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ABSTRAKT 
 
 
Syftet med denna rapport är att visa hur man på en förskola kan organisera 
verksamheten kring ett barn med diagnosen ADHD. 
 
Denna rapport är en fallstudie som är gjord på en förskola. Barnet med diagnosen är 
snart 4 år. I undersökningen gjordes kvalitativa intervjuer med tre pedagoger som arbetar 
på förskolan. För att resultatet skulle bli så tillförlitigt som möjligt användes även 
observation som metod.  
 
Resultatet visar att ett samarbete med andra enheter såsom habilitering och resursteam 
och även med föräldrar är av stor betydelse. Det krävs samverkan och samsyn såväl 
externt som internt mellan pedagogerna på skolan men även mellan pedagogerna och 
förskolans ledning.  
 
Fokus i den pedagogiska verksamheten läggs på social träning där pojkens styrkor lyfts 
fram. Pedagogerna anser detta vara av stor vikt för pojkens utveckling. Impulskontroll- 
och koncentrationsträning sker enskilt med en pedagog. Denna träning sker med 
handledning från habiliteringen.   
 
 
 
 
 



  

INNEHÅLL 
1 INTRODUKTION................................................................................................... 3 

2 BAKGRUND............................................................................................................ 4 

2.1 Lagar och styrdokument................................................................................. 4 
2.2 Vad är ADHD? ................................................................................................ 5 

2.2.1 Tilläggsproblematik................................................................................... 5 
2.2.2 Olika sätt att se på ADHD ......................................................................... 5 

2.3 Orsak till ADHD diagnos................................................................................ 6 
2.4 Diagnostisering ................................................................................................ 7 
2.5 Behandlingar.................................................................................................... 7 
2.6 Inlärningssvårigheter ...................................................................................... 8 
2.7 Sociala svårigheter........................................................................................... 9 
2.8 Koppling till hemmet..................................................................................... 10 
2.9 Pedagogik ....................................................................................................... 10 

3 SYFTE .................................................................................................................... 13 

3.1 Frågeställning ................................................................................................ 13 

4 METOD .................................................................................................................. 14 

4.1 Metodval ......................................................................................................... 14 
4.1.1 Intervju .................................................................................................... 14 
4.1.2 Observation.............................................................................................. 14 

4.2 Urval ............................................................................................................... 15 
4.3 Genomförande ............................................................................................... 15 

4.3.1 Intervju .................................................................................................... 15 
4.3.2 Observation.............................................................................................. 16 

4.4 Databearbetning ............................................................................................ 16 
4.5 Etiska överväganden ..................................................................................... 17 
4.6 Validitet och reliabilitet ................................................................................ 17 
4.7 Felkällor.......................................................................................................... 17 

5 RESULTAT............................................................................................................ 19 

5.1 Samarbete – en förutsättning ....................................................................... 19 
5.2 Kunskapssvårigheter - kunskapsträning .................................................... 20 
5.3 Sociala svårigheter – social träning ............................................................. 21 
5.4 Fokusering på X starka sidor ....................................................................... 22 
5.5 Miljön på förskolan ....................................................................................... 22 

6 DISKUSSION ........................................................................................................ 24 

6.1 Samverkan...................................................................................................... 24 
6.2 Pedagogens roll .............................................................................................. 24 

6.2.1 Pedagogen som socialt stöd..................................................................... 25 
6.3 God pedagogisk kunskap ger utvecklande träning .................................... 25 

6.3.1 Stärka självkänslan .................................................................................. 26 

REFERENSLISTA........................................................................................................ 28 



 3  

1 INTRODUKTION 
 
Jag är i skrivande stund inne på min sista termin på lärarutbildning på Högskolan i 
Kalmar. Jag har under min studietid haft specialpedagogik som specialisering då jag fick 
ett djupare intresse kring barn med diagnosen ADHD. När jag varit ute på fältet har jag 
varit i kontakt med dessa barn som varje dag kämpar med att vara en i gruppen och som 
vill fungera som alla andra. Dessa barn gör inte det i alla avseenden och då är det är upp 
till oss som pedagoger att forma en verksamhet som även gynnar dem.  
 
Mina förhoppningar med denna rapport är att den ska vara till hjälp och stöd för 
pedagoger som fått ett barn med ADHD på sin förskola och själva inte har så mycket 
kunskap om diagnosen eller kunskap om hur de kan organisera verksamheten kring 
barnet.  
 
Meningen är att jag ska visa hur man på en förskola organiserar verksamheten kring ett 
barn med ADHD med förhoppningen om att det är en väl fungerande organisation som 
är utvecklande för barn med ADHD. Jag vill poängtera att alla barn är olika och att 
denna förskolas sätt att arbeta kanske inte alls kan kopieras till annan verksamhet men 
jag tror ändå att det övergripande förhållningssättet, strukturen och ”tänket” kan vara 
överförbart. 
 
Den förskola jag valt att observera på och där jag intervjuat pedagoger är en pojke med 
ADHD inskriven. Jag kommer i fortsättningen kalla honom X.  
X är snart 4år och har gått på förskolan sedan han var 1 år. När X var ca 2 år fick han 
ADHD-diagnos. 
För att du som läsare ska få en djupare förståelse för varför man jobbar som man gör på 
just denna förskola kommer jag här nedanför att beskriva pojken lite närmare;  
X är en pojke som har, som så många andra pojkar i denna ålder, ett stort intresse för 
maskiner och stora fordon. Han tycker om att leka ute då han får cykla (köra 
traktor/lastbil) och använda sig av sin välutvecklade grovmotorik. I utemiljön finns det 
gott om plats och möjlighet till spring- och rörelselekar.  
Inne på förskolan däremot är det fler barn på mindre yta vilket gör att det ibland blir 
svårt för X att komma till ro. Han har svårt att hantera stimmiga situationer när allt för 
många barn är i närheten. Det händer då ofta att han puttar omkull både barn, det de 
leker med eller det de har byggt upp. X gillar samlingarna då man tillsammans sjunger 
eller gör olika fingerramsor men svårigheten att sitta stilla kostar honom mycket energi. 
Turtagning är viktigt på en samling men detta är ett väldigt svårt moment för X att förstå 
och hantera, t.ex. dragning av dag på kalendern.   
X är annars en mycket social pojke som gärna och ofta tar kontakt med både vuxna och 
andra barn. X språk har under det senaste halvåret utvecklats mycket och han kan utan 
svårigheter göra sig förstådd och det går att diskutera med honom. 
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2 BAKGRUND 
 
I bakgrunden behandlas aktuell litteratur inom området ADHD på förskolan. 
Bakgrunden börjar med lagar och styrdokument som är aktuella inom förskolan och i 
dagens samhälle för att sedan förklara begreppet ADHD, vad diagnosen står för och 
vilka diagnoskriterierna är. Behandlingar kommer sedan och därefter vilka svårigheter 
som ofta medföljer diagnosen, både sociala och inlärningssvårigheter.  
Det är viktigt att samarbetet mellan hemmet och förskolan är god så därför har det ämnet 
en egen rubrik för att sedan avsluta med pedagogiska råd man bör tänka på när man har 
ett barn med ADHD på sin förskola.  
 
Texten som följer är att betrakta som generell kunskap om ADHD. För att göra en 
optimal skräddarsydd verksamhet för ett barn måste den generella kunskapen så att säga 
”spädas ut” med specifik kunskap om var je enskilt barn. 
 

2.1 Lagar och styrdokument 
FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) antogs 1989. I Sverige beslöt 
riksdagen om ratificering 1990 som en av de första länderna. Barnkonventionen ger en 
universell definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i världen. 
Definitionen ska gälla i alla samhällen oavsett kultur, religion eller andra särdrag. 
Artikel 23 handlar om barn i behov av särskilt stöd. I artikeln står det att alla barn trots 
handikapp bör ha ett anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, 
främjar självförtroende och möjliggör ett aktivt samhällsliv för barnet. Utbildningen för 
barnet ska vara en förberedelse för arbetslivet och bidra till största möjliga integrering i 
samhället och individuell utveckling (Nätverket för barnkonventionen, 20091207).  
År 1993 antog FN:s generalförsamling enhälligt standardregler för att tillförsäkra 
människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Enligt reglerna är 
begreppet handikapp relativt (det relativa handikappbegreppet). Handikapp avser en 
förlust eller en begränsning av möjligheterna att delta i samhällslivet på samma villkor 
som andra. Begreppet handikapp kan också vara en förklaring på mötet mellan 
människan och miljön omkring den. Syftet är att uppmärksamma brister som finns i 
miljön och som hindrar människor med funktionshinder att delta i samhällslivet som alla 
andra (Specialpedagogiska institutet, 2005). På Socialstyrelsens hemsidas kan man 
under rubriken termbank läsa att de rekommenderar att man använder ordet 
funktionsnedsättning istället för ordet handikapp. Begreppet kan enligt hemsidan 
förklaras med att personen i frågan har  
 

…svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala 
relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar 
framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen (Socialstyrelsens hemsida, 20100103) 

 
Även i Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998) kan man läsa att alla barn som är i 
behov av stöd ska få det och detta stöd ska vara utformat efter just detta barns behov och 
förutsättningar för att bästa utveckling ska ske.  
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Vidare i läroplanen för förskolan kan man läsa att det är lärarnas förhållningssätt som 
spelar en stor roll för hur barnen tillägnar sig förståelse för allas lika värde. Lärarna är 
alltså förebilder och deras sätt att hantera olikheter speglar av sig på barnens syn. 
 

2.2 Vad är ADHD? 
ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Enligt riksförbundet Attentions 
hemsida (20091215) har cirka 5% av alla barn diagnosen ADHD. Det är vanligare att 
pojkar får diagnosen men mörkertalet bland flickor är förmodligen stort. 
Barn med ADHD kan ha olika svårigheter med något som är karakteristiskt är framför 
allt uppmärksamhetsstörning/ koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulsivitet. 
De olika symptomen hos barnet kan variera kraftigt beroende på miljön och situationen 
de befinner sig i. Symptomen är också väldigt olika från individ till individ (Barkley, 
2006). Man brukar tala om att det finns tre olika typer av ADHD. Den första är ADHD 
dominerad av uppmärksamhetsbrist. Man klarar alltså inte av att urskilja viktig 
information från oviktig eller ”ställa in skärpan” på det som är viktigt. Den andra är 
ADHD dominerad av överaktivitet och brisande impulskontroll och den sista typen är 
ADHD som en kombinerad form av uppmärksamhetsbrist och överaktivitet (Iglum 
Ronhovde, 2006). 
 
Människor med ADHD har vissa neuropsykologiska och kognitiva funktioner som är 
nedsatta. De funktioner som är nedsatta är de som rör särskilda tankeprocesser. En 
svårighet är ofta att arbetsminnet inte är lika fungerade vilket bidrar till att barnen har 
svårt att hålla kvar och bearbeta information och nya intryck. Detta bidrar även till att 
det blir svårt att förstå information i flera led (Beckman & Fernell, 2004).  
 

2.2.1 Tilläggsproblematik  
Barn med ADHD har ofta svårigheter med både fin och grov motoriken. Att samordna 
och planera rörelser kan vara mycket svårt. En annan svårighet som kan vara viktig att 
tänka på är att många barn har svårigheter med pennfattningen och pressar pennspetsen 
hårt mot pappret så att antingen spetsen eller pappret går sönder (Beckman & Fernell, 
2004).  
 
Barn med diagnosen ADHD uppfyller ibland även kraven för vissa psykiska sjukdomar 
såsom trotssyndrom, beteendestörningar eller störningar som har med djup ångest att 
göra (Socialstyrelsen, 2002 & Duvner, 1998). Duvner (1998) menar att barn med ADHD 
också ofta har rädsla, sömnproblem, aggressivitet, uppförandestörningar, dyslexi och 
dyskalkyli (Duvner, 1998).  
 

2.2.2 Olika sätt att se på ADHD  
ADHD kan också vara kopplat till positiva egenskaper menar Levander och Rasmussen 
som t.ex. 
  

icke – konventionellt tänkande, förmåga till extremt fokuserad uppmärksamhet när 
något upplevs som intressant, beredskap att pröva nya grepp utan alltför mycket 
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framförhållning (djärvhet), charm genom direkthet i känsloutspelet (Beckman, 2004, 
s. 62).  

 
Våra individualiteter passar alltså olika bra beroende på vilket sammanhang man 
befinner sig i. Egenskaper som vi idag betraktar som negativa kan imorgon vara 
positiva. Har man diagnosen ADHD har man egenskaper som fungerar bra eller dåligt 
beroende på den omgivande miljön. Man bör därför se barn med ADHD som unika 
individer och ge dem en resa från barndom till vuxenliv där man fokuserar på de positiva 
egenskaperna och styra undan de negativa (Levander & Rasmussen, 2004). Martin 
Winkler, läkare inom psykiatri och psykoterapi, anser att många föräldrar inte vill 
använda sig av medicinering och andra behandlingar då många positiva egenskaper då 
försvinner. Han anser att föräldrarna fokuserar på bra saker som hög kreativitet, bra 
människokännedom, sinne för humor, flexibilitet och att barnen ofta glömmer sina 
misstag. Han fokuserar även på att egenskaperna varierar mycket från person till person 
(web4health, 20091207). 
Raccuia och Levander (2000) har gjort en undersökning på 29 stycken framgångsrika 
entreprenörer med minst två företag per person som var med på börsen. De använde sig 
av intervjuer, frågeformulär och neuropsykologiska tester för att i resultatet komma fram 
till att nio av dessa (ca en tredjedel) uppfyllde kraven för ADHD som barn. Detta 
resultat visar att om man har ADHD blir man ofta fascinerad av något speciellt och gör 
då allt för att lyckas inom detta. Entreprenörer som det var i denna studie måste också 
våga chansa för att lyckas, de måste bortse från risker vilket är ett av ADHD:s 
karakteristiska drag.  
 

2.3 Orsak till ADHD diagnos 
Varför man utvecklar beteenden som stämmer överens med diagnoskriterierna för  
ADHD finns det inget fullständigt svar på men det finns vetenskapliga underlag för att 
ett flertal faktorer kan öka risken för uppkomst av ADHD. Vetenskapen är idag överens 
om att orsaken är både arv- och miljöbetingad (Socialstyrelsen, 2002). Att ADHD är 
ärftligt finns det inga tvivel om men familjemedlemmar har förstås mycket mer 
gemensamt än bara sina gener. Om två syskon har ADHD-liknande beteende kan detta 
lika gärna bero på att de båda har vuxit upp i en miljö som främjar uppkomsten av detta 
beteende (Heilig, 2004). Men trots miljöfaktorn skriver socialstyrelsen (2002) att det är 
fem gånger högre risk att förstagradssläktingar till en pojke med ADHD också har 
ADHD.  
 
Vissa ogynnsamma förhållanden kring graviditet och förlossning kan öka förekomsten 
av olika typer av beteendestörningar hos barnen, inkluderande ADHD. Alkoholmissbruk 
hos modern under graviditeten är ett bevisat skäl till att barnet kan ha fått ADHD. 
Forskare ser även ett samband mellan mammor som röker och barn med ADHD men 
kopplingen är inte helt klarlagd (Socialstyrelsen, 2002, , Beckman & Fernell, 2004).  
 
Matens betydelse under graviditeten har fått mycket uppmärksamhet i media i 
framförallt USA och många studier har gjorts. Forskarna anser olika men ingen studie 
påvisar direkt koppling mellan maten i samband med graviditeten och uppkomsten av 
ADHD (Banerjee m.fl., 2007). 
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2.4 Diagnostisering  
För att ett barn ska få diagnosen ADHD krävs att den uppfyller vissa specifika 
diagnoskriterier. De två internationella diagnossystem som används idag är WHO:s 
ICD-10 och Amerikanska Psykiatriska Föreningens DSM-IV (Beckman & Fernell, 
2004). DSM-IV kom 1994 och var en utvecklad variant till den tidigare använda 
DSMIII. Det nya diagnossystemet utgår från hela personens liv inte bara hur barnet 
fungerar hemma utan även i förskolan/skolan (Barkley, 2006). I dessa 
klassifikationssystem finns angivet hur många symptom som måste föreligga. Det finns 
dock ingen vidare information om vilken svårighetsgrad av symptomen som måste 
föreligga för att kriterierna ska uppfyllas. Detta gör att de kan vara stor variation i de 
enskilda bedömningarna.  
Det krävs att minst sex symptom i antingen kategorin bristande uppmärksamhet eller 
hyperaktivitet/impulsivitet föreligger (Se bilaga 2 för alla diagnoskriterier). De krävs 
också att problemen har börjat visa sig innan barnet har uppnått sju års ålder. 
Majoriteten av barnen visar sina första symptom vid ett års ålder. I fältstudier som gjorts 
upplever omgivningen att symptomen utgjorde en funktionsnedsättning när barnen var 
ungefär 3,5år (Socialstyrelsen, 2002).   
 
För att diagnosen ska kunna ställas krävs det att symptomen visar sig under en lång tid 
och att barnet därmed inte följer den vanliga utvecklingen utifrån ålder. Meningen med 
utredningen är att lyfta fram barnets starka och svaga sidor och jobba utifrån dem. En 
läkare observerar barnet, samtalar med föräldrarna och eventuellt intervjuar personal på 
förskolan/skolan. För att beskriva barnets funktionsnivå inom olika områden brukar det 
krävas att man gör psykologiska tester på barnet. En läkare gör oftast inte dessa tester 
utan då är ärendet flyttat till specialteam på barnmottagning, barnneurologisk eller 
barnpsykiatrisk mottagning, BUP. I specialteamen kan det ingå olika yrkeskategorier 
såsom läkare, psykolog, sjukgymnast, logoped och i vissa fall även pedagoger. Många 
av de symptom som ingår i diagnosen finns hos de flesta barnen i någon utsträckning så 
det är inte alltid ett lätt test att göra. När man gör ett sådant här test vägs även medicinsk 
information in, finns det några andra sjukdomar eller är barnet kanske för tidigt född. En 
beskrivning från personalen på förskolan/skolan om barnets beteende, samspel i gruppen 
och inlärning brukar också krävas för att få en helhetsbild av barnets situation (Beckman 
& Fernell, 2004).  
 

2.5 Behandlingar  
Agneta Hellström (2004) skriver om att de psykosociala insatser som riktas till barn och 
deras familjer är en del av en så kallad multimodal behandling. En multimodal 
behandling betyder att behandlingen ska nå barnet på flera olika i barnets olika miljöer. 
Det är även vanligt (främst i USA) att man kombinerar den psykosociala behandlingen 
med medicinering av centralstimulerade medel i låga doser. Den psykosociala 
behandlingen brukar bestå av tre olika delar; föräldrautbildning, åtgärder i 
förskolan/skolan och insatser riktade till barnet. Ett viktigt mål för de psykosociala 
insatserna är att ge utbildning till de som finns i barnets närhet. De ska få kunskap om 
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funktionsnedsättningen och redskap i hur man kan hantera barnets svårigheter för att 
barnet ska kunna utvecklas trots sina begränsningar. Barnet måste också få insikt i sin 
problematik och hjälp att hitta strategier för att övervinna dem.  
 
En studie kallad MTA – studien (The multimodal treatment study of ADHD, 1997) är 
gjord i USA i slutet av 1990 – talet. Det var 579 barn som var med i undersökningen 
som pågick i 14 månader och syftet var att undersöka om medicinering och psykosocial 
behandling gav något resultat på barnen. De delade upp barnet i slumpmässigt olika 
grupper där den ena grupper medicinerades, den andra gruppen jobbade med 
psykosocial behandling och den tredje gruppen fick medicin och psykosocial 
behandling. Den psykosociala behandlingen bestod av;  

• Ett välutprövat föräldraprogram  
• Insatser i förskolan/skolan där personalen blev utbildad och fick handledning  
• Insatser direkt till barnet som t.ex. ett sommarprogram där barnen fick träna 

sociala färdigheter, problemlösning och sådana saker som har betydelse i skolan 
både genom skolprestationer men även genom kompisrelationer.  

 
Resultatet (Arnold m.fl.,1999) visade att alla grupper hade förbättrats fast i olika grader. 
De två grupperna som använde sig av medicinering hade bäst resultat när de gällde de 
typiska ADHD-symptomen såsom uppmärksamhet, impulsivitet och problem med 
aktivitetsreglering.  
Svårigheter som ofta följer ADHD är aggressivitet, sociala svårigheter och inåtvända 
symptom såsom ångest och depression. Dessa svårigheter var inte så tydliga hos de 
personer i undersökningen som fått använda sig av psykosocial behandling. Det är dessa 
svårigheter som i vuxen ålder gör att många inte kan anpassa sig lika bra i samhället och 
även i många fall ger allvarliga psykiska problem. Slutsatsen av studien blir alltså att en 
blandning av medicinering och psykosocial behandling är mest optimal på sikt. Det är då 
viktigt att den psykosociala behandlingen är väl genomtänkt och utvecklad för just detta 
barn. Man kan inte bara fokusera på de svårigheter barnet har utan måste även satsa på 
att förhindra att nya svårigheter uppstår samt satsa på barnets styrkor.  
 
Barkley (2006) anser att ADHD är en kronisk problematik som därför inte går att ”bota”. 
Problematiken som kretsar kring barn med ADHD påverkar många olika områden under 
barndomen, tonåren och även upp i vuxen ålder menar han.  
 

2.6 Inlärningssvårigheter  
Arbetsminnet är i de flesta fall nedsatt hos barn med ADHD vilket gör att man som Juul 
uttrycker det;  
 

inte kan skapa en ”inre scen” där man i ”lugn och ro” kan upptäcka det som är 
gemensamt för tidigare erfarenheter och låta detta ingå i beslutet om det aktuella 
beteendet (Juul, 2005, s.16).  

 
Klingberg m.fl. har gjort en studie som handlar om träning av arbetsminnet för barn med 
ADHD (Computerized training of working memory in children with ADHD – a 
randomized, controlled trial, 2005). 14 barn har deltagit i testet där sju av barnet fått 
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diagnosen ADHD. Barnen fick använda sig av olika dataprogram som var utformade för 
att stärka arbetsminnet. Resultatet visade att specialutformade dataprogram ökade 
arbetsminnet hos alla deltagare och huvudrörelserna minskade hos barnen med hög 
motorisk aktivitet. Klingberg m.fl. menar därför att det kan finnas ett orsakssamband 
mellan hög motorisk aktivitet och kognitiv funktionsnedsättning. 
På grund av barnets svårigheter med koncentrationen kan det vara svårt för dem att rikta 
uppmärksamheten på en uppgift. Koncentrationssvårigheterna är biologiskt betingade 
och gör att barnet får problem att utesluta ovidkommande stimuli samt att hålla fast 
uppmärksamheten vid uppgiften tills den är avslutad (Kadesjö, 2008). 
Det är viktigt att vi jobbar både med barnets starka och svaga sida, satsar på deras 
förmågor och inte bara ser bristerna. Alla åtgärder som sätts in måste noggrant vägas 
mot mål som självkänsla och initiativlust. Det kan vara mycket utmanande för 
självkänslan att hela tiden behöva hålla på med det man är dålig på. Som lärare bör man 
därför hitta en balans mellan att träna bristfälliga förmågor och att utveckla sina starka 
sidor (Duvner, 1998). 
 
Språk- och talsvårigheter är vanligt förekommande hos barn med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar.  
Det har visat sig i olika studier att ungefär hälften av de barn som har fått diagnosen 
ADHD har läs- och skrivsvårigheter enligt Kadesjö (2008). Beteendet kan skifta enormt 
beroende på t.ex. situation, samtalspartner, hur man mår just för stunden, om man är 
hungrig/mätt, trött/pigg (Bjar & Liberg, 2003). En orsak till att barn med ADHD har 
svårt med tal och skrift kan vara att dessa moment kräver hög koncentration vilket ofta 
är en bristvara hos barn med denna diagnos. Klarar man inte av att koncentrera sig en 
längre stund hamnar man lätt efter i inlärningen medan resterande barn som klarar detta 
går fortare vidare. Läsning och skrivning krävs för att man ska klara av de flesta ämnena 
så chansen att motivationen och lusten försvinner i andra ämnen är också stor (Kadesjö, 
2008). 
 
Eftersom ADHD till stor grad är ärftligt är det ibland svårt för barnen att få den hjälp de 
behöver hemifrån. Har föräldrarna också läs- och skrivsvårigheter kan det vara svårt att 
hjälpa sitt barn (Bjar & Liberg, 2003). 
 
 

2.7 Sociala svårigheter  
I en lek kan barn med ADHD ha stora svårigheter. De har svårt att följa regler som råder 
i leken och vill gärna bestämma egna (Beckman & Fernell, 2004). Eftersom många barn 
har problem med uppfattningsförmågan så är det barnets uppfattning av situationen som 
avgör hur den reagerar känslomässigt och handlingsmässigt alltså inte själva situationen 
i sig. Barn med ADHD är också ofta detaljorienterade istället för helhetsorienterade 
vilket betyder att de ofta bara minns en enskild detalj. Detta gör att helheten och 
ordningsföljden inte uppfattas korrekt vilket kan bidra till problem. I en konflikt kan 
barnet t.ex. ibland bara minnas den senaste sekvensen och inte vad som hände innan 
vilket kan göra att det är den vuxne som går emellan som får smällen då barnet bara 
fokuserade på att den vuxne tog tag i barnets arm. I en sådan här situation är det viktigt 
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att den vuxne ser under ytan och tar reda på vad som utlöste denna ilska (Juul, 2005). I 
läroplanen för förskolan kan man läsa att; 
  

förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra 
situation (Utbildningsdepartementet, 1998, s.3).  

 
Duvner förklarar den bristande impulskontrollen på otillräcklig hämning av 
nervimpulserna vilket gör att barn med ADHD lever i nuet. De kan därför agera utan 
plan eller tanke på konsekvenserna eller överenskomna regler (1997).  
Barn med ADHD kan oftare än andra barn knuffas, slåss, spotta, rymma, kasta saker och 
skrika elakheter men man måste då se till de underliggande svårigheterna barnet har. 
Detta beteende hör till stor del ihop med att barnet har svårt med att uppfatta andras 
känslor, svag perceptuell förmåga, nedsatt impulshämning och frustration över 
begränsningar i kommunikationen (Juul, 2005). Allt detta tydliggör att barn med ADHD 
behöver stödjande vuxna.   
 

2.8 Koppling till hemmet  
De insatser som görs för ett barn bör innefatta hela barnets liv. Svårigheterna barn med 
ADHD utvecklar påverkas av den miljö som barnet växer upp i och spenderar en stor del 
av dygnet i. Föräldrarna måste vara beredda att anpassa sig för att barnens problematik 
inte ska förvärras exempelvis genom stress, oordning och för många nya intryck. 
Behandlingsinsatser bör skräddarsys efter varje familjs behov. Insatsernas omfattning 
kan variera beroende på barnets utveckling och familjens totala situation (Hellström, 
2004). Dessa insatser bör ske tidigt i familjer då oklarhet föder konflikter och ett osäkert 
föräldraskap. Föräldrar blir desperata och uppgivna när inga fostransmetoder fungerar 
och man pendlar mellan att resonera med barnet, vädja, hota, skälla och bestraffa. 
Föräldrarna kan också skämmas över sitt barn som i vardagen får sina utbrott och får 
höra andras kommentarer om att barnet är bortskämt eller ouppfostrat (Duvner, 1998). 
I en litteraturstudie gjord av två studenter vid Växjö universitet (Föräldrarnas upplevelse 
av att leva med barn med ADHD – problematik, 2007) framgick det också att många 
föräldrar skäms över att gå ut med sitt ”ouppfostrade” barn och på grund av detta blir 
familjerna ofta isolerade. Isoleringen beror också på den trötthet många föräldrar känner 
över att aldrig få sova en hel natt eller aldrig ha lugn och ro hemma. Studien visar också 
att flertalet föräldrar känner sig ängsliga över att inte veta hur de ska hantera situationen 
kring deras barn och de hade svårigheter med att hantera sina känslor av vrede, 
frustration och sitt dåliga samvete.  
 

2.9 Pedagogik  
För att inte utsätta barn med ADHD för överkrav måste pedagogen ha insikt i på vilken 
mognadsnivå barnet befinner sig. Man bör som lärare fundera på vad det är som är det 
viktigaste för barnet att lära sig och börja med att koncentrera sig på det. Man kan då 
välja bort det som känns mindre viktigt eller bara lägga det åt sidan för stunden 
(Hellström, 2004). Duvner (1998) menar också att det är viktigt att fokusera på att träna 
upp koncentrationen hos dessa barn. Man bör använda sig av strukturerade arbetspass 
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som i början bara kanske är 5-10min för att sedan öka i tid. Arbetspassen ska vara väl 
förberedda så att pedagogen kan lägga all uppmärksamhet på barnet. Att vara väl 
förberedd kan också vara att försöka minimera störningsmoment runt barnet. För att 
barnet ska hålla kvar koncentrationen bör man ge dem positiv feedback.   
 
Barn som har svårigheter med uppmärksamheten behöver yttre ramar av struktur och 
överblick i form av välbekanta rutiner. För att klara av detta behöver barnen vuxna som 
bevarar denna överblick som de själva saknar och som reagerar operationellt istället för 
känslomässigt på barnets beteende (Juul, 2005). Miljön i förskolan/skolan bör vara 
strukturerad och förutsägbar för att barnet inte ska hamna i onödig stress och förvirring. 
Sakerna i klassrummet/verksamheten ska ligga där de alltid brukar ligga och man bör 
undvika störande intryck menar Hellström (2004). En vuxen som jobbar med dessa barn 
behöver kunna ”läsa av” barnet för att se vad som är möjligt att göra just den aktuella 
dagen. Konsten ligger i att vara ett steg före och förutse vad som kan hända och då ändra 
planen. Det är av stor betydelse att de vuxna omkring barnet har samma förståelse för 
problematiken och anlägger samma pedagogiska synvinkel. (Juul, 2005).   
 
Andersson menar att problem uppstår i en relation, i ett samspel mellan individ och 
miljö. Problemen uppstår alltså i mötet mellan barnens behov och omgivningens 
förmåga att tillfredställa dessa. Utifrån detta synsätt har elever med kunskapssvårigheter 
helt enkelt inte fått sina grundläggande behov i skolmiljön tillfredsställda. Elever som av 
olika anledningar inte följer samma mönster som de andra barnen kan få sina svårigheter 
mer och mer förstärkta på förskolan eller under skoltiden. De kan då förlora sin 
självkänsla, komma alltmer efter och därmed accelereras deras problem (1999). På 
grund av detta är det alltså också av stor vikt att träna upp barnets sociala färdigheter. 
Barnet ska få öva sig genom att vuxna visar och medvetet försöker skapa tillfällen och 
aktiviteter där barnet är tillsammans med andra (Riksförbundet Attentions hemsida, 
20091215). 
 
Vid matbordet kan barn med ADHD bete sig annorlunda än de andra barnen. Ibland 
kanske de inte tuggar maten, avvisar ny mat, äter oätliga saker, visar ohämmad matlust 
eller endast sitter och kladdar med maten. Alla dessa annorlunda beteenden finns det 
oftast en förklaring till. Läraren måste se bakom dessa beteenden och förstå de 
underliggande svårigheterna som t.ex. ett försvagat smaksinne, svag hunger- och 
mättnadskänsla, motstånd mot förändring, inverkan av medicin eller dålig handmotorik 
(Juul, 2005).   
 
Barn med ADHD har en oförmåga att hämma impulser och har därför svårt att inte 
reagera direkt på yttre och inre stimulans vilket bidrar till att de har svårt att skjuta upp 
sina behov. Det här kan även kopplas till svårigheterna med tidsperspektiv. Det har svårt 
att koppla ihop förr – nu – sedan som krävs för att man ska kunna uthärda och vänta på 
något man längtar till. En föreställning om en framtida belöning för en insats saknas 
därför och detta kan upplevas som brist på motivation för en del uppgifter som kräver en 
viss uthållighet (Juul, 2005). På grund av att de ofta saknar tidsuppfattning är det viktigt 
att ge beröm i direkt anslutning till det positiva beteendet. Man bör ge beröm ofta även 
för småsaker som känns självklara (Riksförbundet Attentions hemsida, 20091215). 
Hellström anser att motivationen kan öka hos barn som använder sig av belöningssystem 
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i form av klistermärken, guldstjärnor eller liknande. Vidare menar hon att de kan samla 
poäng för att kunna köpa roliga saker eller en önskad aktivitet (2003).  
 
En del barn anses uppfylla diagnoskriterierna för att få en ADHD-diagnos men man 
måste då se om dessa symptom har utspelats sig under en längre tid. Barn kan uppvisa 
dessa symptom av andra anledningar såsom olämplig uppväxtmiljö eller någon 
kroppslig sjukdom. Inte alla barn som uppvisar dessa beteenden behöver gå igenom en 
stor utredning. En sjuksköterska, pedagog eller skolpsykolog t.ex. kan känna igen 
mönstret och därför jobba på ett speciellt sätt och ge föräldrarna råd som kan vara 
tillräckliga för att underlätta situationen. (Beckman & Fernell, 2004). Den viktigaste 
enskilda faktorn för en gynnsam utveckling hos barn är just pedagogen. Det många 
föräldrar saknar i samarbetet med skolan är just en förstående och engagerad lärare. Vad 
som utmärker en bra lärare kan självklart vara olika men i skolverkets studie (2001) 
lyftes de fram att en lärare som dagligen gjorde små individuella anpassningar för att 
underlätta för elever med behov av stöd var en engagerad lärare.  
 
Axengrip (2004) anser att hur duktig pedagog man än är så behöver man ibland 
handledning för att hjälpa barn med ADHD på bästa sätt och då menar dem att man kan 
vända sig till;  
 

• Handikappkonsult  
• Skolläkare  
• Skolpsykolog  
• Specialpedagogiska skolmyndigheten  
• Specialpedagogiskt centrum  
• Resursteam  
• Andra lärare som har utbildning kring ADHD 
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3 SYFTE 
Jag har under min tid på fältet träffat ett flertal barn som har diagnosen ADHD och jag 
ser en ökning av antalet barn som får denna diagnos. Jag har många gånger funderat 
över hur man ska bemöta dem på bästa sätt så att man som pedagog hjälper till att stärka 
dessa barn både kunskapsmässigt och socialt.  
Syftet med denna rapport är inte att belysa fenomenet ”en skola för alla” men man kan 
omöjligt skriva om ADHD på förskolan utan att komma in på hur man ska lägga upp 
verksamheten så den är utvecklande för alla barn, alltså även de som fått diagnosen 
ADHD. 
I Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) kan man läsa att den 
pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan men hur gör man som 
pedagog när ett barn inte följer samma mönster som de andra barnen?  
Barn med diagnosen ADHD har svårigheter med koncentration och uppmärksamhet och 
därför måste pedagogen lägga upp en verksamhet som minimerar barnets svårigheter 
och stärker deras positiva sidor. Dessa tankar leder mig till min frågeställning. 
 
 

3.1 Frågeställning 
 
Hur kan verksamheten på förskolan organiseras kring ett barn med ADHD?  
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4 METOD 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för mitt metodval samt genomförandet av 
undersökningen. Genom att använda mig av en kvalitativ studie vill jag visa hur man på en 
förskola har lagt upp verksamheten kring ett barn med ADHD. För att förstärka mitt resultat 
har jag valt att observera på förskolan för att med egna ögon se hur de arbetar för att gynna 
pojkens utveckling. 

4.1 Metodval 
Med tanke på att jag har valt att göra min undersökning på en mindre avgränsad grupp, 
en förskola så är det en att betrakta som en fallstudie.  
 

Vid fallstudier utgår vi från ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande 
information som möjligt (Patel & Davidsson, 1994 s.44). 

 
För att mitt resultat skulle bli så utförligt som möjligt har jag valt att använda mig av två 
olika metoder. 

4.1.1 Intervju 
Jag valde att göra en kvalitativ undersökning i mitt arbete. Lantz (2007) menar att 
kvalitativa undersökningar bygger på ett mindre antal intervjuer, vilket jag har utgått 
ifrån. Anledningen till att jag använde mig av en kvalitativ undersökningsmetod var 
precis som Trost (1997) skriver att när man gör en kvalitativ undersökning så får man ett 
rikt material att arbeta vidare med. Patel och Davidsson (2003) anser att det är bra med 
kvalitativa undersökningar då man kommer in djupare i ett ämne och får mer kunskap. 
Utmärkande för en kvalitativ undersökning kan enligt Holme och Solvang (2000) vara 
att frågorna är enkla och raka. De menar att genom att man ställer enkla och raka frågor 
så blir svaren uttömmande och innehållsrika. Vid intervjuerna använde jag mig av låg 
grad av strukturering, med andra ord ställde jag frågorna i den ordning som passade bäst 
för samtalet så att jag skulle få ut så mycket som möjligt av intervjun. En fördel med 
kvalitativa undersökningar kan vara att vi får till oss ämnet ur intervjupersonens 
perspektiv. Jag har ställt frågor som ger utrymme för pedagogerna att svara på med egna 
ord. Intervjuerna har jag försökt att strukturera upp genom att ställa frågorna i en 
bestämd ordning (Patel & Davidsson, 2003).  
 

4.1.2 Observation 
Jag valde även att utföra observationer på förskolan för att samla så mycket information 
som möjligt om verksamheten och för att resultatet skulle bli mer tillförlitligt. Patel och 
Davidsson (2003) anser att många väljer bort observation som metod med tanke på att 
det är en väldigt tidskrävande metod. Man sitter oftast flera hela dagar för att få ut ett 
resultat på sin frågeställning. Kvalitativ observation är enligt Kihlström (2007) när man 
använder sig av löpande protokoll när man observerar. Hon menar att det är bra att 
kortfattat anteckna det man ser men även att verkligen förstå det man ser. Det är viktigt 
att man som observatör försöker se situationen med ”nya ögon”. Syftet med observation 
som metod var att se så mycket som möjligt av verksamheten runt barnet vilket ledde till 



 15  

att ”allt av intresse” registrerades helt utan observationsschema. (Patel & Davidsson, 
2003).  
 

4.2 Urval 
Jag har intervjuat tre pedagoger i deras arbete kring en pojke med ADHD. En tidigare -
lärare, en förskolelärare och en barnskötare deltog i undersökningen. De tre pedagogerna 
jobbar på en specifik förskola där de har ett barn med ADHD. Trost (1997) säger att det 
är viktigt att komma ihåg att ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mer värda än ett 
flertal mindre välutförda. Jag har under studietiden vikarierat på förskolan vilket gör att 
jag sen innan känner de tre pedagogerna. Bryman (2002) använder sig av ordet 
bekvämlighetsurval när man använder sig av intervjupersoner som finns lättillgängliga 
för forskaren. Kvale (1997) menar att du ska intervjua så många personer som behövs 
för att få reda på det du behöver:  
 

Om syftet är att förstå världen som den upplevs av en särskild person, räcker det med 
denna enda person (Kvale, 1997 s. 98)  

 
Syftet var att ta reda på hur man på en förskola kan arbeta med barn med ADHD så 
därför var det självklart att jag skulle intervjua den personal som jobbade där. Med tanke 
på den knappa tid som fanns till förfogande så blev det ett bekvämlighetsurval. Det var 
dessutom lätt att observera på ett ställe där barnen kände mig. Det var helt naturligt att 
jag var där så det var ingen som agerade annorlunda mot vad de brukade göra. 
 

4.3 Genomförande 
Först kommer en redovisning för hur mina intervjuer genomfördes för att sedan komma 
in på hur det gick till vid observationerna. 

4.3.1 Intervju 
Jag vikarierade på förskolan under den period jag skulle genomföra mina intervjuer så 
jag talade dagligen med pedagogerna om mitt examensarbete. Jag berättade syftet med 
arbetet och frågade om det var möjligt att intervjua dem och det godkände dem. Alla 
sade ja och vi planerade tillsammans in tillfällen det skulle vara möjligt att genomföra 
intervjuerna utan att störa verksamheten.  
Jag talade om för intervjupersonerna att det var helt anonymt så svaren skulle bli så 
sanningsenliga som möjligt. Min tanke med intervjuerna var inte att sätta dit någon utan 
helt enkelt visa för läsarna hur det kan se ut på en förskola kring ett barn med ADHD 
vilket jag talade om för intervjupersonerna. 
Intervjuerna genomfördes enskilt i ett avskilt rum för att vi skulle kunna koncentrera oss 
på intervjuerna utan att störas (dock inträffade det under en intervju att ett barn stormade 
in). Innan varje intervju startade fick de titta igenom huvudfrågorna och fråga om det var 
något de inte förstod. Varje intervju tog mellan 15 – 40 minuter beroende på hur 
utförliga svar intervjupersonen gav mig. Jag valde att ha en bandspelare som hjälpmedel 
vid intervjuerna. Kvale (1997) menar att bandinspelning av intervjuer är det vanligaste 
sättet att registrera information. Vidare skriver han att med hjälp av bandspelare kan 
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intervjuaren koncentrera sig på ämnet eftersom man med bandspelarens hjälp kan spola 
tillbaka samtalet. Trost (1997) anser att det kan vara störande att intervjuaren skriver 
under intervjun men jag valde ändå att göra vissa anteckningar under intervjun för att 
lättare kunna ställa relevanta följdfrågor på det jag ansåg jag ville veta mer om.  
Jag uppfattade det som att intervjupersonerna var ärliga i sina svar och kände sig trygga i 
situationen.   
 

4.3.2 Observation 
Mina observationer gick till så att jag var med i den grupp där även pojken var med. Jag 
hade ett block och en penna och oftast satt jag lite i bakgrunden utan att direkt märkas 
av. Eftersom alla barnen visste vem jag var så var jag en känd observatör men eftersom 
jag inte deltog i verksamheten var jag en icke deltagande observatör (Patel & Davidsson, 
2003). Jag antecknade också antal barn runt pojken samt i vilken miljö observationerna 
skedde. Patel och Davidsson (2003) menar att det är av vikt att man även registrerar 
övrig information såsom exempelvis beskrivning av rummet. Vid enstaka tillfällen var 
jag med och lekte och dokumenterade då efteråt vad som hänt. Under dessa tillfällen var 
jag en deltagande observatör (Patel & Davidsson, 2003). Jag valde att vara med tre hela 
dagar i verksamheten för att samla så mycket information som möjligt. Det godkändes 
att jag var där från morgon till sen eftermiddag för att få så stor spridning som möjligt på 
mina observationer.  
 

4.4 Databearbetning  
Jag har använt mig av självrapporterande data och intervjuer med pedagogerna har då 
utgjort underlag för vidare analyser (Lantz, 2007).  
När alla intervjuer var genomförda lyssnade jag igenom ljudinspelningarna och skrev 
ner allt som sades för att få en så bra överblick som möjligt. 
 

 I denna transkriptionsprocess sker ofta en mer eller mindre medveten påverkan på 
underlaget för analysen (Patel & Davidsson, 2003 s. 104).  

 
Därefter sökte jag mönster och teman och utifrån detta kategoriserades svaren från 
intervjuerna. En hel del diskussioner skedde under intervjuerna och det blev då viktigt 
för mig att försöka avgränsa problemområdet och bestämma mig för vad som var 
centralt för mig att ha med i resultatdelen (Lantz, 2007). 
 
Direkt i anslutning till varje observationstillfälle valde jag att skriva ner vad jag fått ut av 
observationen och vad som kunde anses vara viktigt att ha med senare. Det kan vara 
viktigt att man under längre observationsperioder drar sig undan för att göra lite mer 
utförliga noteringar så man inte glömmer bort (Patel & Davidsson, 2003). Jag valde att 
göra mina anteckningar snarast möjligt så jag inte skulle glömma något. För att hinna 
med hade jag en del förkortningar med i mitt protokoll som jag senare skrev ut i hela 
ord.  
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4.5 Etiska överväganden  
Jag har valt att inte nämna namnen på vare sig intervjupersonerna eller namnet på 
förskolan i min rapport för att skydda alla inblandade. Jag har också utgått ifrån att alla 
uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett 
sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 
2002).  
Vidare i vetenskapsrådet (2002) kan man läsa att den som utför intervjuerna bör 
informera intervjupersonen om dennes uppgift i uppsatsen, att dennes medverkan är 
frivillig, att den när den vill få avsluta intervjun och att alla uppgifter är skyddade 
efteråt. Mina intervjupersoner vad medvetna om att det var frivilligt och att de fick 
avsluta när de ville.   
 
Den pojke som indirekt är med i rapporten kan inte själv godkänna sitt medverkande så 
därför kontaktade jag pojkens föräldrar. De gav sitt medgivande till observationerna runt 
deras barn på förskolan. Detta skedde per telefon och jag har även senare träffat dem på 
förskolan några gånger när jag varit där och observerat.  
 
 

4.6 Validitet och reliabilitet  
Enligt Patel och Davidsson (2003) är validitet i en kvalitativ studie hela 
forskningsprocessen. Det handlar om att upptäcka företeelser, att tolka och förstå 
innebörden men även att beskriva intervjupersonens uppfattning om ett specifikt ämne. 
Bryman (2002) menar att validitet i en kvalitativ studie är att vi bedömer om slutsatsen 
vi fått fram i resultatet stämmer överens eller inte, äktheten i undersökningen helt enkelt. 
Reliabiliteten i en kvalitativ undersökning liknar validiteten väldigt mycket vilket gör att 
kvalitativa forskare sällan använder ordet reliabilitet. Begreppet validitet får istället en 
större innebörd i kvalitativ forskning (Patel & Davidsson, 2003).  
Jag anser att validiteten är stor med tanke på att jag följde min intervjuguide jag tidigare 
skrivit med vissa följdfrågor som hade relevans för intervjun.  
 

Varje kvalitativ forskningsprocess är sålunda unik och det går inte att fixera några 
regler eller procedurer för att säkerställa validiteten (Patel & Davidsson, 2003 s. 
104).  

 

4.7 Felkällor  
Att jag vikarierar på den förskolan där undersökningen gjordes kan ha bidragit till att jag 
format intervjufrågorna till viss del efter den information jag sen tidigare äger. Jag 
försökte att inte lägga svaren i intervjupersonernas mun men insåg att jag två gånger 
avslutade intervjupersonens mening (gissade mig till vad de skulle svara) vilket kan ha 
gjort att svaret på den frågan blev styrt i en annan riktning än vad intervjupersonen hade 
tänkt. Att intervjua personer från en och samma förskola har både för – och nackdelar. 
Fördelarna kan vara att man får olika synsätt på ett och samma ”problem” medan en 
nackdel kan vara att resultatet inte blir så brett.  
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En nackdel med att man observerar är att man som observatör väljer det man vill 
observera. Detta kan medföra att det blir en vinklad bild av vad som ägt rum. Genom 
observationer får man en inblick i hur man agerar men inte i hur individen tänker 
(Kihlström, 2007). Jag hoppas dock att jag genom att ha valt både intervjuer och 
observation som metod har fått en tydigare och bredare bild av hur verksamheten är 
organiserad och upplagd. Patel och Davidsson (1994) menar att observation ofta 
används för att komplettera information som har samlats in med andra tekniker.   
Att göra observationer kan vara svårt då man är osäker på om observationspersonerna 
beter sig likadant som de skulle ha gjort om det inte skett någon observation (Patel & 
Davidsson, 1994). Jag tror dock inte att jag störde gruppen då jag var en känd observatör 
för barnen.  
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5 RESULTAT 
 
I resultatet kommer jag att redovisa det pedagogerna sade på intervjuerna och det jag 
själv observerat under tiden på förskolan. Jag har kategoriserat intervjuerna och 
observationerna för att få en överblick i hur man på denna förskola har organiserat 
verksamheten kring barnet med diagnosen ADHD. Hur samarbetet med andra enheter är 
upplagt är det första. Efter det kommer kunskapssvårigheter som X har kontra hur man 
på förskolan jobbar med att minimera dessa och därefter X sociala svårigheter och hur 
man på förskolan lagt upp verksamheten för att stärka hans sociala status. Sedan 
kommer rubriker med fokus på X starka sidor för att avslutningsvis beskriva förskolans 
miljöanpassningar utifrån pojkens behov. 
 

5.1 Samarbete – en förutsättning 
Att barnet får bästa möjliga hjälp är av största intresse. Man måste se barnet i ett 
helhetsperspektiv där både tiden på förskolan räknas såsom den i hemmet. För att man 
ska nå detta krävs det att man samarbetar mellan de olika miljöerna. På denna förskola 
är habiliteringen en viktig del i detta. Habiliteringen har kontakt med en personal från 
förskolan tillsammans med föräldrarna två gånger i månaden.  
Även rektorn spelar en stor roll eftersom han har det övergripande ansvaret. 
 

Från rektorn får vi stöd genom extra resurser, personalmässigt. Vi får även hjälp när 
det uppstår svårigheter med schemaplaneringen. Vi har en förståelse från rektorns 
håll att det kan behövas extra resurser ibland förutom grundtiden vi har (Pedagog 1). 

 
På förskolan finns det alltså en 0,75-tjänst öronmärkt för barnet med diagnosen ADHD. 
Det är en av pedagogerna som har huvudansvaret men;  
 

Vi andra uppdaterar oss så mycket vi bara kan. Vår kollega (Pedagog 3) informerar 
oss när det är något nytt på gång och resursteamet är här och informerar oss alla. I 
resursteamet ingår både psykolog och specialpedagog (Pedagog 1).  

 
Det finns alltså en pedagog som har huvudansvaret för kontakten med habiliteringen 
men sedan delas ansvaret under dagarna på förskolan upp på alla pedagoger. 
Personalen på förskolorna är idag inte alltid rätt utbildade för att känna att de har den 
kunskap som krävs;  
 

Jag har inte läst någonting om ADHD i min grundutbildning utan det var något som 
dök upp senare. Det var väldigt länge sen jag gick, jag blev färdig år 1970 (Pedagog 
1).  

 
Pedagogerna på denna förskola anser att kontakten med hemmet fungerar bra. De träffas 
vid varje lämning och hämtning och har en öppen dialog om vad som har fungerat bra 
respektive dåligt. Detta anses som väldigt viktigt;  
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Det är av stor betydelse att man kan vara ärlig mot varandra. Vi talar om hur dagen 
här har varit och vi hoppas att de talar om ifall det är något speciellt t.ex. att barnet 
sovit dåligt på natten eller inte ätit som han brukar (Pedagog 2).  

 
Mamman till pojken har dessutom själv valt att öppet på ett föräldramöte berätta för de 
andra föräldrarna om barnets problematik. Pedagogerna tycker att det var ett mycket bra 
initiativ för att förhindra att andra föräldrar baktalar barnet eller dennes föräldrar. 
 

5.2 Kunskapssvårigheter - kunskapsträning 
Att barn med ADHD är väldigt rörliga och har svårt att koncentrera sig gör att de ibland 
hamnar efter de andra barnen i den kunskapsmässiga utvecklingen.  
 

Han flyter inte riktigt in i gruppen med de jämnåriga när det gäller att sitta stilla och 
arbeta med något men däremot kan han vara lika långt i utvecklingen när det gäller 
att använda kroppen t.ex. ute vid trädgårdsarbete eller dylikt (Pedagog 1).  

 
Eftersom X har en pedagog som är med honom hela dagarna sker en hel del träning 
mellan pojken och pedagogen. På eftermiddagen när det ibland blir lite stökigt och rörigt 
för X kan det ibland vara bra att ta en promenad. På promenaderna sitter X oftast i en 
vagn och pedagogen och pojken för en dialog om vad de ser. Pedagogerna på förskolan 
anser att X språkkunskaper har utvecklats väldigt mycket den senaste tiden.  
 

Han har utvecklats väldigt mycket intellektuellt, han pratar mycket bättre nu i höst än 
vad han tidigare gjort vilket gör att han mycket lättare kan visa vad han känner och 
tycker med språket istället för bara fysiskt (Pedagog 1).  
 
Han är väldigt intresserad av bilar och traktor så utifrån det kan man lära sig en hel 
del. Man kan träna olika begrepp samtidigt som man står och tittar på en traktor 
såsom färger, geometriska former och prepositioner (Pedagog 2).  

 
På förskolan jobbar man utifrån ett material som habiliteringen har utformat som handlar 
om enskild strikt träning mellan X och en pedagog. X befinner sig då i sitt ”eget rum” på 
förskolan (kommer mer information om detta rum senare i texten). Där sitter X på ena 
sidan bordet och pedagogen på andra. Det är viktigt att X har ögonkontakt med 
pedagogen och att han tränar på att hålla händerna stilla och inte röra de saker som läggs 
på bordet förrän pedagogerna säger att det är okej. Vid dessa tillfällen tränas t.ex. 
barnets förmåga att avläsa minspel samt att sätta ord på känslor.  
 

Vi jobbar med BTI- träning som står för beteende terapi intensiv och som är ett 
träningsprogram som är utformat för att träna upp koncentrationen och fokuseringen 
(Pedagog 3).  

 
Eftersom barn med ADHD har svårt att kontrollera sina impulser är detta ett sätt att träna 
upp detta. Han ska lära sig att sitta still utan att behöva röra allting som ligger framför 
honom (Pedagog 2). Träningen är utformad på så sätt att det är korta arbetspass varvat 
med korta pauser där han får välja att leka med något valfritt. Under arbetspassen är det 
bara pedagogen som bestämmer och har i förväg tagit fram det material som behövs och 
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även skrivit i hans pärm vad som görs och hur länge detta görs. När ett kort arbetspass är 
över får X ett russin som fungerar som belöning. Pojken ska aldrig känna att han 
misslyckas i träning. Pedagog 1 berättar vidare att hon har regelbundna träffar med 
föräldrarna och personalen på habiliteringen där de går igenom det som står i pärmen, 
alltså vad de har tränat på förskolan och hur hon upplever att det har fungerat. 
 

5.3 Sociala svårigheter – social träning  
Enligt pedagogerna har pojken stora svårigheter med den sociala kompetensen. Han är 
enligt mina observationer en mycket social pojke som söker mycket kontakt men har 
svårt med de regler som de andra barnen automatiskt har lärt sig vid den här åldern 
(snart 4år). Problem som ofta uppstår är att han förstör för de andra barnen i leken. 
Pedagog 3 berättar att barnen i den stora gruppen (3-5år) redan har en bestämt åsikt om 
honom. Pedagogerna får ofta höra kommentarer som t.ex. ”han bara knuffas” eller ”han 
bara förstör”. Detta är förstås uttryck som är grundade på pojkens beteende i 
barngruppen. Hans impulsiva sätt ses som att han förstör och inte kan hålla sig till 
lekreglerna eller andra sociala koder. För att undvika dessa tråkiga kommentarer jobbar 
man på förskolan med social träning.  
 

Jag och en till vuxen från LSS har social träning ett par gånger i veckan. Träningen 
är hårt styrd och syftet är att X ska lära sig att vara med andra barn, imitera gott 
beteende och lekar men också att inkludera X i gruppen och tydliggöra för de andra 
barnen att X har många bra sidor och att han kan leka som de andra barnen (Pedagog 
3). 

 
I den lilla gruppen (1-3åringar) är det lite lugnare miljö som därför passar X lite bättre. 
Men som Pedagog 2 säger är inte situationen ultimat där heller eftersom en del av de 
små barnen blir skrämda av hans okontrollerade beteende. X är väldigt rörlig och har 
ingen förståelse för att man inte kan agera likadant bland de små som med de stora 
barnen.  
 
Precis som Pedagog 2 uttryckte under intervjun kan jag i mina observationer se att hela 
dagen på förskolan är en träning i det sociala. Man måste ta hänsyn till de andra barnen, 
stå i kö, turas om m.m. och det sker hela tiden framsteg. Ena dagen kan det fungera 
väldigt bra medan nästa inte alls.  
X lekte tillsammans med två andra barn (4 och 5år) en doktorslek en dag på förskolan. 
Det fanns bara ett stetoskop vilket alla tre självklart ville ha. Han fick då flera gånger ge 
ifrån sig (frivilligt) stetoskopet för att efter en stund få tillbaka det. De andra barnen kom 
på att istället för att alla skulle vänta på stetoskopet så kunde en vara sjuksköterska och 
ge sprutor och den tredje personen kunde ge mat till den sjuka patienten. Detta gjorde att 
det fanns tre klara huvudsysslor som de tre barnen turades om att leka. Det var en 
mycket lyckad lek som höll på i 25min. Observationen stämmer bra överens med det 
Pedagog 3 säger:  
 

Jag tror att det är mycket viktigt att vi som vuxna är med och styr upp sociala 
situationer och leksituationer så att barnen ser att X också kan leka och uppföra sig 
som andra barn (Pedagog 3).  
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5.4 Fokusering på X starka sidor  
Grovmotoriken är långt utvecklad hos X och detta kan man ta vara på anser Pedagog 3;  
 

Han är duktig grovmotoriskt och tycker om att hjälpa till. Vi låter honom vara med i 
de mesta som går i vardagssysslor som dukning t ex. Han får mycket positiv 
uppmärksamhet när han klarar av att slutföra en uppgift (Pedagog 3).  

 
En viktig del i att få hjälpa till och klara av saker poängterar Pedagog 2 är att man då 
bygger upp ett självförtroende hos X. Han måste få ägna sig åt sysslor som han klarar av 
för att bli tryggare i sig själv.  
Pedagog 3 berättar att X har ett positivt och glatt humör för de mesta och delar gärna 
med sig av sin värme med kramar och annat. Pedagog 3 berättar vidare att man får 
många goda stunder med X när man ”tränar” tillsammans. Man gläds åt hans framsteg 
som blir extra tydliga när man är så nära honom.  
 
Under observationerna syntes det att X är väldigt duktig på att imitera. När man har 
sångsamling i helgrupp är han väldigt snabb att lära sig de olika rörelserna som ofta är 
till de olika sångerna. Han har ofta sin ”träningspedagog” (Pedagog 3) som han tittar på 
och härmar. Att han i samlingarna kan klara av att göra de saker som ska göras är bra för 
att stärka hans självförtroende och de andra barnens bild av honom. Man kan märka att 
framförallt de små barnen tittar på X för att själva försöka ta efter rörelserna. 
 

5.5 Miljön på förskolan  
När man observerar X på förskolan märker man tydligt att han trivs och fungerar bäst 
när det är lugnt omkring honom. Ju fler barn som är i samma rum desto mer uppspelt 
blir han.  
Ibland är det omöjligt personalmässigt att dela upp barngruppen i mindre grupper och då 
är det viktigt att man försöker hitta på någon aktivitet han kan sysselsätta sig med en 
stund.  
 

När man är själv kan det i vissa perioder hända en hel del konflikter. Han är väldigt 
rörlig och byter aktivitet väldigt ofta så man måste ständigt vara på sin vakt (Pedagog 
1). 

 
Pedagog 1 menar att det ibland kan vara svårt att styra upp en bra verksamhet när 
behoven är så olika bland barnen. Pedagog 2 uttrycker det som att ett av de mål de har är 
att försöka ge pojken ett så normalt liv som möjligt men det är inte alltid lätt och 
självklart har arbetsmiljön förändrats sen X började.  
 

Detta barn kräver betydligt mer tillsyn än de andra barnen. Arbetssituationen är lite 
jobbigare men samtidigt har man tagit sig an detta barn på ett annat sätt, på ett 
positivt sätt (Pedagog 2). 

 
Något jag observerat under mina intervjuer är hur den fysiska miljön har anpassats efter 
X behov. X har ett eget rum på förskolan som fungerar som ett kombinerat 
arbetsrum/sovrum för endast honom. Detta rum är inget rum som de ska lekas i utan där 
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sker endast träning och vilan och de andra barnen har ingen tillgång alls till rummet. Att 
han har ett eget sovrum beror både på att han har svårt att ligga stilla och tyst vid 
sövningen men också att de andra barnen ofta blev väckta när han vaknade. Han hade 
svårt att se att de andra barnen kunde behöva sova vidare utan ansåg att när han hade 
sovit färdigt hade alla barnen gjort det berättar Pedagog 1. Hur miljön är anpassad har 
betydelse för barn med diagnosen ADHD. Pedagog 3 ser det så här;  
 

Jag måste se till att han inte utsätts för alldeles för många intryck och måste samtidigt 
se till att han får möjlighet att varva ner (Pedagog 3).  

 
För mycket leksaker gör att han blir förvirrad och inte riktigt kommer till ro med något. 
På grund av detta har en hel del småsaker tagit borts från verksamheten (Pedagog 2). 
Enligt mina observationer är miljön mer anpassad på den lilla avdelningen där det inte 
finns så många små saker för det händer ofta att han bara kastar ut saker och inte leker 
med dem. För att underlätta vid t.ex. städningen och för att skapa rutiner så har varje sak 
på förskolan sin plats med ett kort på saken. T.ex. där den röda lastbilen ska stå finns det 
en bild på den röda lastbilen.  
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6 DISKUSSION 
 
I diskussionen kopplas rapportens resultat samman med tidigare forskning hämtad från 
bakgrunden. Detta kommer att varvas med mina egna åsikter. Frågeställningen som 
diskuteras är ”Hur kan verksamheten på förskolan organiseras kring ett barn med 
ADHD?”  
 

6.1 Samverkan 
 
På förskolan där jag gjorde mina intervjuer och observationer kände personalen att det 
fick hjälp från både rektorn, habiliteringen och resursteamet. Precis som Axengrip 
(2004) skriver är det viktigt att pedagogerna på förskolan får stöd från annat håll. Detta 
är en förutsättning för att barnet ska få bästa möjliga hjälp. Att rektorn är medveten om 
situationen är av stor betydelse då denne har det övergripande ansvaret. Rektorn har 
visat förståelse för att om detta barn ska kunna utvecklas och mogna krävs extra resurs i 
form av en extra pedagog. 
 

6.2 Pedagogens roll 
 
Enligt skolverkets studie (2001) är den viktigaste enskilda faktorn för en gynnsam 
utveckling hos ett barn med ADHD att den har en duktig pedagog. Enligt studien är den 
pedagog som gör de små uppoffringarna för att underlätta för barnet en engagerad och 
förstående pedagog. Även att ha tålamod och lugn är två viktiga grejer en pedagog bör 
besitta för att klara detta jobb på ett bra sätt. I studien framgår också att många föräldrar 
saknar denna egenskap hos pedagogerna de kommer i kontakt med (Skolverket, 2001). 
Enligt mina åsikter stämmer denna studie överrens bra med verkligen då man som 
pedagog måste ge av sig själv och vara beredd att ibland göra saker som inte alls var 
tänkt från början. Det räcker inte med att en pedagog är engagerad utan på en förskola 
gäller det att jobba tillsammans, mot samma mål. Juul (2005) menar att det är av mycket 
stor betydelse att alla vuxna omkring barnet har samma förståelse för problematiken och 
anlägger samma pedagogiska synvinkel. Detta kan vara ganska svårt på förskolorna med 
tanke på att det inte har samma utbildning om problematiken. På denna förskola var det 
en som i sin utbildning inte hade läst någonting och en som endast läst 7,5poäng på 
högskolan. Detta är ett bekymmer som är vanligt på förskolorna (och skolorna) som är 
svårt att komma tillrätta med. Det krävs bra samarbete mellan såväl de olika enheterna 
(habilitering, förskola, resursteam m.m.) som mellan kollegorna för att kunna 
upprätthålla gemensamma strategier, bemötande och förhållningssätt. Finns det inte tid 
för detta så bör rektorn se till att det finns det, det är trots allt rektorn som har ansvaret i 
slutändan.  
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6.2.1 Pedagogen som socialt stöd 
Pedagogerna på förskolan ansåg att det var viktigt att det fanns en vuxen med för att 
hjälpa X att lära sig de sociala reglerna. Även Juul (2005) poängterar detta med att det 
ska finnas en vuxen med. Att barn med ADHD har svårigheter med de social är mer 
regel än undantag och en av de viktigaste sakerna att fokusera på som pedagog. Fungerar 
inte det sociala på förskolan så hamnar man lätt efter i många olika sammanhang såsom 
kompisrelationer men även kunskapsmässigt då barn i denna ålder lär sig väldigt mycket 
av varandra. Den vuxne måste hela tiden ligga steget före för att kunna förutse vad som 
ska hända och i vissa fall ändra planen. Man måste alltså som pedagog kunna ”läsa av” 
barnets signaler för att veta vad som är möjligt att klara av just denna dag, just denna 
situation. Man behöver hela tiden vara beredd på att barnet ändrar spår eller tröttnar på 
det den var tänkt att göra. Detta medför att man hela tiden bör ha en extra plan och vara 
beredd att ändra strategi för att nå målet på uppgiften.  
Som jag tidigare tog upp i resultatdelen lekte pojken en dag en relativt komplicerad 
rollek med två andra barn. Denna lek var inget initiativ från vuxenhåll utan något barnen 
kom på själva. Jag fanns med i rummet som ett slags stöd (var patient) mest för att se till 
att det inte hände några dåliga saker men ansåg att pojken och de andra två barnen lekte i 
stort sett själva en mycket lång stund. Leken fungerade mycket bra med tanke på att 
precis som Beckman och Fernell (2004) skriver så har barn med ADHD svårt att följa 
regler och vill framförallt bestämma egna. I denna lek var de andra två de dominanta och 
som bestämde reglerna och han fick träna på att bara följa efter. De andra barnen fick 
här se att även han kunde klara av att följa reglerna och det förstärkte säkert hans 
självförtroende genom att faktiskt vara en i gruppen. Att styra upp olika rollekar kan 
vara ett sätt att integrera barnet med ADHD mer i gruppen. Man kan som pedagog se till 
att det finns lika många roller som barn så att barnet naturligt finns med i gruppen.  
 
Barkley (2006) menar att symptomen varierar kraftigt beroende på miljön vilket jag 
märkt tydligt under mina observationer. Att doktorsleken fungerade väldigt bra tror jag 
var på grund av att han hade lugna kamrater med sig i leken, ett lugnt och stilla rum utan 
andra barn som lekte och en vuxen som fanns med som stöd. Under denna lek syntes 
inte hans stora svårigheter med koncentration och impulsivitet. I den sociala leken tränar 
han alltså mycket mer än bara lek.  
 

6.3 God pedagogisk kunskap ger utvecklande träning 
Precis som pedagogerna säger har denne pojke svårigheter med att kontrollera sitt 
beteende och ta det lugnt i en lek. Duvner (1997) menar att den bristande 
impulskontrollen beror på otillräcklig hämning av nervimpulserna och är därför inget 
detta barn kan rå för. Detta medför även att barnet har svårt att se konsekvenserna av sitt 
handlande vilket i det här fallet är att de små barnen bli ledsna när han springer rakt in i 
dem så att de ramlar omkull. Det kan också vara så att han river ner något som de lite 
äldre barnen har byggt upp men han verkar inte förstå varför de sen blir ledsna över 
detta.  
Juul (2005) menar att barn med ADHD oftare än andra barn knuffas, slåss, spottar, 
rymmer, kastar saker och skriker elakheter men man måste då se till de underliggande 
svårigheterna barnet har. Detta beteende hör till stor del ihop med att barnet har svårt 
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med att uppfatta andras känslor, har svag perceptuell förmåga, nedsatt impulshämning 
och frustration över begränsningar i kommunikationen.  
För att undvika detta bör en pedagog hela tiden vara närvarande och försöka förhindra så 
många konflikter som möjligt. Att stilla sina impulser är något som han tränar på under 
BTI – träningen med den ena pedagogen. BTI – träningen skulle man kunna säga är en 
multimodal behandling som Hellström (2004) skriver om. Med det menas att 
behandlingen ska nå barnet i flera olika miljöer och så jobbar de kring detta barn. Denna 
behandling kombineras även med medicinering. Precis som Hellström beskriver det så 
är det uppdelat i olika delar; föräldrautbildning, åtgärder i förskolan och insatser som är 
direkt riktade till barnet. Den träning som sker i X ”eget rum” är direkt riktad till honom. 
Där får han individuell undervisning och träning med hjälp av ett arbetsmaterial men 
också genom eget material från förskolan.  
Ett viktigt mål för de psykosociala insatserna är att ge utbildning till de som är i barnets 
närhet (Hellström, 2004). Detta anser jag inte är helt tillfredställt med tanke på att som 
jag tidigare skrev fanns ingen direkt utbildning inom ADHD för två av de tre 
pedagogerna. Man får därför hoppas att det på andra förskolor fungerar lika bra som på 
denna förskola där det finns en god kommunikation mellan kollegorna.  
 
På grund av barnets svårigheter med koncentration kan det vara svårt att rikta 
uppmärksamheten på en uppgift. Koncentrationssvårigheterna är biologiskt betingade 
och gör att barnet får problem att utesluta ovidkommande stimuli samt att hålla fast 
uppmärksamheten vid uppgiften tills den är avslutad (Kadesjö, 2008). Detta är just en av 
X svårigheter enligt Pedagog 1 och gör även att han inte alltid kan vara med på de saker 
som de andra jämnåriga gör. Det är då viktigt att han får träna på sitt sätt så att han i 
största möjliga mån utvecklas i samma takt som de andra barnen.   
Eftersom X har svårigheter med just koncentrationen är det viktigt att man har korta 
arbetspass i början för att sedan försöka öka i tid. Duvner (1998) menar att man ska 
börja med pass som är 5 – 10 min långa. Det gäller att pedagogen är väl förberedd innan 
så all koncentration kan läggas på barnet. Detta är ungefär som de arbetspass som de har 
på förskolan. Man har korta pass med pauser emellan. Efter varje avslutat pass använder 
de sig av belöning i form av russin. Att använda sig av belöning kan vara en del i att öka 
motivationen hos barnen (Hellström, 2003) men kan vara svårt att behålla upp i 
skolåren. X har nu ett eget rum men att köra belöningssystem med ätbara saker kan 
starta avundsjuka och irritation bland de andra barnen. 
 

6.3.1 Stärka självkänslan 
Beckman & Fernell anser att barn med ADHD ofta har svårigheter med både grov- och 
finmotoriken men i det här fallet är åtminstone grovmotoriken väl utvecklad. Pedagog 1 
anser att detta är en av hans starka sidor som man därför bör ta vara på. Han får t.ex. 
hjälpa till med både trädgårdssysslor och kökssysslor för att stärka sin självkänsla och 
visa att han är bra på något han också. I utelek kan hans grovmotoriska styrkor stärka 
hans sociala status. När man är ute och leker eller klättrar krävs bra motorik som pojken 
i detta fall besitter.  
 
När de tränar i hans egna rum berättade Pedagog 3 att han aldrig fick känna att han 
misslyckades utan att man då visade det rätta svaret och sen berömde. Duvner (1998) 
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poängterar också hur viktigt det är att alla åtgärder som sätts in för barnet noggrant 
måste vägas mot mål som självkänsla och initiativlust. Det kan inte vara bra för 
självkänslan att hela tiden hålla på med saker man inte klarar av. Det är därför viktigt att 
man som pedagog hittar en balans mellan att träna bristfälliga förmågor och att utveckla 
sina starka sidor menar Duvner (1998). 
 
 
 
 
Fortsatta funderingar  
Jag har i min text försökt visa hur en förskola organiserar, strukturerar och lägger upp 
den pedagogiska verksamheten kring ett barn med ADHD. Mina fortsatta funderingar 
handlar om detta sätt att arbeta är överförbart till verksamheten i förskoleklassen med de 
allt högre kraven på koncentration och läs – och skrivkunskap?  
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BILAGA 1   Intervjufrågor till förskolepersonalen 
 

 
1. Vilken kunskap har du om diagnosen ADHD?  

 
 

2. Får ni något stöd från annat håll? Rektor? Specialpedagog? 
 
 
3. Hur har din arbetssituation förändrats sedan ni fick ett barn med ADHD?  

 
 

4. Skiljer sig er relation mot den relation du har med de andra barnen? 
 
 

5. Hur ser du på relationen mellan detta barn och de andra barnen i gruppen?  
 
 
6. Har ni någon social träning för barnet? Hur ser den ut i sådana fall? 

 
 

7. Vad i verksamheten är svårast för detta barn anser du?  
 
 
8. Arbetar ni något med att stärka barnet kunskapsmässigt (mer än det ni gör i 

helgrupp)? 
 
 

9. Har verksamhetens anpassats efter detta barns behov?  
 
 
10. Vad är barnets starka sidor? Arbetar ni på något sätt med att stärka dem 

ytterligare? 
 
 

11. Hur kan du som pedagog hjälpa detta barn för att underlätta i dess vardag?  
 
 

12. Anser du att det finns tillräckligt med hjälpmedel/resurser för att barnets behov 
ska bli tillfredställda?  

 
 

13. Hur ser kontakten mellan hemmet och förskolan ut?  
 
 
14. Är de andra barnens föräldrar medvetna om barnets ADHD – diagnos?  



   

BILAGA 2   Diagnoskriterier enligt DSMIV  
 

Kriterier för ADHD (Uppmärksamhetsstörning/Hyperaktivitet). 

Följande kriterier gäller för ADHD enligt svenska översättningen av DSM IV (MINI-D 
IV, 2002): 
A. Antingen (1) eller (2): 
1. Minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex månader 
till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

Ouppmärksamhet 
a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, yrkeslivet eller andra 
aktiviteter. 
b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar 
c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal 
d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, 
hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår 
instruktionerna) 
e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter 
f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet 
(t.ex. skolarbete eller läxor) 
g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (t.ex. leksaker, 
läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg) 
h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli 
i) är ofta glömsk i det dagliga livet 
2. Minst sex av följande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet har förelegat i minst sex 
månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån: 

Hyperaktivitet 
a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still 
b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas 
sitta kvar på sin plats en längre stund 
c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för 
situationen (hos ungdomar och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv känsla av 
rastlöshet) 



   

d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla 
e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv” 
f) pratar ofta överdrivet mycket 

Impulsivitet 
a) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt. 
b) har ofta svårt att vänta på sin tur. 
c) avbryter eller inkräktar ofta på andra (t.ex. kastar sig in i andras samtal eller lekar) 
B. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller 
ouppmärksamhet skall ha funnits före sju års ålder. 
C. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger inom minst två 
områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet). 
D. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning socialt, 
eller i arbete eller studier. 
E. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande störning i 
utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom och förklaras inte bättre 
av någon annan psykisk störning.  

 

      (ADHD – center, 20100103) 

 


