier, tankesätt och metoder kring bemötandet av barn med ADHD och 

barn med beteendeproblematik. Den danske psykologen Hejlskov Elvén (2016) förespråkar en 

ny teori och metod om användandet av lågaffektivt bemötande. Han beskriver i sin föreläsning 

att ”den lågaffektiva pedagogiken handlar om att skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn 

och positiva förväntningar i syfte att minska stress och problemskapande beteende”.   

Vi har under vår studietid uppmärksammat att det ofta förekommer något eller några barn i 

barngrupper i förskolan som utmärker sig lite extra. Det kan handla om barn som är lite vildare, 

lite trotsigare eller lite mer av en utmaning än andra barn i barngruppen. Barn som 

ofta kategoriseras och beskrivs som problematiska eller ”bråkiga” av förskollärare i 

verksamheten, problem som ofta läggs på barnet istället för att utvärdera faktorer som kan vara 

bidragande i verksamheten. Hedström (2014) belyser att det finns forskning som antyder att 

det är mellan fem till tio procent av barnen i förskolan idag som uppvisar någon form av 

normbrytande eller utmanandebeteende (Hedström, 2014. s. 98). 

Hur man bemöter barn med ADHD anser vi är en viktig del att ta i beaktning i studien. Olsson 

och Olsson (2007) menar att i mötet med en person som har en funktionsnedsättning är det av 

stor betydelse att det finns en medvetenhet om sitt eget synsätt och sin egen personlighet och 

utstrålning för att mötet ska bli så bra som möjligt. Olsson och Olsson poängterar vikten av att 

våga visa vem man är, bjuda på sig själv samt se likheterna istället för skillnaderna och på så 

sätt skapa en öppenhet i mötet (Olsson & Olsson, 2007. s. 31). 

Detta är några av anledningarna till att vi har valt det specialpedagogik och riktat vår studie 

mot förskollärares erfarenheter och kunskaper om att arbeta med barn som har ADHD-diagnos 

och barn med en beteendeproblematik. Det vill säga de barn som utmanar dem lite extra i 

förskolans verksamhet. 

2.  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med vår studie är att synliggöra erfarenheter hos verksamma förskollärare i arbetet med 

barn som har ADHD-diagnos och barn med utmanande beteende i förskolans verksamhet. 

Våra frågeställningar för studien: 

• Vilka erfarenheter har förskollärare av barn med ADHD och utmanande beteende i 

verksamheten? 

• Vilka erfarenheter har förskollärare av strategier för bemötandet av barn med ADHD 

och barn med utmanade beteende?  
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3. BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
I bakgrunden har vi valt att synliggöra fakta och forskning om barn som har ett utmanande 

beteende och barn med diagnosen ADHD. Materialet till studien är insamlat dels via sökningar 

efter avhandlingar i sökbasen: Libris. I sökningarna användes följande nyckelord: 

Förskola* Linda Palla*, funktion* förskol*, Särskilt stöd* Barn*. Vi har även tagit tillvara på 

litteratur som vi har använt i tidigare kurser under utbildningen. Vi har även sökt efter litteratur 

på Högskolan Dalarnas bibliotek, men främst litteratur från Falu Stadsbibliotek som vi har 

lånat och läst. Vårt urval av litteratur för studien har varit att fokusera mestadels på att söka 

litteratur som har publicerats under de senaste åren. I den utsträckning det har varit möjligt har 

vi utgått från litteratur publicerad efter år 2010. I materialet till studien har vi strävat efter att 

det ska finnas en bred variation i litteraturen vilket har gjort att vi använt oss utav flera olika 

författare och studier som alla belyser olika aspekter av barn som har en beteendeproblematik. 

3.1 Utmanande beteende   
Socialstyrelsen (2010) skriver att det inom forskning och kliniska verksamheter under 

de senaste åren har använts olika benämningar för att beskriva barn som uppvisat mönster av 

beteendeproblem. Benämningar som: externaliserade beteendeproblem, socio-emotionella 

svårigheter, normbrytande beteende, aggressivt-utagerande beteende, explosivt beteende, 

hyperaktivitetssyndrom, med flera. Det som är gemensamt för dessa benämningar är att alla 

handlar om barn med svårigheter att reglera sitt beteende, sociala relationer, barn som är 

utåtagerande eller utmanande på ett eller annat vis, upprepade gånger bryter eller avviker från 

samhällets rådande normer och föreställningar om hur barn ska vara. Det här är en problematik 

som saknar ett sammanfattande namn för att beskriva de svårigheter som barnen uppvisar 

(Socialstyrelsen, 2010. s. 15).  

Med utmanande beteende innefattar Socialstyrelsen (2010) barn som genom sitt handlande 

eller genom sitt beteende utmanar sin omgivning genom att bryta mot de normer som finns i 

samhället. Det handlar om barn med motsägelsefulla beteenden, barn som upprepade gånger 

gör eller agerar på sätt som stör eller förstör. Inte bara för sig själva, utan även för sin 

omgivning. ”Det handlar om barn som upprepat gör saker som vuxna reagerar på, ofta med 

frustration och irritation” (Socialstyrelsen, 2010. s. 10). 

Barn vars beteende skapar förvirring, bekymmer och funderingar hos förskollärare, hos andra 

barn eller föräldrar menar Palla (2011) får stort fokus i verksamheten. Deras beteende särskiljer 

sig från de vanliga föreställningarna. Det är beteendena som fångar vår blick och 

uppmärksamhet då de bryter mot förväntningarna som finns av hur barn ska bete sig. Hon 
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refererar till Foucaults (1975/2009) perspektiv och beskrivning av makt som ett redskap för att 

kunna övervaka och kontrollera en del av det pedagogiska förhållandet som finns mellan 

förskollärare och barn med strävansmålen att främja, utveckla och fostra barnen så att de 

alla på någorlunda vis faller in, inom förskolans ramar av tillåtande gränser, normer och regler 

(Palla, 2011. s. 79–80). 
Människan söker efter mening hela tiden. Vi söker efter avsikten/intentionen bakom 
alla handlingar. Att förstå är att se mönster i tillvaron. Mönstren ger innehåll till de 
begrepp som vi använder när vi sorterar världen och språket ger sedan namn åt dessa 
begrepp.  
(Aspeflo, 2015. s. 80) 

Ett utmanande beteende hos barn kan visa sig på olika vis menar Gerland (2015). En del barn 

är utåtagerande, vilket kan handla om barn som bits, slåss, sparkas eller förstör. Det är 

beteenden som kan tolkas som stressreaktioner som utlöser när kraven på barnet blir för höga 

eller barnet inte förstår eller vet vad som förväntas. Ett barn utvecklar sin förmåga att reglera 

sitt beteende, vilket även hör samman med barnets impulskontroll och förmågan att 

mentalisera. Det vill säga att barnet har svårt att hantera frustration på ett mognare sätt än att 

låta sina känslor styra och en del barn blir utåtagerande genom frustration, ilska, etcetera. mot 

andra barn som drar sig undan och blir passiva. Gerland menar att vi inte heller kan förvänta 

oss att barnet ska leva upp till våra förväntningar av beteenden baserat på barnets fysiska ålder, 

för att kunna hjälpa barnet så måste vi förstå vad det är som orsakar reaktionerna och vad det 

är som utlöser beteendet (Gerland, 2015. s. 104). 

De kan ha ett mycket skiftande humör, reagera snabbt och oväntat när de tycker att 
något går dem emot. De kan verka oförutsägbara och impulsstyrda och som en blixt 
från klar himmel börja slåss, sparka, knuffa. Och så vidare. Listan kan säkert göras 
längre. De provocerar oss ofta med sitt beteende och framkallar 
otillräcklighetskänslor och vanmakt hos oss. Vi förstår dem inte och upplever ibland 
att vi har försökt med allt. Det har vi sällan, men däremot får vi många gånger mer 
av sådant som inte fungerar, till exempel grälar, förklarar och talat strängt. 
(Kinge, 2014. s. 104). 

Små barn som ofta visar på svårigheter med att fokusera har enligt Barkley (2015) 

uppmärksamhets- och beteendeproblematik som visar sig genom känslomässiga utbrott och 

utagerande beteenden. Detta har ofta visat sig leda till att barnet får en ADHD-diagnos när det 

blivit äldre (Barkley, 2015. s. 98, 144). Barkley (2015) beskriver känslor och beteenden med 
Temperament syftar här på ett tidigt och ihållande mönster av personlighetsdrag 
som inkluderar aktivitetsnivå, intensitet eller energinivå i en reaktion, uthållighet 
eller förmågan att bibehålla uppmärksamhet, vara krävande mot andra, humör (att 
vara lättirriterad, ha kort stubin eller vara snabba att visa känslor), förmåga att 
anpassa sig till förändringar samt rytmen eller regelbundenheten i perioderna av 
sömn och vakenhet, måltider och toalettbesök.  
(Barkley, 2015. s. 144).  
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Barn med beteendeproblematik kan inte klassas som en homogen grupp, utan är en olikartad 

skara av beteenden och problematik som varierar från barn till barn menar Olsson och Olsson 

(2017). En del barn uppvisar ett likartat förhållningssätt, det handlar om barn som märks, som 

tar plats i barngrupper, barn som reagerar med ilska, trots eller frustration och utmanar sin 

omgivning och det som barnen beskriver som en oförstående vuxenvärld. Det handlar om barn 

som i grunden behöver uppmärksammas, barn i behov av stöd, hjälp och tröst, trots att de tycks 

vara de barn som minst visar att de vill ha tröst, stöd och hjälp av vuxna omkring dem (Olsson 

& Olsson, 2017. s. 13). 

Det är viktigt att komma ihåg att det normala variationerna inom ett barns utveckling kan vara 

stora, skriver Gerland (2015) att förskollärare lite för ”ofta” precis som att det finns barn som 

väcker funderingar lite för ”sällan”. Hon belyser att det är viktigt att dessa barn som har 

svårigheter på ett eller annat vis blir sedda och genom förbättrad kunskap kunna hjälpa dem 

samt att skapa bättre förutsättningar för barnen att utvecklas. Det finns dock en risk med att 

förskollärare börjar uppmärksamma svårigheter hos barn, att det blir lätt att se sådana överallt. 

Förskollärarnas fokus riktas mot barn som egentligen inte har någon uttalad problematik eller 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ADHD, utan svårigheter och beteenden som kan 

bero på helt andra orsaker ”Det är också det man menar när man till exempel talar om att det 

går mode i diagnoser” (Gerland, 2015. s. 49). 

Något som även Gerland (2015) menar att enbart för att ett barn är svårhanterligt eller 

besvärligt i förskolan, så kan det finnas en mängd olika förklaringar till barnets beteende, 

agerande eller sätt att vara. Vilket gör att det är viktigt att förskollärarna försöker att avstå ifrån 

att leta ”problem” och ”symtom” där det faktiskt inte finns (Gerland, 2015. s. 51). 

3.2 Diagnosen ADHD 
”Barn vars problem med uppmärksamhet, överaktivitet och bristande impulskontroll når en 

viss nivå har en utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning som kallas 

uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet eller ADHD” (Barkley, 2015. s. 17).  

ADHD är en förkortning av den engelska benämningen Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder. En funktionsnedsättning som ofta innebär koncentrationssvårigheter, bristande 

uppmärksamhet, impulsivitet och ofta en hög aktivitetsnivå. Barn med ADHD-diagnos 

tillhör ofta den kategorin av barn som utmanar sin omgivning lite extra (Olsson & Olsson, 

2017. s. 57).   
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Vid misstankar om ADHD behövs det göras en noggrann utredning där barnets svårigheter 

kartläggs samt hur de utspelar sig i olika miljöer, men även hur och om de har utvecklats sedan 

barnet var yngre. Syftet med en utredning är att kunna bekräfta ett tillstånd eller en diagnos 

som kan ge en förklaring till barnets svårigheter, men den främsta anledningen till en utredning 

är för att belysa hur barnet fungerar i sin vardag. Då en utredning av barnets problematik kan 

leda till att omgivningen får både insikt i samt en ökad förståelse för barnets styrkor och 

svagheter. Utredningen kan vara av stor nytta och möjliggöra för att genomföra anpassningar 

av krav och förväntningar utifrån barnets individuella behov och förutsättningar som främjar 

barnets fortsatta utveckling. Barkley (2015) belyser att det även har visat sig att barn med 

ADHD-problematik också kan ha andra svårigheter eller tillstånd som en utredning kan 

uppmärksamma (Barkley, 2015. s. 188). 

När ett barn utreds för ADHD-problematik finns det speciellt utarbetade diagnoskriterier i 

en diagnosmanual, den aktuella diagnosmanualen som används vid utredning av ADHD-

problematik är Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). I manualen 

beskrivs kriterierna för ADHD, men även andra symtom på impulsivitet, 

uppmärksamhetsproblematik och hyperaktivitet. Dessa tre är dock de vanligaste tecken som 

uppmärksammas i en ADHD-diagnos. Diagnoskriterierna är väldigt stränga och kräver att 

barnet ska uppvisa ett visst antal av dessa symtom för att uppfylla kriterierna att diagnostiseras 

med ADHD. Detta för att diagnos inte ska ställas på normala variationer i barnets utveckling 

och sätt att fungera på utan att säkerställa att det handlar om varaktiga svårigheter som har 

uppmärksammats vid flera tidpunkter och i flera olika miljöer som allvarligt påverkar barnets 

vardag, utveckling, inlärning och sociala anpassning som en ADHD-diagnos ställs (Barkley, 

2015. s. 188). 

Det finns tre kärnsymtom som diagnosen ADHD innefattar. Gerland (2015) tar upp och 

beskriver uppmärksamhetsproblematik, impulsivitet och överaktivitet. En del barn har 

”problem” med alla tre, en del barn har uppmärksamhetsproblematik, och andra barn har 

problem med överaktivitet och impulsivitet. En problematik som ofta innebär svårigheter för 

barn med ADHD-diagnos är att kunna anpassa sin aktivitetsnivå till olika aktiviteter eller 

situationer. Eftersom barnet ofta har svårigheter att reglera, rikta och kontrollera sin 

uppmärksamhet, energi och koncentration under en längre tid eller utifrån vilken situation 

barnet befinner sig i. Detta kan ställa till det för barnet i vardagen då ett barn med ADHD-

diagnos kan ha den samma aktivitetsnivån som barnet har i en jaga-ta-fatt-lek även när det är 

dags att sitta ner vid matbordet för att äta lunch, vilket kan leda till en 
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del problematik under vardagssituationer i förskolans verksamhet (Gerland, 2015. s. 7–9). 

Greene (2014) beskriver att forskningen av barn med ADHD under de senaste 15 åren har 

uppmärksammat brister i exekutiva funktioner som kan 
”…”hjälpa oss att förstå inte bara de beteenden som ingår i ADHD-diagnosen – som 
svårigheter att bibehålla uppmärksamhet och koncentration, svårigheter att 
uppmärksamma detaljer, inte verkar lyssna, svårighet att slutföra uppgifter eller 
följa instruktioner, bristande organisationsförmåga, avledbarhet, motorisk 
rastlöshet, svårigheter att invänta sin tur, oupphörligt pratande, avbryta andra eller 
verka påflugen – utan också den bristfälligt utvecklade frustrationstoleransen, den 
bristande flexibiliteten, vredesutbrotten och det instabila humöret som man ofta ser 
hos oflexibla-explosiva barn.  

(Greene, 2014. s. 35) 

Det är ofta pojkar som visar tydligare tecken på utåtagerande beteende, medan flickor oftare 

har mer inåtvända symptom med låg självkänsla och nedstämdhet menar Olsson och Olsson 

(2017). Flickor med ADHD problematik uppmärksammas oftare på grund av att de visar 

tecken på bristande uppmärksamhet än av att de visar tecken på impulsiva känsloyttringar eller 

motorisk överaktivitet som oftast är det vi uppmärksammar hos pojkar med ADHD. Flickors 

ADHD-problematik är inte alltid lika uppenbar för omgivningen, vilket gör att det även 

finns risk för att flickor med ADHD-problematik inte uppmärksammas och inte får 

den förståelse eller de förutsättningar de behöver för att utvecklas positivt och stärka sin 

självkänsla (Olsson & Olsson, 2017. s. 58). 

När en ADHD- diagnos ställs är två till tre gånger så vanligt att en ADHD-diagnos ställs hos 

en pojke än hos en flicka. Det medför att flickors ADHD-problematik inte har 

uppmärksammats i lika stor utsträckning som den har gjort hos pojkar. En förklaring kan vara 

att mycket av den tidigare forskningen varit inriktad på pojkars ADHD problematik, vilket kan 

vara en bidragande orsak till att pojkars problematik uppmärksammas i ett tidigare skede än 

vad flickors ADHD-problematik gör (Mandel & Sneum, 2012. s. 31). 

Aktuell forskning av ADHD-problematik enligt Westholm (2016) tyder på att ADHD yttrar sig 

på liknande vis hos både pojkar och flickor. Trots detta är det vanligare att pojkar får en ADHD-

diagnos ställd än vad flickor får. Westholm menar att det till viss del kan bero på att man 

tidigare trodde att ADHD främst förekom hos pojkar, vilket gör att de diagnoskriterier som 

finns utarbetade inom ADHD baseras på tidigare forskning av pojkars beteende-, 

uppmärksamhets- och hyperaktivitetsproblematik. Flickor och pojkar med ADHD har lika 

stora problem i vardagen, men det tyder på att flickors problematik är svårare för omgivningen 

att upptäcka och förstå, då flickor med ADHD problematik ofta är mindre stökiga och störande 
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än pojkars beteende som ofta är mer iögonfallande och märkbart. Flickor kämpar ofta hårt med 

att försöka dölja sina begränsningar och tyr sig till vänner och föräldrar för att få hjälp och 

stöttning (Westholm, 2016. s. 15).  

Konsekvenserna till följd av att ett barn har svårigheter, betyder enligt Gerland (2015) att 

koncentrationen eller upprätthållningen av uppmärksamheten på det som var viktigt i 

situationen inte bara påverkas av det beteende vi uppmärksammar, utan det påverkar även 

barnets inre värld. Hon menar att, ”den kanske viktigaste lärdomen är att vi måste försöka förstå 

barnet, se det ur barnets perspektiv”.  Problematiken eller svårigheterna som barn har eller 

uppvisar är individuella och skiljer sig åt även om det kan finnas faktorer i beteenden som 

liknar varandra som uppmärksammas hos flera barn (Gerland, 2015. s. 9).  

En viktig aspekt som Fleischer (2010) belyser är att de variationer som finns hos barn och 

menar att  
Barn med dessa diagnoser är lika olika sinsemellan som alla andra barn, men har 
det gemensamt att de har svårt att uppföra sig normalt i sociala sammanhang. De 
har svårt att ingå i ömsesidigt förpliktade relationer liksom att överblicka och avläsa 
sociala situationer. Orsakerna kan vara vitt skilda. En del barn har så lång 
bearbetningstid att de knappt hinner uppfatta de viktiga detaljerna i en social 
situation. Andra har svårt att leva sig in i en annan situation på grund av antingen 
bristande flexibilitet eller bristande inlevelseförmåga. Några reagerar på en situation 
utan att överväga andra, eventuellt mer ändamålsenliga sätt att reagera – de är 
impulsstyrda. Vissa barn har en så nedsatt idéproduktion att de helt enkelt inte kan 
komma på något att säga eller göra i en socialsituation. Slutligen har en del barn 
inte lärt sig att låta sig regleras av viktiga omsorgspersoner under sin tidiga barndom 
och därför låter de sig inte utan vidare styras av andra normer.  
(Fleischer, 2010. s. 29–30) 

Brown (2016) refererar till Hoza (2007) som menar att 
barn med ADHD tenderar att yttra sig inte bara som många negativa beteenden och 
bristande sociala färdigheter, utan även som svårigheter att läsa av det egna sociala 
beteendet för att förstå hur andra reagerar på dem och oförmåga att på ett flexibelt 
sätt skifta roller i sociala situationer.  
(Brown, 2016. s. 70) 

Fortsättningsvis menar Brown (2016) att det till följd av att ADHD är utvecklingsrelaterat så 

innebär det även att tecken och symtom kan visa sig på olika vis och vid olika tidpunkter i 

barnets utvecklingsprocess. Eftersom att de exekutiva funktionerna är nödvändiga i ett barns 

utveckling och för att barnet ska kunna socialisera, leka, klä på sig samt lära sig att hantera sina 

känslor och sin frustration i olika sociala situationer som sker i vardagen. Så kallade 

grundläggande självstyrningsfärdigheter vilket många, men inte alla barn som har ADHD 

verkar ha svårigheter med att utveckla (Brown, 2016. s. 48). 



 

12 

I sin forskning belyser Barkley (2015) att de genetiska och neurologiska faktorerna är viktiga 

delar för att förstå ADHD och de potentiella orsakerna till diagnosen. De genetiska och 

neurologiska faktorerna har även stor betydelse i förståelsen för utbredningen av den 

diagnostiseringen av ADHD som skett under de senaste åren. Barkley menar att vi har mycket 

kvar att lära för att kunna förstå ADHD och vad det beror på, men forskningen har tagit många 

steg framåt under de senaste 30 åren. Information om typiska kännetecken för ADHD, 

kunskaper om diagnosen, dess påverkan på hjärnan och de potentiella orsakerna för diagnosen 

som vi har idag har lett oss långt i vår strävan att för att förstå hur vi framgångsrikt kan lära oss 

att hantera ADHD (Barkley, 2015. s. 111, 147). 

Under de två senaste åren har Brown (2016) kommit fram med en ny och delvis annorlunda 

modell och uppfattning för att beskriva ADHD som baserar på fakta från empiriska 

forskningsstudier. Browns (2016) ”nya” modell av ADHD sammanfattar han med att ”ADHD 

är ett komplext syndrom bestående av utvecklingsrelaterade nedsättningar av exekutiva 

funktioner, hjärnans självregleringssystem, som är ett system av främst omedvetna processer. 

Nedsättningarna är situationellt variabla, kroniska och stör i hög grad funktionerna i många 

delar av personens dagliga liv” (Brown, 2016. s. 10,17). 

Enligt Brown (2016) beskriver det nya paradigmet ADHD både på ett bredare och annorlunda 

sätt mot tidigare forskning genom att beskriva kroniska svårigheter som ADHD innebär för 

barn. Det kan vara svårigheter att fokusera, komma igång med saker, bristande uthållighet, 

svårigheter med användandet av arbetsminne och att nyansera känslor. Svårigheter som enligt 

Brown hämmar barnets förmåga att klara de uppgifter som barnet möter dagligen under både 

sin uppväxt och i sitt liv (Brown, 2016. s. 37). 

Brown (2016) menar att ”Den gamla modellen är inte längre hållbar, därför att den identifierar 

individer med en helt annan störning, utan därför att den inte på ett adekvat sätt fångar 

syndromets stora bredd, komplexitet och kontinuitet. Den beskriver bara toppen på isberget...” 

(Brown, 2016. s. 60).
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3.3 Förskolans verksamhet 
I förskolans läroplan som är det lagstadgade styrdokumentet som gäller för förskolans 

verksamhet står det skrivet att 
Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 
utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna 
verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.  
(Skolverket, 2016, s. 5) 

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 
varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt. 
(Skolverket, 2016. s. 5) 

Skollagen belyser att ”Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 

utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver” (Skollagen, 2010. 9§). 

Förskolan är skyldiga att ge alla barn det stöd och den hjälp som de behöver och att varje 

enskilt barn kan ha behov av olika typer av hjälp och stöd, något som Olsson och Olsson (2007) 

tar upp. Författarna tar även upp att det är bra om stödinsatsen är pedagogisk, det vill säga var 

barnet eller eleven befinner sig kunskapsmässigt (Olsson & Olsson, 2007. s. 32–33). 
Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som enligt läroplanen ska prägla 
verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer genom konkreta 
upplevelser och de vuxna fungerar då som förebilder. De vuxnas förhållningssätt 
bidrar till barnens uppfattningar. Det är därför viktigt att analysera, reflektera och 
kritiskt granska egna värderingar, föreställningar.  
(Skolverket, 2013. s. 27) 

3.4 Förskollärarens roll i förskolans verksamhet  
Mycket av det som kan uppmärksammas eller uppfattas som problembeteenden hos barn och 

som ofta även förknippas med barn som har ADHD menar Hellström (2007) kan vara 

problematik som att de stör, förstör, bråkar, hamnar i konflikter, har svårigheter med att få 

någonting gjort etc. Det är någonting som också kan undvikas, genom att som pedagog planera, 

strukturera och försöka vara förutseende för att undvika konfliktfyllda stunder och situationer 

samt anpassningar utifrån barnets förutsättningar. Det gäller som pedagog att ligga ett steg före, 

kanske en pedagogisk kartläggning av situationer och rutiner i förskolan kan visa på situationer 

som kanske till och med bör undvikas eller reflekteras kring om det går att genomföra på annat 

vis (Hellström, 2007. s. 12).  

En viktig del för hur barn ska klara sig i förskolan är förskollärarna som finns i verksamheten. 

Pedagogiken som används, var förskolan är placerad eller om den drivs kommunalt eller 

privat är inte av största relevans. Det viktiga är hur förskollärarnas och deras kunskaper och 
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erfarenheter om ADHD ser ut, men även hur de ska kunna bemöta samt förstå barnet, allt för 

att det ska klara sig i förskolan, det menar Barkley och Pfiffner (2015). De hänvisar till 

Shermans (Educational Research, vol. 50, nr. 4, s. 347–360) studie att den egenskap som är av 

störst betydelse hos förskolläraren som arbetar med barn som har ADHD är att ha kunskaper 

om diagnosen samt tålamod och kunskaper om olika strategier som kan användas i 

verksamheten men även att det finns en positiv inställning till de barn som behöver extra 

stöttning (Barkley & Pfiffner, 2015. s. 305).  

Olsson och Olsson (2017) menar att barns positiva beteenden och ageranden inte är något som 

växer fram automatiskt, utan bygger på och utvecklas genom barnets möjligheter att 

kommunicera och samspela med vuxna. De menar att en del barn kan behöva lite extra stöttning 

för att lyckas utveckla positiva mönster i beteenden och handlingar. För att kunna lyckas med 

att utveckla positiva beteendemönster hos barn handlar det om att ge fyra gånger så 

mycket positiv respons på beteende och handlingar än vad du ger negativ respons till barnets 

beteende och handlingar (Olsson & Olsson, 2017. s. 52).  

Förståelsen för dessa barn är viktigt, vilket Kinge (2014) belyser även handlar om deras känslor 

och upplevelser av de olika situationerna. En förståelse som kan motivera förskollärarna att 

förstå varför barnen reagerar som de gör, för att kunna bemöta barnen på ett sätt som stöttar 

och hjälper barnen hellre än att skälla och tillrättavisa dem (Kinge 2014. s. 105). 

Forskningsresultat från Van Duijvenvoordes (2008) studie har visat att barn som är yngre än 

elva år har lättare för sig att lära om de får höra att de gör något rätt istället för om de gör något 

fel och är något Olsson och Olsson (2017) refererat till i sin text. Aktiviteten i barns hjärnor 

som är kopplat till inlärningsförmågan ökar om de hör att de gör något positivt och tvärtom 

minskar när de får höra att de gör något negativt. För barns utveckling är det stimulerande om 

förskollärare i förskolan visar sig som ledsagare och tar tillvara på barns reaktioner när de gör 

något på rätt sätt, istället att kritisera och tillrättavisa när barnet gör något fel. Kan förskollärare 

undvika att hamna i negativa mönster genom att antingen berätta för barnet eller visa barnet 

hur det ska agera och vad det ska säga om en liknande situation uppstår igen (Olsson & Olsson, 

2017. s. 103). 

Barn i förskolan som har en funktionsnedsättning eller utvecklingsförsening kan behöva en 

kombination av hjälpmedel. Till exempel anpassning av förskolemiljön, stöttning, övningar 

eller träning för att utveckla sina färdigheter. Det är viktigt att barnet får ett positivt bemötande 

eftersom det kan vara avgörande för hur barnet utvecklas, vilket enligt Gerland (2015) betyder 
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att det är viktigt att reflektera och försöka tänka i andra banor om man som förskollärare 

upplever att det finns något barn som får väldigt mycket tillsägelser i förskolan (Gerland, 2015. 

s. 137). Förskollärares uppdrag i förskolan kan vara ett både svårt och ibland även 

motsägelsefullt arbete vilket Palla (2011) belyser i sin avhandling. När förskollärare upplever 

problem i verksamheten, att det inte fungerar eller om det finns behov av förändring så menar 

hon att blicken ofta riktas mot barnet och att de blir som ett slags ”verktyg” i ett försöka att 

finna en lösning på beteenden som oroar, förbryllar, eller på olika vis utmanar förskollärare i 

verksamheten (Palla, 2011. s. 13). 

En relationell förståelse är något som Olsson (2016) menar krävs för att kunna förstå lärares 

ledarskap och uppdrag samt att det finns stora skillnader och olikheter mellan människors 

erfarenheter och kunskaper som har en betydande roll för hur kunskap utvecklas (Olsson, 2016. 

s. 28, 30). Att förskollärare inom verksamheten har ett öppet förhållningssätt till barn med 

utmanande beteende är enligt Olsson och Olsson (2017) det som leder till att mötet med 

barnen blir utvecklande. Detta förutsätter att pedagogerna både reflekterar över sitt eget 

agerande och handlande i samspelet och umgänget med barnen (Olsson och Olsson, 2017. s. 

49). 

3.5 Barn i behov av stöd 
I verksamheten handlar det inte om att använda ett visst material eller system för att arbeta med 

åtgärder för barn som har en bristande social kompetens. Det handlar i första hand enligt 

Fleischer (2010) om de vuxna i barnets omgivning för att skapa en medveten inställning till 

barnet, att ha kunskaper om barnets problematik och svårigheter samt att försöka se världen ur 

barnets perspektiv samt en medvetenhet. Det är viktigt att det finns en vilja att använda 

aktiviteter och upplevelser från vardagen som ett verktyg, ett medel för att stödja barnet i sin 

fortsatta utveckling (Fleischer, 2010. s 30). Den egentliga diagnosen är oväsentlig när det gäller 

uppfostran, undervisning, träning och pedagogisk-psykologisk behandling menar Fleischer 

(2010). Dock består dagens samhälle av ett synsätt och ett behov av att kategorisera människor 

i grupper. Dessa grupper kan bestå av människor som uppvisar en liknande problematik dessa 

grupper får ofta en stämpel eller en etikett som är negativt förknippad med beteendet som 

bråkiga barn och ADHD kan ha. Fleischer menar dock att man inte ska bortse från de fördelar 

som diagnoser kan innebära, eftersom att det är praktiskt att ha en diagnos om man söker efter 

fakta samt möjliggöra för resurser och hjälpåtgärder. Eftersom att alla barn är unika vilket gör 

även att diagnosen är individuell då den utgår från barnets funktionsnivå, behov och 
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förutsättningar så finns inga bestämda eller föreskrivande åtgärder som passar för alla barn med 

ADHD-diagnos (Fleischer, 2010. s. 30). 

”Forskning om tidiga insatser för barn i behov av särskilt stöd betonar att det måste finnas 

möjligheter för barn att delta i olika aktiviteter som stärker deras upplevelse av att kunna 

påverka sin omgivning och på så sätt gynnar utvecklingen av nya kompetenser och förmågor”, 

skriver Klang (2014) med hänvisning till Bagnatos (2009) studie. Vidare beskriver Klang att 

barn utvecklas i olika takter, vilket gör att en försening eller nedsättning i en funktion kan kräva 

olika anpassningar av aktiviteter eller i situationer för att barnet ska kunna bli och känna sig 

delaktigt. Det innebär att det finns flera faktorer som exempelvis, förskolemiljön, barngruppen, 

förskolans rutiner/struktur, eller kommunikationen mellan hem och förskola som kan bidra. 

Även förskollärares arbetssituation, kompetens eller arbetssituation/belastning eller vilka 

möjligheter till fortbildning som erbjuds som kan vara faktorer som påverkar verksamheten 

och hur det fungerar för barnet (Klang, 2014. s. 288–289). 

Sandberg och Norling (2014) belyser ur resultatet från en delstudie i Sandberg, Lillvist, 

Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010) forskningsprojekt PEGS. En förkortning för - 

Pedagogisk verksamhet för små barn i behov av särskilt stöd i förskolan – Generellt och 

Specifikt. Resultatet av studien visade att många förskollärare i förskolan identifierar barn som 

de själva anser är i behov av att få särskilt stöd (Sandberg & Norling, 2014. s. 45). De menar 

att det ges pedagogiskt stöd och stöttning till barn baserat på förskollärares identifieringar och 

beskriver dessa för barn i gråzonen, vilket betyder barn som inte formellt är identifierade av 

sociala myndigheter som barn som är i behov av särskilt stöd. Eftersom de menar att det inte 

finns några kända kriterier att använda för att kunna avgöra när ett barn är i behov av särskilt 

stöd. I tidigare forskning har det framkommit att förskollärares egna erfarenheter och 

svårigheter med att hantera vissa barn har varit grunden för att avgöra om ett barn är i behov 

av särskilt stöd. Sandberg och Norling (2014) konstaterar i sin studie att 

kompetensutveckling är en bristvara hos många förskollärare, de menar även att många 

förskollärare i studien upplevde handledning som betydelsefullt för att kunna bedriva sitt arbete 

(Sandberg & Norling, 2014. s. 58). 

Tidigare forskning av Palludan (2005), Gulløv och Bundgaard (2008), och Jensen (2005) 

som belyser att forskning i Sverige och Danmark under de senaste åren har skapat insikt i 

förskolans arbete och belyst dilemman, styrkor och svagheter i förskolans praxis, något som 

Kjær (2015) refererar till i sin text. Dessa studier berör frågor om utbildningskvalitet, dess 
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innebörd samt uppmärksamma specifika problem. Problem som att de existerande traditionerna 

i förskolan präglas av som en inbyggd men ofta oavsiktlig favorisering resursstarka och 

välfungerande barn, det vill säga barn med socialt och kulturellt kapital att vara och agera i 

förskolans verksamhet. Detta gör att förskolan till viss del medverkar till att skapa olikheter 

bland barnen baserat på sociala-, könsmässiga-, etniska-, funktionsmässiga skillnader (Kjær, 

2015. s. 21). 

Kjær (2015) refererar även till AFK m.fl. (2008), Jensen (2005), Sivertsen 

(2007) och Jespersen (2006) som menar att det krävs ett nytt sätt att se på barn som redan är i 

utsatta positioner, för att kunna byta negativa sociala arv och fördomar som finns om dessa 

barn. Då förutfattade meningar om dessa barn kan leda till att det orsakas ojämna 

förutsättningar och möjligheter för barnen att lära och utvecklas i förskolan, vilket de menar 

gör det nödvändigt att stärka både förskollärares och förskolans kunskaper och förståelse för 

arbetets betydelse både för och med barn som uppvisar någon form av svårigheter eller 

beteendeproblematik (Kjær, 2015. s. 21–22). 

3.6 Teorier 
I följande avsnitt beskriver vi vilka teorier som grundar de specialpedagogiska perspektiv vi 

använt i studien. Vi har valt att använda oss av en humanistisk människosyn med inriktning på 

hermeneutiken. Birkler (2008) tar i sin text upp att en humanistisk människosyn innebär att 

varje individ har en medvetenhet om sina känslor och tankar kopplade till den värld individen 

är en del av. Det mest centrala begreppet i detta synsätt är ordet förståelse (Birkler, 2008. s. 

98). Olsson och Olsson (2017) skriver att inom den humanistiska psykologin betonas möten 

mellan människor som det betydelsefulla för vår vidare personlighetsutveckling. De menar 

att ”Vi får vår personlighet bekräftad genom att spegla oss i andra människor. Det innebär att 

varje möte mellan människor ger möjlighet för dem som möts att utvecklas och förändras. Vi 

har alla varit barn och denna insikt är en viktig erfarenhet vi bär med oss i mötet med barn som 

på olika sätt utmanar oss (Olsson & Olsson, 2017. s. 9). 

Helldin (2010) refererar till Beckers (2006) klassiska definition att beskriva termen avvikande 

med ”sådant som betraktas så av någon del av samhället”. Det vill säga, vi har utgått från att 

avvikelsen alltså är ”…ingen egenskap hos själva beteendet utan finns i interaktionen mellan 

personer som begår en handling och dem som reagerar på den”... ”Den är produkten av en 

process som innefattar andras reaktioner på beteendet" (Helldin, 2010. s. 21). 
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Nilholm (2007) belyser ett dilemmaperspektiv i förskolan. Med det menar han att det är viktigt 

att se att barnen är olika och verksamheten måste anpassas utifrån barnets individuella 

förutsättningar. Han menar även att förskolans verksamhet även kan liknas med det 

sociokulturella perspektivet, där man ser till både individ och miljö samt att relationerna 

påverkar barnet. Förskolan uppdrag innebär även att ge barnen liknande erfarenheter och 

samtidigt anpassa verksamheten så att den inkluderar alla barn och att se till varje barns 

individuella förutsättningar (Nilholm, 2007. s. 22–23). 

Björck-Åkesson (2014) menar att insatser inom det specialpedagogiska området även 

innefattar samarbeten och insatser från andra områden som till exempel, medicin, psykologi 

och sociologi. Även kartläggningar innehållande observationer av individen i olika miljöer, i 

sociala interaktioner vilket även innefattar hur de sociala interaktionerna ser ut men även att 

man ser till de förutsättningar som finns på förskolan. Även att den eller de personer 

som har uppdraget har kunskaper och resurser för att kunna stötta barnet och erbjuda bästa 

möjliga förutsättningar att utvecklas (Björck-Åkesson, 2014. s. 32–33). 

Björck-Åkesson (2014) belyser vikten av att inte enbart utgå från en diagnos och den 

problematik som diagnosen kan medföra samt att det finns en medveten om att svårigheter kan 

ha många förklaringar. Förklaringar som blir synliga först när barnet studeras i flera miljöer 

och samspelssituationer som kan synliggöra om det finns behov av särskilda insatser. En 

kartläggning av både barn och verksamhet kan synliggöra för förskollärare hur arbetet med 

eventuella insatser ska genomföras i miljön och utifrån barnets förutsättningar. En diagnos kan 

här vara till fördel för arbetet och för ökad förståelse för hur barnet lär och utvecklas i förskolan 

och ge förskollärare möjlighet att arbeta med att skapa förutsättningar utifrån barnets 

individuella behov (Björck-Åkesson, 2014. s. 33–34). 

Förskollärarens roll är att vara en vägledare, att vägleda barnet till att upptäcka och förstå sin 

omvärld. Olsson och Olsson (2017) hänvisar till Vygotskij (1986) som beskriver det från 

barnets perspektiv "det jag gör med tillsammans med andra idag kan jag göra själv imorgon" 

(Olsson och Olsson, 2017, s. 60–61).  

Systemteorin beskrivs av Eresund och Wrangsjö (2008) och handlar om att se samspelet som 

utgörs mellan olika delar som tillsammans bildar en helhet. De menar att systemteori är ett 

synsätt som inte endast ser på barnet i samspel med en eller två andra individer, utan de 

beskriver det som ett "samspel i vidgande cirklar". Med det menas att inte bara titta på barnet, 

utan även på barnets grupper i omgivningen, till exempel nämns mamma-pappa-barn, släkt och 
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vänner. Användningen av systemteorin handlar om att se samspelet mellan olika delar som 

tillsammans skapar en helhet eller som författarna menar, ett resultat. Rubbningar i den 

helheten påverkar resultatet genom de olika delarna och menar att utifrån systemteorin går det 

att förstå individers samspel mellan olika "nätverk" (Eresund & Wrangsjö, 2008. s. 105). 

3.7 Barnperspektiv, barns perspektiv och barnsyn 
Förskolan är en av samhällets främsta instiftade platser för barn, vilket enligt Lundström (2016) 

betyder att det självklart är barnens perspektiv som ska vara den rådande normen i förskolans 

verksamhet. Lundström belyser ett stort ansvar för förskollärare som arbetar i förskolan att 

sträva efter ”när det gäller att stärka barnens status som fullvärdiga medborgare...” (Lundström, 

2016. s. 23). Vidare citerar hon i sin text till Svennings (2011) beskrivning av ett barns 

perspektiv 
Ett barns perspektiv kan bli synligt när barnet själv får komma med sina egna bidrag, 
sina egna upplevelser, erfarenheter, tankar och känslor, utan att dessa tolkas av 
vuxna. Varje barn har sitt perspektiv. Att en vuxen helt och hållet ska kunna se ur 
ett barns perspektiv, är en omöjlighet. Det är inte att placera sig i en annan 
människas hjärna.  
(Lundström, 2016. s. 43) 

Kategorisering av människor menar Lundström (2016) kan både vara en viktig aspekt för att 

binda samman grupper, samtidigt som det även finns en risk att det leder till att reducera 

människor. Vidare menar hon att det behövs en inblick i hur förskollärare bemöter barn i olika 

situationer och ”Det krävs ett målmedvetet arbete för att försöka ”få fatt” i vilken barnsyn som 

präglar ens bemötande och handlingar. För att bli medveten måste man skaffa sig kunskap om 

olika sätt att se på barn. Man måste bestämma sig för att öppna för reflektion och 

ifrågasättande…” (Lundström, 2016. s. 22, 24–25). 
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4. METOD 
I följande avsnitt redogör vi övergripande av studiens metod och genomförande samt de etiska 

överväganden vi har beaktat i genomförandet av studien. För en mer ingående beskrivning av 

hur vi har gått till väga och beaktat de forskningsetiska principerna hänvisar vi till diskussionen. 

4.1 Forskningsetiska principerna   
• Informationskravet 

• Samtyckeskravet 

• Konfidentialitetskravet 

• Nyttjandekravet 

De forskningsetiska aspekter som vi kan tänkas behöva ta hänsyn till utifrån Vetenskapsrådet 

(2002) är informationskravet, vilket innefattar att meddela personal och vårdnadshavare om 

studiens syfte men även för att visa vad som kommer att hända med materialet. Något som 

också behöver beaktas är samtyckeskravet, som behövs från de som väljer att delta i studien, 

att vi har deras godkännande samt att de vet att de kan när som helst kan avbryta deltagandet. 

I studien kommer vi även att beakta konfidentialitetskravet som berör sekretess och anonymitet 

på allt insamlat material. Studien kommer inte att publicera vare sig namn, plats, eller annat 

som kan identifieras. Studien innefattas även av nyttjandekravet som belyser att enbart vi, vår 

handledare och studiens deltagare vet att det insamlade materialet sker i studiesyfte och 

kommer att raderas när studien är genomförd och godkänd (Vetenskapsrådet, 2002. s. 7–14). 

4.2 Genomförande  
Datainsamlingen för vår studie baseras på materialet från en digital enkätstudie. Vi publicerade 

en länk till vår digitala enkät i en grupp som vi fann på sociala medier som riktade sig till 

yrkesverksamma förskollärare för att kunna öka spridningen av vår studie. Ett vanligt sätt att 

använda digitala enkäter på är att använda sig av en webbsida eller ett forum och ställa frågor 

till besökarna av sidan/forumet (Trost & Hultåker, 2016. s. 36). 

Vår insamlingsmetod för studien genomfördes som en digital enkätstudie eftersom det är ett 

effektivt sätt att samla in empiri på samt för att kunna nå ut till förskollärare över hela 

Sverige och förhoppningsvis även öka kvaliteten på studien. Den digitala enkäten lyfter nio 

frågor med öppna svarsalternativ, vilket ger förskollärare möjlighet att svara mer detaljerat 

och beskrivande för att materialet ska kunna synliggöra förskollärarnas syn på och 

erfarenheter av barn som på något vis utmanar i förskolans verksamhet det vill säga, barn som 

uppvisar någon form av utmanande beteende och barn med diagnosen ADHD. 

Björkdahl Ordell (2007) menar i sin text att en enkät är ett sätt att samla in data på som sedan 
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går att kvantifieras (Björkdahl Ordell, 2007, s. 194). Vi använde programmet SurveyMonkey 

för att skapa samt för att dela vår digitala enkätstudie via ett forum i sociala medier. Forumet 

riktar sig till yrkesverksamma förskollärare över hela Sverige. Enkätstudiens deltagare var 

anonyma och svarsresultatet från de deltagande i studien skickades per automatik tillbaka till 

vår användare i SurveyMonkey. Deltagandet i studien var frivilligt och av de förskollärare som 

valde att delta så registreras svaren anonymt på vår användare i SurveyMonkey. Detta gör att 

deltagarna förblir anonyma och vi enbart ser antalet förskollärare valt att delta i studien och 

vad de svarat, inte vem som svarat. Samt vi behöver inte beakta något bortfall i vårt 

studieresultat som vi hade behövt ta i beaktning vid en vanlig enkätundersökning. Användning 

av webbenkäter är något som Trost och Hultåker (2016) menar blir allt vanligare eftersom det 

idag är ett effektivt och billigt sätt att på snabb väg göra en datainsamling. Trost och Hultåker 

(2016) menar även att det idag finns många olika sidor på internet som kan användas för att 

skapa sin enkät (Trost & Hultåker, 2016. s. 135).  

Även Dahmström (2011) tar upp i sin text att webbenkäter är något som blir allt vanligare att 

använda sig av internet (Dahmström, 2011. s. 88). Trost och Hultåker (2016) belyser begreppet 

strukturering och menar att det finns två olika typer av svarsalternativ. Dels just strukturerade 

frågor där det finns färdiga svar åt den som fyller i, dels ostrukturerade som passar in i vår 

studie där alternativen för svar är öppna. Ostrukturerade är enligt författarna när frågorna 

saknar ett givet svarsalternativ (Trost & Hultåker, 2016. s. 58–59). Vår studie består till 

majoriteten av ostrukturerade frågor, den innehåller en strukturerad fråga för urvalets skull. En 

tanke för studien var att inte bara använda sig av sociala medier för enkäten, utan att även 

skicka den till förskollärare genom deras förskolechef i en vald kommun. Tillsammans med 

enkäten skickar vi även med ett missivbrev. Trost och Hultåker (2016) tar upp och beskriver 

ordet missivbrev i sin text. Ett missivbrev är som författarna skriver ett följebrev där man tar 

och beskriver syfte och vilka man kan kontakta om frågor uppstår etcetera. De belyser även 

vikten i hur man formulerar sitt missivbrev, det är viktigt att tänka på utseendet av brevet, det 

inte får vara för långt samtidigt som det behöver få med väsentlig information (Trost & 

Hultåker, 2016, s. 110–111). 

Dahmström (2011) beskriver i sina texter att syftet och innehållet av det man valt att studera 

ska komma först och vikten av att berätta vad man gör av resultatet (Dahmström, 2011. s. 173). 

Vilket vi i studien har sammanställt och presenteras i resultatet, vad vi ska göra med det 

insamlade materialet är att det raderas när studien godkänts. Detta är även något som vi i vår 
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studie tagit i beaktning och beskriver i vårt missivbrev (se bilaga) men även på sociala medier. 

De som väljer att svara i enkäten är anonyma, något som också viktigt i studien, vilket 

även Trost och Hultåker (2016) belyser i sin text och menar att vara anonym innebär att ingen 

vet vem det är som har svarat. I vår studie skickas svaren från enkäten tillbaka anonymt 

(Trost & Hultåker, 2016. s. 112). 

Genom en länk med en beskrivning av vår studie publicerades enkäten i en Facebookgrupp 

som riktar sig till yrkesverksamma förskollärare. Enkäten publicerades 2017-11-20 klockan 

8:40. Tiden som vi hade beräknat att enkäten skulle ligga ute var allt från några dagar, beroende 

på vilken respons vi får till att ligga ute maximalt två veckor. Vi beslutade att enkäten skulle 

stängas ner när vi ansåg att responsen av svar på vår enkät kändes tillräcklig hög samt med en 

god kvalitet på svaren. Med god kvalitet menar vi att svaren är utförliga och beskrivande. När 

vi uppnått detta så kan vi manuellt gå in och stänga ned enkätundersökningen, det vill säga att 

även om förskollärare skulle fortsätta att svara på enkäten kommer inte dessa svar att 

registreras. Enkäten stängdes ned efter en vecka 2017-11-27 kl. 20:25, då hade vi totalt samlat 

in 25 förskollärares svar på vår enkätundersökning. 

Enkätundersökningen riktade sig till förskollärare och av enkätens svarsalternativ kunde vi 

utifrån vår urvalsfråga urskilja att av de svarande förskollärarna så hade majoriteten arbetat i 

verksamheten som förskollärare i mellan 0–9 år vilket utgjorde 41,67% av enkätsvaren. 

Därefter följde förskollärare som arbetat i verksamheten mellan 15–24 år vilket utgjorde 25% 

av enkätsvaren, de som hade arbetat i verksamheten i mellan 10–14 år vilket utgjorde 16,67% 

av enkätsvaren. Av de som arbetat i verksamheten i 25år- eller mer, vilket utgjordes av 16,67% 

av enkätsvaren. 

 Diagram: Enkätens svarsfrekvens av urvalsfrågan
- hur länge pedagogerna varit verksamma i förskolan.

0-9 år 10-14 år 15-24 år 25år- eller längre
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4.3 Analys och tolkning  
I följande avsnitt beskrivs fenomenografisk analys vilket är den metod som vi har använt oss 

av för att tolka resultatet av studien. 

4.3.1 Vad är fenomenografi  
Fenomenografi är enligt Kihlström (2007) ett metodiskt arbetssätt ur ett vetenskapsteoretiskt 

utgångsläge där syftet är att upptäcka förändringar och dela upp erfarenheter av olika fenomen. 

Det gör fenomenografi till en kvalitativ forskningsmetod med ett övergripande syfte att ta reda 

på hur människor uppfattar olika sidor i sin omgivning. Varje människa är individuell och 

uppfattar fenomen på olika sätt vilket leder till att det handlar om hur människan tolkar det som 

tas för givet. Hon refererar i sin text till Marton (1981) beskrivning av detta perspektiv som 

den andra ordningens perspektiv. Den första ordningens perspektiv beskriver Kihlström genom 

"...att beskriva verkligheten som den är, att uttala sig om verkligheten". Det ena perspektivet 

behöver inte vara falskt för att det andra är sant vilket hon menar är det som är skillnaden 

mellan de två perspektiven (Kihlström, 2007, s.157–158). Bjørndal (2005) menar att en 

kvalitativ metod är en metod där syftet är att få en djupare förståelse för det man har valt att 

studera (Bjørndal, 2005. s. 22–23). 

Lindgren (2006) berör och beskriver begreppet fenomenografi och menar att om det används 

som metod, kan det vara ett utmanande arbetssätt. Med utmanande menar hon att det är 

utmanande av den anledningen att man som forskare måste närma sig det som studeras 

uppmärksamt samt med en medvetenhet om förutfattade meningar och erfarenheter som kan 

finnas. För en bra studie krävs det av den som studerar att kunna lägga det förutfattande åt 

sidan och försöka göra sig medvetet främmande i sin värld och hitta en nyfikenhet som man 

kan stå sig frågande inför (Lindgren, 2006. s. 91). 

Kihlström (2007) tar upp och skriver om objekt och subjekt och menar att det inte går att dela 

på begreppen då författaren anser att de"... därmed är internt relaterade till varandra" och 

att fenomenografi är "icke-dualistisk". Icke-dualistisk på så vis att det inte går att studera ett 

"problem i sig", då problemet är bundet till situationen och personerna i problemet behövs och 

uppfattas på olika sätt. I och med att människor har olika erfarenheter kan därför olika problem 

och frågor framstå som olika hos olika personer (Kihlström, 2007. s. 158). 
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4.3.2 Fenomenografiskt tillvägagångssätt  
I följande stycke presenterar hur vi har gått till väga föra att analysera studiens resultat. 

Enkätsvaren har vi analyserat med hjälp av en fenomenografisk analys vilket innebär att vi har 

sökt efter mönster, för att hitta förändringar och delat upp olika fenomen i kategorier. För att 

komma fram till kategorierna analyseras mönster i form av exempelvis skillnader, likheter, 

variationer eller erfarenheter (Kihlström, 2007, s.157–163).  

I förskollärarnas svar har vi kunnat analysera och urskilja mönster som vi sedan har 

kategoriserat. I enkätsvar där vi kunde urskilja likheter eller ett liknande mönster placerades 

under samma kategori. En del av svaren liknade varandra eller relaterade till flera kategorier, 

vilket gjorde att vi fick dela in dem under den kategori vi ansåg var mest passande. 

Kategorierna visar hur vårt fenomen uppfattas och med fenomen menar vi förskollärarnas 

erfarenheter av barn med ADHD och barn som utmanande beteende. Kategorierna vi har 

använt är: barn som utmanar, anpassning, strategier och metoder, inkludering, lågaffektivt 

bemötande samt resurser. Dessa kategorier presenteras i resultat och analyskapitlet. 

Metodologin av fenomenografi är enligt Kihlström (2007) att det finns något i vår omvärld 

som vi vill ha mer kunskap om. För att få kunskap om hur fenomenet uppfattas av människor 

görs en datainsamling genom till exempel enkäter och intervjuer. Via analys kan man få fram 

eller tolka människors uppfattningar om det bestämda fenomenet. Resultatet i en 

fenomenografisk undersökning beskrivs genom att uppfattningarna från enkäten eller 

intervjuerna beskrivs i form av kategorier. Kategorierna visar hur fenomenet uppfattats och 

genom att kategorisera kan skillnader, variationer, erfarenheter etcetera urskiljas. Kihlström 

refererar till Marton (1981) att det inte är människorna i intervjun som kategoriseras utan deras 

uppfattningar (Kihlström, 2007. s. 159–163). 

5. RESULTAT OCH ANALYS 
Kategorierna vi har använt är: barn som utmanar, anpassning, strategier och metoder, 

inkludering, lågaffektivt bemötande samt resurser. I Resultatet presenteras dessa kategorier 

som underrubriker med en sammanfattning av enkätsvaren, ett urval av citat och slutligen vår 

tolkning av enkätsvaren. 
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5.1 Barn som utmanar  
Barn med utåtagerande beteenden finns i varje barngrupp och att de utmärker sig på så sätt att 

barnen har svårt att sitta still någon längre stund, att de har vredesutbrott och ofta hamnar i 

konflikter med både barn och vuxna är vanligt. Skillnaden mellan ADHD och utåtagerande 

beteende är att utåtagerande beteende syns i slag, knuffar, barn som använder sig av ett 

utmanande och provokativt språkbruk. Samt att barnen inte kan styra sina impulser. Det 

är viktigt att både miljö och förskollärare anpassas efter barnet samt att man i arbetslaget har 

en kommunikation om hur man måste arbeta för att kunna ge barnet det stöd och den stöttning 

som behövs. 

"Genom åren har jag träffat på många barn med utmanande beteende. Kan 
konstatera att de blivit fler/vanligare med åren. Många gånger är det ju den bristande 
impulskontrollen som utmanar mest, när de inte kan behärska sig i situationer som 
påverkar andra. Man har svårt att nå fram till dem, de andra barnen kan uppfatta 
dem som "oberäkneliga" svårt för andra barn att veta när saker och ting kommer att 
ske och hur de kommer agera, vissa saker vet de sedan innan är utlösande så andra 
barn förbereder sig på deras reaktion, exempelvis samling, kö, påklädning vilket är 
vanliga "triggers". Andra barn kan ta avstånd från barn med 
utmanande/utåtagerande beteende. Vilket dessa barn inte riktigt kan förstå, vilket 
kan leda till ännu fler konflikter." 

"Min erfarenhet är att barn med utmanande beteende finns i varje barngrupp. Jag 
förstår inte riktigt följdfrågan...menar ni att jag ska beskriva vad ett utmanande 
beteende är? Eller menar ni vilka konsekvenser det utmanande beteendet får för det 
specifika barnet? Ett utåtagerande/utmanande beteende är ofta impulsivt och 
innehåller knuffar, skrik, provokation och kasta saker (t ex). Om inte vuxna kan 
arbeta förebyggande och främjande med lärmiljön så att de problematiska 
situationerna blir så få som möjligt, kan konsekvenserna för barnet bli att det blir 
illa omtyckt av sina kompisar, får låg status i gruppen och en negativ självbild."  

"Egna barn, samt barn i jobbet. Det är många som inte förstår hur barnen tänker/inte 
tänker och därför blir arga. Många förväntar sig att barnet borde veta bättre eftersom 
barnet är smart. Det är det dock frustration som orsakar utbrotten, inte en medveten 
handling. Det spelar därför ingen roll hur smart barnet är."  

"Stor fråga! Jag har stor erfarenhet av dem. Jag har i varje barngrupp jag jobbat i 
mött minst ett barn som har ett utmanande beteende på något vis. Barnet behöver 
förstå sin värld och när hen inte gör det eller inte möter någon som förstår så blir 
barnet frustrerad och kan uppvisa detta beteende. Allt handlar om att skapa en 
relation till barnet och att ha ett bemötande till barnet som bygger på respekt och en 
vilja att hjälpa och förstå." 

Vår analys av förskollärarnas svar är att barn med ADHD och barn med utåtagerande beteende 

är vanligt förekommande i verksamheterna och stadigt ökande. En tolkning vi också gör är 

att förskollärare behöver ha en medvetenhet för att kunna bemöta barnet och ge det stöd som 
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behövs. Kunskaper om arbetssätt, förhållningssätt, bemötande, miljön samt vilka strategier 

som kan tänkas användas både i arbetslaget, i förskollärarnas kommunikation men även i 

hur miljön ser ut, om något behöver tas bort eller komma till. En annan analys av 

förskollärarnas svar är att de anser att det viktiga är att ha barnen i centrum. Att se till att barnet 

får de verktyg och den stöttning som barnet behöver för att vardagen i verksamheten ska 

fungera. Förskollärarnas svar tyder dock på att de har svårigheter att se skillnad på barn som 

har ADHD och barn som har ett utmanande eller utåtagerande beteende. Vår analys är att 

förskollärarna till viss del ser det dessa i princip som samma sak, att det inte är någon större 

skillnad mellan dem. 

5.2 Verksamheten  
I verksamheten är det viktigt för barn med ADHD att det finns en vuxen i närheten konstant. 

Meningen med att ha en vuxen nära till hands är för att kunna ligga steget före barnet, hjälpa 

till att tolka, stötta och förhindra. Någon som kan läsa av andras reaktioner och på så sätt hejda 

den reaktion som kan tänkas komma. Förskolans verksamhet ska kunna ta emot alla barn men 

för att kunna tillgodose alla barns behov, kan det behövas mer personal till att dela upp 

barngruppen. Mindre barngrupper samt vikten av att se behovet av extraresurser, sett både till 

personaltäthet och utformningen av förskolans material och miljö. Förskollärarnas bemötande 

och barnsyn är oerhört viktigt, barnen ska ses som kompetenta och deras idéer och behov ska 

tillvaratas i utformningen av verksamheten. 
"Det innebär att vi vuxna behöver finnas nära, skapa en bra miljö och planera för 
att alla barn ska kunna lyckas."  

"Ett barn med ovanstående beteende mår väldigt bra och fungerar bättre om de har 
en "tolk" med sig. Någon som kan hjälpa dem läsa av andras reaktioner och hejda 
en kraftig reaktion genom att ligga steget före. Utan resurs påverkar detta övriga 
barngruppen negativt. Om man dessutom har fler än ett barn i behov av stöd ökar 
detta arbetsbelastning en avsevärt och kan leda till sjukdom i personalgruppen."  

"Dessa barn tar mycket tid och kraft från både pedagoger och andra barn, men mest 
lider nog de själva, som ständigt blir missförstådda. I och med detta bli alla i 
verksamheten drabbade. Svårt att hitta lugn och ro, svårt att få aktiviteter att 
fungera, rädsla mm."  

"För verksamheten så innebär det att ha professionella pedagoger som kan stötta 
upp med strategier som gör att barnet klarar sin vardag så bra som möjligt främst 
för sin egen skull men även för de andra i ett socialt sammanhang. Jag ser det som 
att de flesta barnen har en "ryggrad" som stöttar upp... men barn 
med ADHD behöver ha hjälp med strategier utifrån…som ett ryggradslöst djur med 
skal som stöttar ex räkan." 
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En analys av förskollärarnas svar är att de anser att det är viktigt att ha resurser att tillgå i 

verksamheten som hjälper till att avlasta förskollärarna, att det finns någon som kan finnas till 

hans för barnen samt att ligga steget före när eller om något sker. I vår analys är även att 

förskollärarna anser att en extra resurs innebär en trygghet för barnet, eftersom det innebär en 

vuxen som lär känna barnet på en djupare nivå, lär sig att tolka barnets signaler och kan avläsa 

barnet och se vad och i vilka situationer som det fungerar bättre eller sämre eller gå iväg med 

barnet när det behövs. En resurs är en vuxen som hjälper och stöttar barnet för att underlätta 

för barnet att klara av sin vardag. 

5.3 Anpassning  
Anpassning är det som behövs för att få en fungerade verksamhet. En verksamhet som 

passar alla barn och som samtidigt arbetar för att förebygga konflikter vilket gör att rutiner är 

a och o i verksamheten. Vilket innebär tydlighet från förskollärarna, strukturerade dagar med 

till exempel bilder som visar hur dagarna ser ut, vad som komma ska. Anpassning efter barnet 

i form av strategier för att hantera, motverka, eller undvika utbrott. Strategier för att hantera 

utbrott kan vara att barnet får gå iväg till ett annat rum med en vuxen, för att de andra barnen 

inte ska behöva se utbrottet. En annan strategi för att undvika utbrott är att låta barnet vid till 

exempel påklädning börja innan de andra barnen kommer för att få lugn och ro. En viktig 

strategi är att ligga steget före hela tiden och poängtera det barnen gör. Att ge barnen olika 

verktyg för att själva lära sig att hantera utbrott är av stor betydelse, exempelvis kan man kan 

behöva låta barnen gå iväg till ett annat rum och bara vara för sig själv, att man låter barnen ta 

ut sin ilska och stampa i golvet. Alla barn är olika och behöver olika typer av stöttning och 

rutiner för att det ska fungera i förskolan.  

"Först måste man scanna av och kartlägga vad uppstår var uppstår det och varför. 
Vad kan vi göra åt det. Frågan är ju ofta "vad är syftet", varför och för vem."  

"Absolut, det är en nödvändighet! Om du försöker vara nära kan du i många fall 
hinna tolka, både åt barnet och den konflikten uppstår med, så du kan belysa bådas 
sidor av problemet och då samtidigt få barnet vidare i sin utveckling och öva in bra 
strategier för framtiden."  

"Många anpassningar, genom att strukturera upp dagen med fasta rutiner, göra 
bildschema, pratat om en lugn vrå där man kan gå undan. Dubbelkolla att man 
förbereder noga innan något ska hända. Miljön behöver också den vara tydlig."  

"Fortbildningar, lugnt rum att få rusa in i ensam. Kuddar och liknande. Prata om 
känslor på samlingar, dela barnen i mindre grupper. Komma överens om alternativ 
om något inte fungerar.” 



 

28 

Vår analys om delen ovan är att anpassning inte bara ska ske för barnen utan även för 

förskollärarna som arbetar i verksamheten. Utifrån svaren analyserar vi att tydlighet, rutiner 

och strategier är av största vikt. En annan analysering som gjorts är att många av svaren i 

frågorna upprepas och går lite hand i hand med varandra, vilket gör att vår analys av svaren är 

att anpassning av verksamheten går in i rubriken under, vilket är strategier, men att 

verksamheten måste anpassas utifrån olika strategier och olika verktyg som ges till barnen för 

att få det att fungera för alla. Både för barn, förskollärare och vårdnadshavare.  

5.4 Strategier och metoder 
Strategier och metoder är användbart när barnet väl får ett utbrott, så behövs det sätt att bemöta 

barnet på. Det finns många olika delar som kan vara bra att ta i beaktning och tänka på. 

Bemötandet av barnens känslor, bekräftar att det är okej att vara arg, men att det inte får gå 

överstyr. Det är viktigt att behålla sitt lugn, vänta ut barnets utbrott för att efteråt samtala med 

barnet om vad som hänt. Ta reda på vilka situationer som är extra kritiska och hitta 

förebyggande metoder för att undvika konflikter eller utbrott. Det är viktigt att hålla koll på 

barnet och dess känslor, syns det att ett utbrott är på väg försöka hitta en avledning och om 

utbrottet hinner komma istället backa utan att ta tag i barnen och då bekräfta barnets känslor 

och erbjuda alternativ, som " vill du göra A eller B t. ex".  

Det gäller att i dessa stunder koncentrera och hantera den situation som uppstår samt att inte 

smittas av barnets affekt utan behålla lugnet och försöka smitta över det på barnet. Att sänka 

rösten och återigen ta ett steg tillbaka och använda mindre ord. Visa för barnet att du finns där 

men utan att tränga dig på. Finns det en bra relation mellan dig som pedagog och barnet 

kommer barnet antagligen komma av sig själv efteråt när utbrottet har lugnat sig. Då kan man 

tillsammans prata och analysera vad som hände och hitta problemlösningar. Barnen 

behöver pedagogen för att få hjälp, att hitta strategier för att kunna hantera stress, besvikelse 

etcetera, men i ett affektutbrott är kommunikationskanalen istället ur funktion.   

"Ja men konflikter uppstår i alla fall. Strategierna handlar många gånger om att 
bekräfta känslan hos barnet som utgångspunkt för att sedan belysa den "andra" sidan 
av konflikten."  

"Vara nära barnet och förhindra innan konflikten uppstår. Ge verktyg hur barnet kan 
göra när det blir arg ex gå ifrån en stund. Stampa i golvet osv."  

"Att inte smittas av barnets affekt! Smitta istället barnet med ditt lugn. Ta ett steg 
tillbaka. Sänk rösten. Använd färre ord. Visa barnet att du finns där och är 
tillgänglig, men träng dig inte på. Ha is i magen. Om er relation är god i bottnen 
kommer hen till dig när hen är i "pratbart tillstånd" igen. Då kan ni ägna er åt 
gemensam problemlösning. De här barnen vill ha och behöver din hjälp för att skapa 
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strategier att hantera besvikelse, frustration, stress, konflikter mm, men i ett affekt-
utbrott är kommunikationskanalen ur funktion."  

"I stunden utbrottet sker gäller det att koncentrera sig på att hantera det, inte hamna 
i att dels hantera och försöka förebygga (genom att komma med 
förmaningar/förklaringar) Avleda så gott det går, ge utrymme, backa, behåll lugnet 
själv. Efterarbetet blir att analysera vad som gick fel och försöka handla klokare 
nästa gång."  

Vår analys av svaren är att förskollärarna har kunskaper om att det finns olika strategier att 

bemöta barnen på. Alla barn är olika och behöver på så sätt olika strategier för att kunna 

hantera de situationer som kommer upp. I vår analys av svaren är att det som fungerar för ett 

barn kanske inte fungerar alls för ett annat. Förskollärarna måste även här ligga ett steg före 

och se och hitta strategier som fungerar i just deras verksamhet. I flera av förskollärarna svar 

tolkar vi det som att man hela tiden måste finnas med och se och bekräfta barnen samt få både 

dem och sig själva att inse att det är okej att brusa upp men att det finns gränser över hur långt 

man får gå. Förskollärarna måste tillsammans med barnet och även vårdnadshavare prata om 

vad som hänt och som svaren säger ta reda på vilka situationer som är kritiska samt hur man 

kan arbeta för att hitta lösningar för att undvika eller minska utbrotten 

5.5 Inkludering   
Inkludering är att få med alla barn i verksamheten, få dem att känna sig inkluderade är det 

viktigt att man ger barnen möjlighet att vara med att delta, men barnen får bestämma på egen 

hand om de vill delta eller inte. Bekräfta det barnen gör och visa dem att vi som förskollärare 

bryr oss om dem, att skapa en "vi-känsla" som visar att vi är vänner och gillar varandra, 

fast alla är olika men visar respekt och uppskattning för varandra. Fokusering på det som 

barnen gör bra. Att möta och se barnen varje dag samt att barnen själva får välja vilken 

förskollärare de känner sig trygg med i den mån det går. För barn med ADHD- eller beteende 

problematik är det viktigt att se dem och höja deras status då dessa barn ofta blir sedda som de 

barn som förstör, knuffar, skriker, och så vidare. Låta barnet vara mycket med en vuxen och 

få känna sig behövd. Låt andra barn fråga det barnet om de behöver hjälp med något och att 

inte använda barnets namn vid tillrättavisning utan endast vid positiv respons.   

"Alla blir erbjudna att delta men behöver inte. Alla deltar efter sin förmåga."  

"Försöka skapa "ett vi", vi är vänner som gillar varandra och som ibland tycker 
olika, vara välkomnande, uppmuntra vänlighet och hjälpsamhet mot varandra, 
berömma inför andra "har ni sett vad bra X gjorde, byggde etc. Försöka lyssna på 
alla, komma överens, förhandla, träna demokrati i vardagen."  

"Alla blir erbjudna att delta men behöver inte. Alla deltar efter sin förmåga."  
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"Viktigt att alla blir sedda varje dag, att barnen själva får välja vilken pedagog de 
känner sig trygg med i den mån det går. Anpassar t ex samling så alla som vill ska 
kunna vara med mm."  

"Viktigt att höjda statusen på dessa barn i gruppen! De får ofta stämpeln som den 
som alltid förstör, knuffar, skriker mm. Låt barnet vara mycket med en vuxen - 
känna sig behövd!! Be andra barn fråga de barnet när de vill ha hjälp med vissa 
saker. Tänkt på att inte använda barnet namn vid tillrättavisning- enbart vid positiv 
respons. Tänk 80/20 - en tillrättavisning - fyra positiv respons."  

Vår analys av förskollärarnas svar tolkar vi det som att förskollärarna strävar efter att 

arbeta inkluderande så att alla barn erbjuds möjlighet att delta i verksamhetens aktiviteter. 

Barnens inflytande lyfts fram som viktigt och barnen kan själva välja att delta eller inte delta, 

det viktiga är att barnen erbjuds möjligheten till att delta och alla barn deltar utifrån sin egen 

förmåga. Förskollärarnas svar visar på att det är viktigt att förskollärare har ett öppet 

förhållningssätt till barnet, finnas där och att se barnet, att kunna möta barnet och för att 

kunna se till barnets behov. Uppmuntra, bekräfta och ge barnet mycket positiv respons samt att 

välkomna och bekräfta att det är okej att vara olika. En strävan att inte använda så 

mycket tillrättavisningar, utan lära alla barn att be om hjälp och hjälpa varandra. Det är viktigt 

att barnet känner trygghet och att barnet får möjlighet att ”välja” den pedagog som barnet har 

skapat en anknytning till och känner sig trygg med. 

5.6 Lågaffektivt bemötande   
Ett lågaffektivt bemötande är ett begrepp som är nytt i verksamheten, ett begrepp som 

förskollärarna inte vet hur de kan arbeta kring. Det är självklart för vissa och osäkert för andra. 

Vissa kommuner anordnar kursen för personalen i sina verksamheter om just begreppet 

lågaffektivt bemötande och av vad det innebär, hur det går att arbeta kring. Andra kommuner 

anordnar frivillig fortbildning om begreppet för sin personal. Det finns verksamheter som anser 

att ett lågaffektivt bemötande är lika med att blunda för och ignorera oönskade beteenden. 

"Den kunskapen har jag fått läsa mig till själv. Vi använder oss av det vi läst men 
mycket känns som om det har men vår personlighet som vuxen om vi klarar möta 
dessa barn. Att gå in och "handleda" sina kollegor kan vara svårt men för barnens 
skull så måste man dela med sig av framgångsfaktorer."  

"Har aldrig hört det ordet. Lågaffektivt?"  

"Olika. Alla är inte på samma linje. Vissa tänker att lågaffektivt bemötande är lika 
med att blunda för det som händer. Det är inget bra bemötande. Det är inget 
bemötande alls. Alla måste förstå vad lågaffektivt bemötande innebär."  
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"Jag och en kollega har gått en kurs. Den förändrade mig mycket vad gäller 
bemötande mot utagerande barn. Jag blir sällan arg nuförtiden och "sätter inte 
gränser" som jag gjorde förut. Men alla pedagoger skulle behöva denna utbildning." 

Analysen av förskollärarnas svar om lågaffektvit bemötande är att det är ett begrepp som det 

finns bristfälliga kunskaper om, då svaren belyser en stor spridning i förskollärarnas svar 

gällande tankar, erfarenheter och kunskaper om vad låg affektivt bemötande är. Det medför att 

alla svaren skiljer sig från varandra. Dock framgår det i en del av svaren att en del förskollärarna 

menar att kollegor blundar för innebörden, att det som det handlar om är deras syn på 

lågaffektivt bemötande. De menar att alla måste förstå vad detta begrepp faktiskt innebär, vilket 

även är vår tolkning. Vår analysering av förskollärarnas svar visar även att det finns stora 

skillnader i förskollärares kunskaper om begreppet och innebörden av vad lågaffektivt 

bemötande är och hur det kan användas. Vilket tyder på att det finns en del bristfälliga 

kunskaper om lågaffektivt bemötande hos förskollärare som arbetar i förskolans verksamhet. 

5.7 Resurser 
Resurser är bland annat kunskaper om barn med diagnosen ADHD och barn med utmanande 

beteende. I arbetet i verksamheten behövs en öppenhet för att utveckla sitt eget lärande och öka 

sina kunskaper. Verksamheten måste anpassas och vid behov kan det behövas tas in extra 

personal men att barnen känner att de är en tillgång för gruppen och inte en belastning. Det är 

viktigt att barnen utvecklas som just grupp, men även som individer. 

"Det handlar om att förstå vad "problemet" är och det kan vara så olika från person 
till person. Att skapa en relation med barnet är det allra viktigaste. De övergripande 
kriterierna för dessa barn är ju bra att vara medveten om och de flesta har det om 
ADHD. Det finns ju dock den variant där överaktiviteten inte kommer ut som 
utåtagerande utan barnet vänder det inåt istället ADD, men det går under samma 
övergripande diagnos. Dessa är svårare att upptäcka och svårare att göra 
anpassningar för eftersom det kan tas för trots eller att de borde göra si eller så. Både 
ADHD och ADD gör att om du inte får att bra bemötande så sjunker barnets 
självkänsla i botten och barnet gillar inte sig själv. Det är detta vi måste undvika! 
Tack för bra frågor!"  

"ADHD som diagnos är egentligen helt onödig, precis som alla andra diagnoser.vi 
jobbar utifrån barns behov avsett vilka de är. Vi jobbar med att utmana barnen och 
låta dem lyckas oavsett vilka förutsättningar de har. Vi måste anpassa oss och även 
ta in fler personal för att låta hela barngruppen uppleva känslan av att vara en 
tillgång och se sina framsteg som individ och i grupp." 

"Man kan alltid lära sig mera. Ingen blir nånsin fullärd." 

"Ja. Ja. Men inser mer och mer vilka brister i stort det finns i förskolan idag." 
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En analys vi gjort ur förskollärarnas svar är att förskollärare ser diagnoser som onödiga. 

Analysen vi gör av svaret menar att det inte är diagnosen i sig som är problemet, utan själva 

beteendet. Diagnosen kommer alltid att finnas där, medan beteendet och hanterandet är det som 

går att arbeta med att förändra. Därav måste förskolan anpassa sin verksamhet från alla barns 

behov. Svaren från förskollärarna belyser även att det finns en kunskapsbrist inom detta område 

i förskolan idag samt att förskollärarna anser att det aldrig går att bli fullärd, vilket tolkas genom 

att det hela tiden behöver tas in ny kunskap om barn med ADHD samt barn med utåtagerande 

beteenden. 
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6. DISKUSSION 
I följande avsnitt diskuterar vi mer ingående valet av metod och tillvägagångssätt för studien. 

Vi ställer även resultatet som framkommit av studien mot tidigare forskning och litteratur från 

bakgrunden. De tidigare kategorierna: barn som utmanar, anpassning, strategier och metoder, 

inkludering, lågaffektivt bemötande och resurser, har vi i resultatdiskussionen sammanfattat i 

tre underrubriker: Barn som utmanar, strategier och metoder och resurser. 

6.1 Metoddiskussion  
Vår tanke med studien var från början att skicka ut vår enkät via mail till förskolechefer inom 

kommunen med missivbrev, information samt en förfrågan om att vidarebefordra enkäten till 

förskollärare inom förskole området. Ett missivbrev skrevs enligt Trost och Hultåker (2016) 

och godkändes, men tillsammans började vi diskutera huruvida vi ville använda oss av denna 

metod. För att genomföra en enkätundersökning inom kommunen, krävs det att den når ut till 

en relativt stor mängd förskollärare för att täcka upp eventuella bortfall av svar, samt att vi 

ansåg att det krävs att en stor del av de tillfrågade förskollärarna verkligen tog sig tid för att 

svara för att vi skulle få ett resultat. En annan aspekt som kom upp under diskussionen var hur 

vida vi skulle gå tillväga men enkätundersökningen om det skulle finnas en risk att 

förskolecheferna inte skulle godkänna enkäten eller att förskollärare inte skulle vilja delta? 

Dessa funderingar gjorde att tanken väcktes på att skapa en digital enkätundersökning eller 

webbenkät, vilket skulle möjliggöra att förfrågan om att delta i enkätundersökningen skulle nå 

ut till förskollärare över hela Sverige. En digital enkätundersökning kan nå ut till en större 

målgrupp eftersom internet blir vanligare och vanligare (Trost & Hultåker, 2016. s. 135).  

Även Dahmström (2011) beskriver i sin text att digitala enkäter gör det möjligt att få in många 

svar på en kort tid (Dahmström, 2011. s. 88, 93). Vår grundtanke med enkäten var att den skulle 

ligga ute på sociala medier i ungefär två veckor. Det skulle ge förskollärare tid att svara, men 

även ge oss god tid för att hinna analysera svaren. Efter en vecka kände vi att vi hade fått in 

tillräckligt antal svar, 25 stycken. De svar vi då fått in var beskrivna på ett sådant sätt att ett 

resultat kunde skönjas och därför valde vi att stänga ner enkäten tidigare.  

Det är viktigt att ha anonymitet i åtanke vid genomförandet av en studie (Trost & Hultåker, 

2016. s. 112). Vi valde därför att använda oss utav enkätmetoden då vi ansåg att det skulle vara 

mindre utpekande för förskollärare att svara på än exempelvis en intervju. Vår grundtanke med 

att skicka ut enkäter till förskolechefer och förskollärare i kommunen, var därmed svårare 

eftersom det i vår mening kunde vara lättare att peka ut svarande samt icke svarande 
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förskollärare eftersom att förskolechefer skulle haft information om vilka förskolor som 

deltagit studien. 

I de insamlade svaren från vår digitala enkät har alla deltagare varit anonyma, vilket även för 

vår studie var en viktig etisk punkt att ta hänsyn till så att alla svarande skulle förbli anonyma 

samt att ingen förskollärares-, barns-, eller förskolas identitet ska kunna identifieras eller pekas 

ut. En fara vi har i åtanke med vår studie är att göra en digital enkätundersökning genom 

användandet av sociala medier är att vi inte kan utesluta att det enbart är förskollärare som har 

svarat på enkäten, trots att vi använde oss av en Facebookgrupp som riktar sig till förskollärare 

samt skrev att enkätundersökningen riktade sig till just förskollärare. Vi anser att resultatet är 

intressant då det visar vilka erfarenheter av barn med ADHD och utmanande beteende som 

förskollärarna i Facebookgruppen besitter. 

6.2 Resultatdiskussion  
Resultatet av vår enkätundersökning visar att alla förskollärare som deltagit, har erfarenheter 

av barn med utmanande beteende i sitt arbete i förskolans verksamhet. Vilket belyser att barn 

som har någon form av utmanande beteende eller beteendeproblematik, är vanligt 

förekommande i förskolans verksamhet i dagsläget. Vi har av förskollärarnas svar kunnat 

analysera och urskilja mönster som vi sedan har kategoriserat. Kategorierna vi har använt är: 

barn som utmanar, anpassning, strategier och metoder, inkludering, lågaffektivt bemötande 

samt resurser. Dessa har vi sedan sammanfattat i tre underrubriker i resultatdiskussionen: Barn 

som utmanar, strategier och metoder, och resurser. Här har vi diskuterat resultatet som 

framkommit av studien och ställt mot tidigare forskning och litteratur som vi beskrivit i 

bakgrunden.

 

6.2.1.Barn som utmanar 
Socialstyrelsen (2010) menar att ett utmanande beteende innebär att barn som genom sitt 

handlande eller sitt beteende utmanar sin omgivning genom att bryta de normer som finns i 

samhället. Ett utmanande beteende kan handla om motsägelsefulla beteenden, barn som 

upprepade gånger agerar på sätt som stör eller förstör för andra (Socialstyrelsen, 2010. s. 10). 

I förskollärarnas svar i resultatet kan vi utläsa att deras erfarenheter av barn med utmanande 

beteende finns i varje barngrupp och att de utmärker sig på sätt genom att de har svårt att sitta 

still någon längre stund, att de har vredesutbrott samt att de med jämna mellanrum hamnar i 

konflikter med både barn och vuxna. Barn med utmanande beteende tar gärna till knuffar och 

slag och använder sig av ett provokativt språkbruk. 
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Kinge (2014) menar att det är av stor vikt att försöka förstå dessa barn, att genom deras känslor 

och upplevelser i olika situationer förstå och motivera oss för att kunna gå in att hjälpa och 

stötta barnen. Skillnaden mellan ADHD och utåtagerande beteende är enligt 

vissa förskollärares svar att utåtagerande beteende syns i slag, knuffar, använder sig av ett 

utmanande och provokativt språkbruk, att barnen inte kan styra sina impulser. Det viktigt att 

både miljö och förskollärare anpassas efter barnet samt att man i arbetslaget har en 

kommunikation om hur man måste arbeta för att kunna ge barnet det stöd kan tänkas behövas 

(Kinge, 2014. s. 105).  

Även Olsson och Olsson (2017) menar att barn med beteendeproblem inte är lika utan att det 

varierar från barn till barn. En del barn visar liknande förhållningssätt, det handlar om barn 

som märks, som tar plats och barn som reagerar med ilska, trots eller frustration, barn som 

utmanar sin omgivning. Som pedagog behöver man uppmärksamma dessa barn och ge dem det 

stöd och hjälp som behövs (Olsson & Olsson, 2017. s. 13). Förskollärare bör enligt Olsson och 

Olsson (2017) vara vägledare för barnen och ge dem de verktyg och strategier som behövs för 

att de ska klara av att utveckla ett positivt beteende (Olsson & Olsson, 2017. s. 9).  

I svaren angående förskollärares erfarenheter om detta lyfts just detta samt att det är viktigt att 

det finns en bra kommunikation i arbetslaget, att arbetslaget kan arbeta tillsammans för att hitta 

det stöd och hjälp som barnet kan behöva. Gerland (2015) menar att barn med diagnosen 

ADHD kan ha svårigheter som innebär uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet. Barnet 

kan ha ett av dessa problem eller alla tre. Problem innebär enligt henne innebär att barn med 

en ADHD diagnos har svårt att anpassa sin aktivitetsnivå till olika aktiviteter men även att de 

har svårt att hålla sin energi och koncentration för något under en längre tid (Gerland, 2015. s. 

7–9). I förskollärarnas svar går det att läsa att det i varje barngrupp finns minst ett barn med 

utmanande beteende eller ADHD och att de utmärker sig just genom att inte kunna sitta still 

någon längre stund. 

6.2.2 Strategier och metoder 
Vår tolkning av förskollärarnas svar är att det går att utläsa att när ett utbrott väl sker hos barnet 

så gäller det att det finns metoder och strategier för hur det går att bemöta och hantera. De 

svarande förskollärarna menar att det finns olika delar som det måste tas hänsyn till. En del av 

svaren betonade vikten av att bemöta och bekräfta barnens känslor och tankar, det är okej att 

vara arg men att det finns gränser. Olsson och Olsson (2017) beskriver i sin text om 

förskollärares förhållningssätt till de barn i verksamheten som har utmanande beteende samt 
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att de skapar möten som leder till en positiv utveckling. För att få det positiva mötet krävs det 

att förskollärarnas reflekterar över sitt eget lärande och handlande. Ett annat svar som kom från 

förskollärarnas i enkäten menade att lugnet är viktigt att behålla när utbrott sker, att vänta ut 

barnet och låta det ha utbrottet ifred och efteråt våga gå in och samtala med barnet om vad som 

hänt (Olsson & Olsson, 2017. s. 52). 

Gerland (2015) menar att barn som har en funktionsnedsättning och som är i verksamheten kan 

behöva kombinationer av hjälpmedel. Det kan till exempel vara anpassningar av miljön i 

verksamheten, stöttning och övningar för att träna på och utveckla färdigheter. Ett positivt 

bemötande från förskollärarnas kan vara avgörande för barnets fortsatta utveckling (Gerland, 

2015. s. 137). Strategier som kom upp i svaren från förskollärare visar att det gäller att ta reda 

på vilka situationer som är kritiska och hur de går till väga om de upptäcker att ett utbrott är på 

väg att ske, hur man kan avleda. Hinner utbrottet komma är det bättre att backa undan och 

vänta ut. Att sänka rösten, behålla lugnet använda sig av färre ord är en strategi som finns bland 

svaren. Vikten av en bra relation mellan förskollärare och barn, gör att barnet kan komma och 

söka kontakt när utbrottet lagt sig, då går det även att tillsammans samtala och försöka hitta 

strategier och metoder för att hantera utbrottet i framtiden. 

Nilholm (2007) beskriver i dilemmaperspektivet vikten av att se att barnen i verksamheten är 

olika och därför måste verksamheten anpassas utifrån barnens förutsättningar. Det 

sociokulturella perspektivet är något som Nilholm beskriver att förskolans miljö kan liknas vid, 

eftersom det perspektivet ser till både individ samt miljö men även hur relationerna påverkar 

(Nilholm, 2007. s. 22–23). 

Hellström (2007) menar att det som förskollärare gäller att ligga ett steg före som förskollärare 

och menar att det är viktigt att planera och strukturera samt försöka vara förutsägande för att 

undvika konflikter och i de konflikter som sker reflektera hur och om de går att lösa på annat 

sätt (Hellström, 2007. s. 12). Även Gerland (2015) tar upp att utåtagerande beteenden kan visas 

på olika sätt, vissa barn bits, sparkas, slåss eller förstör etc. och att dessa beteenden kan ses 

som stressreaktioner som blir utlösta när det blir för stor press på barnet (Gerland, 2015. s. 

104). Även här behöver förskollärare förstå varför, hur och vad det är som skapar beteendet. 
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6.2.3 Resurser 
Vi har valt att diskutera förskollärares erfarenheter ur en resurssyn då ett av svaren i 

enkätundersökningen fångade vår uppmärksamhet lite extra, vilket var att en förskollärares 

ansåg att ADHD är en onödig diagnos precis som alla andra diagnoser som finns, utan att 

istället bör barnen mötas på samma sätt. Detta var något som vi reagerade på och har funderat 

mycket över. Bemötandet av barnen på samma sätt är något som vi absolut håller helt med om, 

men alla barn är enligt Skolverket (2016) unika och ska mötas och inkluderas oavsett vilka 

förutsättningar, förmågor eller behov som finns (Skolverket, 2016. s. 4). Olsson och Olsson 

(2007) menar i sin text att det är viktigt som pedagog att vara medveten om vilket synsätt som 

används när man möter någon som har en funktionsnedsättning för att få till ett så bra möte 

som möjligt (Olsson & Olsson, 2007. s. 31). 

Även Gerland (2015) pekar på att barn med annorlunda eller avvikande beteenden ska få bästa 

möjliga stöd i sin utveckling även om förskollärare upplever barnet som svårhanterligt eller 

besvärligt i verksamheten (Gerland, 2015. s. 51). I sin avhandling menar Palla (2011) att 

fokuset måste flyttas från verksamheten som institution där många barn vistas en stor del av 

sina dagar men även stor del av sin barndom. Förskolans pedagogik ska ha barnet i centrum 

men det finns också normer, värden, krav samt förhoppningar på barnen. Riktas blicken mot 

barnet riktas även fokus mot beteenden, kunskaper samt sätt att vara och göra saker på (Palla, 

2011. s. 11). Vilket vår tolkning är något som gäller både barn och vuxna i verksamheten och 

att både barn och vuxna vet vad som gäller, vilket sätt som väljs att vara på i bemötandet, hur 

man ser på sig själv samt hur synen på barnen ser ut etc. Ytterligare en resursfråga som syns i 

vårt resultat gäller frågan om förskollärarna själva anser att de har tillräckliga kunskaper om 

ADHD och barn som har någon form av utmanande beteenden. Majoriteten av förskollärarna 

skriver att de önskar att öka sina kunskaper, eftersom de menar att forskningen hela tiden går 

framåt samtidigt som det aldrig går att bli fullärd utan att det ständigt finns någonting nytt att 

lära. Barkley och Pfiffner (2015) menar att förskollärare är en viktig del i verksamheten, men 

även att de besitter kunskaper och erfarenheter om ADHD. Kunskaper behövs för att veta hur 

de ska både bemöta och förstå barnet samt som en del i arbetet för att barnet ska fungera i 

förskolans vardag. De refererar till Jody Shermans studie (Educational Research, vol. 50, nr. 4, 

s. 347–360) som belyser att förskollärare som arbetar med barn som har en ADHD diagnos 

behöver utöver kunskaper och erfarenheter, tålamod samt kännedom om olika strategier som 

kan användas i verksamheten. En positiv inställning mot barnet som är i behov av extra stöd är 

också av stor vikt menar (Barkley & Pfiffner, 2015. s. 305).  
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6.2.4 Slutsats 
Specialpedagogik är ett område vi båda brinner för och som vi även anser är väldigt aktuellt i 

förskolan idag vilket gjorde att vi valde att rikta in oss på barn som har diagnosen ADHD och 

barn som har ett utmanande beteende. Vi menar att en av anledningarna till att vi valde att 

studera detta är att det är av stor vikt att förskollärare har kunskaper, erfarenheter, metoder och 

strategier att bemöta dessa barn. En annan aspekt till valet av området i studien är att det har 

kommit mycket forskning under de senaste åren vilket gjorde att vi valde att studera 

verksamma förskollärares kunskaper och få en insikt i hur de arbetar i verksamheten. Vi menar 

att det är ett viktigt och högst aktuellt område att som förskollärare ha kunskaper om, eftersom 

det ofta finns något eller några barn i barngruppen som har ADHD-problematik eller barn med 

beteenden som utmanar i verksamheten. Att få en inblick i hur förskollärare arbetar i 

verksamheten för att inkludera och se till alla barns behov, vilka förändringar kan behöva göras 

i verksamheten, i miljön eller förskollärares bemötande för att underlätta för barn som har 

ADHD och barn som har ett utmanande beteende.  

Resultatet av vår enkätundersökning visar att alla förskollärare som deltagit, har erfarenheter 

av barn med utmanande beteende i sitt arbete i förskolans verksamhet. Vilket belyser att barn 

som har någon form av utmanande beteende eller beteendeproblematik, är vanligt 

förekommande i förskolans verksamhet i dagsläget och därför är något som förskollärare både 

vill och behöver utöka sin kunskap om. 

Vår enkätstudie har lett till att vi har fått en insikt i att det finns bristfälliga kunskaper hos 

pedagoger i verksamheten när det kommer till kunskaper om barn med ADHD och barn som 

har ett utmanande beteende. Förskollärarna har enligt vår uppfattning svårigheter med att skilja 

de både begreppen åt. Kunskaper om vad lågaffektivt bemötande är behöver förskollärare öka 

sin kunskap om och förståelse för, inte som några av svaren antydde att man istället blundar 

för. Strategier och metoder för hur det går att bemöta och stötta ett barn med beteende 

problematik för att förhindra eller undvika att ett explosivt beteende bryter ut, är kunskaper och 

erfarenheter som majoriteten av förskollärarna besitter.  

Flera av enkätsvaren tyder på att många av förskollärarna använder sig utav liknande strategier 

och metoder för att bemöta barn med beteendeproblematik i förskolans verksamhet. Av svaren 

förskollärarna har gett så belyser och beskriver de även sådant som förekommer och 

förespråkas i en stor del av litteraturen, vilket stödjer förskollärarnas tankar och erfarenheter 

som svaren i enkäten belyser.  
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För förskolans verksamhet behöver förskollärare ha kännedom om vad ADHD är och vad det 

innebär samt för att kunna ligga ett steg före barnen, för att stötta, stödja och hjälpa barnen att 

i förskolans vardag. Det är även viktigt att ha en kommunikation tillsammans i arbetslaget för 

att hitta metoder och strategier som fungerar men även om och hur miljön måste anpassas för 

barnets behov. Alla barn är olika och behöver stöttning och strategier som anpassas individuellt 

utifrån barnets egna förutsättningar. 

Vidare tänker vi att det skulle gå att göra en mer omfattande studie, en större enkätundersökning 

samt att även göra observationer i verksamheten, för att ser hur förskollärare arbetar med barn 

som har en ADHD eller beteendeproblematik med utmanande eller utåtagerande beteende. 

Specialpedagogik är både ett stort och aktuellt område som ständigt kommer mer ny forskning, 

vilket gör att det finns många olika aspekter och vinklar att studera mer ingående. Forskningen 

går framåt, teorier motbevisas, stärks eller kommer med nya fakta, teorier och metoder. Det 

gör att en förskollärares roll kräver att det finns erfarenheter och kunskaper, samtidigt som att 

dessa kunskaper är något hela tiden behöver uppdateras och reflekteras kring.  

Vad, hur och varför är tre ord som följt oss genom utbildningen. Dessa tre ord har för oss en 

otroligt viktig betydelse för reflektion, att stanna upp och reflektera över: vad det är som sker, 

vad gör jag, hur det tar sig uttryck, hur kan jag påverka, varför händer det, varför gör jag som 

jag gör? Dessa är bara en bråkdel av reflektioner som alla innehåller de tre små orden. 

Avslutningsvis vill vi återigen belysa att vi som förskollärare aldrig blir fullärda, vi behöver ha 

kunskaper och erfarenheter och vi behöver vara nyfikna men även ibland ifrågasättande. 

”Visdom är inte en produkt av skolning, utan ett livslångt försök att skaffa sig den.” 

-Albert Einstein.
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Bilaga 1: Enkätfrågor. 
 

• Urvalsfråga: I och med att forskningen på senare år om barn med utåtagerande 
beteende/ADHD ökat ber vi dig att kryssa i den ruta som stämmer in på den tid Du varit verksam 
i förskolan, 

o  0-9år 
o 10-14år  
o 15-24år 
o 25år- och framåt.  

 
2. Vilka erfarenheter har du av barn som har en ADHD-diagnos? Och vad innebär det för ett barn 

att ha en ADHD-diagnos?  
 

 
 

3. Vilka erfarenheter har du av barn som uppvisar ett utmanande beteende? Och vad innebär det 
för ett barn att uppvisa ett utmanande/utåtagerande beteende? 
 
 

 
4. Vad innebär det för verksamheten att barn har ADHD, eller uppvisar ett utmanande/ 

utåtagerande beteende?  
 
 
 

5. Vilka förändringar kan man behöva göra i vardagen för att förebygga att konfliktfyllda 
situationer uppstår? Kan man som pedagog göra anpassningar eller förändringar, i rutiner, i 
miljön, etc.? 

 
 

 
6. Använder ni er av några strategier för att undvika att hamna i situationer/konflikter? 

 
 

 
7. Hur kan man som pedagog bemöta barn som har svårigheter att hantera sina känslor? 

Exempelvis, som får starka känsloutbrott, blir uppgivna och nedstämda, eller är väldigt trotsiga? 
 
 

 
8. Hur arbetar ni för att inkludera alla barn att bli och känna sig delaktiga i barngruppen? 

 
 

 
9. Vilka kunskaper har ni om lågaffektivt bemötande, och hur använder ni er av lågaffektivt 

bemötande i förskolans verksamhet?  
 
 
 

10. Känner du att du har tillräckliga kunskaper om barn med ADHD-diagnos? Känner du att du har 
tillräckliga kunskaper om barn som uppvisar ett utmanande beteende?  



 

44 

Bilaga 2: Missivbrev  
 
 

                                                                                        Falun 2017- 11-16 

Förfrågan om deltagande 
Nu under höstterminen 2017 skriver vi under vår sista termin på förskollärarprogrammet vid Högskolan 
Dalarna i Falun, vårt examensarbete med inriktning på specialpedagogik. Vi gör en enkätundersökning 
till vårt examensarbete som handlar om barn i förskolan med diagnosen ADHD och barn som uppvisar 
ett utmanande beteende. Datainsamling av materialet för vår studie baserar på ditt deltagande i en 
enkätundersökning som innehåller 10 frågor, som berör detta specialpedagogiska område i förskolans 
verksamhet. 

 Undersökningens syfte och innehåll 

Syftet med vår studie är att ta reda på vilka kunskaper och erfarenheter som finns i förskolans 
verksamhet om arbetet med barn som har ADHD, samt barn som uppvisar ett utmanande beteende. Då 
vi anser att det är ett aktuellt och viktigt område att belysa kunskaper om hos yrkessamma förskollärare 
inom förskolans verksamhet. 

Genomförande 

Vi har planerat att via en enkät låta förskollärare delta i undersökningen. Ditt deltagande kommer att 
innebära ett svarande i form av en enkät som består av 10 frågor och tidsåtgången är beräknad till 15–
20 minuter.  Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats som ventileras i sedvanlig 
ordning vid Högskolan Dalarna. Du kommer att kunna ta del av undersökningens resultat i vårt 
examensarbete när det är klart och publicerat. 

Att delta i undersökningen är frivilligt och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering.  Om du som är tillfrågad väljer att avstå från att delta, eller avbryter sitt deltagande så 
kommer detta inte att påverka det fortsatta arbetet med undersökningen. Du som deltar i undersökningen 
är självklart anonym och din identitet kommer inte att nämnas vid publicerandet av vår studie. 
Identiteter och namn på förskolor, förskollärare, barn eller annat som på något sätt nämns eller figurerar 
i datainsamlingen för vår studie kommer att avidentifieras och tas bort. 

Det insamlade materialet från studien kommer att analyseras och bearbetas av oss samt vår handledare. 
Insamlade data förvaras hos undertecknad och kommer endast att hanteras av oss och vår handledare. 
All insamlade data kommer att förstöras när vårt examensarbete är godkänt och klart i början på nästa 
år. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  

Falun   2017-11-16                                                           Falun   2017-11-16           

___________________________                                 ____________________________ 
  
Helena Eriksson                                                            Maria Karlsson & Amanda Yngvesson 
Hei@du.se                                                                     h12marpe@du.se  h14amayn@du.se 
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