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Abstract  

Title:”All unruly kids can’t have AD/HD” - A qualitative study of preschool teachers’ 

descriptions of AD/HD.  

Author: Amanda Fjällberg and Johanna Sandell  

This essay presents a case study regarding how some preschool teachers describe the 

diagnosis of AD/HD, and how they express their perception of children who show the 

symptoms associated with that diagnosis. We also wanted to study how the preschool teachers 

described their work with these children, and how the teachers responded to 

the children’s specific needs. 

The study draws on a qualitative study based on interviews with six preschool teachers in two 

municipalities in the Southern Stockholm region. All of the teachers had experience of 

children with an AD/HD diagnosis. Interviews were recorded and transcribed before analysis. 

The theoretical framework chosen for this essay is discourse analysis. We applied different 

parts of Fairclough’s and Foucault's methods of discourse analysis to clarify how language 

was used to describe children with AD/HD. The framework also allowed us to analyse how 

language may contribute to construct and maintain discourses about children with 

that diagnosis. 

 We could discern from the interviews with the preschool teachers that children with AD/HD 

were mainly described as problematic. Another conclusion is that although the teachers 

showed an awareness of gender issues when speaking of children generally, their choice of 

words when talking about children with AD/HD implied old stereotypical gender-based 

expectations. Finally, the preschool teachers described both advantages and disadvantages of 

diagnosing children, however, most of them emphasised a need for a diagnostic categorization 

to facilitate their work with these children. 

Keywords: Preschool, AD/HD, discourse analysis   
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1 Inledning 

Enligt Socialstyrelsen (2014)  har cirka fem procent av alla barn i skolåldern AD/HD 

(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) i Sverige. AD/HD betraktas som ett 

neuropsykiatriskt funktionshinder. Vissa individer har utöver AD/HD även andra 

funktionshinder som exempelvis dyslexi. AD/HD innebär att hjärnan har nedsatt aktivitet 

gällande styrning av uppmärksamhet, aktivitetsreglering och impulskontroll. Detta orsakar 

påfrestningar för såväl barnet som familjen och även förskolan. AD/HD kopplas ofta ihop 

med hyperaktivitet och det är främst pojkar som diagnostiseras (Socialstyrelsen 2014, s. 5-

11). 

AD/HD har varit ett omdiskuterat ämne, inte bara inom forskning utan även i media.   

Sveriges radio har publicerat artikeln ”Omognad kan bedömas som adhd” där Sara Heyman 

(150407) skriver att ny forskning har visat på att barn födda under årets tre sista månader har 

trettio procent större sannolikhet att få diagnosen AD/HD. Det är trettionio procent större 

sannolikhet för pojkar, i jämförelse med flickor, att få diagnosen om barnet är fött i december 

jämfört med i januari. En förklaring till detta skulle kunna vara att man misstar omognad för 

AD/HD vilket tyder på en överdiagnostisering. 

Pontus Ohlin (140921) beskriver i en artikel från Specialpedagogik Karin Sonnbys forskning 

som visar på att flickor missgynnas när det gäller diagnosen AD/HD. Detta för att flickornas 

symptombild ter sig annorlunda än den traditionella bilden av AD/HD.                                 

Flickor som diagnostiseras med AD/HD får det i högre ålder än från pojkar och flickorna 

hinner ofta gå igenom grundskolan utan lämpligt stöd.  

Socialstyrelsen (2014, s. 11) bekräftar bilden som artikeln ger och beskriver att generellt sett 

anses flickor med AD/HD introverta och inte hyperaktiva i lika stor utsträckning som pojkar.   

Lärare tenderar oftare att identifiera pojkars symptom än flickors vilket också är en 

bidragande faktor till att flickor upptäcks senare än pojkar. 

Fortlöpande under utbildningen diskuterades barn i behov av särskilt stöd. Vi var båda eniga 

om att det var något vi ville behandla i vårt examensarbete. Inom det neuropsykiatriska 

området finns en mängd diagnoser men vi valde att begränsa vårt arbete till AD/HD.            

Vi är inte ute efter en sanning av verkligheten, utan vårt fokus är sex förskollärares 

beskrivningar kring symptombilden och om de kan se någon skillnad i symptombilden hos 

pojkar och flickor.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med undersökningen är att studera sex förskollärares uppfattningar om diagnosen 

AD/HD och hur de beskriver barn som anses uppvisa denna symptombild.                              

Vi vill också studera hur förskollärarna beskriver sitt arbete med dessa barn och deras 

specifika behov. De frågeställningar som ligger till grund för studien är: 

 Vilka föreställningar har förskollärare kring symptombilden av AD/HD? 

 Kan förskollärare se några skillnader i symptombilden hos flickor och pojkar? 

 Hur beskriver förskollärare sitt arbete med barn med AD/HD? 
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2 Tidigare forskning 

Uppkomsten av AD/HD är inte helt fastställd då det finns delade meningar om den.      

Forskare har använt olika modeller för att förklara AD/HD. Vissa har ett neurologiskt 

perspektiv. I det neurologiska perspektivet anser man att hjärnans funktion har störningar. 

Andra ser på AD/HD som socialt betingat där samhället påverkar barns svårigheter.              

Det finns vetenskapligt underlag som påvisar att arv och miljö samspelar (Socialstyrelsen 

2002, s. 80- 81).                                

 

Rapporten som Socialstyrelsen (2002) gett ut om barn och ungdomar beskriver att barn med 

diagnosen AD/HD har svårigheter med koncentration och svårt att styra sina impulser.          

Barn med AD/HD hamnar lättare i konflikter och har svårt att sätta sig in i varför andra blir 

irriterade på dem. Barnet har svårt att förstå konsekvenserna av sina handlingar.                

Deras bristande reaktionsförmåga har sin grund i koncentrationssvårigheterna.                    

Ofta intresserar sig barnet för saker endast en kort period. Samtidigt är barn med AD/HD 

väldigt kreativa och de är lösningsinriktade i större utsträckning än andra barn 

(Socialstyrelsen 2002, s. 17). 

 

AD/HD är en diagnos som är tredelad. En av de tre delarna är primär uppmärksamhets-

nedsättning (AD/Attention deficit). Karaktäristiskt för AD är att man är tankspridd och 

introvert. Den andra delen är primär hyperaktivitet (HD/Hyperactivity disorder) och då är man 

impulsiv och kan endast rikta full uppmärksamhet mot något kortare stunder. Den tredje delen 

är en kombination av de två tidigare nämnda delarna (Rønhovde 2006, s. 44- 45).  

Det finns kriterier med ett visst antal punkter som måste uppfyllas för att få en AD/HD-

diagnos. Kriterierna har utformats av amerikanska psykiatrikerförbundets diagnostiska 

uppslagsverk, Diagnostic and Statistical manual for mental disorders (Rønhovde 2006, s. 43). 

I Sverige används två olika system, DSM-IV och ICD-10, parallellt för att diagnostisera 

AD/HD. Inom EU är ICD-10 den rekommenderade men DSM-IV är den mest använda i 

Sverige och stora delar av världen. DSM-IV består av ett antal kategorier med olika kriterier 

där minst sex kriterier i någon av kategorierna måste uppfyllas (Socialstyrelsen 2002, s. 25- 

29).  
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Socialstyrelsen (2010) har sammanfattat punkter i ”Barn som utmanar”. Dessa punkter kan 

fungera som ett stöd för personer i barnets omgivning som misstänker att barnet har 

svårigheter knutna till AD/HD: 

 Barnet ska ha symptom som avviker markant från vad man väntar sig utifrån hans 

eller hennes ålder, kön och utvecklingsnivå. 

 Problemen ska ha funnits under lång tid, visat sig redan under förskoleåldern, och inte 

bara vara tillfälliga.  

 Svårigheterna ska ha en allvarlig inverkan på barnets sätt att fungera och ge betydande 

problem i olika typer av vardagssituationer t.ex. i skolan, på fritiden och i hemmet. 

 Om symptomen bättre förklaras av någon annan diagnos, som depression, 

utvecklingsstörning eller autism ska diagnosen ADHD inte användas (Socialstyrelsen 

2010, s. 21).      

                                                                                                                 

2.1 Tre perspektiv på AD/HD  

När vi sökt efter tidigare forskning har vi stött på två perspektiv på diagnosen AD/HD.         

De perspektiven är ett biologiskt perspektiv och ett samhällsvetenskapligt perspektiv.             

Vi har även valt att beskriva ett tredje perspektiv, dilemmaperspektivet, där syftet är att lyfta 

fram den pedagogiska aspekten. Dessa perspektiv beskrivs nedan. 

2.1.1 Biologiskt perspektiv  

Christopher Gillberg är en framstående figur inom det biologiska perspektivet.                        

Han är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet där han leder 

Gillbergcentrum. Inom det perspektivet ses AD/HD först och främst som ett ärftligt betingat 

problemkomplex. I fyrtio till sjuttio procent av alla fall finns en släkting som har eller har haft 

liknande problem. Gillberg (2005) beskriver hur motorisk klumpighet kan ha gått i arv i flera 

generationer och nu dyker upp i form av överaktivitet, koncentrationsproblem och motoriska 

problem. Då överaktivitet och koncentrationsproblem är mer påtagliga är det möjligt att den 

genetiska kopplingen med motoriska problem inte uppmärksammas. Den ärftliga faktorn är 

lättare att uppmärksamma om släktingar har eller har haft liknande svårigheter (Gillberg 

2005, s. 18- 22). 
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Gillberg (2005) exemplifierar en risk med att den ärftliga faktorn missas. Ofta är det mamman 

som tar barnet till läkaren. Då kan hon i vissa fall inte ha tillräcklig information om pappans 

familj där det är mest tänkbart att problematiken grundar sig. En förklaring till detta kan vara 

att pappan känner en skam över hans eller familjens problematik och därför försökt dölja det. 

Trots att den ärftliga faktorn är dominerande när uppkomsten till AD/HD förklaras menar 

Gillberg att det är viktigt att inte glömma bort att en orsak kan vara hjärnskador. Hjärnskador 

som orsakat eller delvis orsakat AD/HD uppkommer oftast under fosterstadiet. Faktorer som 

kan bidra till sådana hjärnskador kan vara medicinering, alkohol och rökning (Gillberg 2005, 

s. 18- 22).  

Vidare beskriver Gillberg (2005) att frekvensen av neuropsykiatriska problem är högre hos 

pojkar än hos flickor. Flickor och pojkar beskrivs som olika redan från början i många 

avseenden, inte endast vad gäller könskarakteristiska. Flickor utvecklar fortare sin sociala och 

språkliga förmåga samt är mindre stökiga och aggressiva än pojkar i samma ålder.          

Vidare beskrivs några faktorer som kan vara orsaken till pojkars senare mognad och ökade 

risk för hjärnskador. En faktor skulle kunna vara att flickor har två x-kromosomer till skillnad 

mot pojkar som bara har en kromosom. Om störningar eller skador skulle uppstå i den ena 

kromosomen poneras det att flickor kan ha den andra kromosomen i reserv. Testosteron är en 

annan faktor som tas upp vilket tycks bromsa hjärnans utveckling. Testosteronet bidrar även 

till större muskelmassa och aggressivitet vilket kan vara en förklaring till att pojkar i större 

utsträckning är bråkiga och störiga. Pojkars generellt senare hjärnmognad innebär en längre 

tid av risk för skador än hos flickor. Skador i en inte fullt utvecklad hjärna har andra effekter 

än på en fullt utvecklad hjärna (Gillberg 2005, s. 119- 121).  

2.1.2 Biologiska perspektivet med en genusaspekt 

Kathleen G. Nadeau och Elen B. Littman är två kliniska psykologer och Patricia O. Quinn är 

pediatriker. De har skrivit om det biologiska perspektivet med fokus på hur flickor med 

AD/HD påverkas av samhällets förväntningar. De anser att flickor fostras in i helt andra 

premisser än pojkar. Det vore därför överraskande om flickor inte uppvisade andra beteenden 

än pojkar. Det gemensamma för individer med AD/HD är att de under lång tid klassificerats 

med hyperaktivitet och impulsivitet. Forskning visar dock att avledbarhet och bristande 

uppmärksamhet är mer betecknande för tillståndet. 
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Det tar lång tid för samhället att ändra synsätt om hur AD/HD ska uppfattas men dessa 

ändringar har till följd att tonvikten i tillståndet byts ut till något flickor och pojkar har 

gemensamt (Nadeau, Littman och Quinn 2002, s. 33- 36). 

Flickor med AD/HD har det svårare med sociala relationer i större utsträckning än pojkar.    

De flickor som uppmärksammas för sina svårigheter och avvikande beteende är ofta flickor 

som uppvisar ”pojksymptom” vilket innebär att de är mer aggressiva, högljudda och livliga än 

andra flickor. Flickor som inte beter sig som flickor förväntas göra utsätts för mer kritik än 

vad pojkar gör trots att det är samma svårigheter som de uppvisar (Nadeau, Littman och 

Quinn 2002, s. 38- 39). 

Nadeau, Littman och Quinn (2002) menar att de könsrollsförväntningar som samhället skapar 

och återskapar är i linje med AD/HD symptomens förväntningar. Flickor diagnostiseras mer 

sällan än pojkar. Detta på grund av att större delen av flickornas symptombild är mer introvert 

och detta resulterar i att flickorna blir förbisedda. De flickor som visar beteenden som klassas 

som ”pojkbeteenden” blir i större utsträckning utstötta än flickor som är mer introverta. 

Flickor tenderar att dölja sina svårigheter genom att hyperfokusera och anstränger sig för att 

leva upp till samhällets förväntningar (Nadeau, Littman och Quinn 2002, s. 60- 63).  

Föräldrar till framförallt flickor, vars beteende klassas som hyperaktivt och impulsivt, 

definierar ofta sina flickor som annorlunda och svåra. Flickornas beteende drar till sig 

uppmärksamhet i större utsträckning än pojkars likartade beteende (Nadeau, Littman och 

Quinn 2002, s. 167). 

De checklistor som används för att identifiera barns AD/HD riktas i stor utsträckning mot 

beteenden som är hyperaktiva/impulsiva. Dessa beteenden klassas ofta som stereotypa 

”pojkbeteenden”. För att kunna göra en rättvis bedömning av barns tillstånd krävs 

könsspecifika diagnoskriterier. Sker ingen förändring gällande DSM- IV kriterierna kommer 

flickorna fortsätta bli bortglömda (Nadeau, Littman och Quinn 2002, s. 33- 37). 

2.1.3 Samhällsvetenskapliga perspektivet  

Eva Kärfve (2001) är docent i sociologi vid Lunds Universitet och menar att det finns sociala 

förklaringar till uppkomsten av AD/HD. Hon är kritisk till den neurologiska 

förklaringsmodellen och anser att de vetenskapliga bevisen är tvivelaktiga.                          

Det finns inte bevis på att beteenden kan sammankopplas med ”störningar” i hjärnan.  



7 

 

Kärfve menar att neuropsykiatrier inte har bevis för att styrka den biologiska aspekten 

samtidigt som de inte kan motbevisa miljöfaktorernas roll i frågan. Vidare menar hon att alla 

barn kan uppvisa karakteristiska AD/HD- symptom (Kärfve 2001, s. 12- 14). 

Kärfve (2001) beskriver att alla barn har rätt till hjälp och stöd i skolan och att detta är 

lagstadgat men hon menar att det finns en risk med stödet då det kan leda till segregering och 

utanförskap. Med det menas att alla stödåtgärder såsom exempelvis särskola eller mindre 

undervisningsgrupper förstör barns möjligheter att känna sig som en i mängden. Hon menar 

istället att ett relationellt synsätt är eftersträvansvärt för att stödja barnet. Hon anser att 

verkligheten bör anpassas utifrån individens behov. I samma mån som ett barns beteende 

förbättras genom en positiv åtgärd i miljön, exempelvis tystnad, kan svårigheter öka i en 

skrikig miljö (Kärfve 2001, s. 73- 74). Samtidigt menar Kärfve att oavsett de sociala 

förändringar som inverkar på barnet kvarstår definitionen av barnet som ”annorlunda” i och 

med den medicinska etiketten (Kärfve 2001, s. 81, 105- 106).  

Vidare skriver Kärfve (2001) att man ses som en sämre människa om man får en diagnos.  

När neuropsykiatrin beskriver diagnosen som hjärnskador menar Kärfve att det leder till 

social död. Människor som anser sig själva som normala tenderar att dra sig undan de som är 

annorlunda (Kärfve 2001, s. 92- 93). Kärfve beskriver i sin bok Hjärnspöken: DAMP och 

hotet mot folkhälsan:  

Är underligheten också bevisad genom ett namn och en etikett, som hänvisar till 

att det är hjärnan det är fel på, kommer barnet att ha mycket svårt för att 

inrangera sig i sociala grupper med inskränkta och intoleranta värderingar som 

klassificerar sig själva som normala (Kärfve 2001, s. 92).  

Kärfve (2001) är kritisk till diagnostisering av barn. Hon menar att diagnosen ofta beskrivs 

som en frigörelse från föräldrars skuldkänslor. Diagnosen innebär att barnet är bärare av 

problem och föräldrarna är inte längre ansvariga för barnets beteende. Föräldrarna får en 

förklaring till varför barnet agerar på ett visst sätt. En annan aspekt av diagnostisering 

beskrivs ofta även som att omgivningen får en bredare förståelse för barnets svårigheter och 

detta kan i sin tur bidra till stödåtgärder (Kärfve 2001, s. 75).  

 



8 

 

2.1.4 Dilemmaperspektivet inom specialpedagogiken 

Claes Nilholm är professor inom pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Han menar 

att dilemmaperspektivet uppkommit utifrån de två specialpedagogiska perspektiven, det 

kompensatoriska och det kritiska perspektivet. Enligt Nilholm (2007) strävar 

dilemmaperspektivet efter en förståelse för utbildningens och lärandets komplexitet (Nilholm 

2007, s. 61, 86).  

Inom det kompensatoriska perspektivet vill man med specialpedagogik kompensera barn när 

den vanliga pedagogiken inte är tillräcklig. Man kompenserar barn för deras problem med 

hjälp av olika metoder. Genom att kartlägga barns problematik kan man stärka barn i olika 

processer och skapa situationer som anpassas till barnets problem. Neurologiska och 

psykologiska processer kan öka förståelsen för problemgrupper. Forskning inom det 

kompensatoriska perspektivet grundar sig i medicinsk/psykologisk tradition som är positiv till 

diagnostisering. Inom perspektivet använder man sig även av olika klassificeringsmodeller 

såsom DSM (Nilholm 2007, s. 25- 26, 34). 

Nilholm (2007) betraktar det kritiska perspektivet som ideologikritiskt då 

specialpedagogikens traditionella neuropsykiatriska grunder ifrågasätts. I perspektivet söker 

man förklaringar till barns misslyckande utanför barnet istället. Skolformen ska vara anpassad 

till alla och inget särskiljande av individer sker och barns olikheter bör ses som en tillgång. 

Kritik riktas även mot diagnostiseringen av barn och hur användandet av diagnostiseringen 

sker. Diagnostisering är en nackdel för barn men en fördel för verksamheten då den inte 

behöver ändra sitt sätt då problemet anses ligga hos barnet (Nilholm 2007, s. 38- 39). 

 

Dilemmaperspektivet problematiserar både det kompensatoriska och det kritiska perspektivet 

då de förenklar olika förklaringsmodeller. Dessa modeller tenderar att begränsa förståelsen för 

barns olika svårigheter. Kunskaper och färdigheter ska ges till barn i lika stor utsträckning på 

samma gång som utbildningssystemet ska se till varje enskild individ trots olika bakgrunder 

(Nilholm 2007, s. 61- 62). 

 

Nilholm (2007) beskriver tre dilemman som utbildningssystemet ställs inför när det gäller att 

bemöta barn med särskilda behov. Det första dilemmat är relaterat till kategorisering av barn. 

Bemötandet av barn bör ske utan kategorisering, samtidigt som det medför en risk att de barn 

som behöver extra stöd inte identifieras.  
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En risk med en alltför snäv syn på vissa gruppers situationer kan medföra att kritiken endast 

bidrar till upprätthållandet av vad som anses ”normalt” och ”speciellt”.  

En negativ aspekt av kategorisering är att kategorisering inte är helt fri från godtycklighet och 

skapandet av grupper som anses säregna upprätthålls (Nilholm 2007, s. 63- 68).  

 

Det andra dilemmat grundas i att utbildningssystemet är ett värderande system där individens 

förmågor och brister värderas. Det framhävs att utbildningssystemet värderar begåvningar och 

bra beteenden. Det finns en normativ föreställning kring önskvärda handlingar kontra 

negativa handlingar. Dilemmat handlar om konflikten mellan identifieringen av barns 

bristande förmåga kontra barns behov av resurser (Nilholm 2007, s. 71). 

 

Det tredje dilemmat berör frågan om barn med problem ska kompenseras eller om det är 

miljön som ska anpassas så att alla barn oavsett förmågor blir inkluderade. Dilemmat är alltså 

deltagande kontra kompensation. I den svenska skolpolitiken avspeglas detta dilemma då 

skolretoriken syftar till inkludering och deltagande. Dilemmat uppstår eftersom olika lagar 

och förordningar tillåter exempelvis små undervisningsgrupper och särskola för att 

kompensera individen (Nilholm 2007, s. 72). 

 

Dessa dilemman belyser de olika överväganden som skolan kan ställas inför i mötet med barn 

med svårigheter. Å ena sidan kan barn som identifieras med svårigheter bli kompenserade 

genom olika metoder, å andra sidan kan identifieringen medföra att barns brister ses som 

avvikande. Ur ett pedagogiskt perspektiv är det tveksamt om diagnosen egentligen fyller 

någon funktion överhuvudtaget då diagnoser i sig inte ger någon pedagogisk vägledning 

(Nilholm 2007, s. 77).  
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3 Teoretisk utgångspunkt 

I följande avsnitt kommer vi redogöra för den teoretiska utgångspunkt som vi använt oss av i 

analysen av vårt material. Vi har valt att utgå från diskursanalytikerna Michel Foucault och 

Norman Fairclough vilka grundar sig i socialkonstruktionism och poststrukturalism.             

Vi har valt delar ur teorin om diskursanalys som behandlar språket - makt, identitetsskapande, 

ethos och kategorisering. I vårt arbete används dessa teoretiska utgångspunkter för att 

synliggöra hur förskollärarna i vår studie talar om barn med AD/HD. Vi vill se om det finns 

gemensamma termer i förskollärarnas språkbruk som skulle kunna bidra till upprätthållandet 

och/eller skapandet av en vidare innebörd av termen AD/HD. Finns det underliggande 

diskurser om barn med AD/HD? Kan man i så fall se tendenser till hur makt reproduceras i 

förhållande till barn med AD/HD? Genom att använda ethos kan vi få syn på hur 

förskollärarnas språkbruk konstruerar identiteten hos barn med AD/HD.                       

Foucaults beskrivning av kategoriseringens historia kan hjälpa oss att få syn på om 

förskollärarna tycker att barn ska kategoriseras efter en diagnos, varför man ska kategorisera 

och vem kategoriseringen gynnar.   

 

3.1 Diskursbegreppet  

Winter- Jørgensen och Phillips (2000, s. 7) definierar begreppet diskurs som ”ett bestämt sätt 

att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”. Begreppet diskurs innefattar en 

idé om hur språket struktureras i mönster som vi styrs av när vi uttrycker oss inom sociala 

domäner. Samhället blir påverkat av det som sägs inom diskursen. Inom diskursanalysen 

fokuserar man på att se på vilket sätt språket producerar och reproducerar diskurser genom 

analys av språkliga mönster med fokus på det underförstådda eller förgivettagna (Winther- 

Jørgensen och Phillips 2000, s. 7, Boréus 2011, s. 138). Dahlberg, Moss och Pence (2014, s. 

85) menar att skapandet av diskurser inte bara sker genom språket. Våra praktiker, handlingar 

och miljöer som vi skapar är meningsbärande på samma sätt som språket.  

3.2 Språket – identitetsskapande, ethos och makt 

Winther-Jørgensen och Phillips (2000, s. 16) menar att den sociala världen vi lever i skapas 

genom språket. Inom diskursanalys beskrivs språket som en maskin som också skapar sociala 

identiteter och relationer. I och med att språket förändras, förändras också det sociala. 
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Ethos är ett brett begrepp hämtat från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys.                

Winther- Jørgensen och Phillips (2000, s. 87) beskriver att begreppet undersöker på vilket sätt 

språket konstruerar identiteter. Enligt Fairclough (1992) är målet med ethos att sammanföra 

de faktorer som konstruerar sociala identiteter. Ethos involverar inte bara diskurser utan hela 

kroppen. Det innefattar faktorer så som val av plats, tid för interaktion och vilka som deltar i 

en interaktion och aktörernas ethos (Fairclough 1992, s. 166- 168).  

Vi kommer främst fokusera på den språkliga aspekten av ethos. Genom detta kan vi 

undersöka hur barn beskrivs, hur deras identitet skapas och vilka karaktärsdrag barnen blir 

tillskrivna. Fairclough (1992) menar att fokus inom språkstudier och diskursanalys tidigare 

legat på expressiva och emotionella funktioner i språket. I analysen görs tolkningar direkt 

utifrån vad en person säger om något. Det Fairclough vänder sig mot är att man i dessa 

analyser förbiser den viktiga funktion som språket har för att skapa identiteter i ett samhälle. 

Han betonar därför vikten av att även lyfta fram denna aspekt hos språket inom diskursanalys.                  

Det är denna aspekt som påverkar hur ett samhälles medlemmar ser på sig själva.            

Samtidigt är det också via språket som kulturell förändring kan komma till stånd.                 

När en människas sociala identitet förändras, förändras också människans sätt att agera.       

Bemötande som människan får av andra förändras också. Språket är därmed avgörande för 

hur nya maktrelationer införs och används och för hur ett samhälle reproduceras och förändras 

(Fairclough 1992, s. 137- 138, 167- 168).  

Enligt Dahlberg, Moss och Pence (2014) grundas Michels Foucaults maktteori i det 

postmodernistiska synsättet vilket innebär att det inte finns en specifik sanning utan sanningen 

produceras och ombildas genom sociala processer. ”Med detta synsätt kopierar eller 

representerar språket inte verkligheten – det utgör verkligheten” (Dahlberg, Moss & Pence 

2014, s. 75). 

Inom diskursanalys har begreppet makt en central roll. Makten är inte något som utövas av en 

specifik individ utan det är processer som skapar vår sociala omvärld. Makten skapar vår 

kunskap, våra identiteter och våra sociala relationer. Kunskapen, identiteterna och de sociala 

relationerna är alla svävande i den mening att de är på ett bestämt sätt vid en given tidpunkt 

på samma gång som de kan vara annorlunda. Ett förhållande som dels är hämmande och dels 

produktivt.  
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Vi människor är beroende av att det finns en bestämd social ordning som makten utgör i 

samhället men den begränsar även människor från alternativa sociala ordningar (Winther- 

Jørgensen och Phillips 2000, s. 44- 45). 

 

Dahlberg, Moss och Pence (2014, s. 84- 85) beskriver Foucaults syn på diskurser. Beroende 

på hur vi talar om olika fenomen och objekt skapas vårt sätt att uppfatta världen och därmed 

skapas olika diskurser. De diskurser som har ett avgörande inflytande på en särskild praktik 

ses av Foucault som de dominerande diskursiva regimerna eller sanningsregimer. Den makt 

som dessa regimer utövar påverkar vårt sätt att tänka och styra våra idéer och handlingar i en 

specifik riktning. Regimerna upprättar gränser för vad som anses som sanning och hur man 

bör agera. 

 

3.3 Kategorisering  

I Michel Foucaults ”Vansinnets historia under den klassiska epoken” (2010) beskrivs 

behovet av att dela in människor i grupper utifrån vad som anses normalt respektive onormalt. 

Enligt Foucault (2010) har kategorisering sitt ursprung hos de vansinniga. Fram till slutet av 

1700-talet spärrades de som ansågs vansinniga in. Alla stängdes in utan att någon tydlig 

uppdelning eller åtskillnad skedde. Foucault beskriver att det var ”de liderliga, de utsvävande 

fäderna, de slösaktiga sönerna, hädarna, de som försöker förgöra sig själva, libertinerna” 

(Foucault 2010, s. 31, 91).  

Under 1700-talet uppkom ett behov av att urskilja olika typer av de som tidigare benämnts 

som vansinniga. Man skiljde ut de som hade moraliska problem från de som betraktades som 

vansinniga och höll dem inspärrade. I en andra etapp började man titta på orsakerna till varför 

människor spärrats in. För att vara inspärrade skulle man ha brutit mot någon lag.               

Alla som begått lagbrott skulle bedömas lika utan hänsyn till vansinnet. Det här blev dock en 

ohållbar lösning. Man insåg att detta var ovärdigt samt att de vansinniga i själva verket 

behövde omsorg snarare än straff. I slutet av 1700-talet gick man in i en tredje etapp i och 

med deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Nu krävdes omdömen från läkare som 

gjorde en bedömning om huruvida en person skulle stängas in på ett ändamålsenligt hospital 

eller kunde försättas på fri fot. Den här processen var dock inte problemfri. Ändamålsenliga 

hospital fanns inte vilket periodvis ledde till en kaosartad situation där de vansinniga 

behandlades värre än tidigare (Foucault 2010, s. 248- 256). 
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Under 1800-talet förändrades synen på de vansinniga ytterligare genom att de psykologiska 

och medicinska vetenskaperna utvecklades. Från att man sett på människor som vansinniga 

och spärrat in dem så började man nu se på dem som psykologiska subjekt. Man kunde se att 

deras beteenden och mentala tillstånd påverkades av vilken behandling de fick.             

Tidigare behandling av de vansinniga, med våld och bojor, ersattes av strikta rutiner, moral 

och övervakning. Man strävade efter att få den vansinnige att själv bli medveten om sitt 

vansinne. Ansvaret för sina handlingar lades hos den enskilda individen. Detta resulterade i 

att de vansinniga blev medvetna om att de själva kunde påverka sin situation (Foucault 2010, 

s. 256- 289). Det finns dock en konstant i Foucaults studie om de vansinniga. Precis som förr 

särskildes de från andra men den här gången med syfte att behandlas och normaliseras 

(Foucault 2010). 
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4 Metodval  

I följande avsnitt beskrivs och motiveras den metod vi använt oss av för insamlingen av 

material till vår undersökning. Vi redogör också för vårt urval och genomförande, etiska 

ställningstagande samt undersökningens reliabilitet och validitet.                                            

Då syftet med undersökningen är att undersöka några förskollärares uppfattningar om barn 

med AD/HD är en kvalitativ forskningsansats bäst lämpad.  

4.1 Kvalitativ intervju  

Som metod har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. Patel och Davidson (2011, s. 

88) beskriver att med hjälp av intervjuer försöker forskaren förstå världen utifrån 

informanternas perspektiv. Intervjuer med ett forskningssyfte bygger på vardagslivets samtal 

och på ett gemensamt intresse för temat mellan intervjuaren och informanten där kunskap 

skapas genom interaktion. Det är inte möjligt att utforma ett sant svar eller utforma 

svarsalternativ i förväg. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 36- 37) menar att man 

genom intervjuer med informanter som är en del av en viss social miljö kan man få insikt 

kring olika förhållanden i den specifika miljön där normer och värderingar tas i beaktning. 

Patel och Davidson (2011, s. 88) beskriver att tillvägagångssättet i kvalitativa intervjuer är 

induktivt vilket innebär att slutsatser dras utifrån enskilda fall.  

 

När man arbetar med frågeställningar för att samla information till en studie finns det två 

olika aspekter att ta hänsyn till. Dels är det standardisering vilket innefattar intervjuarens 

ansvar gällande frågornas formulering och ordning, dels är det strukturering som handlar om 

informantens tolkning med hänsyn till tidigare erfarenheter. De intervjuer som anpassas helt 

utifrån informanten vid intervjutillfället har en låg grad av standardisering.                             

Ställer intervjuaren likalydande frågor till samtliga informanter är intervjun helt 

standardiserad. Utgångspunkten för standardisering handlar om mätning och helt 

standardiserade intervjuer används till jämförelse och för att generalisera (Patel och Davidson 

2011, s. 75- 76). Då vi ställde samma frågor till samtliga informanter är vår undersökning 

standardiserad. Detta har underlättat bearbetningen av intervjumaterialet och vi kunde urskilja 

gemensamma diskurser inom olika områden. 
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Patel och Davidson (2011, s. 81- 82) beskriver att semistrukturerade intervjuer utgår från 

specifika teman. Intervjuaren ställer frågor i en följd som anpassas utifrån informanten.                         

Detta ger informanten frihet att utveckla sina svar. Frågor som inte ger ett fast svarsalternativ 

kan skapa ett djupare samtal vilket inte hade varit genomförbart vid intervjuer som varit helt 

strukturerade. För att utföra semistrukturerade intervjuer utformade vi en intervjuguide 

(bilaga 3). Intervjuguiden berörde tre olika teman med sammanlagt fjorton förutbestämda 

frågor. De teman som berördes under intervjuerna är: förskollärares kunskap och syn på 

diagnosen AD/HD, insatser och inkludering/exkludering. 

 

4.2 Urval och genomförande 

För att samla in material till vårt arbete har vi intervjuat sex förskollärare. De medverkande 

informanterna är verksamma vid fem olika förskolor i två olika kommuner.                            

Vi valde förskollärare med erfarenhet av barn med diagnosen AD/HD. Detta på grund av att 

vi i våra intervjuer ville få möjlighet att fånga upp olika aspekter kring diagnosen.                  

Till en början hade vi sju inplanerade intervjuer. Vi hade ett bortfall av en informant då 

förskolläraren inte hade möjlighet att delta men vi ser inte det som en betydande effekt på vårt 

intervjumaterial. Nedan presenteras relevant information om informanterna. 

Informant Utbildning Ansvarsområden Övrigt 
Förskollärare 1 Barnskötare sedan 18 

år tillbaka, 

förskollärare sedan 9 år 

tillbaka 

Avdelningsansvarig Har erfarenhet av 

arbete som resurs åt 

barn med AD/HD 

Förskollärare 2 Förskollärare sedan 

cirka 20 år tillbaka. Har 

även en 

filosofikandidat i 

pedagogik, sociologi 

och engelska 

Delar avdelningsansvar 

med annan förskollärare 

Har erfarenhet av barn i 

behov av särskilt stöd i 

15 år 

Förskollärare 3 Förskollärare sedan 8 

år tillbaka 

Avdelningsansvarig Har erfarenhet av barn 

med autism och 

AD/HD 

Förskollärare 4 Förskollärare sedan 33 

år tillbaka 

Avdelningsansvarig och 

handledare till studenter 

Har erfarenhet av barn 

med autism, AD/HD, 

aspergers syndrom  

Förskollärare 5 Förskollärare sedan 26 

år tillbaka, 

specialpedagog sedan 

10 år tillbaka 

Avdelningsansvarig och 

handleder kollegor i 

arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd 

Har erfarenhet av barn 

med AD/HD, autism 

och även barn med läs- 

och skrivsvårigheter 

Förskollärare 6 Förskollärare sedan 22 

år tillbaka 

Delar avdelningsansvar 

med annan förskollärare 

Har erfarenhet av barn i 

särskola med olika 

diagnoser 
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Via mail tog vi kontakt med tolv olika förskolechefer i Stockholms kommun (bilaga 1).  

De fick information om vilka vi var, vårt syfte, vad vår studie skulle omfatta och att vi ville 

utföra intervjuer med förskollärare på deras förskola. Enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2010, s. 7) ska informanterna få ta del av syftet och bli 

informerade om att deltagandet är frivilligt och att de närsomhelst har rätt att avbryta. Vi fick 

dock endast svar från två förskolechefer och då valde vi att kontakta förskolor personligen. 

Slutligen ställde sju stycken upp på vår intervju. Kort innan intervjuerna skulle äga rum fick 

en av informanterna förhinder. När informanterna gett sitt samtycke till deltagande bokade vi 

in tid för intervjuerna. 

 

Patel och Davidson (2011, s. 83) skriver att det är bra att förbereda sig innan intervjuerna ska 

äga rum med syfte att orientera sig och kunna utveckla underlag inför den huvudsakliga 

intervjun. Innan vi utförde intervjuerna med informanterna gjorde vi två pilotintervjuer. 

Genom att vi utförde dem fick vi bekräftat att våra frågeställningar fungerade för vårt syfte. 

Dock var vi tvungna att ta bort en av frågorna då den upplevdes otydlig. 

 

Stukát (2011, s. 45) menar att miljön där intervjun ska utföras ska upplevas som trygg för 

båda parter. Informanten fick själv bestämma tid och plats för att få en så avslappnad miljö 

som möjligt. Innan vi påbörjade intervjun informerade vi än en gång om syftet med arbetet, 

de forskningsetiska principerna och bad om samtycke till inspelning och användning av 

intervjumaterialet samt förklarade varför vi ville spela in. Informanterna fick skriva under en 

samtyckesblankett (bilaga 2). Vi valde att spela in intervjuerna med hjälp av våra 

mobiltelefoner för att säkerställa att vi inte gick miste om något väsentligt i informanternas 

beskrivningar samt för att allt fokus skulle kunna riktas till informanten. Patel och Davidson 

(2011, s. 87) menar att en fördel med inspelning är att informantens svar blir specifika. 

 

Vid intervjutillfällena var vi båda närvarande med undantag för en intervju. Genom att vi 

båda var närvarande kunde vi få ut mer av intervjun då den ena kunde följa upp med 

eventuella följdfrågor. Stukát (2011, s. 44) menar att följdfrågor ger metodiken möjlighet att 

nå djupare med mer utförlig information i svaren. Stukát (2011, s. 46) beskriver en nackdel 

med att man är flera som intervjuar. Det kan medföra att informanterna kan ha upplevt ett 

underläge då vi båda var närvarande. En fördel med att vara flera som intervjuar är att man 

kan få ut mer av intervjun och fokusera på olika saker under intervjun.  
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Vi anser att informanterna under våra intervjuer inte bör blivit påverkade av att vi var två 

stycken som intervjuade då de alla ansåg att de hade kompetens kring ämnet. I och med att 

informanterna fick bestämma tid och miljö uppfattade vi att det bidrog till att de kände sig 

bekväma. Trots Stukáts förmaning om det underläge informanten kan uppleva med två 

intervjuare valde vi att båda skulle vara delaktiga för att kunna stötta varandra med eventuella 

följdfrågor. Vi upplevde inte att det påverkade informanterna.  

 

Under våra intervjuer började vi med frågor gällande informanternas bakgrund för att sedan 

övergå till frågor som berörde vårt ämne. Frågeföljden anpassades till varje enskild situation 

och vi strävade efter att skapa ett gott samtalsklimat. Intervjuerna tog cirka 30 minuter och 

utfördes i avskilda rum. Vi upplevde att informanterna var positiva till sin medverkan i 

studien och att de alla ansåg att det var ett viktigt ämne. Stukát (2011, s. 45) skriver att en 

negativ aspekt med att transkribera inspelat material är att det är tidsödande. Vi valde att 

transkribera fortlöpande under intervjuperioden vilket underlättade vårt arbete. 

 

4.3 Bearbetning av intervjumaterialet 

Efter varje avslutad intervju lyssnade vi igenom ljudinspelningen. Ett resultat av detta var att 

vi kunde upptäcka betydande resonemang för studien. Nästa steg var att transkribera 

intervjuerna från ljudinspelning till text för att underlätta analysarbetet. Varje intervju 

transkriberades av oss båda för att bekräfta att vi inte missat något väsentligt.                          

Stukát (2011, s. 45) beskriver att man kan välja att transkribera intressanta delar av 

intervjuerna för att spara tid. Vi diskuterade om vi skulle välja delar och transkribera men vi 

valde att transkribera alla delar av intervjuerna för att inte riskera att förlora någon 

meningsfull information samt för att säkerställa transkriberingens lojalitet gentemot 

informanternas muntliga uttalanden. 

 

När transkriberingen av alla intervjuer var slutförd läste vi igenom de ett flertal gånger på 

egen hand och gjorde markeringar i texten med hjälp av egna tolkningar för att utröna 

gemensamma teman. För att underlätta analysen av transkriberingarna använde vi oss av en 

textkodning. Vi kodade transkriberingarna för att finna nyckelord och specifika teman i 

relation till vårt syfte och frågeställningar.  
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Vi letade efter nyckelorden i förskollärares beskrivningar av diagnosen AD/HD, skillnader på 

symptombilden mellan flickor och pojkar och hur de arbetar med barn med AD/HD.              

Vi använde oss av olika färgpennor där en specifik färg stod för ett specifikt tema och kunde 

på så vis få fram tre framstående teman. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 242) är 

kodning fördelaktig för nya analytiker då processen kan brytas ner i olika steg. Vi valde ut 

kärnfulla citat som vi ansåg var betydelsefulla för arbetet och bearbetade dem.                  

Sedan sammanställde vi citaten utifrån tre olika teman: barn som problem, genusifiering och 

diagnosens nödvändighet. Sedan påbörjades vår skrivprocess.  

 

4.4 Arbetsfördelning 

I ett första skede av arbetet sökte vi gemensamt efter tidigare forskning kring ämnet och kom 

gemensamt överens om vad som var relevant för vår undersökning. Vi delade sedan upp 

materialet och sammanfattade det på varsitt håll. Johanna skrev om det samhällsvetenskapliga 

perspektivet och dilemmaperspektivet. Amanda skrev om de båda biologiska perspektiven.  

Vi gick sedan gemensamt igenom texterna för att delge varandra samt kontrollera att den röda 

tråden följts. Övriga avsnitt valde vi att formulera och skriva gemensamt. Vi turades om att 

leda intervjuerna för att försäkra oss om att båda tog lika stort ansvar under insamlandet av 

materialet. Vi är överens om att vi båda har tagit lika stort ansvar för att få en färdigställd 

uppsats. 

 

4.5 Validitet och reliabilitet  

Patel och Davidson (2011) menar att man vid undersökningar måste försäkra sig om 

undersökningens validitet och reliabilitet. Validitet innebär att det man undersöker har en 

tydlig koppling och relevans i relation till studiens syfte (Patel och Davidson 2011, s. 102). 

För att försäkra oss om studiens validitet utgick vi från vårt syfte och våra frågeställningar 

som ligger till grund för vår undersökning i formandet av intervjuguiden. Vi valde även att 

genomföra två pilotintervjuer vilket medförde att vi kunde modifiera frågor i intervjuguiden 

som inte hade en tydlig koppling till studiens syfte. Genom att vi använde oss av 

standardisering i våra intervjuer försäkrade vi oss om att alla frågor i intervjuguiden berördes.  
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Kvale och Brinkman (2014) menar att reliabilitet handlar om forskningsresultatets 

tillförlitlighet och struktur. I de flesta fall handlar det om huruvida ett forskningsresultat kan 

reproduceras av andra forskare. I kvalitativa undersökningar som baseras på intervjuer 

handlar det om huruvida informanternas svar kan komma att ändras beroende på när intervjun 

genomförs och vem som intervjuar. Vid intervjuer diskuteras ofta reliabiliteten då ledande 

frågor påverkar informantens svar och därmed förlorar undersökningsresultatet sin 

tillförlitlighet (Kvale och Brinkman 2014, s. 295).  

För att öka vår reliabilitet strävade vi efter att vara så neutrala som möjligt under intervjuerna. 

Då vi var två som intervjuade fokuserade den ena av oss på eventuella följdfrågor.              

Det medförde att den personen fick möjlighet att reflektera kring följdfrågorna innan de 

ställdes och säkerställde att frågorna inte blev ledande.  

I flera fall sökte informanterna bekräftelse av oss kring sådant de talat om och vi undvek i 

möjligaste mån att inte ge uttryck för våra egna föreställningar. I vissa fall kunde vi relatera 

informanternas svar till våra egna erfarenheter. Patel och Davidson (2011, s. 85) menar att 

detta kan berika informanternas svar då de får möjlighet att utveckla sina resonemang. 

Kvale och Brinkman (2014, s. 224- 225) menar att reliabiliteten kan öka beroende på hur 

bearbetningen av intervjumaterialet går till. Genom att flera personer transkriberar samma 

material utförs en reliabilitetskontroll. Det innebär att man kan få syn på eventuella 

feltolkningar. Vi båda transkriberade intervjuerna enskilt och sedan träffades vi och lyssnade 

på intervjuerna tillsammans samtidigt som vi följde med i transkriberingarna. Genom att vi 

båda har tolkat materialet anser vi att vi har kvantifierat vår undersöknings reliabilitet. 

4.6 Etiska ställningstaganden  

Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns det krav man bör följa för att 

bedriva forskning. En medvetenhet om personskyddslagen är av stor vikt för att bedriva 

forskning. Individskyddskravet är ett skydd där medborgare ges skydd mot otillbörlig insyn i 

till exempel individers livsförhållanden. Individer får inte utsättas för kränkning, fysisk eller 

psykisk skada. Vi har under arbetets gång tagit hänsyn till de etiska aspekterna vad gäller 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet 2010). 
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Informationskravet innebär att forskaren ska redogöra för forskningens syfte och det som kan 

tänkas påverka deltagandet. Detta har vi tillgodosett genom att informera om syftet med vår 

studie. Vi klargjorde för förskollärarna att de själva bestämmer över sitt deltagande och att när 

som helst under tidens gång har rätt att avbryta, samtyckeskravet.  

Konfidentialitet och- nyttjandekravet innebär att alla uppgifter hanteras konfidentiellt och 

personuppgifterna ska tas i förvar så obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 

2010). Detta har vi tillgodosett genom att informera om att ingen utomstående har tillgång till 

deras personuppgifter och att materialet endast används till vår undersökning. 
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5 Resultat och Analys 

I detta avsnitt presenteras kärnfulla citat utifrån våra intervjuer som sedan analyseras med 

delar ur vår teoretiska utgångspunkt. I transkriberingarna kunde vi urskilja tre framstående 

diskurser: barn som problem, genusifiering och diagnosens nödvändighet. Vi kommer att 

behandla dessa härnäst.  

5.1 Barn som problem 

I detta avsnitt kommer vi att belysa på vilket sätt förskollärarna konstruerade barn med 

diagnosen AD/HD som problem. Detta framgick tydligt i bearbetningen av intervjumaterialet 

då förskollärarna beskrev hur de sökte lösningar för barn med AD/HD i verksamheten.        

Det blev även tydligt hur vissa beteenden hos barn med diagnosen AD/HD sågs som 

avvikande och icke önskvärda. Förskollärare 1 beskrev det så här: 

Ibland när man fokuserar på barnets problem, att man till exempel 

punktmarkerar ett barn där man bestämmer att vi turas om att vara med det här 

barnet hela tiden för att förebygga och lösa konflikter då blir det oftast lugnare 

och de dåliga beteendena kan försvinna (Förskollärare 1) 

Förskolläraren lyfter fram att barn med AD/HD är problematiska genom att använda 

begreppet ”problem” när hon beskrev arbetet med barn som har diagnosen AD/HD.       

Genom att förskolläraren uttrycker ordföljden ”barnets problem” konstrueras barnet som 

bärare av problem. Förskolläraren visar även att barn med AD/HD enligt henne har ett icke 

önskvärt beteende när hon benämner att punktmarkering kan leda till att dåliga beteenden 

försvinner. Vidare uttryckte förskollärare 4: 

Ofta uppstår problem med de här barnen, de hamnar ofta i konflikter som vi 

måste försöka jobba kring men det handlar ju mycket om tid och resurser. Ofta 

har barnet problem med övergången mellan till exempel mat och vila, det är ofta 

då det är problem, då kan man prova olika lösningar till exempel låta han gå 

först (Förskollärare 4) 

I likhet med föregående citat beskrev även förskollärare 4 hur barn med diagnosen AD/HD 

anses som problematiska. Vi tolkar förskollärarnas resonemang som att de har en vilja att 

hjälpa barn som uppvisar svårigheter och en vilja att göra det bästa av situationen. Det skapas 

dock en konflikt när de benämner att barn är bärare av problem som kräver åtgärder och 

resurser. Det vill säga att barns problem kräver lösningar. 
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Förskollärare 2 reflekterade kring de konsekvenser som uppstår när ett barn med diagnos inte 

får de resurser som krävs och hur det kan påverka den övriga barngruppen: 

Man ska ju inte behöva stanna i sin utveckling bara för att de vuxna behöver ta 

hand om de som inte kan någonting (Förskollärare 2) 

I citatet beskriver förskolläraren att barn med AD/HD som ”de som inte kan någonting”.     

Hon menar att den övriga barngruppen blir lidande då hon och hennes kollegor, i brist på 

extra resurser, själva måste ägna mycket av sin tid och sitt engagemang åt barn som har 

AD/HD. Genom förskollärarens uttryck om barn som inte kan något, tar barn med diagnosen 

AD/HD de vuxnas tid i anspråk och ger upphov till att andra barn kan stanna i sin utveckling.   

Citatet från Förskollärare 2 tydliggör hur förskollärarnas diskursiva praktik omskapar barn 

med diagnosen AD/HD som subjekt med en negativ avvikande identitet. Barn med AD/HD 

framställs också som bärare av ansvaret för den övriga barngruppens utveckling och för hur 

de vuxna organiserar sin verksamhet. Då förskollärarna talade om barn med diagnosen 

AD/HD som problematiska upprätthålls diskursen om barn med AD/HD som bärare av 

problem. Det blir tydligt att förskollärarna påverkas av makten hos de dominerande diskursiva 

regimer vilka Foucault (2010) menar styr människors sätt att tänka och handla. I enlighet med 

Foucaults beskrivning av diskurser tolkar vi att förskollärarna har en föreställning om vilka 

beteenden som klassas som önskvärda respektive icke önskvärda. När förskollärarna talade 

om åtgärder för barns problem, exempelvis punktmarkering, beskriver de hur de handlar för 

att lösa problemet som barn med AD/HD orsakar. Genom dessa handlingar kan barn bli 

särbehandlade och barnens möjligheter att känna sig som en i mängden begränsas. Fairclough 

(1992) använder begreppet ethos för att förklara diskursen, inte bara som en språklig praktik, 

utan något som involverar hela kroppen och skapar identiteter. Genom ethos kan vi se hur 

förskollärarna genom sitt språkbruk konstruerar en avvikande identitet hos barn med 

diagnosen AD/HD. Vi kan anta att förskollärarnas uppfattningar grundas i befintliga diskurser 

om förväntan på hur barn ska vara vilket inte bara påverkar förskollärarnas syn på vad som 

anse normalt respektive avvikande, utan även deras förhållningssätt till barnen, vilket är något 

som har betydelse för barns egen identitet. 
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Vi kan tolka förskollärarnas beskrivningar som att de har ett kompensatoriskt synsätt där 

verksamheten i sig inte förändras utan man finner specifika lösningar för den enskilda 

individen som bär problemet. Utifrån Kärfves (2001) perspektiv skulle de individualiserande 

praktiska åtgärderna som förskollärarna beskriver kunna leda till segregering och utanförskap. 

Kärfve utgår från ett relationellt perspektiv istället som menar att verksamheten ska anpassas 

utifrån barnet och att det inte är barnet som ska anpassas till verksamheten. Vi tolkar det som 

att förskollärarna försöker kartlägga barns svårigheter genom åtgärder såsom punktmarkering 

för att synliggöra vilka situationer som barn behöver stöttas i. Trots dessa goda intentioner ser 

vi dock hur dessa åtgärder är inriktade mot att barn med diagnosen AD/HD ska anpassas till 

verksamheten. 

Det finns en gemensam syn för fem av förskollärarna om hur barn ska uppföra sig för att inte 

vara och ha problem. Detta är en outtalad norm som upprätthåller den rådande kulturens 

diskurser om det önskvärda barnet. Alla människor har en föreställning om barn som 

fenomen, detta innefattar hur barn ska vara och uppföra sig. Dessa föreställningar är socialt 

och kulturellt konstruerade. Citaten visar på hur förödande diskurser kan vara.                          

I intervjuerna framgick det tydligt att samtliga förskollärare hade goda intentioner och en vilja 

att skapa en bra verksamhet för alla barn. Genom förskollärarnas resonemang kan vi dock 

urskilja hur barn med AD/HD kan bli ett hinder för att uppnå den verksamhet man önskar 

bedriva. Barn med diagnosen AD/HD beskrivs som problematiska vilka kräver särskilda 

lösningar för att förskollärarna ska kunna bedriva en fungerande verksamhet.                         

Ett alternativt synsätt skulle kunna vara att rikta sitt fokus på exempelvis organisation av 

verksamheten eller synen på normalitet.  

5.2 Genusifiering  

I detta avsnitt ägnar vi oss åt det andra temat som blev tydligt i bearbetningen av 

intervjumaterialet, genusifieringen. När förskollärarna beskrev sin syn på den karaktäristiska 

symptombilden av diagnosen AD/HD användes termer så som ”impulsivitet”, ”aggressivitet” 

och ”utåtagerande”. Förskollärare 1 beskriver att beteendena kan uppmärksammas i tidig 

ålder då barnet ofta har svårt att fokusera på en sak åt gången, har svårt att sitta still och svårt 

vid övergångar. När förskollärarna talade om flickor med diagnosen AD/HD kunde vi se hur 

förskollärarna upplevde flickor som avvikande från den gängse synen då de ofta beskrevs som 

mer introverta och lugna. 
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Förskollärare 3 illustrerar: 

Det är väl mest pojkar som blir diagnostiserade, eller är jag ute och cyklar? 

Pojkar får dels mer uppmärksamhet och det är mer okej för en kille att vara 

explosiv och lite vildare. Det är en annan syn på tjejer, de är mer lugna, man ser 

dem som lite konstigare och svårare att upptäcka. Jag tror att det här konstiga 

kan ha med synen på kön att göra. Jag tror det (Förskollärare 3) 

Det här citatet visar att diskursen om kön har betydelse för hur förskolläraren uppfattar barn 

med diagnosen AD/HD. Genom att uttrycka ”det är mer okej för en kille att vara explosiv och 

lite vildare” visar hon att hennes erfarenhet är att förskolan upprätthåller diskursen om kön. 

Genom att beskriva synen på flickor som ”de är mer lugna” blir det tydligt att gamla 

könsrollsstereotyper fortfarande är en del av förskolan.  

I vår undersökning visade flera förskollärare en medvetenhet om genus när de talade om 

inkludering och beskrev hur de arbetade med det. Förskollärare 2 beskrev det så här: 

Alla barn ska ju få vara med på sina egna villkor och accepteras för dem de är. 

Det ska ju inte vara konstigt med att en flicka vill spela fotboll eller gillar att ha 

spidermantröja, det är sådana saker vi jobbar mycket med (Förskollärare 2) 

Citatet ovan är representativt för hur flera av förskollärarna resonerade kring deras arbete med 

inkludering. Trots att de visade på en genusmedvetenhet verkar denna medvetenhet falla bort 

när de talade om barn med AD/HD. Här lyser stereotypa förväntningar på kön fram.  

Trots att förskollärarna beskrev symptomen hos flickor med AD/HD som annorlunda än hos 

pojkar, uppgav fyra av förskollärarna att deras erfarenhet är flickor som har uppvisat de 

typiska symptomen för AD/HD. Det vill säga utåtagerande, impulsiva och aggressiva. 

Förskollärare 1 beskrev: 

Min erfarenhet är främst av flickor. Ibland är det ju ofta killar man tänker på, 

typiskt killar, han har säkert ADHD, ADHD-killar liksom. Fast min erfarenhet 

säger någonting annat. Kanske inte att det är mer tjejer men i alla fall lika 

mycket och ändå är det killar man tänker på ://: flickorna är ändå lite åt det 

typiskt stereotypa bilden av AD/HD, typiska pojkflickor, hon vill bara spela 

fotboll, hon vill bara klättra i träd, hon är som en kille. Dom är liksom lite 

pojkflickor (Förskollärare 1) 
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Även i detta citat framträder diskursen om kön. När förskolläraren uttrycker ”hon vill bara 

spela fotboll, hon vill bara klättra i träd, hon är som en kille” avslöjade hon tydligt att hon 

anser att vissa aktiviteter explicit är kopplade till kön. Detta blir också tydligt när hon 

beskriver flickor med AD/HD som ”typiska pojkflickor”.   

Citatet illustrerar hur flera förskollärare beskrev sin syn på symptombild av diagnosen 

AD/HD. Förskollärarna visade på en medvetenhet om att symptombilden kan se olika ut. 

Trots denna medvetenhet kopplades diagnosen AD/HD till pojkar. Flickor som uppvisat 

karaktäristiska AD/HD symptom benämndes av flera förskollärare som ”pojkflickor”. 

Förskollärarna visade en medvetenhet om att flickor med diagnosen AD/HD utan de 

stereotypa symptomen existerar, men att dessa beteenden måste vara avvikande i hög grad för 

att uppmärksammas. Förskollärare 1 illustrerar: 

Det kan ju vara så att de är lite mer inåt, pillar lite i håret och är lite drömska och 

att det avviker så pass att man lägger märke till det. Men de jag har träffat har 

nog varit mer utåtagerande, slagits, spottats och sagt fula ord (Förskollärare 1) 

Den här förskolläraren har en klar föreställning om att det kan finnas andra symptom än de 

stereotypiska hos barn med diagnosen AD/HD. Samtidigt bekräftar hon att den stereotypa 

bilden är vanligast förekommande i hennes erfarenhet. Förskollärare 6 beskrev sin bild av 

symptomen: 

Pojkar har den typiska AD/HD:n, det är oftast de som har de våldsamma 

symptomen, de har svårare att hantera impulser och kontrollera sig själv än vad 

jag har kunnat se hos flickor. Jag vet inte om det helt enkelt kan bero på att 

pojkars lek av någon anledning oftare är mer fysisk och att det fortfarande är 

könsroller som styr hur många barn agerar. Så att det hos pojkar konstigt nog är 

naturligare, det är mer tillåtet hos både pedagoger och föräldrar. Flickor som slår 

andra barn och hamnar i slagsmål mycket, det blir ju ofta väldiga problem för 

föräldrarna på ett helt annat sätt än när pojkar hamnar i slagsmål och slåss 

(Förskollärare 6) 
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Förskollärare 6 urskiljer det hon kallar för den ”typiska AD/HD:n”. Hon visade tydligt att 

hennes bild av AD/HD främst kopplas till de våldsamma symptomen. Dessa symptom är både 

”naturligare” och i högre grad mer accepterade av föräldrar till pojkar och av pedagoger. 

Även här upprätthålls diskursen om förväntningar på kön då hon beskrev att flickor som 

hamnar i slagsmål ses som mer problematiska än pojkar i samma situation.  

Sammantaget framträdde ett mönster fram under intervjuerna där förskollärarna tillskrev 

barns kön betydelse för hur de upplever deras AD/HD. Det blev tydligt hur kön fortfarande 

spelar en betydande roll när förskollärarna ser på olika barn. Hur man ser på ett barns 

beteende beror på vilket kön barnet har. En utåtagerande flicka betraktas på ett annat sätt än 

en utåtagerande pojke. När det gäller just AD/HD verkar det finnas tendenser att se dessa 

symptom hos flickor som allvarligare och svårare att bemöta än när de uppvisas hos pojkar. 

Detta visar hur djupt rotad diskursen om kön fortfarande är.  

Utifrån beskrivningen av Foucaults (2010) syn på hur diskurser skapas, spelar det sätt vi talar 

om olika saker och fenomen en stor roll. Det faktum att förskollärarna visade en tydlig 

genusmedvetenhet när de talade om barn i allmänhet kan tyda på att diskursen om förväntan 

på kön håller på att förändras. Däremot återgick förskollärarna till stereotypa beskrivningar av 

kön när de talade om barn med AD/HD. Förskollärarna återgår till stereotypa beskrivningar 

av kön när det man talar om problematiseras, i det här fallet barn med diagnosen AD/HD.     

Då lyser den gamla diskursen om förväntan på kön igenom. Detta visar på hur djupt rotad 

diskursen om förväntan på kön är och att det kommer ta lång tid för denna diskurs att 

förändras. 

I tidigare avsnitt om barn som problem beskrevs hur identiteten hos barn med diagnosen 

AD/HD konstruerades som avvikande. I detta avsnitt kunde vi se hur identiteten hos flickor 

med AD/HD problematiserades ännu mer än pojkar. Utifrån Faircloughs (1992) begrepp ethos 

som ett sammansatt begrepp som förenar både diskurs som språklig praktik och 

identitetskonstituerande kunde vi i förskollärarnas beskrivningar urskilja att flickor med 

AD/HD ses som avvikande i större utsträckning än pojkar med AD/HD. Detta på grund av att 

förskollärarna i sina beskrivningar använder begrepp som ”konstigare”. När förskollärarna 

beskrev flickor med ett mer utåtagerande beteende använder dem begreppet ”pojkflickor”. 

Man kan anta att detta språkbruk kan påverka hur flickorna själva ges möjlighet att identifiera 

sig själva som flickor.  
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Ur Gillbergs (2005) perspektiv är förklaringen biologisk, då flickor och pojkar är olika redan 

från födseln och att pojkar i samma ålder är bråkigare och mer aggressiva på grund av 

testosteronet. Nadeau, Littmann och Quinn (2002) anser som läkare och psykologer att 

AD/HD har en neuropsykiatrisk utgångspunkt. Trots detta beskriver de att flickor fostras in i 

helt andra förutsättningar än pojkar vilket leder till att flickor uppvisar andra beteenden än 

pojkar. Det skulle kunna vara en förklaring till varför flickor och pojkars symptombild skiljer 

sig åt. Under analysen av vårt material såg vi en tendens hos förskollärarna att beskriva 

AD/HD symptomen utifrån könsaspekter, likt Nadeau, Littman och Quinn (2002). Detta kan 

man tolka som att de sociala förväntningarna på kön spelar en betydande roll för hur flickor 

respektive pojkar med AD/HD beter sig.  

Förskollärarnas beskrivning av flickor och pojkars beteenden upprätthåller diskursen om 

förväntningarna på kön. Det är mer accepterat för pojkar att vara utåtagerande och explosiva 

än vad det är för flickor. Flickor som uppvisar ”pojkbeteenden” definieras ofta som 

annorlunda och svåra av föräldrarna då deras beteende påkallar uppmärksamhet från 

omgivningen. Nadeau, Littman och Quinn (2002) menar att de kriterier som används för att 

bedöma barns tillstånd är klassade som stereotypiska pojkbeteenden. Genom förskollärarnas 

beskrivningar reproduceras diskursen om AD/HD som en pojkdiagnos, vilket leder till att 

flickor som inte uppvisar typiska maskulina beteenden missas.  

5.3 Diagnosens nödvändighet  

I detta avsnitt ägnar vi oss åt det tredje temat vilket framkom då vi bearbetade vårt 

intervjumaterial. Vi kunde urskilja att våra informanter hade behov av att kategoriserade barn 

utifrån en diagnos för att kunna förstå barns behov bättre och för att kunna utforma stöd åt 

det. Förskollärarna berättade för oss att de kunde se både för- och nackdelar med att barn 

diagnostiseras. Utifrån detta bestämde vi oss för att dela in temat i diagnosens fördelar och 

diagnosens nackdelar. 

5.3.1 Diagnosens fördelar 

Förskollärarna beskrev att alla barn som har någon form av beteendeproblem kan gynnas av 

att ha en fastställd diagnos. Förskollärarna var överens om att det kan vara positivt när barnet 

själv får en förklaring till varför hen har vissa svårigheter. Ytterligare en fördel som 

förskollärarna beskrev i relation till diagnosen var tillgång till resurser.  
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Förskollärare 1, 4 och 3 beskrev det så här: 

Vi kan ju söka resurser till gruppen men det måste finnas goda grunder, inte bara 

att vi har jobbiga barn utan vi måste förklara att vi har ett eller flera barn vi 

behöver jobba med så vi får resursförstärkning i gruppen. Men ett specifikt barn 

får inte resurser utan en diagnos. Det handlar ju tyvärr om pengar (Förskollärare 

1) 

Det är viktigt att vi i förskolan är vaksamma, annars blir det skit i skolan. Jag 

tror det är bättre att de får en diagnos och får rätt till det stöd de behöver.            

I förskolan handlar det om resurser och utan diagnos finns det inga pengar 

(Förskollärare 4) 

Jag tycker det finns fördelar med diagnosen för då har barnet rätt till en helt 

annan typ av hjälp och stöd (Förskollärare 3) 

Dessa citat är representativa för samtliga förskollärares argument för diagnosens fördelar. 

Förskollärarnas beskrivningar visar att det krävs goda grunder för att de överhuvudtaget ska 

kunna få resurser. En fastställd diagnos kan vara avgörande för huruvida barn ska få resurser, 

hjälp och stöd. Majoriteten av förskollärarna menade också att en diagnos kan ge dem 

riktlinjer för hur arbetet ska fortskrida och även gynna barn senare i skolåren.           

Förskollärare 5 avvek dock i sitt svar. Hon menade istället att det är det egna arbetssättet som 

måste medvetandegöras. Hon resonerade så här: 

Ofta är det de som jobbar som behöver en diagnos för att säkerställa att det är 

den svårigheten som barnet har. Jag är inte beroende av en diagnos, man ser 

barnets behov och det är det man jobbar utifrån. De behöver inte diagnos för 

diagnosens skull men vi måste medvetandegöra hur vi arbetar. Det är det 

viktigaste (Förskollärare 5) 

De resterande förskollärarna menade att diagnosen bidrar till att barn blir lättare att hantera 

och att det blir lättare att förstå sig på barnet då man vet orsaken till barnets beteende. 

Förskollärare 3 och 4 illustrerar detta:  

Är det någon som har diagnos AD/HD tar man det mer på allvar, det blir inte 

den här synen på ett jobbigt barn utan det beror på någonting (Förskollärare 3) 
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Vi är snabba med att vilja diagnostisera barn men på något sätt kan man ändå 

hjälpa barnen om man vet vad de har för diagnos (Förskollärare 4) 

Citaten ovan bekräftade förskollärares 5 resonemang kring att det är förskollärarna som 

arbetar som behöver en diagnos för att säkerställa barns svårigheter. Detta visar på att det är 

nödvändigt med en diagnos för att förskollärarna ska kunna förstå sig på och arbeta med barn 

med AD/HD. Barn med diagnosen AD/HD kan behöva specialpedagogiska insatser som 

innefattar mer tolerans och förståelse vilket Förskollärare 5 illustrerar.  

Sammantaget var diagnosens främsta fördelar enligt förskollärarna tillgång till resurser och att 

diagnosen underlättar deras eget arbete. Man kan likna förskollärarnas beskrivningar med 

Foucaults (2010) beskrivning om synen på de vansinniga. När förskollärarna får en förklaring 

till barns beteende, genom en diagnos, så ändras synen och problematiken tas på allvar. 

Diagnosen resulterar även i att förskollärarna kan utforma rätt stöd till barn utifrån diagnosen. 

Foucault (2010) menar att innan man började kategorisera de vansinniga så gjordes ingen 

skillnad på dem, utan alla människor som avvek från norm och moral klassades som 

vansinniga. I och med inträdet av den medicinska synen kunde man via kategorisering urskilja 

olika individers problematik och anpassa behandlingen utifrån det. Vi kan tolka 

förskollärarnas förändrade syn och bemötande av diagnostiserade barn utifrån Faircloughs 

(1992) teori om språkets identitetsskapande funktion. Fairclough (1992) menar att när en 

människas sociala identitet förändras, förändras även bemötandet från omgivningen. 

Identiteten hos ett barn som anses jobbigt förändras i och med sättet förskollärarna talar om 

barn när en diagnos är fastställd diagnos. Detta leder i sin tur till att förskollärarnas 

bemötande av barn förändras. 

I likhet med synen på barn som problem kan vi återigen se hur majoriteten av förskollärarna 

har ett kompensatoriskt synsätt. Förskollärarna strävar efter en förklaring till varför barnet 

beter sig på ett visst sätt. Denna förklaring ger dem möjligheter att utforma individuella 

lösningar för det enskilda barnet. 

Förskollärare 5 överensstämmer dock inte med resterande förskollärares resonemang. Hon 

menar att förskollärarna bör medvetandegöra sitt eget arbetssätt och att verksamheten ska 

förändras utifrån de barn som ingår i verksamheten och deras olika behov. Detta kan vi likna 

vid Nilholms (2007) beskrivning av det kritiska perspektivet.  
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I det kritiska perspektivet fokuserar man inte på barns brister utan söker förklaringar i miljön 

där barns svårigheter uppvisas. Det faktum att det endast var förskollärare 5, som 

vidareutbildat sig till specialpedagog, som riktade sitt fokus på det egna arbetssättet istället för 

att barn med AD/HD ska anpassas till verksamheten kan vittna om behovet av 

specialpedagogisk kompetens.  

5.3.2 Diagnosensens nackdelar 

Trots att förskollärarna var eniga gällande diagnosens fördelar när det handlar om resurser 

utrycker förskollärarna att diagnosen även innebär nackdelar. En nackdel med diagnosen som 

förskollärarna beskrev var att den kan stämpla barn samt att den tillåter vissa beteenden. 

Förskollärare 3 beskrev diagnosens nackdelar på följande sätt:  

Det blir en stämpling av barnet och man kan se det som en sjukdom och barnet 

ser ner på sig själv. För många kan det nog upplevas som ett utanförskap och att 

det är mer ett handikapp (Förskollärare 3) 

Förskollärarna var överens om att en diagnos kan medföra utanförskap och att ett barns 

självbild kan bli påverkad i negativ bemärkelse. Vidare beskrev de en annan nackdel med 

diagnosen AD/HD, vilket tillåter vissa icke önskvärda beteenden. De beskrevs i termer: 

Man kan gömma sig bakom diagnosen, nu beter sig det här barnet såhär för att 

den har den här diagnosen (Förskollärare 5) 

Du beter dig såhär för att du har AD/HD. Men man kan ju inte bete sig hur som 

helst bara för att du har en diagnos (Förskollärare 4) 

Dessa citat visar på hur en diagnos tillåter vissa beteenden som utan diagnos inte varit 

accepterade. Detta resulterar i att barns svårigheter i vissa fall förbises och förklaras i termer 

”du beter dig såhär för att du har AD/HD”. Förskollärare 2 förtydligar denna problematik 

ännu mer: 

Alla stökiga ungar kan ju inte ha adhd. Jag tror att det kan bli en fara att man 

liksom skyller på diagnosen. Du har adhd, det är därför du är si och så. Det kan 

vara en ren omognad, det kan bero på oro, det kan vara andra saker, kanske 

jobbigt hemma, alla som är hyperaktiva kanske inte har adhd (Förskollärare 2) 
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Förskollärare 2 ser fler faror med att behandla barn utifrån en diagnos. Hon antyder att en 

diagnos kan innebära att man missar andra faktorer som kan påverka ett barn.       

Orolig hemmiljö, ett barns omognad eller oro till följd av någon annan omständighet kan vara 

orsaksfaktorer till barns beteende och inte diagnosen AD/HD i sig. 

De främsta nackdelar förskollärarna beskrev var att diagnosen kan innebära att barn kan bli 

stämplade och att vissa beteenden tillåts. Genom att vissa beteenden tillåts kan det bidra till 

att förskollärarna bortser från att arbeta med ett barns svårigheter och istället hänvisa till 

diagnosen.  

I socialstyrelsens rapport om AD/HD (2010) lyfter man fram flera positiva egenskaper som är 

gemensamma för individer med AD/HD. Man nämner till exempel kreativitet och 

lösningsorientering. Men genom att förskollärarna talar om diagnosen AD/HD som något 

barn skulle missgynnas av upprätthålls diskursen om AD/HD som något negativt.             

Enligt Faircloughs (1992) beskrivning om hur språket upprätthåller sociala identiteter kan vi 

se hur förskollärarnas språk upprätthåller de sociala strukturerna där identiteten AD/HD inte 

är eftersträvansvärt. Om förskollärarna inte enbart såg AD/HD som något negativt för ett barn 

utan även framhävde det som kan vara positivt skulle det kunna innebära att diskursen 

förändras.  

I likhet med Kärfves (2001) kritik mot det biologiska perspektivet kan vi tolka att 

förskollärarna i sin syn på diagnosens nackdelar även de utgår från det faktum att AD/HD kan 

innebära en stämpling av barn. Kärfve påtalar att den medicinska etiketten alltid kommer följa 

barnet genom livet och att en diagnos rent krasst leder till en social död. 

Å andra sidan kan förskollärarna ha en tanke om att AD/HD skulle vara biologiskt betingat 

och att vissa beteenden inta går att bota. Det blir diagnosen i sig som används för att förklara 

ett barns negativa beteende. Flera av förskollärarna menade även att diagnosen kan ses som en 

sjukdom eller ett handikapp vilket kan liknas vid det biologiska perspektivets förklaring av 

uppkomsten till AD/HD. 

Sammantaget kan vi se att de förskollärare vi intervjuade hade en ambivalent syn på 

diagnostisering av barn. Å ena sidan såg de diagnosen som en nödvändighet för att barn ska få 

resurser. De uttryckte också att diagnosen kunde underlätta för dem i sitt arbete och att förstå 

sig på barnet.  
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Å andra sidan såg man faror med diagnosen då man befarade att den kunde stämpla barn och 

tillåta vissa beteenden samt att den kunde leda till att andra eventuella orsaker till ett barns 

beteende inte upptäcks.  

I intervjuerna framgick att det finns ett behov av att kategorisera barn för att få syn på de barn 

som behöver extra stöd. På samma gång tydliggjordes det att det finns en oro för att ett barn 

med diagnosen AD/HD blir segregerat. Vi tror att den oro som förskollärarna uttrycker om 

diagnosens segregerande effekt kan ha sin grund i hur det övriga samhället ser på en individ 

med AD/HD diagnos. Socialstyrelsen (2002) menar att en diagnos i sig inte skulle öka risken 

för särbehandling eller utanförskap men att risken inte bör underskattas. Socialstyrelsen 

bekräftar även att diagnosen i sig är ett medel för fortsatta stödåtgärder. 

I likhet med Nilholms (2007) dilemmaperspektiv kan vi i och med förskollärarnas 

ambivalenta inställning till diagnos se att det är svårt för dem att förhålla sig till 

kategorisering. En risk som Nilholm lyfter fram är att barn kan förbises om man inte 

kategoriserar. Här uppstår ett dilemma. Samtidigt som kategorisering är nödvändig för att 

upptäcka alla barns behov kan det också bidra till upprätthållande av diskursen om vad som 

anses normalt respektive annorlunda. När kategoriseringen gäller diagnostisering av barn med 

diagnosen AD/HD kan man i detta perspektiv se hur en diagnos å ena sidan bidrar till ökade 

resurser och ökad förståelse för ett barn och å andra sidan utgör diagnosen en risk för 

stigmatisering och utanförskap hos barnet. Ett tydligt dilemma. 
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6 Sammanfattning och diskussion 

Syftet med den här undersökningen var att studera några förskollärares uppfattningar om 

diagnosen AD/HD och deras beskrivningar av barn som uppvisar denna symptombild.          

Vi har intervjuat sex förskollärare med erfarenhet av barn med diagnosen AD/HD.                

De frågeställningar som låg till grund för undersökningen var: Vilka föreställningar har 

förskollärare kring symptombilden av AD/HD? Kan förskollärare se några skillnader i 

symptombilden hos flickor och pojkar? Hur beskriver förskollärare sitt arbete med barn med 

AD/HD? Utifrån våra frågeställningar ville vi få syn på hur förskollärarnas språkbruk kunde 

bidra till upprätthållandet av föreställningar som finns om barn med diagnosen AD/HD.                     

Med delar ur teorin om diskursanalys kunde vi få syn på den vidare innebörd diagnosen 

AD/HD fick för förskollärarna. Utifrån våra frågeställningar och förskollärarnas svar kunde vi 

hitta tre teman: barn som problem, genusifiering och diagnosens nödvändighet. 

Alla informanter ansåg sig ha erfarenhet av barn med diagnosen AD/HD och de fick även ta 

del av barns utredningar. Även om de hade kunskap inom ämnet så visade det sig att när 

förskollärarna beskrev sin bild av barn med diagnosen AD/HD blev det tydligt att barnet 

ansågs vara bärare av problem som förskollärarna hade i uppgift att åtgärda. En av 

förskollärarna utryckte att man kan punktmarkera ett barn för att förebygga dåliga, icke 

önskvärda beteenden och då kan det dåliga beteendet försvinna. Trots att de var 

lösningsinriktade blev det problematiskt när de ständigt återgick till att beskriva barn som 

problem. När förskollärarna talar om barn som problem så konstrueras barnet som 

problematiskt och synen på barnets beteende som något negativt förstärks genom detta 

synsätt. Förskollärarna uttryckte detta bland annat genom att beskriva hur de behövde avsätta 

personal för att ta hand om barnet med AD/HD vilket i sin tur missgynnade den övriga 

barngruppen. 

Sammantaget konstaterade förskollärarna att det tar mycket tid och krävs många resurser för 

att lösa dessa barns problem. Förskollärarna uttryckte också en rädsla över att inte få de 

resurser som krävs till ett barn med diagnos och hur detta påverkar den övriga barngruppen. 

De var oroade över att de övriga barnens utveckling skulle hämmas för att förskollärarna och 

deras kollegor var tvungna att ta hand om barnen som har AD/HD.  
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I våra informanters beskrivningar av symptombilden hos barn med diagnosen AD/HD 

framgick det tydligt hur djupt rotad diskursen om förväntningar på kön fortfarande är. 

Förskollärarna visade en tydlig medvetenhet om genus när de talade om barn i allmänhet då 

samtliga talade om inkludering och där alla barn ska kunna delta utifrån sina egna 

förutsättningar. Denna medvetenhet försvann dock när de talade om barn med diagnosen 

AD/HD. Diagnosen i sig beskrevs som en ”pojkdiagnos”.  

Förskollarnas uppfattning var att det främst är pojkar som uppvisar ”typiska” AD/HD-

symptom och det är mer accepterat för en pojke att vara lite vildare och mer explosiv.          

De hade även föreställningar kring att pojkars lek oftare är mer fysisk än flickors lek.                         

Förskollärarna hade en annan syn på flickor, de ansågs mer lugna och de beskrev även att 

deras symptom är svårare att upptäcka. Detta resulterade i att flickor som var vilda eller 

uppvisade symptom som väldigt aktiva beskrevs i termer av pojkflickor. Flickor som inte 

uppvisar typiska ”pojkbeteenden” beskrevs som drömska och introverta. Dessa beteenden 

måste avvika så pass mycket att man lägger märke till dem.  

I vår undersökning blev det tydligt hur ambivalenta förskollärarna var till en diagnos.           

De kunde se både för- och nackdelar med att ett barn får en AD/HD diagnos.                         

En fördel med att ett barn fick diagnosen var att de såg kopplingen mellan diagnos och 

möjlighet till mer resurser till verksamheten. De flesta av förskollärarna menade också att en 

diagnos bidrog till att de hade lättare att förstå och bemöta barn med AD/HD. De såg också 

diagnosen som en hjälp vid utformandet av stöd till ett barn. Vidare menade förskollärarna att 

en diagnos kunde bidra till att synen på ett jobbigt barn förändrades då den innebar en 

förklaring till barnets beteende. Genom att förskollärarna talar om barn med AD/HD på ett 

negativt sätt upprätthålls synen på AD/HD som att det är barnet som är bärare av problem.     

En av våra informanter var förskollärare med vidareutbildning till specialpedagog.               

Hon förmedlade ett relationellt synsätt och ingen värdering om barn genom att hon uttryckte 

att det är förskollärarna som är i behov av diagnos. Hon ansåg att förskollärarna bör 

medvetandegöra sitt eget arbetssätt. De nackdelar som förskollärarna beskrev var hur en 

diagnos kan ha en stämplade effekt och förskollärarna förmedlade en oro för att den kan leda 

till utanförskap. Det framkom också att förskollärarna ansåg att en diagnos kan ha som effekt 

att den tillåter vissa beteenden hos ett barn. Genom att utreda ett barn och få säkerställt vad 

barnets svårigheter beror på kan synen på ett jobbigt barn förändras. Ska det behöva vara så 

att verksamheten kräver en diagnos för att säkerställa resurser till barnet? 
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Som studenter diskuterade vi hur lätt man blir påverkad av andra människors språkbruk och 

hur man reproducerar och producerar diskurser. Under våra intervjuer upplevde vi båda två att 

förskollärarna verkade väldigt kompetenta när de svarade på våra frågor. Men när vi 

djupanalyserade deras svar synliggjordes många frågor. Vår undersökning visar att det finns 

ett behov av att kategorisera barn utifrån en diagnos för att synliggöra barn som behöver extra 

stöd trots att det kan medföra att barnet blir utanför. En kategorisering resulterar bland annat i 

att barnet får möjlighet till resurser.  

Vi kan förstå att förskollärarna kan se att diagnosen är nödvändig gällande resurser. Risken vi 

kan se med detta är att andra faktorer som exempelvis miljöns påverkan kan förbises.                  

I förskolorna är det ofta stora barngrupper med begränsad personal vilket resulterar i att man 

inte kan erbjuda det extra stöd som alla barn har rätt till. Även om man har kunskap kring en 

diagnos så säkerställer inte det att barnet får rätt hjälp om förskollärarna har en inställning 

kring att någon annan ska ta hand om det ”jobbiga” barnet. Det finns en medvetenhet kring 

hur man ska agera och göra kring barn med AD/HD samtidigt som det skapas en klyfta 

mellan det man vill göra i vardagen och det man åstadkommer. Allting sker på bekostnad av 

någon annan. Alla barn får inte det barnet har rätt till trots att Läroplanen för förskolan pekar 

på vikten av att verksamheten ska anpassas till alla barn. De barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans ska få stöd och förutsättningar så att de utvecklas så långt 

som möjligt (Skolverket 2010, s. 5). Utifrån vår undersökning kan vi dra slutsatsen att det i 

stor utsträckning är barnet som ska anpassas till verksamheten och inte verksamheten till 

barnet som läroplanen förespråkar. Hur ska verksamheten få en förändrad syn kring detta så 

att det gynnar barnet? 

När det blir jobbigt försöker man hitta lösningar utanför sig själv och därför förklaras barnet 

som ett problem. Genom att avsätta mer tid till dessa barn med problem, så missgynnas de 

övriga barnen i gruppen och man känner en otillräcklighet som förskollärare. I och med detta 

krävs resurser för att förskollärarna ska kunna rikta sin uppmärksamhet till hela barngruppen. 

Vår erfarenhet gällande resurser är att det ofta är en outbildad person som har ansvaret för 

barnet med AD/HD. Ordinarie utbildad personal får agera rådgivare och lärare åt 

resurspersonen vilket resulterar i att tid tas från barngruppen. Vi anser att de barn som har 

störst behov ska få tillgång till mest kompetenta personal. Förskollärarna framhöll dock att det 

är en fråga om ekonomi. Den ekonomiska aspekten kan medföra att barn med diagnosen 

AD/HD löper större risk att inte få det stöd barnet behöver. 
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Förskollärarna beskrev hur diagnosen AD/HD kan tillåta vissa beteenden. Det ser vi som 

problematiskt då förskollärarna indirekt avsäger sig ansvaret för att arbeta med barnets 

svårigheter vilket begränsar barnets utveckling. Det är mer accepterat för ett barn med 

AD/HD att exempelvis springa runt och slåss än ett barn som anses ”normalt”. 

Resonemangen om flickor och pojkars symptombild kring AD/HD genomsyrar 

förskollärarnas syn på föreställningen kring att pojkar får bete sig utåtagerande i större 

utsträckning än flickor. Förskollärarna påverkas eventuellt av samhällets rådande diskurser 

vilket bidrar till deras syn på kön. Genom språket bidrar förskollärarna till att diskurser 

upprätthålls. Trots att de visar på en medvetenhet rent teoretiskt så mynnar det inte ut i det 

praktiska arbetet gällande barn med AD/HD. Då förskollärarna uttrycker sig om barn med 

AD/HD så låter allting väldigt väl genomtänkt och medvetet. Är det någon som är 

problematiskt och inte följer normen för det väntade beteendet i grupp så anser förskollärarna 

att det blir besvärligt och jobbigt. 

Genom vår undersökning har vi fått en djupare förståelse kring hur förskollärarna talar kring 

AD/HD och hur lätt man faller in i rådande diskurser. Vi hoppas att när vi kommer ut som 

nyexaminerade förskollärare så kommer vi försöka se alla individer och deras behov och 

anpassa verksamheten till barnet och inte tvärtom. Alla verksamheter är i behov av utbildad 

personal med kunskap kring diagnosen AD/HD samt att verksamheterna behöver 

specialpedagogisk kompetens för att kunna möta alla individer utifrån deras olika 

förutsättningar. Vi anser att mer specialpedagogisk undervisning i förskollärarprogrammet är 

av vikt för att få en djupare och bredare förståelse kring lösningsfokuserat arbetssätt.          

Med ökad förståelse gynnar det i slutändan barnen. Vi anser att förskolan är till för alla och 

alla ska ges samma möjligheter och rättigheter till en likvärdig utbildning var som helst i 

Sverige.  
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6.1 Förslag på vidare forskning 

Fokus i vårt arbete var att ta reda på hur diagnosen AD/HD uppfattas av de intervjuade 

förskollärarna. Förskollärarna delgav positiva och negativa tankar kring en diagnos och vilka 

effekter det kan få för den enskilda individen.  

Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara en fördjupad studie kring hur förskollärares 

föreställningar påverkar beteenden hos barn med diagnosen AD/HD. Det skulle även vara 

intressant att jämföra specialpedagogers och förskollärares tankar kring diagnosen AD/HD 

om det finns likheter och olikheter i deras beskrivningar.  
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Bilaga 1 

Hej!  

Vi är två studenter som heter Johanna Sandell och Amanda Fjällberg. Vi går sista terminen på 

förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola och har nu påbörjat vårt examensarbete. 

Vårt syfte är att undersöka förskollärares syn på barn med ADHD och hur förskollärare 

beskriver arbetet med inkludering/exkludering av dessa barn.  

Vi skulle så snart som möjligt vilja komma i kontakt med förskollärare med erfarenhet av 

barn med ADHD för intervjuer och skulle uppskatta om Ni skulle kunna vidarebefordra detta 

till tänkbara informanter. 

Alla uppgifter kommer hanteras enligt vetenskapsrådets etiska riktlinjer vilket innebär att alla 

uppgifter kommer hanteras konfidentiellt och all insamlad data kommer endast användas för 

denna uppsats. 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss.  

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar  

Johanna och Amanda 
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Bilaga 2 

 

 

2015-10-12 

Vi är studenter på Förskollärarutbildningen med interkulturell profil vid Södertörns högskola. 

På den 7:e terminen på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre 

undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som 

förskollärare. Studien kommer att handla om förskollärares syn på barn med AD/HD och hur 

förskollärare beskriver arbetet med inkludering/exkludering av dessa barn. 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte 

får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter 

kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan 

bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt 

genom publikationsdatabasen DiVA. 

All medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att 

materialinsamlingen har påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär.  

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  

Vänliga hälsningar Johanna och Amanda 

 

Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

Jag samtycker till deltagande i studien. 

 

________________________________________ 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Inledning 

 Berätta gärna lite om dig själv 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

Förskollärares kunskap om och syn på ADHD 

 Skulle du kunna beskriva din syn på diagnosen ADHD? 

 Vilka fördelar kan du se med att ett barn får en ADHD-diagnos? 

 Vilka nackdelar kan du se med att ett barn får en ADHD-diagnos? 

 Hur skulle du beskriva symptombilden av ADHD? 

 Anser du att det finns skillnader i symptombilden hos flickor och pojkar? 

 Anser du att du har tillräckligt med kunskap om ADHD? 

 Vad anser du att din kunskap kan ha för betydelse i mötet med barn med ADHD? 

Insatser  

 Vilka resurser finns tillgängliga för barn med ADHD på din förskola? 

 Upplever du några skillnader i resursfördelningen mellan pojkar och flickor med 

ADHD? 

Inkludering/exkludering 

 Vad betyder begreppet inkludering för dig? Anser du att ni har ett inkluderande 

arbetssätt på din avdelning? 

 Kan du ge exempel på hur ni arbetar med att inkludera barn med ADHD i 

verksamheten? Material, upplägg, utformning? 

Övrigt 

 Finns det något du vill tillägga innan vi avslutar? 

 


