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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att ta reda på vilken kännedom pedagoger i en förskola hade 

om flickor med AD/HD- liknande symtom, samt undersöka hur pedagogerna ansåg att de 

arbetade och förhöll sig till flickor med AD/HD-liknande symtom. Datainsamlingsmetoden 

som användes var kvalitativa intervjuer med utvalda pedagoger på en förskola. Resultatet 

visar att majoriteten av de intervjuade pedagogerna hade kännedom om flickor med AD/HD-

liknande symtom, men det var endast en pedagog som i dagsläget kunde identifiera denna 

grupp av flickor. Flertalet av de intervjuade pedagogerna visade sig ha ett arbetssätt som 

innebar att de i första hand utgick från att anpassa miljön på förskolan och inte innehållet i 

den pedagogiska verksamheten efter den enskilda flickans behov. Slutsatsen är att mer 

information och kunskap måste nå ut till samtliga pedagoger i förskolan, för att dessa flickor 

ska kunna få det individuella stöd de har rätt till i ett tidigt skede av utvecklingen. 

 

Nyckelord: AD/HD-liknande symtom, arbetssätt, flickor, förskola, identifiering  
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1 Inledning 

Vi arbetar båda inom förskolan och har blivit intresserade av ämnet flickor med AD/HD, 

främst för att det enligt vår åsikt inte uppmärksammas tillräckligt mycket. Det skrivs mycket 

om AD/HD, men då är det i första hand generellt inriktat på pojkarnas problematik. I en 

rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2005) står det att färre flickor 

med AD/HD upptäcks än pojkar med AD/HD. En möjlig förklaring till detta är att flickornas 

symtom inte stämmer överens med vad omgivningen har för uppfattning om hur barn med 

AD/HD beter sig. Detta leder i sin tur att flickorna inte alltid får det stöd som de behöver 

(SBU, 2005). I rapporten från SBU visar det sig att flickor med AD/HD har lika stora problem 

som pojkar med AD/HD i sitt vardagliga liv. I en jämförelse med flickor utan AD/HD har 

flickor med AD/HD svårare att planera sin vardag och presterar sämre i skolan. De drabbas 

även oftare av depression och ångest.  

Socialstyrelsen (2002) skriver att forskningen om flickor med AD/HD är bristfällig, den har i 

huvudsak fokuserats på pojkar och detta har lett till att flickor med AD/HD inte har 

uppmärksammats och på så sätt underdiagnostiserats. Iglum (2004) skriver att forskning om 

AD/HD hos förskolebarn endast har varit i fokus under en kort tid, men att intresset för denna 

grupp har ökat de senaste åren. En anledning till det anser hon är att man numera generellt sett 

är överens om att en tidig upptäckt är viktig för att förebyggande insatser ska kunna sättas in i 

tid. Även SBU (2005) efterlyser forskning om flickor med AD/HD och då speciellt i 

förskoleåldern och tonåren. 

Nadeau, Littman & Quinn (2002) skriver att alla vuxna som i sitt arbete kommer i kontakt 

med barn bör bli medvetna om vilka skillnader det finns i symtomen mellan flickor och 

pojkar. SBU (2005) lyfter också fram vikten av att lärare och övrig skolpersonal får ökad 

utbildning om hur flickor med AD/HD kan få hjälp i skolan, så att dessa flickor får det stöd de 

har rätt till. Boström & Sjöblom (2005) undersökte vad lärarstudenter vid Uppsala universitet 

fick för kunskap om flickor med AD/HD under utbildningen. Resultatet visade att majoriteten 

av de tillfrågade hade kunskap om ämnet, men att de hade tillgodosett sig den kunskapen via 

frivilliga kurser på lärarprogrammet. 

Biederman et al. i Miranda, Jarque & Tárraga (2006) skriver att AD/HD på senare tid alltmer 

blivit ett folkhälsoproblem samt även en undervisningsfråga. Den anmärkningsvärda 

ökningen av antalet barn med diagnosen AD/HD de senaste fem åren har haft betydande 

effekter på utbildningssystemet, då det numera är en stor kostnadsfråga. Miranda, Jarque & 

Tárraga menar att pedagoger genom kunskap och arbetssätt kan underlätta och förebygga de 

beteendeproblem som är kopplat till AD/HD. Då barn på förskolan oftast inte hinner få 

diagnos, kommer vi fortsättningsvis att skriva om barn med AD/HD-liknande symtom. 

Eftersom detta arbete fokuserar på pedagogers kunskap och arbetssätt så kommer vi att skriva 

ur ett pedagogperspektiv. 
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1.1 Syfte 

Syftet med vår magisteruppsats är att undersöka vilken kännedom några pedagoger har om 

flickor med AD/HD-liknande symtom. Vi vill även ta reda på hur de tillfrågade pedagogerna 

anser att deras nuvarande kunskap kommer till uttryck i arbetet med flickor med AD/HD-

liknande symtom. 

1.2 Frågeställningar 

• Vilken kännedom har pedagogerna om flickor med AD/HD-liknande symtom? 

• Vilket arbets- och förhållningssätt anser pedagogerna att de använder sig av i sitt 

arbete med flickor med AD/HD-liknande symtom? 

1.3 Definition av begrepp  

Pedagog – En person som undervisar unga människor (WordNet, 2010). I detta arbete innebär 

det utbildade förskollärare och barnskötare. 

Organisatoriskt arbetssätt – Pedagogen organiserar och disciplinerar inlärningssituationen i 

första hand, vilket leder till att innehållet i inlärningssituationen får en underordnad roll 

(Nilsson, 1999). Det betyder att pedagogen utgår från hur hon bäst kan organisera miljön för 

flickor med AD/HD-liknande symtom. 

Innehållsmässigt arbetssätt – Pedagogen utgår från barnets vardagliga förståelse, förförståelse 

samt vardagserfarenheter då hon väljer undervisningsinnehållet för den enskilda flickan 

(Nilsson, 1999). Pedagogen arbetar med andra ord med att utgå från flickans behov och 

intresse när det gäller val av ämne och innehåll för att motivera flickan. 

Kombinerat arbetssätt – Long, Morse & Newman i Ogden (2003) menar att pedagoger bör ha 

ett eklektiskt synsätt, vilket innebär att de utgår från olika teorier i arbetet med barn. I detta 

arbete innebär det att pedagogen utgår från både ett organisatoriskt och innehållsmässigt 

arbetssätt. 

Rutinsituation - Ett tryggt vanemönster för barnets dagligt återkommande vård och aktiviteter 

som i detta arbete innebär på- och avklädning, samling, lunch, vila, gruppaktivitet, lämning 

och hämtning. (SOU 1972:27) 

AD/HD – Attention/Deficit Hyperactivity/Disorder (Kadesjö, 2007). 

1.4 Flickor med AD/HD 

AD/HD står för ”Attention/Deficit Hyperactivity/Disorder” och till svenska kan det översättas 

med uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet. AD/HD är en typ av 

koncentrationssvårigheter. (Kadesjö, 2007) 
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I the American Psychiatric Associations diagnostiska manual DSM-IV, delas AD/HD in i tre 

olika undergrupper: 

• Uppmärksamhetssvårigheter/hyperaktivitet, i huvudsak hyperaktivitet/impulsivitet. 
• Uppmärksamhetssvårigheter/hyperaktivitet, i huvudsak uppmärksamhetssvårigheter. 
• Uppmärksamhetssvårigheter/hyperaktivitet, i kombination. 

 

AD/HD har ett snedstreck mellan AD och HD för att poängtera att symtomen kan förekomma 

var för sig och inte endast i en kombination. (Nadeau, Littman & Quinn, 2002) 

1.4.1 Historia 

De amerikanska läkarna Strauss och Lehtinen började på 1940- och 1950-talet att undersöka 

barn till mammor som hade haft komplikationer under graviditeten eller förlossningen. 

Läkarna upptäckte hjärnskador som kunde orsaka skolsvårigheter och beteendeproblem, och 

kallade det för Minimal Brain Damage (MBD). Termen ändrades senare till Minimal Brain 

Dysfunction, då kritiker menade att det inte gick att säkerställa att det verkligen handlade om 

skador i hjärnan. På 80-talet föreslog nordiska experter att termen MBD skulle ersättas med 

DAMP (Dysfunktion i fråga om Avledbarhet, Motorik och Perception). Det ansågs vara bättre 

med en symtombeskrivande term än en orsaksförklarande term som MBD var. Det är 

huvudsakligen i Norden som DAMP används, och internationellt har termen MBD övergivits 

till förmån för AD/HD. (Kadesjö, 2007)  

1.4.2 Flickor med huvudsakligen hyperaktivitet/impulsivitet 

Den första undergruppen, flickor med huvudsakligen hyperaktivitet/impulsivitet, är nog den 

grupp som är lättast att upptäcka. Flickorna kan vara fysiskt aktiva, högljudda, trotsiga och 

aggressiva, och blir ofta tillsagda utav pedagoger. Deras humör och reaktioner på olika 

situationer kan växla mycket och kan bli oförutsägbara. En situation som upplevdes som rolig 

dagen innan kan dagen efter bli tråkig. De byter ofta aktivitet, vilken leksak de leker med och 

engagerar sig således aldrig riktigt i något. Om det är en aktivitet som kräver att de ska sitta 

ner, stannar de inte länge vid den utan rör sig ständigt. Föräldrar till flickor med 

huvudsakligen hyperaktivitet/impulsivitet beskriver ofta att de upplever sina flickor som 

annorlunda redan tidigt vid 3-4 års ålder. Den största anledning är kanske för att flickorna inte 

passar in i samhällets syn på hur en flicka ska vara, vilket gör att föräldrarna känner sig 

besvärade. Flickorna i denna undergrupp har ibland inte tillräcklig kontroll på finmotoriken, 

vilket gör att de får kämpa med handstilen den dagen de börjar skriva. De har också svårt att 

styra trycket med pennan mot pappret, vilket leder till att de får skaka loss händerna ofta när 

de ritar och skriver. De hyperaktiva/impulsiva flickorna vill gärna styra och kan vara mer 

aggressiva tillsammans med andra barn. Dessa flickor är bara en liten del av alla flickor med 

AD/HD, men av de som blir utredda och kanske senare får en diagnos hör majoriteten till 

denna undergrupp. (Nadeau et al., 2002) 
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1.4.3 Flickor med huvudsakligen uppmärksamhetssvårigheter 

Den andra undergruppen, flickor med huvudsakligen uppmärksamhetssvårigheter, är kanske 

den grupp av flickor som är allra svårast att upptäcka. Samtidigt är det troligt att det är i denna 

undergrupp som majoriteten av alla flickor med AD/HD finns. (Nadeau et al., 2002) Beckman 

(2004) skriver att dessa personer ofta är drömmande och har svårt att få saker gjorda. Även 

Lif Uddenfeldt (2002) beskriver personerna i denna undergrupp som dagdrömmande och att 

de ofta uppfattas som passiva av omgivningen samt att de uppvisar ett långsammare kognitivt 

tempo. Kadesjö (2007) nämner att barnen kan ha svårt att komma igång med olika aktiviteter 

och därför behöver pushas på. Samtidigt upplevs dessa barn inte som störande för de andra 

barnen, och därför uppmärksammas de inte på samma sätt. Zambo (2008) beskriver dessa 

barn som barn som har svårt att lyssna, följa instruktioner samt att de har lätt att ge upp när en 

uppgift blir för svår. De verkar inte lyssna när andra pratar samt har svårigheter med att 

organisera sina idéer och planer.  

Denna undergrupp riskerar även, som de andra, att bli socialt utstötta av kamrater. Iglum 

(2004) skriver att flickor i denna undergrupp har mer internaliserade problem som visar sig i 

form av ängslighet, tillbakadragenhet och nedstämdhet. Kamratrelationerna präglas ofta av 

extrem blyghet och inåtvändhet. Blachman & Hinshaw i Zambo (2008) menar att flickornas 

svårigheter med att hitta och behålla vänner leder till att de känner sig sårade och avvisade. 

De visar dock inte detta utåt utan de vänder sig inåt och kan istället bli destruktiva mot sig 

själva. Detta kan visa sig i ätstörningar, att de skadar sig själva genom att skära sig eller 

genom att de söker sig till personer med liknande problem. 

Flickor med uppmärksamhetssvårigheter men utan inlärningssvårigheter, får diagnosen 

AD/HD först högt upp i åldern om de alls får en diagnos. Många diagnostiseras aldrig utan får 

leva med sin stress. Detta leder ofta vidare till depression, eftersom deras svårigheter inte alls 

syns utåt och de samtidigt gör allt för att kompensera svårigheterna. (Nadeau et al., 2002) 

Både Socialstyrelsen (2002) och Beckman (2004) påpekar det märkliga och motsägelsefulla i 

att dessa personer har en diagnos med hyperaktivitet som beteckning trots att de saknar 

hyperaktiviteten. 

1.4.4 Flickor med både uppmärksamhetssvårigheter och 

hyperaktivitet/impulsivitet 

Flickor med både uppmärksamhetssvårigheter och hyperaktivitet/impulsivitet, den tredje 

undergruppen, är flickor som kan vara rastlösa, nervösa samt extremt pratsamma och fnittriga. 

De har lätt för att överreagera rent känslomässigt och kan visa stora humörsvängningar. Dessa 

flickor kan vara styrande och uppfattas därför av sina kompisar som antingen karismatiska 

ledartyper eller som stöddiga och envisa. En strategi som dessa flickor kan ha utvecklat för att 

dölja sina svårigheter, är att spela över och bli clownen i gruppen. (Nadeau et al., 2002)  Lif 

Uddenfeldt (2002) skriver att barn med AD/HD av kombinerad typ ofta uppvisar fler 

beteendeproblem än de andra undergrupperna. De är mer självdestruktiva och deras förmågor 
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uppfattas ofta av lärare som mer bristande inom alla områden, även relationer till kamrater. 

Det är den kombinerade typen som de flesta vetenskapliga arbeten utgår ifrån och det är också 

den undergruppen som populärvetenskaplig litteratur oftast syftar på (Beckman, 2004). 

1.4.5 Allmänt för samtliga tre undergrupperna 

1.4.5.1 Orsaker 

Nyligen presenterades resultatet från två studier i Storbritannien samt Island och dessa visade 

att det finns starka belägg för att AD/HD är genetiskt betingat. I studien jämfördes arvsmassan 

hos barn med diagnosen AD/HD, med barn som inte har fått någon diagnos. Forskarna fann 

att hos barnen med AD/HD var det dubbelt så vanligt att de hade så kallade 

kopienummervariationer i arvsmassan, vilket innebär att små delar av generna upprepas eller 

saknas. (Williams, Zaharieva, Martin, Langley, Mantripragada, Fossdal, Stefansson, 

Stefansson, Magnusson, Gudmundsson, Gustafsson, Holmans, Owen, O´Donovan & Thapar, 

2010)  

Kadesjö (2007) beskriver orsaker till AD/HD och menar att det rör sig om ”ett i huvudsak 

biologiskt betingat tillstånd där ärftliga faktorer spelat störst roll för uppkomsten” (s. 81). Han 

lyfter även fram att det för vissa barn kan handla om påfrestningar på hjärnan under 

graviditeten och förlossningen. Beckman (2004) skriver att alkoholmissbruk hos mamman 

under graviditeten kan leda till AD/HD hos barnet. Hon nämner även att mammor som röker 

under graviditeten oftare än icke-rökande mammor, får barn med AD/HD. Hur det sambandet 

ser ut vet man dock ännu inte. Nyligen presenterades en artikel i tidskriften Pediatrics där 

miljögifters påverkan på AD/HD har undersökts. Den amerikansk-kanadensiska studien visar 

att restprodukter av vissa bekämpningsmedel kan påverka nervsystemet hos barn så att de får 

svårigheter som liknar AD/HD. (Bouchard, Bellinger, Wright & Weisskopf, 2010) 

Kadesjö (2007) påpekar att barnets sociala uppväxtmiljö även påverkar hur barnet utvecklas. 

”Även om det inte är förhållanden i uppväxtmiljön som är orsaken till 

koncentrationssvårigheterna kan de förstås ha en avgörande betydelse för hur svåra och 

sammansatta problemen är” (s 22). Vetenskapliga studier har visat att barn med primära 

koncentrationssvårigheter oftare växer upp under psykosocialt missgynnade förhållanden 

(Kadesjö, 2007). 

1.4.5.2 De exekutiva funktionerna 

Det som de olika undergrupperna av AD/HD på senare år antas ha som gemensam nämnare är 

brister i hjärnans exekutiva funktioner. Dessa funktioner påverkar således både den överaktiva 

gruppen samt de med uppmärksamhetsproblem. De exekutiva funktionerna är ett relativt nytt 

begrepp inom neuropsykologin och beskrivs som de hjärnfunktioner som organiserar 

människans handlande över tid för att nå ett framtida mål. Denckla i Kadesjö (2007) beskriver 

de exekutiva funktionerna som hjärnans kontrollfunktion som styr beteenden. ”Det innebär att 

de ansvarar för att individen skall kunna organisera och planlägga sitt handlande liksom att 

anpassa det till kraven i en social situation och för att individen skall kunna reflektera över sig 
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själv och sitt handlande” (s 73). En av de mest centrala delarna i de exekutiva funktionerna är 

arbetsminnet, ett minne som alla är beroende av. Arbetsminnet kan förklaras som ett antal 

korttidsminnesfunktioner vars uppgift är att se till att medvetandet har tillgång till den 

information som hjärnan innan registrerat. Samtidigt som detta sker använder hjärnan de 

tidigare erfarenheter som behövs för att lösa uppgiften (Kadesjö, 2007). Beckman (2004) 

skriver att brister i arbetsminnet kan medföra att barnet har svårt att hålla kvar och bearbeta 

information och intryck samt får problem med att uppfatta fler instruktioner i följd. 

1.4.5.3 Komorbida tillstånd 

Komorbida tillstånd innebär tilläggssvårigheter vid exempelvis AD/HD, och det är svårigheter 

som inte direkt kan förklaras av diagnosen AD/HD. Det är mycket vanligt med komorbida 

tillstånd, nästan så att det är ett undantag ifall endast diagnosen AD/HD ställs och ingen 

tilläggssvårighet finns. Tilläggssvårigheterna kan vara inlärningssvårigheter såsom läs- och 

skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter, trotssyndrom (ODD), uppförandestörning (CD), 

depression, mani, bipolaritet, Tourettes syndrom, autism samt att barnen kan ha fått en lägre 

begåvning. Vid en AD/HD-utredning är det viktigt att ta reda på om komorbiditet 

förekommer, för att barnet ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i sin vardag. (Kadesjö, 

2007; Socialstyrelsen, 2002) 

1.4.5.4 Diagnostisering 

Socialstyrelsen (2002) skriver att det i senare studier om flickor med AD/HD framkommer att 

1-3 % av alla flickor i skolåldern har diagnosticerats med AD/HD. För att diagnosen AD/HD 

ska kunna ställas krävs det att många av symtomen ska finnas under en lång tid, och det ska 

även tas hänsyn utifrån ålder, kön och utvecklingsnivå (Beckman, 2004). I Socialstyrelsens 

rapport (2002) kan man läsa att det enligt DSM-IV finns några kriterier som bör uppfyllas för 

att diagnosen AD/HD ska kunna ställas. Det krävs att minst sex symtom antingen inom 

bristande uppmärksamhet eller inom hyperaktivitet/impulsivitet uppfylls och vissa av dessa 

symtom ska ha visat sig före sju års ålder. Från början krävdes det att alla symtom skulle ha 

visat sig innan sju års ålder, men Appelgate m.fl. i Socialstyrelsen (2002) märkte att de barn 

med i huvudsak uppmärksamhetssvårigheter ofta inte upptäcktes förrän de började skolan. 

Detta på grund av att det först i skolan började ställas krav på att hålla koncentrationen under 

en längre tid. Vidare ska symtomen uppvisas i minst två olika miljöer, exempelvis i hemmet 

och i skolan, och symtomen måste finnas under lång tid. Det krävs även att symtomen som 

uppvisas avviker markant för vad man kan vänta sig av barnet utifrån ålder, kön samt 

utvecklingsnivå. Slutligen får symtomen heller inte endast förekomma tillsammans med 

någon annan avvikelse i utvecklingen. (Socialstyrelsen, 2002) 

Gaub & Carlson samt Biederman m.fl. i Nadeau et al., (2002) påpekar att de flesta 

skattningsskalorna för föräldrar och lärare idag är inriktade på impulsivitet och hyperaktivitet, 

trots att det har visat att flickor i större utsträckning hamnar i undergruppen med 

uppmärksamhetssvårigheter. Detta gör det svårare att upptäcka flickorna i tid. Socialstyrelsen 

(2002) skriver att ” flera forskare har dessutom uppmärksammat att symtombilden hos flickor 

med ADHD skiljer sig från pojkarnas. Det har därför föreslagits att man skulle ha olika 
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kriterier för ADHD hos flickor och pojkar, för att minska risken för att flickor med ADHD 

inte får sina svårigheter igenkända då man utgår från ’pojknormen’” (Barkley, 1998a, s 47 i 

Socialstyrelsen, 2002).  

1.5 Pedagogers arbete i förskolan 

1.5.1 Identifiering 

Iglum (2004) skriver att forskning om AD/HD hos förskolebarn endast varit i fokus under en 

kort tid, men att intresset för denna grupp har ökat på senare år. En anledning till det anser 

hon är att man numera generellt sett är överens om att en tidig upptäckt är viktig så att 

förebyggande insatser kan sättas in i tid. Socialstyrelsen (2002) påpekar att det är viktigt att 

tidigt identifiera barn som är i riskzonen för att utveckla AD/HD så att det i god tid finns 

möjlighet att påverka förloppet. Kadesjö (2007) skriver att  

en väl genomtänkt förskoleverksamhet kan, likväl, om den utgår från barnets speciella 

förutsättningar, ge ett barn med olika typer av problem sådana stimulerande upplevelser och 

erfarenheter att svårigheter kan överbryggas och grunden för en positiv framtida utveckling läggas. 

Omvänt kan en dåligt fungerande förskoleverksamhet göra att barnets svårigheter blir mer 

framträdande och i värsta fall, till och med allvarligt förvärra dem. (s 171)  

Socialstyrelsen (2002) anser att ett anpassat pedagogiskt stöd till barn med AD/HD är en av 

de viktigaste åtgärderna. För att kunna ge flickor med AD/HD rätt stöd krävs först och främst 

att förskolepersonal har kunskap om problematiken, att de är uppmärksamma på tidiga tecken 

som kan tyda på AD/HD samt att de vet hur de ska anpassa sitt arbetssätt. Förskolepersonal är 

nyckelpersoner då det gäller möjligheten att upptäcka och känna igen utvecklingsavvikelser 

hos små barn. ”För att uppleva att tidig identifiering är meningsfull måste man som personal 

veta att man har något positivt att erbjuda i den stund man uppmärksammar och påpekar 

problem hos barnet eller föräldern ” (Socialstyrelsen, 2002, s 155). Även Iglum (2004) skriver 

om vikten av att pedagoger har kunskap om barn med huvudsakligen 

uppmärksamhetssvårigheter.  

Deras problem är att de vanligtvis inte lägger beslag på pedagogens uppmärksamhet i samma 

utsträckning som de hyperaktiva eleverna. Följaktligen blir de betydligt mer sällan remitterade till 

utredningar som kunde ha gjort att de fått den hjälp som krävts för att hantera svårigheterna. (s 65)  

I ett projekt, som leddes av överläkare Kopp, visade det sig att det råder en kunskapsbrist hos 

dagens pedagoger om just flickor med AD/HD. Under projektets gång ökade intresset för 

flickors neuropsykiatriska problematik generellt. Kunskapen är dock fortfarande liten, 

speciellt då det handlar om att känna igen och upptäcka flickors symtom. Under projektet 

visade det sig att det var vanligt att skolan inte såg några större problem med flickan även om 

undersökningar visade att det handlade om mycket stora problem. ”Kunskapen om 

neuropsykologiska svårigheter är fortfarande mycket liten bland skolpersonal. Bilden av en 

stökig pojke är för många fortfarande den allmänna bilden av ADHD/DAMP” (Kopp och 

Gillberg, 2003, s 6). Vidare skriver de att detta leder till att flickornas skolsituation ofta är 

bristfällig och flickor med AD/HD saknar adekvata stödåtgärder i relation till deras 
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svårigheter. SBU (2005) styrker detta då de lyfter fram vikten av att lärare och övrig 

skolpersonal får ökad utbildning om hur flickor med AD/HD kan få hjälp i skolan, så att dessa 

flickor får den hjälp de har rätt till. Zambo (2008) skriver att en anledning till att flickor med 

AD/HD inte uppmärksammas kan vara att deras beteende stämmer överens med 

omgivningens syn på hur en flicka ska vara. De visar inte sina svårigheter utåt och 

uppmärksammas då inte av pedagoger trots att flickorna, enligt Zambo (2008), lider av ett lågt 

självförtroende, samt en känsla av utanförskap gällande kamrater. 

Kopp (2010) har bevisat att flickor med AD/HD ofta helt missas eller feldiagnostiseras inom 

barnsjukvården. Undersökningen innefattar 100 flickor mellan tre och arton år, som har 

svårigheter med social interaktion, inlärningssvårigheter eller svårigheter med 

uppmärksamheten. Flickorna utreddes noga under projektets gång och det visade sig att de 

uppfyllde kriterierna för antingen AD/HD eller autism. Föräldrar till flickorna i 

undersökningen hade ofta tidigt sökt hjälp för att de varit oroade för flickans utveckling eller 

beteende redan under det första levnadsåret. Trots detta har flickorna inte fått diagnos på 

svårigheterna. Undersökningen visade även dessa flickor hade många tilläggssvårigheter, 

exempelvis depression, ångest, sömnproblem samt svårigheter med sina kamratrelationer. 

Iglum (2004) menar att det kan vara svårt att identifiera AD/HD hos små barn då AD/HD 

problematiken handlar om svårigheter med kontroll och reglering av det egna beteendet vilket 

även är typiskt för barn i de yngre åldrarna. Det är vanligt att småbarnsåldern präglas av en 

hög aktivitetsnivå, impulsivitet och att barnen har svårt att följa och avsluta en aktivitet. Om 

barnets beteende däremot inte gradvis avtar och det finns kvar långt utöver den ålder som 

vanligt hos andra barn så kan det vara tecken på AD/HD.  Gillberg (2005) har en annan åsikt 

när det gäller en tidig identifiering. Han anser att det är möjligt att uppmärksamma både den 

överaktiva och den stillsamma gruppen redan i förskoleåren. Koncentrationssvårigheter och 

aktivitetsväxlingar är typiska för de båda undergrupperna och kan märkas redan i två års 

åldern. Han menar att även den stillsamma gruppen kan under vissa stunder av dagen ha 

perioder som präglas av överaktivitet då barnet ofta byter aktivitet.  Det är dock den 

överaktiva gruppen som är lättast att uppmärksammas då de ofta anses ha ett störande 

beteende. Den stillsamma gruppen utmärker sig mer genom att de inte påverkas av tillsägelser 

i lika hög grad som de övriga barnen. Gillberg (2005) skriver vidare att ”oförmåga att lyssna, 

försenad talutveckling och överaktivitet eller snabbt växlande aktivitetsgrad är de vanligaste 

uppenbara ADHD/ DAMP- symtomen under de första åren” (s 58).  

1.5.2 Arbets- och förhållningssätt 

1.5.2.1 Miljön 

Kadesjö (2007) påtalar vikten om att se över barnets förskolemiljö så att miljön kan anpassas 

till olika barn. ”Att tänka igenom bemötande och pedagogiska förhållningssätt i barnets totala 

förskole- eller skolsituation är mer angeläget än enskilda träningsinsatser” (s 146). Barnet ska 

lära sig att se sammanhang, vilket ofta är en svårighet för dessa barn, och därför är det viktigt 

att insatserna utgår från barnets totala situation. Nordahl (2007) skriver att AD/HD ofta ses 
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utifrån ett individperspektiv, vilket innebär att problemet förläggs hos individen och inte i 

miljön barnet befinner sig. För att kunna lösa beteendeproblem krävs att man ser på 

svårigheterna i ett helhetsperspektiv. En teori som utgår från detta är systemteorin: ”En 

konkret tillämpning av systemteori på beteendeproblem innebär att man försöker finna 

sambanden mellan miljön och individens beteende och inte orsakerna till problemet” (s 10).   

1.5.2.2 Pedagogers arbetssätt  

Kadesjö (2001) beskriver pedagogers arbete med barn i koncentrationssvårigheter på två olika 

nivåer. Han menar att en lägsta nivå i undervisningen är att förhindra att onda cirklar uppstår 

runt barnet. Syftet med denna typ av pedagogik är att hjälpa barnet förbi sina största 

svårigheter. För att nå en högre ambitionsnivå i arbetet med barn i koncentrationssvårigheter 

bör pedagogen utveckla ett arbetssätt som hjälper barnet att på egen hand komma tillrätta med 

sina grundläggande svårigheter. Det innebär att hjälpa barnet att hitta egna strategier som 

hjälper barnet att hantera olika situationer. Syftet med detta arbetssätt är att barnet ska känna 

att det klarar av att hantera sina svårigheter på egen hand, och genom detta få uppleva att det 

lyckas med olika uppgifter i vardagen. Krav som är ställda efter varje barns individuella 

förmåga är en förutsättning för att barnet ska få en känsla av att framgångsrikt klara uppgifter 

på egen hand. För att lyckas med detta bör pedagogen vara väl insatt i barnets erfarenhets- och 

intressevärld. ”Barnet lär sig bara om inlärningssituationen utgår från den utvecklingsnivå 

barnet befinner sig i” (s 191). En annan viktig aspekt att tänka på när pedagogen utformar sitt 

arbetssätt är hur förklaringar och instruktioner ges till barnet. Ett barn i 

koncentrationssvårigheter har svårt att hålla fler tankeled i huvudet samtidigt, arbetsminnet, 

och detta leder till att korta förklaringar och instruktioner som hör direkt till uppgiften 

fungerar bäst för barn i koncentrationssvårigheter. Pedagogen kan även hjälpa barnet med att 

utveckla sin egen problemlösningsförmåga för att barnet ska bli bättre på att lära. Detta kan 

göras genom att påminna barnet att stanna upp och tänka efter inför en uppgift. Syftet med att 

stanna upp och tänka efter är att utveckla barnets egen förmåga att handla på ett eftertänksamt 

sätt. Barnet ska efterhand uppleva att det på egen hand kan planera, kontrollera och övervaka 

sin egen inlärning. Pedagogen kan även hjälpa barnet att bli medvetet om vad det är som stör 

inlärningen, exempelvis saker runt barnet som leder tankarna bort från uppgiften. Genom att 

göra barnet medvetet på detta lär sig barnet hur det själv ska organisera miljön så att det får 

större möjligheter till att koncentrera sig på uppgiften. Den vuxne bör hela tiden fungera som 

ett ”hjälpjag” till barnet, se barnets reaktioner och ingripa i tid innan barnet misslyckas.  

1.5.2.3 Positiva förstärkningar 

Socialstyrelsen (2002) skriver att det som framför allt är svårt för personer med AD/HD är att 

klara av att behålla uppmärksamheten, särskilt i situationer som inte är tillräckligt intressanta 

och spännande. Pedagogen har en viktig roll i att hjälpa barnet att hålla fokus. Om personen 

inte får återkoppling på det hon gör, avleds ofta uppmärksamheten till något annat. ”Det 

innebär att problemen varierar med typ av aktivitet och hur omgivningen ser ut, t.ex. i vad 

mån det finns någon som uppmuntrar, ger beröm och vid behov återför till uppgiften” 

(Socialstyrelsen, 2002, s. 19). Wirkberg i Lif Uddenfeldt (2002) anser att barn med AD/HD är 



15 

 

starkt motivationsberoende och menar att de är beroende av positiva förstärkningar. För att 

dessa förstärkningar ska fungera på bästa sätt krävs det att motivationshöjande insatser ges 

omedelbart till barnet efter önskvärd handling, samt att de ges direkt i den miljö som barnet 

har svårigheter i. Att förstärkningen ska ges i den miljön barnet befinner sig i förklarar Lif 

Uddenfeldt (2002) med att barn med AD/HD ofta har svårigheter att generalisera sina 

erfarenheter och kunskaper till andra situationer. Miranda, Jarque & Tárraga (2006) menar att 

pedagoger kan påverka barnens beteende och utveckling genom ett medvetet arbetssätt. 

Insatserna för dessa barn måste ske i den naturliga miljö där barnen är, vilket bland annat 

innebär hem och skola. Deras studie har visat att barn med AD/HD markant förbättrar sitt 

beteende genom att läraren ger omedelbar positiv förstärkning och belöning vid önskvärt 

beteende. För att tydliggöra positivt beteende hos barnet nämner författarna att pedagoger kan 

använda sig av bilder med glada ansikten vid önskvärt beteende samt bilder av ledsna 

ansikten vid beteende som ej är önskvärt. Då barnet har fått fler glada ansikten än ledsna så 

får barnet välja något att göra som det tycker om, som en belöning. De betonar även vikten av 

att pedagogerna måste fungera som ett kompletterande stöd även åt de barn som får medicin 

mot AD/HD, då endast 70- 80% av de behandlade svarar positivt på medicineringen. För att 

belöningssystem samt positiva förstärkningar ska få rätt effekt, påpekar de att lärare som 

arbetar med barn med AD/HD måste få träning i användandet av metoden samt att de under 

arbetets gång ges kontinuerligt stöd. (Miranda, Jarque & Tárraga, 2006) Även Kadesjö (2001) 

poängterar vikten av att ge barn i koncentrationssvårigheter så mycket positiv uppmärksamhet 

som möjligt. Han menar att om barnet känner att det ofta misslyckas skapar det en 

ambitionsnivå hos barnet som är alldeles för låg i förhållande till barnets riktiga förmåga. 

Barnet tror inte på sig själv och ger ofta upp innan det ens försökt. Pedagogen kan motarbeta 

denna låga ambitionsnivå genom att konkret visa vad barnet faktiskt klarar i olika situationer.   

1.5.2.4 Struktur 

När man arbetar med barn med AD/HD-liknande symtom är det viktigt att alla vuxna runt 

barnet har ett gemensamt synsätt.  Med ett gemensamt synsätt och likartat bemötande ökar 

förutsättningarna för att barnet ska få en positiv utveckling. För att undvika att det ställs 

överkrav på barnet är det av vikt att man som vuxen noga tar reda på barnets förutsättningar 

och arbetar vidare utifrån dem. Barn med AD/HD-liknande symtom mår allra bäst av en 

välstrukturerad och förutsägbar dag. Detta gäller både i hemmet med exempelvis morgon- och 

kvällsrutiner samt på förskolan, eftersom barnet då vet vad som ska ske vid olika tidpunkter 

på dagen. Ett sätt att konkretisera dagen eller olika tillfällen av dagen på är att använda sig av 

bilder som sätts upp i ett schema, och på så vis kan barnet själv se på bilderna vad som ska 

hända. Barnet kan behöva hjälp med att fokusera på det väsentliga i en uppgift och att få 

sammanhang förklarade för sig, för att kunna organisera och strukturera det som ska göras. 

Även i denna situation kan nedskriva instruktioner och bilder vara till stor hjälp för barnet när 

olika uppgifter ska utföras.  En viktig sak är att uppmuntra och berömma barnen när de gör 

något bra eller klarar av en situation på ett adekvat sätt. Det är lätt att det fokuseras på det 

oönskade beteendet, ifall man som vuxen ständigt tillrättavisar barnet. Den vuxne bör fundera 

på vad som kan låta passeras för att inte ge barnet uppmärksamhet vid negativa beteenden, 
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utan istället fokusera på den positiva uppmärksamheten vid önskat beteende. Gränssättning 

vid oacceptabelt uppförande är dock nödvändigt, men den vuxne bör fundera igenom en 

strategi så att barnet kan bemötas på ett lugnt sätt. Så fort barnet slutar med det oönskade 

beteendet ska den vuxne ge beröm. Som vuxen ska man vara tydlig, enkel, rak och kortfattad i 

sin kommunikation, då en för lång förklaring bara förvillar barnet. Ett framgångsrikt sätt att 

kontrollera att barnet förstått instruktionen eller uppgiften är att be dem upprepa det man har 

sagt. (Hellström i Beckman, 2004) 

Även Kadesjö (2001) anser att barn i koncentrationssvårigheter är i behov av hjälp och stöd 

då det gäller att skapa struktur i sin kaotiska tillvaro. Strukturen hjälper barnet att veta hur 

förskoledagen ser ut och leder till att barnet slipper oroa sig för vad som ska hända. 

Pedagogen kan skapa struktur i vardagen med yttre ramar, ingripanden och rutiner, vilket 

hjälper barnet att minska antalet splittrade intryck och situationer då det måste välja. ”Det 

välkända kommer att fungera som barnets livlina” (s 156). Målet är att den yttre strukturen i 

vardagen efter hand internaliseras så att barnet alltmer klarar av att på egen hand hantera en 

omvärld som är ostrukturerad. 

1.5.2.5 Sociala relationer 

Kadesjö (2007) skriver att barn i förskoleåldern bäst lär sig genom lek och aktiviteter som de 

själva finner meningsfulla. Barn i koncentrationssvårigheter kan dock inte på samma sätt som 

andra barn tillgodogöra sig de färdigheter de får genom leken, då de inte är riktigt medvetna 

om hur effekten av en handling uppstod. Pedagogen har en viktig roll i att göra barnet 

medvetet om vad det faktiskt gör för stunden. Även Lif Uddenfeldt (2002) påtalar vikten av 

att pedagogen är ett ”hjälpjag” i barnets lek. Hon menar att sociala relationer är oerhört 

viktiga för alla människor och då barn med AD/HD ofta har svårt med dessa, krävs det att 

pedagogen tidigt sätter in rätt stöd till barnet så att barnet ej avvisas från kamratgruppen. 

”Forskning (Landau, Milich & Diener, 1998; Hogden, Cole & Boldizar, 2000) visar att en av 

de starkaste faktorerna för såväl samtida som framtida anpassningssvårigheter är att under 

hela sin uppväxt bli avvisad av andra barn. Att inte vara omtyckt av sina jämnåriga är 

känslomässigt mycket svårt för alla barn” (Lif Uddenfeldt, s 219). Vidare skriver Lif 

Uddenfeldt att detta gäller även den andra undergruppen, de barn som är blyga, ängsliga och 

tillbakadragna. Även de ses som udda och anses inte som roliga att leka med, då de inte vet 

hur man gör.  

Jansson i Gustavsson (2004) menar att pedagogen i förskolan bör ha ett förhållningssätt som 

handlar om att försvara gemenskapen. Detta innebär att alla individers olikheter ska hanteras 

som något som kan bidra till gruppen. För att olikheter mellan individer ska respekteras måste 

pedagogen göra dem kända och erkända i hela gruppen. Delaktighet i gemenskapen innebär 

att olikheter ska införlivas och inte utraderas. Jansson skriver vidare att det i förskolan finns 

två olika kulturtyper: omsorgskultur samt lekkultur. Omsorgskulturen är vertikal där den 

överordnade parten förfogar över makten och resurserna. Denna kultur råder oftast mellan 

vuxna och barn där den vuxne förfogar över barnet. ”Omsorgsuppgiften definieras i första 

hand av omsorgsgivaren medan omsorgstagaren är föremål för denna uppgift” (s 175). 
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Lekkulturen är däremot horisontell där parterna möts jämlikt då det handlar om att skapa 

tillsammans. Dessa relationer präglas ofta av barn-barn relationer och är något som barnen 

med tid växer in i. Jansson anser att målet för pedagoger bör vara att ge alla barn tillgång till 

horisontella lekkulturer där de ingår i jämlika grupper och samskapar tillsammans med barn 

på jämlika nivåer.  Barn som ännu inte lärt sig lekens regler fastnar ofta i en omsorgskultur i 

sin lek där kamraterna fungerar som omsorgsgivare för barnet och inte som en jämbördig 

lekkamrat. ”Kamratkontakt och samspel med jämnåriga är viktigt, både som 

utvecklingsstimulans och som rättighet” (s. 178). För att bli en jämlik lekkamrat måste barnet 

behärska lekens olika spelregler. Barnet måste exempelvis veta hur det träder in i en pågående 

lek, dvs. att ställa sig på lagom avstånd från den plats där leken pågår, iaktta vad som händer 

och lista ut vad lektemat är. Efter det bör barnet klara av att skapa ett eget bidrag till den 

pågående aktiviteten för att sedan träda in i leken och utföra sin idé. Väl i leken måste barnet 

även ha en liknande förståelse av det symboliska rummet. Det innebär att samtliga deltagare 

har samma förståelse av rekvisita samt vilka olika lekroller de olika kamraterna har. Barnet 

måste även verbalt kunna kommunicera med andra samt ha en delad uppfattning om lekens 

sociala normer, exempelvis turtagning och konfliktlösning. För att interventioner från 

pedagogen ska fungera måste hon tona ner den ofta rådande omsorgskulturen, träda in i 

lekkulturen och ansluta insatsen till den kulturella normen. Pedagogen bör alltså vara väl 

insatt i den pågående leken för att kunna vara ett stöd för barnet. Grundregeln är att 

pedagogen respekterar och bekräftar gruppens pågående aktivitet, samtidigt som hon ska ge 

stöd åt det barn som behöver det.  

1.6 Styrdokument 

1.6.1 Skollagen 

I De allmänna föreskrifterna i skollagen står det i paragraf 2 att hänsyn ska tas till elever i 

behov av särskilt stöd. Detta tydliggörs ytterligare i kapitel 2a paragraf 3, där det går att läsa 

att ”Förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen skall utgå från varje barns behov. Barn 

som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den 

omsorg som deras speciella behov kräver”. (Skolverket, 2010) 

Detta innebär att samtliga pedagoger i förskolan ska kunna anpassa förskolans pedagogiska 

verksamhet så att en flicka med AD/HD-liknande symtom får det stöd som hennes speciella 

behov erfordrar.  

1.6.2 Läroplanen för förskolan 

I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/06) står det att ”Hänsyn skall tas till barnens olika 

förutsättningar och behov” (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 4). Vidare går det att läsa att 

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

eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna 

behov och förutsättningar” (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 5). I Lpfö 98/06, under 

riktlinjer gällande utveckling och lärande, står det att alla som arbetar i förskolan ska 
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”…särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin 

utveckling” (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 10), samt att ”Arbetslaget skall ge stimulans 

och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag” 

(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 10). 

Med andra ord ska pedagoger som arbetar i förskolan besitta kunskap att kunna identifiera en 

flicka med AD/HD-liknande symtom, för att överhuvudtaget kunna ge henne det stöd hon har 

rätt till. Pedagoger i förskolan är skyldiga att se till den individuella flickans behov och ge 

henne det stöd hon behöver för sin utveckling, både då det handlar om organisation av miljö 

samt innehåll i den pedagogiska verksamheten. 

1.6.3 Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen är en överenskommelse mellan 92 regeringar och 25 internationella 

organisationer, om hur man på bästa sätt ska anordna undervisningen för barn, ungdomar och 

vuxna i behov av särskilt stöd. I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) står 

det om vikten av att pedagogerna kan identifiera mycket små barn som har särskilda 

undervisningsbehov.  

Tillsynen av småbarn bör utvecklas och pedagogiska program för barn upp till sex års ålder bör tas 

fram och/eller ges en ny inriktning för att främja deras fysiska, intellektuella och sociala 

utveckling och stärka deras mentala beredskap för den reguljära skolundervisningen. (s 30) 

Detta betyder att förskolans pedagoger ska se till alla barns behov under förskoletiden, även 

en flicka med AD/HD-liknande symtom. Pedagogen är skyldig att individuellt utrusta henne 

med de verktyg hon kommer att behöva inför den kommande skolundervisningen. 
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2 Metod 

Vi har valt en fenomenografisk ansats för vår undersökning. Patel & Davidson (2003) skriver 

att fenomenografi är en forskningsansats med fokus att studera uppfattningar. Denna 

forskningsansats utvecklades under 1970-talet av den svenske pedagogen Marton som en 

kvalitativ metod med syfte att studera lärande. ”Syftet med en fenomenografisk analys riktas 

mot hur fenomen i omvärlden uppfattas av människan”(s 33). Larsson (1986) lyfter fram 

ordet uppfattning som ett viktigt begrepp och menar att det inte handlar om vilken åsikt en 

person har, utan vad man tar för självklart. ”På så sätt kan man säga att uppfattningar ofta är 

den oreflekterade grund på vilken åsikter vilar”(s. 21) I fenomenografisk forskning arbetar 

forskaren oftast med öppna, kvalitativa intervjuer där den intervjuade ges möjlighet att 

beskriva sin uppfattning av ett fenomen med egna ord. Forskaren transkriberar därefter 

intervjuerna och analyserar sedan dessa i fyra steg: 

1 bekantar sig med data och skapa ett helhetsintryck; 

2 uppmärksammar likheter och skillnader i intervjumaterialet; 

3 kategoriserar intervjupersonernas åsikter i beskrivningskategorier, samt: 

4 studerar den underliggande strukturen i kategorisystemet. 

Under processen läser och sorterar forskaren materialet från intervjuerna tills mönster blir 

tydliga. Från början består mönstren av olika kategorier under vilka de olika berättelserna kan 

kategoriseras. De olika kategorierna ska inte överlappa varandra utan skilja sig från varandra. 

I det sista steget organiseras de olika kategorierna i relation till varandra. Fenomenografins 

syfte är inte att hitta teorier i form av slutgiltiga lagbundenheter, då människors uppfattningar 

kan förändras med tiden. (Patel & Davidson, 2003)  

2.1 Urval av undersökningsgrupp  

Urvalet innefattar sex pedagoger på en förskola. De utvalda pedagogerna besitter olika lång 

erfarenhet av barn i koncentrationssvårigheter. Förskolan valdes ut då vi på förhand visste att 

det är en förskola där pedagogerna överlag har lång erfarenhet av barn i behov av särskilt 

stöd. Därigenom anades att en del kunskap om flickor med AD/HD-liknande symtom skulle 

finnas för att få svar på våra två frågeställningar, både gällande pedagogernas befintlig 

kännedom om flickor med AD/HD-liknande symtom, samt deras arbets- och förhållningssätt 

med dessa flickor.  

Pedagogerna till undersökningen valdes ut genom att en skriftligt ställd fråga delades ut till 

samtliga 20 pedagoger på den utvalda förskolan på ett personalmöte. Frågan som ställdes var 

om de ville delta i en undersökning som innebar att de skulle bli enskilt intervjuade i ämnet 

barn i koncentrationssvårigheter. Av dessa 20 pedagoger svarade sex stycken att de var 

intresserade att delta i undersökningen. Samtliga sex pedagoger valdes då ut till studien. Då 
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bortfallet blev relativt stort ledde till att vi fick använda oss av de som svarade att de ville 

delta, detta kallar Patel & Davidson (2003) för en tillgänglig grupp.   

Intervjupersonerna till intervjuomgång två valdes ut då de i den första intervjun visade att de 

hade mycket kunskap samt många idéer inom de två områden vi ville undersöka, pedagogers 

arbets- och förhållningssätt, samt hur pedagogers kunskaper kan vidareutvecklas i ämnet 

flickor med AD/HD-liknande symtom. Denscombe (2009) kallar dessa personer för 

nyckelpersoner då de valts ut för att vi vill gå på djupet i en speciell situation, samt utforska 

det specifika.  

Till intervjuomgång tre valdes samtliga sex pedagoger ut igen. Syftet med denna 

intervjuomgång var undersöka om pedagogernas könssyn kan påverka identifieringen av 

flickor med AD/HD-liknande symtom.  

2.2 Datainsamlingsmetod 

Undersökningen har utförts med hjälp av kvalitativa intervjuer, vilken är en vanligt 

förekommande datainsamlingsmetod i fenomenografisk forskning (Denscombe, 2009). Syftet 

med intervjuerna är att studera vilka tankesätt de utvalda pedagogerna besitter om flickor med 

AD/HD- liknande symtom, då fenomenografin har som fokus att studera människors olika 

uppfattningar.  

Patel & Davidson (2003) skriver att ”med kvalitativt inriktad forskning menar man forskning 

där datainsamlingen fokuserar på ’mjuka’ data, t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och 

tolkande analyser, oftast verbala analysmetoder av textmaterial” (s 14). Denscombe (2009) 

menar att intervjuer är en av de mest flexibla metoderna för insamling av data. ”Intervjuer 

möjliggör en undersökningsriktning som utvecklas och förändras under arbetets gång” (s 

268).  Intervjuerna gör det även möjligt för oss att gå på djupet i ämnet samt har en hög 

svarsfrekvens jämfört med enkäter, då intervjuerna är bokade på förhand. Denscombe skriver 

även att intervjuer tar tillvara på de intervjuades prioriteringar. ”Intervjuer är en bra metod för 

att producera data som baseras på informanternas prioriteringar, åsikter och idéer. 

Informanterna har möjlighet att utveckla sina idéer, förklara sina synpunkter och identifiera 

vad de anser vara de centrala faktorerna” (s 267).   

I intervjuomgång ett intervjuades samtliga sex pedagoger med en semistrukturerad 

intervjuform. Det innebär att ett antal öppna frågor förbereddes, men vi var flexibla i 

intervjuerna när det gällde frågornas ordningsföljd (se bilaga 1). Denscombe (2009) skriver att 

meningen med en semistrukturerad intervju är att låta de intervjuade pedagogerna utveckla 

sina tankar och idéer fritt och prata mer noga om de ämnen som intervjuaren tar upp. Alla 

intervjuer inleddes med ett antal frågor om pedagogernas bakgrund, erfarenhet och utbildning. 

Syftet med detta var att låta de intervjuade pedagogerna finna sig tillrätta och slappna av för 

att sedan komma in på de frågor som var av vikt för undersökningen. Dessa ämnesfrågor 

förbereddes utifrån den litteratur vi läst inom ämnet flickor med AD/HD-liknande symtom, 

och som ansågs väsentliga att ställa för att få svar på de två frågeställningarna.  
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För att ytterligare utforska två av de sex pedagogernas tankar genomfördes en enskild 

fördjupad intervju med pedagogerna. Intervjuerna varade upp till en timme, vilket Denscombe 

(2009) menar är viktigt för att kunna tränga djupt in i frågorna när de uppträder. De 

intervjuade ska även ges möjlighet att ta upp frågor som de själva anser vara viktiga. Dessa 

två intervjuer var ostrukturerade med syfte att de intervjuade helt skulle få använda sina egna 

ord samt fullfölja sina tankar. Vi ville ingripa så lite som möjligt i intervjun och satte igång 

intervjun genom att endast introducera ämnet. På förhand hade ett antal frågor inom ämnet 

förberetts, som vi kunde ta hjälp av ifall intervjun stannade av (se bilaga 2). Dessa frågor 

förbereddes efter att materialet från den första intervjuomgången analyserats och kopplats till 

relevant litteratur. Syftet med detta var att de intervjuade pedagogerna skulle få 

vidareutveckla sina tankar och idéer som lyftes fram vid intervjuomgång ett. Pedagogernas 

tankar skulle i denna intervju fördjupas angående deras kunskap om flickor med AD/HD-

liknande symtom, samt om förhållnings- och arbetssättet med denna grupp.  

Under analysen av materialet och litteraturen väcktes en fundering om pedagogernas syn på 

könen kan påverka hur tidigt pedagogerna kan upptäcka flickor med AD/HD-liknande 

symtom samt om deras arbetssätt med flickorna kan påverkas av könssynen. Samtliga 

pedagoger intervjuades igen och till alla ställdes fyra frågor (se bilaga 3). Dessa frågor 

handlade om vilken generell syn de enskilda pedagogerna har på flickor respektive pojkar.  

Nedan följer en utförlig redovisning av vårt tillvägagångssätt. Denscombe (2009) skriver om 

vikten av en tydlig redogörelse av metoder i kvalitativ forskning. Det ska vara möjligt för en 

annan forskare att granska forskningsprocessen samt upprepa forskningen. 

2.3 Genomförande  

Som tidigare nämnts valdes pedagogerna till studien ut genom en skriftligt ställd fråga som 

delades ut på ett personalmöte på den utvalda förskolan då samtliga pedagoger var 

närvarande. Detta för att svaren snabbt skulle kunna samlas in från alla pedagoger och på så 

sätt få in svar från samtliga 20 pedagoger. När samtliga skriftliga frågor från personalmötet 

samlats in och lästs, kontaktades de sex pedagoger som var intresserade att delta enskilt i 

undersökningen via telefon. Ett förslag på datum och tid för intervju gavs till varje pedagog. 

Efter deras samtycke bokades datumet och det bestämdes att samtliga intervjuer skulle 

genomföras i ett ostört rum på förskolan där pedagogerna arbetar.  

I den första intervjuomgången intervjuades samtliga sex pedagoger med semistrukturerade 

intervjuer. Alla intervjuer var personliga och de som närvarade vid varje intervju var den 

intervjuade samt vi två som genomförde undersökningen. Intervjuerna genomfördes enskilt 

med varje pedagog i ett rum på den aktuella förskolan. Rummet bokades i förväg för att 

försäkra oss om att vi fick sitta ostörda. Innan samtalets början klargjordes undersökningens 

syfte, intervjuns ungefärliga längd och vetenskapsrådets etiska krav. Under intervjuerna var vi 

lyhörda för pedagogerna och anpassade frågornas följd så samtalet utvecklades naturligt. 

Samtliga intervjuer spelades, efter pedagogernas tillåtelse in samt kompletterades med 

fältanteckningar. Inspelningarna av intervjuerna gjordes på en privat bärbar dator. Arbetet 
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delades upp mellan oss så att en intervjuade samtliga pedagoger och en förde kompletterande 

anteckningar till inspelningen om vad som sades i intervjun. Samtliga intervjuer tog mellan 

20-30 minuter. Alla intervjuade pedagoger fick sedan läsa igenom resultatet av intervjuerna. 

Avsikten med detta var att pedagogerna skulle godkänna att intervjun fick användas i denna 

form i arbetet, samt för att försäkra oss om att allt uppfattats korrekt eller se om pedagogerna 

ville tillägga något mer. 

Till den andra intervjuomgången kontaktades två av pedagogerna enskilt genom ett 

telefonsamtal. Varje pedagog tillfrågades om de ville delta i en fördjupad intervju som skulle 

ta ungefär en timme att genomföra. Denna gång fick pedagogerna i förväg muntlig 

information om vad de två olika intervjuerna skulle handla om. Syftet med detta var att 

pedagogerna gavs möjlighet att förbereda sig på intervjun för att kunna ge så uttömmande 

svar som möjligt. Intervjuerna genomfördes enskilt med varje pedagog i samma rum på den 

aktuella förskolan. Innan intervjun startade informerades pedagogerna om intervjuns syfte 

samt om vetenskapsrådets etiska krav. Efter pedagogernas tillåtelse spelades även dessa 

intervjuer in samt kompletterades med fältanteckningar och de pågick mellan 45 minuter och 

en timme. Pedagogerna fick på samma sätt som den första intervjun läsa igenom utskriften för 

att godkänna att intervjun fick användas i denna form i arbetet, samt för att försäkra oss om att 

allt uppfattats korrekt eller om pedagogerna ville tillägga något mer. 

Några dagar efter den andra intervjun kontaktades samtliga sex pedagoger enskilt via telefon 

och fick frågan om de kunde ställa upp på en kort kompletterande intervju, som skulle ta 

högst 10 minuter. Frågorna vid detta intervjutillfälle handlade om vilken generell syn de 

enskilda pedagogerna har på flickor respektive pojkar. Ingen av pedagogerna visste på 

förhand vad frågorna skulle handla om. Samtliga intervjuer genomfördes i samma rum på 

förskolan där pedagogerna arbetar.  Pedagogerna informerades åter om vetenskapsrådets 

etiska aspekter och efter pedagogernas tillåtelse spelades fem av sex intervjuer in på en privat 

bärbar dator, samt kompletterades med fältanteckningar. En pedagog ville inte att intervjun 

skulle spelas in, och då förde vi båda anteckningar istället.  

2.3.1 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2006) skriver att forskaren är skyldig att följa de forskningsetiska 

principerna. Dessa är till för att skydda individerna som deltar i forskningen. 

Individskyddskravet delas in i fyra allmänna huvudkrav på forskningen:  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som deltar i undersökningen om 

dess syfte samt vilken uppgift deltagarna har i projektet. De som deltar ska informeras om vad 

forskningen handlar om så att de kan ta ställning om de frivilligt vill delta. Deltagarna ska 

informeras om att deltagandet i undersökningen är frivilligt samt att de när som helst har rätt 

att avbryta sitt deltagande. Forskaren ska även upplysa deltagarna om att uppgifterna som 

deltagarna lämnar ut i undersökningen endast kommer att användas i forskningssyfte. Denna 

information kan lämnas till deltagarna muntligt eller skriftligt. 
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Samtyckeskravet betyder att de som deltar i undersökningen har rätt att bestämma över sin 

medverkan själva. I undersökningar som kräver aktiv insats av deltagarna ska deras samtycke 

alltid inhämtas. Deltagarna har rätt att själva bestämma hur länge de ska delta i 

undersökningen samt själva kunna avbryta sin medverkan utan att det får negativa 

konsekvenser för den enskilde deltagaren. 

Konfidentialitetskravet innebär att samtliga deltagare i undersökningen ska skyddas och ges 

anonymitet. För att skydda de som deltar ska forskaren garantera att all information som 

kommer fram under undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt. Materialet ska 

forskaren förvara på ett säkert sätt, och forskaren ska presentera resultatet av forskningen på 

ett sätt så att deltagarnas anonymitet säkerställs 

Nyttjandekravet betyder att de uppgifter deltagarna lämnar ut endast får användas för 

forskningsändamål. Forskaren får inte använda uppgifterna i andra icke-vetenskapliga syften. 

De intervjuade pedagogerna har frivilligt deltagit i studien, samt har innan undersökningens 

start muntligt informerats i stora drag om ämnet. Anledningen till att vi frågade om de ville 

delta i vår studie som handlade om barn i koncentrationssvårigheter och inte flickor med 

AD/HD-liknande symtom var att vi inte ville att de skulle kunna läsa på om ämnet innan 

intervjuerna. Ifall pedagogerna hade fått exakt information om vad intervjuerna skulle handla 

om såg vi en risk att de på egen hand skaffade sig kunskap i ämnet. Samtliga sex pedagoger i 

undersökningen har innan intervjuernas start utlovats konfidentialitet. De har även informerats 

om att de inte behöver svara på samtliga frågor och att de när som helst har rätt att avbryta 

intervjun.  

Samtliga pedagoger gav sitt tillstånd till att den första intervjun spelades in på bärbar dator. 

De informerades även om att det de sa i intervjun endast används till undersökningen, samt att 

de i uppsatsen inte nämns vid sina riktiga namn. Pedagogerna informerades även om att det 

inspelade materialet samt fältanteckningarna kommer att förstöras efter att magisteruppsatsen 

är godkänd.   

För att värna om de intervjuade pedagogernas konfidentialitet nämns det inte i resultatet 

vilken ålder, utbildning eller erfarenhet de olika pedagogerna har, då de lätt skulle kunna 

identifieras av medarbetarna på förskolan. Då samtliga intervjuade pedagoger är verksamma 

på samma förskola har vi varit än försiktigare med hur vi har presenterat resultatet. 

Intervjupersonerna har i resultatdelen fått fingerade namn, för att säkra deras konfidentialitet. 

I redovisningen av undersökningens data har vi noga tänkt igenom så att ingen annan än 

pedagogerna själva kan identifiera sig. På grund av detta refereras ej citat som går att avläsa 

vem som har sagt det. Trost (2005) skriver att ”citat som kan avslöja identiteten skall vara 

bannlysta” (s 109). Samtliga pedagoger har även läst igenom och godkänt resultatdelen. Detta 

för att försäkra oss om att de inte känner sig missförstådda eller igenkända.  
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2.4 Databearbetning  

Samtliga intervjuer sammanställdes först var för sig. Detta för att det skulle bli tydligare och 

lättare att analysera resultatet. Trost (2005) skriver att det finns olika sätt att gå tillväga för att 

göra materialet tillgängligt för analys. Vi valde att lyssna till vad som sades på inspelningen 

och sammanfattade skriftligt ordagrant varje enskild intervju. Pedagogernas svar 

omstrukturerades även efter intervjuerna så att de skulle ha samma struktur, detta för att 

underlätta analysen. Fördelen med denna metod är, enligt Trost (2005), att man tar bort allt 

oväsentligt material för studien samt att det gör det mer lätthanterligt att analysera.  

I kvalitativa intervjuer vill man ofta få fram olika mönster så att mönstret blir en analytisk 

kategori. För att få en överblick av materialet och för att synliggöra mönster finns det olika 

metoder som kan användas. Vi valde att läsa igenom utskrifterna av intervjuerna och använde 

överstrykningspennor i olika färger, för att synliggöra mönster mellan de intervjuade 

personerna. Olika mönster bland de intervjuade blev då synliga, några få som liknande 

varandra samt de som skilde sig åt mellan de intervjuade pedagogerna. Detta presenteras i 

resultatet där vi även utgått från våra frågeställningar. I resultatet har svaren från de 

intervjuade pedagogerna sammanställts till en text där även citat från intervjupersonerna 

varvats in. I resultatet nämns de sex pedagogerna med fingerade namn, och vi har valt att 

presentera pedagogerna som Alva, Beata, Cecilia, Doris, Emma och Frida. 
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3 Resultat 

Samtliga sex intervjuade pedagoger har en pedagogisk utbildning och arbetar idag med barn 

mellan 2,5 – 6 år. Pedagogerna har arbetat inom förskolan under olika lång tid, från 2 till 30 

år. Två av de intervjuade har utbildning inom specialpedagogik, de andra har fått erfarenhet 

av specialpedagogik under de år de har arbetat. Samtliga pedagoger påpekar att flickor med 

AD/HD inte har tagits upp under deras grundutbildning. En av pedagogerna har tagit del av 

den senaste forskningen inom specifikt flickor med AD/HD genom sin utbildning. På 

förskolans personalmöten förekommer pedagogiska diskussioner, men ämnet flickor med 

AD/HD har aldrig diskuterats.  

3.1 Vilken kännedom har de intervjuade pedagogerna om flickor 

med AD/HD-liknande symtom? 

Samtliga sex pedagoger anser att de har tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att kunna 

identifiera den aktiva gruppen av flickor med AD/HD-liknande symtom. Vidare nämner de att 

dessa flickor har svårt att hålla fokus på en aktivitet. Fem av sex pedagoger (Alva, Beata, 

Cecilia, Doris och Frida) är också medvetna om att AD/HD hos flickor kan yttra sig genom 

att de är tysta, tillbakadragna och lugna. Dessa fem poängterar vikten av vara uppmärksam på 

de flickor som är lugna och som sällan gör något väsen av sig. Flickans sociala relationer är 

något som två pedagoger nämner i samband med vad vuxna kan vara uppmärksamma på. Den 

lugna flickan kan ibland glömmas bort av kompisarna runt omkring eftersom hon inte alltid 

märks i gruppen. 

Jag kan inte säga att jag idag kan identifiera en lugn flicka men ringklockan finns ju där när det är 

nån som inte vågar, som aldrig tar ett steg framåt, vad är det för någonting? Det är först nu på 

senare år som man har fattat att det är dom här som inte tar för sig, som hellre går in i passivitet. 

Doris 

Tre av dessa fem pedagoger (Alva, Beta och Cecilia) lyfter fram vikten av en tidig upptäckt, 

så att rätt stöd kan sättas in i tid och att flickorna inte förlorar värdefulla år. Alva poängterar 

att det är möjligt att upptäcka båda grupperna redan vid 3-4 års ålder, och påpekar att man 

måste ha ”det rätta tänket” för att överhuvudtaget kunna se dem och framhåller vikten av att 

inte förneka det man ser. Hon är även medveten om vilka konsekvenser de oidentifierade 

svårigheterna kan leda till för flickor i högstadieåldern, exempelvis depression och 

självmordsförsök. 

Det är inte en diagnos man är ute efter men en diagnos öppnar upp för så mycket annat, för hjälp 

och resurser i skolan…Det är ju ändå här och nu dom ska jobbas med för att dom överhuvudtaget 

ska ha en chans när det gäller skolsituationen... Det finns så himla mycket man kan göra för dom 

här barnen. Alva 

 Av de fem pedagogerna som vet att AD/HD kan yttra sig på olika sätt hos flickor, är det 

endast Alva som anser sig ha tillräckliga kunskaper för att idag kunna identifiera en flicka 

med i huvudsak uppmärksamhetssvårigheter. 
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Hälften av alla sex pedagoger (Beata, Doris och Frida) tycker inte att de kan beskriva pojkar 

och flickor utifrån olika könsmodeller, utan de menar istället att alla barn är olika individer. 

Dessa tre pedagoger beskriver att de inte har speciella förväntningar på barn utifrån könet, 

utan utifrån individens egenskaper. Doris säger att hon istället har olika förväntningar på barn 

utifrån åldern. Ju äldre barn, desto högre förväntningar.  

 Jag tänker inte alls som förr, att killar är livliga och tjejer lugna. Man har inte alls de tankarna. 

Som jag ser det har synen absolut förändrats.  Frida 

De övriga tre pedagogerna (Alva, Cecilia och Emma) säger att det egentligen inte ska vara 

någon skillnad på hur man ser på en pojke respektive flicka, men menar att det samtidigt är 

lätt att falla in i könsstereotypa mönster. Medvetenheten beror på att ämnet genus nyligen har 

diskuterats i hela personalgruppen. Det gemensamma för dessa pedagoger är att de beskriver 

en flicka som lugn och försiktig, som leker lugna lekar och är social. En pojke beskrivs som 

livlig, rörlig, aktiv, högljudd och med utvecklad grovmotorik. Pedagogernas förväntningar 

speglas av den syn de har på flickor respektive pojkar.  

Flickor är ofta lugnare än pojkar. De gör ofta som man säger och hänger med. Om de inte gör det 

är det en pojkflicka. Emma  

Hälften av pedagogerna har kunskap om hur olika AD/HD kan yttra sig och gör ingen 

skillnad på könen. Två av pedagogerna har kunskap om hur olika AD/HD kan yttra sig 

men gör skillnad på könen. En pedagog har ingen kunskap om hur olika AD/HD kan 

yttra sig och gör skillnad på könen. 

Av de sex pedagogerna är det endast Alva och Beata som nämner att det finns för lite kunskap 

om ämnet flickor med AD/HD-liknande symtom i dagens förskola. De anser att en risk är att 

flickorna inte får rätt stöd i tid, eftersom pedagogerna inte vet vad de ska vara uppmärksamma 

på. Alla sex intervjuade pedagoger vill dock lära sig mer om ämnet och är eniga om att det 

bästa är ifall hela personalgruppen får samma information, exempelvis genom föreläsning 

eller genom att läsa samma bok och sedan reflektera tillsammans. Samtliga pedagoger på 

förskolan får då samma grundkunskap, vilket en pedagog särskilt lyfter fram eftersom hon 

annars tror att det finns en risk att identifieringen av denna grupp av flickor försenas. De fem 

pedagoger som har kunskap om att AD/HD kan yttra sig på olika sätt hos flickor har tillägnat 

sig kunskapen genom självstudier.  

Beata har många tankar om hur kunskap i ämnet flickor med AD/HD-liknande symtom skulle 

kunna förvärvas på förskolan. Beata vill gärna att en läkare ska berätta om den neurologiska 

biten och att det sedan följs upp med att en erfaren pedagog berättar om hur man kan arbeta 

på bästa sätt för att underlätta för barnen. Idag anser hon att de flesta har mer allmänna 

kunskaper inom exempelvis AD/HD, autism och Aspergers syndrom, men att man bör få mer 

fördjupade och riktade kunskaper för att bättre kunna förstå barnet och hjälpa på bästa sätt.  

Hon anser att det inte endast är förskole- och skolpersonal som behöver kunskap, utan även 

att föräldrar och andra vuxna kring barnet behöver få en kunskapsbas. Detta för att kunna 
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arbeta med barnet från flera håll. Beata tycker att personal i förskola och skola dock behöver 

en djupare kunskap för att ens kunna upptäcka dessa flickor.  

Beata skulle gärna se en specialpedagog som snabbt finns tillgänglig, för att stödja och 

vägleda personalen i arbetet med flickan. Hon tror nämligen att många är osäkra i hur de ska 

arbeta och att de då behöver stöd. Beata tycker att cheferna, tillsammans med 

specialpedagogen, ska ställa högre krav på personalens kunskapsinhämtande. Hon menar att 

chanserna för en tidig identifiering då skulle öka. Hon tror dock att det är viktigt att man 

börjar i liten skala, så att alla pedagoger ges chans att hinna ta del av och diskutera 

problematiken.  

Det är jättebra att ha en specialpedagog, men samtidigt måste alla ha kunskapen. De ska lära oss 

hur vi ska arbeta, inte sitta och arbeta med barnet. Beata 

Beata tycker att man ska ta reda på vilka kunskaper som finns bland pedagogerna och på så 

vis utnyttja de kunskaper som finns på förskolan fullt ut genom att lära av varandra. Samtidigt 

menar hon att man då också märker inom vilka områden det helt saknas kunskap, och vad 

man bör få mer utbildning och fortbildning om. En förutsättning för att vidareutveckla sina 

kunskaper är att man har en vilja att lära sig mer. 

3.2 Vilket arbets- och förhållningssätt anser pedagogerna att de 

använder sig av i sitt arbete med flickor med AD/HD-liknande 

symtom? 

3.2.1 Organisatoriskt arbets- och förhållningssätt 

De fem pedagoger (Alva, Beata, Cecilia, Doris och Frida) som vet att AD/HD kan yttra sig på 

olika sätt hos flickor, anser att barngruppen ska delas upp i mindre grupper både ute och inne. 

Detta för att skapa en lugn stämning, då det hjälper flickorna att hålla fokus på det som de ska 

göra. Tre av pedagogerna (Alva, Doris och Frida) menar att flickorna ofta blir störda om 

miljön runt dem inte är anpassad efter deras behov, med andra ord om det är för rörigt i 

rummet där de befinner sig. Frida påpekar vikten av att pedagogerna ger dessa flickor så 

mycket stöd som möjligt, och att de får tid och samtidigt möjlighet att vara i ett eget rum. 

Detta för att hjälpa dem att kunna skärma av från det som händer runtomkring. Alva anser 

även att det är viktigt att tänka på hur miljön runt barnet är anpassad och strukturerad, hon 

nämner bland annat matsituationen för en aktiv flicka. Alva anser att det är viktigt att 

minimera störande moment för flickan och skulle placera henne nära sig eller annan pedagog. 

Hon nämner även att det är viktigt att tänka på vilka andra barn som är placerade vid flickans 

bord. Hon ser gärna att det finns verbala och lugna barn i närheten. 

Hälften av pedagogerna (Beata, Cecilia och Doris) säger att den vuxnes roll på avdelningen är 

att finnas tillgänglig och hjälpa flickorna att sortera intryck samt att hålla fokus genom att 

påminna dem vad de gör just nu. Beata menar att pedagogen kan träna flickan att hålla fokus 
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genom att i början låta flickan sitta en kortare tid med en uppgift och sedan utöka tiden allt 

eftersom hon orkar sitta den tiden. 

Alva, Cecilia och Frida nämner även vikten av att pedagogen är tillgänglig i barnets lek.  

Detta kan göras genom att hjälpa flickorna att hålla den röda tråden i leken tillsammans med 

sina kompisar, genom att påminna dem om vad de gör i leken. Cecilia och Frida påpekar att 

flickornas sociala relationer kan vara tecken på AD/HD-liknande symtom. Cecilia säger att 

hennes erfarenhet är att dessa flickor ofta är öppna och vill vara med och leka, men att de inte 

alltid klarar av lekens regler. Alva anser att den fria leken är svår att arbeta med, både med 

aktiva och lugna flickor. Hon menar att det är i de situationerna som pedagogerna sällan är 

närvarande på samma sätt som vid rutinsituationer, och det leder till att det ofta är där 

konflikterna uppstår. Hon önskar att hela personalgruppen engagerar sig mer i barnens fria 

lek, för att hjälpa flickorna att klara av leken. Hon anser att pedagogerna har ett stort ansvar 

att se till att inga barn blir utpekade som syndabockar i gruppen.   

Leken för dem tror jag är viktigare än vad det är för något annat barn…Genom att få leken att 

fungera kan man bygga upp deras självförtroende.  Alva 

Hon tycker att arbetssättet i den fria leken skiljer sig mellan lugna och aktiva flickor. Alva 

anser att de aktiva flickorna har många kompisar, men att man kan behöva dämpa dem i 

leken. Hon påpekar att man behöver ha mycket uppsikt över ett aktivt eller aggressivt barn, så 

att man alltid försöker ligga steget före och på så sätt kan förebygga konflikter. En lugn flicka 

kan behöva pushas i leken för att komma igång, och man kan även behöva hjälpa dem att hitta 

kompisar att leka med. Det är viktigt att pedagogen alltid finns nära som stöd. 

Man klargör tydligt: Nu är du i sandlådan och leker med dina kompisar och så står jag bredvid. Då 

gäller det att man inte sviker och går därifrån. Alva  

Det är viktigt med tydliga instruktioner till flickorna, menar hälften av pedagogerna (Alva, 

Cecilia och Doris). Detta för att förbereda dem på vad som ska hända. Instruktionen ska vara 

kort och kan förtydligas med bilder som kopplas till instruktionen. Cecilia och Doris 

poängterar att den vuxne bör ha ögonkontakt med flickan när instruktionen ges, för att 

säkerställa att ingenting runtomkring får flickans uppmärksamhet i det ögonblicket. 

Hälften av pedagogerna har kunskap om hur olika AD/HD kan yttra sig samt använder sig av 

ett organisatoriskt arbetssätt. 

3.2.2 Innehållsmässigt arbets- och förhållningssätt 

Hälften av pedagogerna (Alva, Beata och Emma) nämner pedagogens roll i att kunna ställa 

rätt krav på flickan i olika situationer, de får varken vara för låga eller för höga. Alva säger att 

det är viktigt att sätta rätt anpassade mål för flickan, oberoende om det är en lugn eller aktiv 

flicka. Vidare menar hon att det är pedagogens roll att ta reda på vad flickan klarar av och ge 

henne ordentligt med tid. En hjälp vid påklädningen kan vara att använda sig av bilder, där 

flickan själv kan se i vilken ordning hon ska klä på sig kläderna. Som pedagog lyfter man 

flickan genom att bekräfta det hon gör och uppmärksamma när hon har lyckats utföra ett 
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moment i påklädningen. Pedagogen kan även hjälpa flickan genom muntliga instruktioner. 

Alva påpekar även att man kan använda sig av olika belöningssystem för att ytterliga 

förstärka och uppmärksamma det positiva.  

Samma pedagoger (Alva, Beata och Emma) nämner vikten av att pedagogen utgår från 

flickans intresse för att kunna motivera henne.  

Det är viktigt att försöka hitta sånt som intresserar dom, till och börja med. Sen kanske utöka med 

andra saker som dom inte är så intresserade av. Emma 

En av de sex pedagogerna har ingen kunskap om hur olika AD/HD kan yttra sig samt 

använder sig av ett innehållsmässigt arbetssätt. 

3.2.3 Kombinerat arbets- och förhållningssätt 

Alva och Beata anser att de vuxna ska anpassa rutinsituationerna efter flickans intresse samt 

hur länge flickan kan hålla koncentrationen på uppgiften. Allt eftersom 

koncentrationsförmågan förbättras, utökas tiden för uppgiften. Alva påpekar att det är viktigt 

att ha en arbetssätt där man utgår från hur länge flickan orkar delta i en aktivitet. Hon nämner 

den gemensamma samlingen för alla barn, och säger att man måste vara lyhörd för både de 

lugna och aktiva flickorna. Om de visar att de inte orkar hela samlingen, måste man som 

pedagog kunna ersätta resten av samlingen med en annan aktivitet som de tycker om. Detta 

för att barnen ska känna att de lyckas. 

Den lugna flickan kanske har lika stort behov att gå ut och hoppa studsmatta…Det är inte säkert att 

hon tar in nåt på samlingen i alla fall, det är bara att hon går in lite mer i sig själv än far runt.  Alva 

Två av de sex pedagogerna har kunskap om hur olika AD/HD kan yttra sig samt använder sig 

av ett kombinerat arbetssätt. 
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4 Diskussion 

4.1 Sammanfattning av resultatet 

Med utgångspunkt från undersökningens syfte har vi sökt svar på frågeställningarna om 

vilken kännedom de intervjuade pedagogerna har om flickor med AD/HD-liknande symtom 

samt vilket arbets- och förhållningssätt dessa pedagoger använder sig av i sitt arbete med 

dessa flickor. Samtliga intervjuade pedagoger gav intressanta och berikande svar till 

undersökningen samt visade stort intresse för ämnet. De intervjuade pedagogerna hade 

generell grundkunskap om AD/HD. Fem av pedagogerna besatt även kunskap om att AD/HD 

hos flickor kan yttra sig på olika sätt, med andra ord både genom uppmärksamhetssvårigheter 

samt genom hyperaktivitet/impulsivitet. Endast en pedagog ansåg att hon hade tillräckligt 

med kunskap för att kunna identifiera en flicka med huvudsakligen 

uppmärksamhetssvårigheter. Pedagogerna var dock eniga om vikten av ökad kunskap om 

flickor med AD/HD-liknande symtom för att tidigt kunna identifiera dem samt för att ha 

möjlighet att ge flickorna rätt stöd i tid. Två pedagoger ansåg att tillräcklig kunskap i ämnet 

överlag saknas bland flertalet verksamma pedagoger i dagens förskolor. De tillfrågade 

pedagogerna anser att kunskapen om flickor med AD/HD-liknande symtom behöver 

utvecklas samt synliggöras i dagens förskola. Samtliga pedagoger var eniga om att den nya 

kunskapen i ämnet bör ges till hela arbetslaget så att alla har samma kunskapsbas att utgå 

ifrån. En viktig slutsats är dock att kunskap, vilja och intresse måste finnas hos de verksamma 

pedagogerna för att ny kunskap ska kunna förmedlas.  

Pedagoger som arbetar med flickor med AD/HD-liknande symtom bör enligt de intervjuade 

pedagogerna inneha många olika egenskaper, exempelvis lyhördhet och närvaro. Genom att 

utgå från det flickan är intresserad av, menar pedagogerna att motivationen hos flickor med 

AD/HD-liknande symtom kan öka. Det råder även en enighet bland pedagogerna om att små 

grupper är att föredra för flickor med AD/HD-liknande symtom, så att flickorna ges möjlighet 

att skärma av onödigt stimuli i omgivningen.  

4.2 Tillförlitlighet 

Denscombe (2009) skriver att ”vid kvalitativ forskning har forskarens ’jag’ en tendens att vara 

mycket nära knutet till forskningsinstrumentet - ibland som en väsentlig del av det” (s 380). 

Detta medför att frågan om tillförlitlighet i kvalitativ forskning blir en fråga om 

forskningsinstrumentet skulle ge samma resultat och slutsatser om en annan forskare utförde 

samma undersökning. Det är dock omöjligt att helt kopiera en social inramning då tiden 

förändrar olika saker samt att samma människor ej deltar i samma studie. Det som man som 

kvalitativ forskare då istället kan göra är att påvisa forskningens pålitlighet. Det innebär att 

forskaren återspeglar alla procedurer samt beslut som tas under forskningens gång så att andra 

forskare kan bedöma om procedurerna är väl utförda samt om rimliga besluts tagits. ”Det är 

bara när sådan information tillhandahålls som det är möjligt att dra slutsatser om huruvida en 

annan forskare skulle ha kommit fram till jämförbara fynd. Som en kontroll av 
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tillförlitligheten kräver detta en tydlig redogörelse för metoder analys och beslutsfattande” 

(Denscombe, 2009, s 381).  

Syftet med en fenomenografisk ansats är, som tidigare nämnts, att finna mönster i 

intervjumaterialet för att sedan upptäcka likheter och skillnader i de intervjuades 

uppfattningar. Ett problem i undersökningen var att många tydliga mönster ej återfanns vid 

analysen av materialet. Detta kan bero på att undersökningen genomfördes på endast en 

förskola, och att pedagogerna då har liknande kunskapsbas samt arbetssätt. Om 

undersökningen genomfördes på fler förskolor kanske fler mönster där pedagogernas 

uppfattningar skilde sig åt hade upptäckts. Ytterligare mönster hade eventuellt även påträffats 

om ett större antal pedagoger deltagit i undersökningen, då en större mängd data införskaffats.   

Fördelen med undersökningen är att samtliga tillfrågade pedagoger har deltagit samt fullföljt 

undersökningen. En nackdel med att samla in undersökningens material genom intervjuer är 

att data från intervjuerna baseras på vad pedagogerna säger och inte vad de gör. Det kan, 

enligt Denscombe (2009), innebära en risk att sanningen återspeglas på ett felaktigt sätt. Det 

finns även en risk att vi som intervjuare påverkar pedagogernas svar genom en så kallad 

intervjuareffekt. Det innebär enligt Patel & Davidson (2003) att intervjuaren uppträder på ett 

sätt att de intervjuade förstår vad som förväntas av dem och att svaren då inte blir ”sanna”. 

Ytterligare en svaghet med undersökningen kan vara att vi inte gått tillräckligt djupt i 

intervjuerna. Om ytterligare en intervju utförts eller om frågorna ställts på ett annorlunda sätt, 

kanske pedagogerna hade kommit in på mer innehållsmässiga aspekter i beskrivningen av sitt 

arbetssätt med flickor med AD/HD-liknande symtom. Nu berörs mest det organisatoriska 

arbetssättet, vilket handlar om hur pedagogerna på bästa sätt skulle organisera miljön och 

aktiviteterna för flickorna.   

En annan nackdel är att de intervjuade pedagogerna kan vara de pedagoger på förskolan som 

innehar stor kunskap i ämnet, då de ville delta i studien när ämnet presenterades. Ett stort 

antal pedagoger på förskolan svarade att de inte ville delta i undersökningen. En anledning till 

att de inte ville medverka kan bero på att de tillhör den gruppen som saknar kunskap i ämnet. 

Detta kan leda till att tillförlitligheten i resultatet påverkas i positiv riktning, då de intervjuade 

möjligtvis är de pedagoger på förskolan som besitter stor kunskap i ämnet. Dock nämndes 

inte att undersökningen exakt skulle handla om flickor med AD/HD-liknande symtom utan 

om barn i koncentrationssvårigheter, vilket kan innebära att kunskapen finns i ämnet 

koncentrationssvårigheter, men inte i ämnet flickor med AD/HD-liknande symtom. 

Undersökningen genomfördes på en och samma förskola. Undersökningen kunde även ha 

utförts på två eller fler förskolor, för att se om kunskapen om flickor med AD/HD-liknande 

symtom skiljer sig mellan olika förskolor. Resultatet av undersökningen skulle då även bli 

mer generaliserbara, då ett större antal förskolor undersökts. Möjligheten att intervjua 

pedagogerna flera gånger skulle då dock minska, då ett större antal intervjuer istället skulle ha 

genomförts. Resultatet skulle då riskerats att bli än mer ytligt.  
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Genom att intervjun spelades in säkrades tillförlitligheten. Patel & Davidson (2003) skriver 

att genom att spela in intervjun kontrolleras interbedömarreliabiliteten. Det innebär att vi i 

större utsträckning kan försäkra oss om att inte göra bedömarfel vid analysen, vilket då skulle 

kunna leda till att resultaten inte blir tillförlitliga. Vi var även två personer närvarande vid 

intervjuerna, en som intervjuade samt en som skrev ner intervjusvaren i form av 

fältanteckningar. Detta kompletterade inspelningen av intervjun och säkrade 

interbedömarreliabiliteten ytterligare. 

Samtliga intervjuer genomfördes av samma intervjuare, den med mest vana av intervjuer. 

Syftet med att samma person intervjuade alla var att intervjuaren då tillägnade sig mer 

kunskap och erfarenhet i tekniken under intervjuerna, samt att alla intervjuer genomfördes på 

ett liknande sätt. 

Denscombe (2009) skriver att en viktig fråga att tänka på under intervjuerna intervjuade talar 

sanning. Det finns inget absolut sätt att ta reda på detta, men vi har utfört vissa praktiska 

kontroller för att bedöma trovärdigheten i vad som berättats vid intervjutillfällena. Samtliga 

intervjuade pedagoger vid båda intervjutillfällena har fått tagit del av utskriften av intervjun 

för att de ska kunna bekräfta att vi uppfattat det som de sa korrekt.  Resultaten är även 

baserade på flera pedagogers svar, vilket ytterligare stärker tillförlitligheten. Denscombe 

(2009) skriver  

undvik att basera resultaten på en enda intervju- leta efter teman som framträder i flera intervjuer. 

Om vissa teman framträder i flera intervjuer så är forskaren inte hänvisad till att förlita sig på en 

enstaka utskrift som källa till vad som är ”riktigt” eller ”korrekt”. (s 267) 

4.3 Analys av resultatet 

4.3.1  Pedagogernas kännedom 

Den första undergruppen, flickor med huvudsakligen hyperaktivitet/impulsivitet, är nog den 

grupp som är lättast att upptäcka. Dessa flickor kan vara fysiskt aktiva, högljudda, trotsiga och 

aggressiva, och blir ofta tillsagda utav pedagoger. (Nadeau et al., 2002) Detta stämmer 

överens med svaren från de intervjuade pedagogerna då samtliga pedagoger ansåg att de 

generellt kunde känna igen de aktiva flickorna.  

Den andra undergruppen, flickor med huvudsakligen uppmärksamhetssvårigheter, är kanske 

den grupp av flickor som är allra svårast att upptäcka. Samtidigt är det troligt att det är i denna 

undergrupp som majoriteten av alla flickor med AD/HD finns (Nadeau et al., 2002). Denna 

undergrupp som författarna skriver att de flesta flickor finns i hade fem av pedagogerna 

kännedom om, men endast en pedagog ansåg sig ha så mycket kunskap att hon tidigt kunde 

identifiera en flicka med huvudsakligen uppmärksamhetssvårigheter.  

Hur kan flickor med huvudsakligen uppmärksamhetssvårigheter vara så svåra att upptäcka? 

Zambo (2008) skriver att en anledning till att flickor med framför allt 

uppmärksamhetssvårigheter inte uppmärksammas, kan bero på att deras lugna beteende 

stämmer överens med omgivningens syn på hur en flicka ska vara. Undersökningen visade att 
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hälften av pedagogerna inte ansåg att de kan beskriva pojkar och flickor utifrån olika 

könsmönster. De menade istället att alla barn är olika individer. De övriga tre pedagogerna sa 

att det egentligen inte ska vara någon skillnad på hur man ser på en pojke respektive flicka, 

men menade att det samtidigt är lätt att falla in i könsstereotypa mönster. Det gemensamma 

för dessa pedagoger var att de beskrev en flicka som lugn, försiktig, leker lugna lekar och är 

social. En pojke beskrevs som livlig, rörlig, aktiv, högljudd och med utvecklad grovmotorik. 

Resultatet påvisade att den pedagog som inte hade kunskap om att AD/HD hos flickor kan 

yttra sig på olika sätt även hörde till den grupp pedagoger som ansåg att det fanns 

könsskillnader. Vi undrar om pedagoger som inte har kunskapen om hur olika AD/HD kan 

yttra sig samt har den grundsynen på könen överhuvudtaget kan se att en lugn flicka kan vara 

i koncentrationssvårigheter.  Kopp & Gillberg (2003) styrker dessa tankar då de menar att den 

allmänna bilden av AD/HD fortfarande för många är bilden av en stökig pojke.  

I undersökningen framkom att ifall kunskapen om att AD/HD kan yttra sig på olika sätt hos 

flickor däremot fanns hos pedagogen, påverkade det inte pedagogens grundsyn på flickor och 

pojkar i samma utsträckning. Detta eftersom pedagogen då visste vad man bör vara 

uppmärksam på. En fara med det synsättet är dock att det kan ta längre tid innan den lugna 

flickan uppmärksammas eftersom pedagogen från början ser det som ett naturligt förväntat 

beteende för flickor att vara lugna. Det är viktigt att inse att ens grundsyn på könen faktiskt 

kan påverka hur länge det dröjer innan en flicka med huvudsakligen 

uppmärksamhetssvårigheter uppmärksammas. Både Socialstyrelsen (2002) samt Iglum (2004) 

poängterar vikten av en tidig upptäckt så att dessa flickor får hjälp i tid. Kopp (2010) skriver 

att flickorna som deltagit i hennes undersökning inte har fått rätt diagnos trots att flickornas 

föräldrar ofta sökt hjälp tidigt. Det är skrämmande och olyckligt att dessa flickor inte 

uppmärksammats vare sig av förskola, skola eller barnsjukvård tidigare på grund av att 

kunskap saknats, trots att föräldrar uttryckt sin oro för deras döttrars utveckling. 

Samtliga intervjuade pedagoger var överens om att en ökad kunskap leder till större möjlighet 

för flickor med AD/HD-liknande symtom att upptäckas i tid. Hur kan det då komma sig att 

det verkar vara så få verksamma pedagoger idag som vet att AD/HD hos flickor kan yttra sig 

på ett annat sätt än hos pojkar?  

Lärarutbildningen skulle kunna vara ett ypperligt ställe för blivande pedagoger att få 

information om hur olika AD/HD kan yttra sig. AD/HD nämns, men då tas det fasta på de 

barn som är hyperaktiva och impulsiva. En av pedagogerna i undersökningen blev klar med 

sin utbildning för 2 år sedan och sa under intervjun att ingenting hade nämnts angående hur 

olika AD/HD kan yttra sig. Våren 2005 gjorde Boström och Sjöblom en undersökning bland 

studerande på lärarprogrammet och resultatet visade att 70 av de 96 svarande visste att 

AD/HD kan yttra sig på olika sätt. Av dessa 70 studerande hade ungefär hälften fått 

informationen via frivilliga kurser, med andra ord kurser som inte är obligatoriska i 

lärarprogrammet. Samtliga var eniga om att det tagits upp alltför lite om hur olika AD/HD 

kan yttra sig, ett tjugotal påpekade att det inte ens ägnats ett helt lektionspass till detta. Vi är 

medvetna om att mycket ska hinnas med under lärarutbildningen och mycket är viktigt. Det vi 
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dock inte kan förstå, är varför det inte kan nämnas mer hur olika AD/HD kan yttra sig och 

även nämna hur det ofta kan yttra sig hos flickor.  

Som det verkar se ut i dagens förskolor saknas kunskapen om flickor med AD/HD-liknande 

symtom bland många verksamma pedagoger. Detta styrks av överläkare Kopp som har 

påvisat att det råder brist på kunskap hos dagens pedagoger då det handlar om att känna igen 

och upptäcka flickor med AD/HD-liknande symtom. Fem av sex pedagoger i undersökningen 

hade kännedom om att AD/HD hos flickor kan yttra sig på ett annat sätt än hos pojkar. Det 

anmärkningsvärda är dock att de hade tillägnat sig kunskapen genom självstudier. Det krävs 

alltså, som vi ser det, ett eget intresse för att överhuvudtaget få denna grundinformation.  

En viktig fråga är hur information om flickor med AD/HD-liknande symtom skulle kunna 

spridas till alla pedagoger i dagens förskolor och skolor så att dessa flickor får det stöd de har 

rätt till. Ett tydligt mönster i resultatet var att samtliga pedagoger i undersökningen var eniga 

om att ny kunskap bör nå ut till alla pedagoger i förskolan. De poängterade även att samma 

information bör ges till samtliga i förskolan så att alla ges liknande förståelse samt 

grundkunskap. Vi hoppas att pedagogerna i förskolan får upp ögonen för flickor med AD/HD-

liknande symtom, samt söker ny kunskap och information i ämnet. En förhoppning är även att 

den befintliga kunskap som finns i förskolan används och förmedlas till de pedagoger som 

saknar kännedom. En stor möjlighet finns att pedagogerna på den undersökta förskolan själva 

kan sprida kunskap till varandra genom att utnyttja den vetskap som redan finns. Detta sätt att 

ta reda på vilken kunskap var och en i personalgruppen besitter, samt se till att den förmedlas 

till övrig personal i förskolan skulle generellt kunna användas i mycket större utsträckning. 

Det är ett kostnadsfritt sätt att faktiskt kunna tillägna sig ny kännedom i ett flertal ämnen, och 

det är synd att detta inte tillämpas i en högre grad.  

4.3.2  Pedagogernas arbets- och förhållningssätt 

”Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen skall utgå från varje barns behov. Barn som 

av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den 

omsorg som deras speciella behov kräver”. (Skolverket, 2010) Detta citat från skollagen visar 

på att pedagoger i förskolan är skyldiga att ge flickan individuella insatser som är anpassade 

efter hennes behov, både när det handlar om ett organisatorisk samt innehållsmässigt 

arbetssätt. I undersökningen framkom det att endast två av de sex intervjuade pedagogerna 

både har ett organisatoriskt och innehållsmässigt arbetssätt.  Detta är anmärkningsvärt och kan 

innebära att de övriga fyra pedagogerna främst ser till en fungerande barngrupp, och inte till 

att både organisera miljön och innehåll i den pedagogiska verksamheten efter flickans 

individuella behov och förutsättningar. Pedagogerna poängterade exempelvis vikten av att 

dela flickorna i mindre grupper för att skapa en lugn miljö som hjälper flickorna att hålla 

fokus. Vår erfarenhet är att pedagoger ofta arbetar utifrån det som ska fungera här och nu i 

barngruppen. Med det menas att pedagogen i första hand organiserar miljön så det skapar lugn 

och harmoni i gruppen. Detta är naturligtvis viktigt för att flickorna ska klara av att ta in ny 

information och kunskap i en lugn och trygg miljö. Kadesjö (2001) menar att struktur i 

vardagen hjälper flickorna att få kännedom om hur deras förskoledag ser ut, och de slipper då 
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oroa sig för vad som ska hända under dagen. Istället kan de fokusera och koncentrera sig på 

den aktuella uppgiften. Som pedagog är det dock av största vikt att inte enbart fastna i det 

organisatoriska arbets- och förhållningssättet, utan att fundera vidare på innehållet för just den 

enskilda flickan så att hon utmanas till utveckling på rätt nivå. Individuella mål som utformas 

för flickan ska leda till utveckling för henne i större sammanhang, och inte enbart för att det 

ska fungera på förskolan just nu. Pedagogen måste utrusta flickan med egna taktiker för att 

klara av situationer även utanför förskolan samt i framtiden. Flickorna behöver lära sig 

tillvägagångssätt för hur de på egen hand ska genomföra olika situationer i vardagen utan 

hjälp och stöd av pedagogen. Kadesjö (2001) skriver om vikten av pedagogens roll i att hjälpa 

flickan att hitta passande strategier som hon till slut ska kunna utföra på egen hand. Det 

Kadesjö skriver är enligt vår uppfattning grundläggande för att flickornas självkänsla ska 

utvecklas och stärkas. Utifrån resultatet anser vi att det endast är de två pedagoger som både 

har ett organisatoriskt och innehållsmässigt arbetssätt, och som just nu kan nå en högre 

ambitionsnivå i arbetet med flickor med AD/HD-liknande symtom.    

Under intervjun framkom även att den pedagog som inte hade kännedom att AD/HD hos 

flickor kan yttra sig på olika sätt inte i första hand hade ett organisatoriskt arbetssätt för att 

underlätta för flickor med huvudsakligen uppmärksamhetssvårigheter. Beror detta på att 

hennes grundsyn var den att flickor i huvudsak är lugna och att hon därför inte ser att en lugn 

flicka kan vara i koncentrationssvårigheter och vara i behov av en mindre grupp eller en lugn 

miljö runtomkring? En fara med detta synsätt kan vara att pedagogen inte ser till den 

individuella flickans behov, utan till hela barngruppen. En flicka med huvudsakligen 

hyperaktivitet/impulsivitet delas upp i mindre grupper för att skapa ett lugn i barngruppen. En 

flicka med huvudsakligen uppmärksamhetssvårigheter skapar inte oro i gruppen, och ges 

därför inte någon chans att vara i mindre grupper med ett anpassat innehåll i samma 

utsträckning. I läroplanen för förskolan, Lpfö98/06, beskrivs tydligt att pedagoger som arbetar 

i förskolan ska se till att de barn som behöver mer stöd ska få det utformat efter sitt 

individuella behov och förutsättningar (Utbildningsdepartementet, 2006). Det innebär att det 

är pedagogers skyldighet att se till varje barn och inte enbart till barngruppen. 

Ett tydligt mönster i resultatet är att samtliga intervjuade pedagoger resonerar om AD/HD 

problematiken generellt. De diskuterar den kunskap de besitter när det handlar om hur de på 

bästa sätt kan möta ett barn med AD/HD.  Som tidigare nämndes är det endast två av 

pedagogerna som nämner vikten av att även utgå från den individuella flickans behov och 

intressen vid bemötande samt planering av förskolans miljö och aktiviteter. En risk med detta 

är att de övriga pedagogerna kategoriserar flickorna, eftersom de överlag tenderar att utgå från 

den generella problematiken vid AD/HD. Då AD/HD är komplext är det viktigt att man ser 

till hela barnets situation, både den individuella individen samt vad i miljön, både i förskolan 

och i hemmet, som kan förvärra eller utlösa svårigheterna. Det är viktigt att pedagogen inte 

förlägger problemet hos individen utan ser till helheten, och noga funderar på vad i miljön 

som kan orsaka och förvärra eventuella beteendeproblem. Nordahl (2007) menar att det är 

vanligt att förlägga problemet hos den enskilda individen, och inte i miljön som individen 

befinner sig i då det handlar om AD/HD.  
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Att inte känna sig värdefull av sina kompisar är känslomässigt mycket svårt för alla barn och 

kan leda till framtida sociala anpassningsproblem, skriver Lif Uddenfeldt (2002). Flickornas 

lek verkar vara en stor utmaning för de tillfrågade pedagogerna, då resultatet visar på att det 

finns en uppfattning om att pedagoger sällan deltar aktivt i barns lek. Tre pedagoger i vår 

undersökning nämnde vikten av att finnas som stöd i flickans lek och se till att flickan inte 

blir utpekad som syndabock om hon inte förstår lekens regler. Ingen pedagog nämnde 

däremot vikten av pedagogens eget aktiva deltagande i leken, för att lära flickan egna 

strategier och förståelse av lekens regler. Den vuxnes roll i att finnas som stöd vid sidan om 

leken lyftes däremot tydligt fram. Detta resultat påvisar ett mönster där pedagogerna tenderar 

att främst inneha ett organisatoriskt arbetsätt då det handlar om barnens lek. Jansson i 

Gustavsson (2004) skriver om pedagogens roll att själv delta i leken för att fungera som en 

modell tillsammans med flickan. Han menar att flickorna behöver lära sig lekens spelregler 

tillsammans med en vuxen för att sedan själv på egen hand klara av att bli en jämlik 

lekkamrat.  Att se till att ingen blir utpekad som syndabock är oerhört viktigt och 

grundläggande, det som Kadesjö (2001) beskriver som en lägsta nivå för undervisningen. För 

att nå en högre nivå samt utrusta flickan med egna kunskaper i leken krävs däremot ett 

innehållsmässigt arbetssätt där flickan får lära sig hur hon slutligen, utan pedagogens stöd, 

kan leka med kamrater i olika situationer. För att uppnå detta krävs alltså ett aktivt deltagande 

av pedagogerna i flickornas lek. 

4.4 Fortsatt forskning 

Undersökningen vänder sig till en förskola där många pedagoger besitter kunskap och 

erfarenhet av barn i koncentrationssvårigheter. Resultatet visade att flertalet pedagoger i 

undersökningen även hade kännedom om flickor med AD/HD-liknande symtom. En studie 

som jämför kunskapen mellan ett flertal förskolor för att se hur mycket kännedomen om 

flickor med AD/HD-liknande symtom varierar vore intressant.  

Resultatet från undersökningen visade att samtliga pedagoger önskade mer kunskap om 

flickor med AD/HD-liknande symtom samt ökad kunskap om hur de på bästa sätt kan arbeta 

med flickorna. Mot bakgrund av resultatet är en tanke att tillsammans med kunniga, erfarna 

specialpedagoger samt aktuell forskning arbeta fram en arbetsplan i ämnet, som verksamma 

pedagoger i dagens förskolor kunde använda sig av i sitt arbete med flickor med AD/HD-

liknande symtom. 

Pedagogerna tillfrågades vilken grundsyn de har på flickor respektive pojkar. Hälften av de 

tillfrågade ansåg att det egentligen inte borde vara skillnader, men att de ändå hade vissa 

skillnader i grundsynen på könen. Vilken grundsyn har pedagoger överlag på flickor och 

pojkar? Kan grundsynen påverka att barn som är i behov av särskilt stöd inte upptäcks då de 

faller inom normen för hur en flicka eller pojke förväntas uppträda?  
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4.5 Slutdiskussion 

Flickor med AD/HD-liknande symtom måste synliggöras och ges möjlighet att få tidig hjälp. 

En förutsättning för att fler flickor ska upptäckas är att mer information om hur olika AD/HD 

kan yttra sig ges till framförallt verksamma pedagoger. De behöver få denna kunskap för att 

kunna vara uppmärksamma på de tidiga tecknen som kan tyda på AD/HD-liknande symtom, 

samt för att veta hur de på bästa sätt kan anpassa arbetssättet.  

De flickor med koncentrationssvårigheter som inte uppvisar hyperaktivitet eller impulsivitet 

syns inte alltid i en barngrupp, vilket gör det än svårare för dem att få stöd och förståelse för 

sina koncentrationssvårigheter. Petra Ögren lyfter fram problematiken i att sina egna 

svårigheter inte alltid syns: 

Hade jag haft ADHD kanske mina problem hade märkts tydligare. Eftersom jag har ADD är jag 

lugn men jag har koncentrationssvårigheter. Jag saknar det där H:et!  

Nauclér, 2008, s. 18 

Det är av yttersta vikt att de vuxna som kommer i kontakt med flickor med AD/HD-liknande 

symtom arbetar för att ta vara på deras intressen och utgår från det i arbetet med flickorna. 

Det gäller att se möjligheter och inte problem, något som Socialstyrelsen (2002) lyfter fram i 

följande citat: 

Ett annat sätt att karakterisera barn och ungdomar med ADHD är att beskriva dem som barn och 

ungdomar med många briljanta idéer, kreativitet och uppfinningsrikedom. De får snabba 

associationer och tankar och finner okonventionella lösningar som andra inte förmår se. Med en 

entusiasm för den uppgift som de i stunden håller på med, och med ambitioner och 

initiativrikedom utöver det vanliga, kan de vara djärva, gränsöverskridande, nyskapande och 

självständiga i ord och handling. 

     

    Socialstyrelsen, 2002, s 17 
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Bilaga 1 

Intervjutillfälle 1  

Vad har du för utbildning? 

Vilket år examinerades du? 

Hur länge har du arbetat i förskolan? 

Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

Har du någon utbildning i specialpedagogik? 

Har du fått erfarenhet av specialpedagogik under de år du arbetat? 

 

Har du haft några barn i barngruppen som varit i behov av särskilt stöd? 

Vilken typ av svårigheter har dessa barn i så fall visat? 

Har du något barn i koncentrationssvårigheter i gruppen idag? 

Flicka eller pojke? 

Om ja, hur arbetar ni med detta barn? 

Har du kunskap om barn i koncentrationssvårigheter? 

Om ja, kan du berätta lite? 

Hur har du fått dessa kunskaper? 

På vilket sätt kan du som pedagog arbeta med dessa barn? 

Har du erfarenhet av flickor med koncentrationssvårigheter? 

Om ja, hur visade hon att hon var i svårigheter? 

Vet du något om flickor med AD/HD-liknande symtom? 

Kan du berätta? 

Vilka svårigheter kan dessa flickor visa i vardagen? 

På vilket sätt kan du som pedagog arbeta för att möta dessa flickors behov? 

Hur kan du idag identifiera en flicka med AD/HD-liknande symtom? 

Vad gör du om du misstänker att en flicka har AD/HD-liknande symtom? 



41 

 

Hur har du fått denna kunskap du har om flickor med AD/HD-liknande symtom? 

Diskuteras ämnet i personalgruppen, exempelvis på personalmöten? 

Om ja, vad har ni diskuterat? 

Har du tagit del av den senaste forskningen om flickor med AD/HD? 

Om ja, kan du berätta? 

Anser du att du har tillräckligt med kunskap om flickor med AD/HD? 

Om inte, vad skulle du vilja veta mer om? 

Hur skulle du vilja få denna kunskap? (Ex Föreläsningar) 
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Bilaga 2 

Intervjutillfälle 2 

Alva 
1.  Du sa i första intervjun att de båda grupperna (dvs. aktiva och lugna flickor) är så olika, 

men att du i grund och botten tror att det är samma problem. Kan du vidareutveckla dina 

tankar kring detta? 

2.  På vilka olika sätt kan du som pedagog arbeta med flickor med AD/HD-liknande symtom? 

       - Aktiva, aggressiva, de som inte syns, drömmarna 

       - Hur gör du i olika situationer under dagen ex. samling, mat, fri lek, utevistelse, på- och 

avklädning, vila, hämtning/lämning? 

       - Hur ser en bra/dålig dag ut i någon av ovanstående situationer? 

       - Är det i några speciella situationer som flickans svårigheter syns tydligt/inte alls märks? 

3. Hur kan du anpassa ditt förhållningssätt för att möta flickornas behov? 

       - Aktiva, aggressiva, de som inte syns, drömmarna 

       - Hur agerar du/barnet i situationer som inte är tillåtna, i tillsägelser, när flickan har gjort 

det som förväntas, när något annat barn kommer och beklagar sig över denna flicka? 

4. Hur syns ditt förhållningssätt i barngruppen - kollektivt och individuellt tillsammans med 

detta barn? 

5.  Vad skulle du vilja att fanns med i en arbetsplan för hur man kan upptäcka och arbeta med 

flickor med AD/HD-liknande symtom i förskolan? 

 

Beata 
1.  Hur menar du när du sa att flickor i koncentrationssvårigheter ofta vänder sig inåt? 

2.  Utveckla dina tankar kring hur du vill tillägna dig mer kunskap om flickor med AD/HD! 

3.  Hur kan man nå ut med ämnet till samtliga pedagoger på förskolan? 

4.  Du nämnde att det vore bra med en specialpedagog på varje förskola, kan du utveckla dina 

tankar kring detta. 

5.  Du hade tankar om hur man kan utnyttja kunskaper som redan finns på förskolan, kan du 

berätta mer? 

6. Vad skulle du vilja att fanns med i en arbetsplan för hur man kan upptäcka och arbeta med 

flickor med AD/HD-liknande symtom i förskolan? 
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Bilaga 3 

Intervjutillfälle 3 

1. Hur skulle du generellt beskriva en flicka/en pojke? 

2. Vad har du för förväntningar på en flicka/en pojke? 

3. Hur var du när du var liten? 

4. Hur tänker du om flickor/pojkar idag i förhållande till din uppväxt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


