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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur forskning från olika vetenskapliga fält och länder 

resonerar kring diagnostiseringen av ADHD hos förskolebarn. Som metod har en systematisk 

litteraturstudie använts, där de 22 vetenskapliga artiklar som framkommit vid den noggranna 

systematiska sökningen har granskats och analyserats genom en innehållsanalys. Vidare har the 

Relational Developmental System theory (RDS) använts som det teoretiska perspektivet för att 

analysera resultatet ytterligare. Resultatet från studierna visar på att en tidig diagnos med tillhörande 

behandling kan vara värdefullt för utvecklingen av barnets sociala förmågor och senare akademiska 

framgångar. Däremot finns det risk för feldiagnostisering och onödig behandling om diagnos ställs i 

tidig förskoleålder, därför bör noggrann utredning göras och en provisorisk diagnos kan vara att 

föredra om misstanke finns att symtomen skulle kunna vara åldersrelaterade. Forskningen har även 

visat att förskollärarnas kunskap om ADHD-relaterad problematik är betydelsefull för bedömningen 

vid utredning inför diagnostisering, men även att förskollärarnas inställning och utbildning påverkar 

arbetet med barn som uppvisar ADHD-symtom eller som har diagnosen. Enbart forskning från det 

senaste decenniet är med i denna studie, detta för ADHD-diagnostisering har ökat kraftigt och 

forskningen gått snabbt framåt.  
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Förord 

Något år efter jag börjat som förskollärare kom ett nytt barn till min avdelning. Under 

inskolningssamtalet förklarade föräldrarna för mig och min kollega att barnet var lite busigt. ”Busigt?” 

undrade vi, varpå mamman svarade ”ja, han är nog lite busigare än andra barn”. Då försökte pappan 

avbryta henne med att säga ”nejdå, alla barn i den här åldern är busiga”. Det tog inte många minuter 

efter vi träffat barnet innan vi insåg att beteendet inte var detsamma som hos en busig 4-åring.  

Barnet behövde mycket stöttning och hjälp för att klara av dagarna på förskolan. Det tog ett år innan 

barnet fått göra en utredning och under den tiden väcktes mitt intresse för att förstå barnets beteende 

och att hitta möjliga lösningar för att underlätta barnets vistelse på förskolan.  

Diagnos ställdes till slut, ADHD (Attention Deficit Hyperactive Disorder) med komorbida symtom. 

Diagnosen medförde behandlingsplaner, ändrade närvarotider och förändring av barngrupper. Inte 

långt efter detta så noterade vi att beteendet hos ytterligare ett barn på vår avdelning avvek från resten 

av barngruppen, men inte på riktigt samma sätt. Detta ledde till att vi fick börja om på nytt med att 

hitta alternativ för att få vardagen att fungera både för oss och för detta barn. Utredning av det andra 

barnet ledde till att även detta barn nio månader senare fick diagnosen ADHD.  

Erfarenheterna från dessa två barn väckte mitt intresse så jag beslutade mig för att ta tjänstledigt för att 

studera och lära mig mer om denna sorts problematik, vilket i sin tur gjorde att valet av ämne för den 

här uppsatsen blev självklart. 

Slutligen vill jag tacka Linnéa Waldekranz, min klippa och sparringpartner under denna 

uppsatsskrivning. Tillsammans har vi skrattat, gråtit och peppat! Det har varit en bergochdalbana, men 

vi klarade det till slut. Jag vill också tacka pappa, Roger Persson, som ställt upp för mig oavsett stad 

och land han befunnit sig i, mamma Lizbet för allt ovärderligt stöd och peppande, min älskade man 

Justin och underbara barn Runa, Thea och Milly för allt extra arbete detta år inneburit för er och att ni 

aldrig gav upp på mig trots alla humörsvängningar! 😊 

Sist, men inte minst, ett varmt tack till min handledare Ida Bertell för all handledning, goda råd och 

inspiration! 

Cecilia Persson Coyne 
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Inledning 

Barn diagnostiseras allt oftare med den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen Attention Deficit 

Hyperactive Disorder (ADHD) och framförallt kryper diagnostiseringen ner i åldrarna (Posner et al., 

2007). Men varför diagnostisera barn redan i förskoleåldern? Den 1 juli 2019 träder den nya 

reviderade läroplanen för förskolan i kraft (Skolverket, 2018) där barnens rätt till likvärdig utbildning 

beskrivs enligt följande: 

Förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer 

ledning och stimulans eller särskilt stöd [...]. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 

mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar 

(Skolverket, 2018, s. 6). 

Men trots att läroplanen lyfter detta så är det enligt min egen erfarenhet som förskollärare dessvärre 

inte alla barn som får det stöd de behöver i förskolan, på grund av att huvudmannen har krävt att 

barnet skall ha en medicinsk diagnos för att pengar skall beviljas till att anställa extraresurs. Detta 

bekräftas i Skolverkets (2008) lägesrapport där det beskrivs att antalet barn i behov av särskilt stöd har 

ökat och att kommunerna ofta kräver en medicinsk eller psykologisk diagnos för att barnet skall få 

tillgång till det stöd det behöver via extra personalresurser. Vidare menar de att de barn som inte får 

någon diagnos, då de kanske har mer otydliga svårigheter eller de som väntar på att bli diagnostiseras, 

riskerar att komma i kläm. Ingenstans i Skollagen 8 kap. 2 § (som avser förskolan) finns något krav på 

en medicinsk diagnos för att bevilja ekonomiskt bidrag för anställning, vare sig det är tillfälligt eller 

långsiktigt, av resurspedagog. Skolverket (2008) anser därför att huvudman måste ta sitt ansvar och se 

till att alla barn som har behov av stöd ska få det.   

Det är inte bara svårt att få resurs och stöd utan medicinsk diagnos, utan det kan även, utifrån min 

egen erfarenhet som förskollärare, vara svårt att ens få göra en utredning i tidig ålder. Enligt Svenska 

OMEP (2019) som i sin senaste rapport undersökt samarbetet mellan barnavårdscentral (BVC) och 

förskolan konstaterades brist på samverkan. Vid flertalet tillfällen har jag erfarit att föräldrar blivit 

nekade utredning för eventuell ADHD med motiveringen att barnet inte fyllt 6 år. Vad baseras dessa 

beslut på? Finns något regelverk baserat på relevant forskning eller är det helt enkelt en rådande 

diskurs? Genom att vi på förskolan inte har direktkontakt med BVC så har vi bara kunnat 

rekommendera föräldrarna att stå på sig och kräva utredning. För att fånga upp de barn som visar på 

beteendeproblematik likt ADHD krävs det att förskolepedagoger vet när barnets beteende bör utredas 

och inte bara är åldertypiskt, Socialstyrelsen lyfter detta med: 

[...] förskolan har därigenom en viktig uppgift när det gäller att tidigt uppmärksamma 

problembeteenden som kan vara tecken på adhd, att fånga upp föräldrars oro samt att 

verka för att barnet får lämplig hjälp. Detta förutsätter att det finns tillräcklig kunskap hos 

personalen och rutiner för hur man ska agera när ett barn väcker oro och funderingar 

(Socialstyrelsen, 2014b). 

Att det är viktigt att upptäcka tidiga indikationer på beteendeproblem, som t.ex. ADHD, är enligt 

Sjöwall, Bohlin, Rydell och Thorell (2017) för att det finns ett samband mellan höga nivåer av ADHD 

och negativa utfall som exempelvis försämrade akademiska prestationer. Därför argumenterar de för 

att det är viktigt att sätta in åtgärder så tidigt som möjligt. Att ADHD ses som en dysfunktion inom 

individen härleder från den neuropsykiatriska förståelsen av symtomen och därför föreskrivs 
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medicinering oftast som behandling (Tassinari Rogalin & Nencini, 2014). Utan ordentlig kunskap om 

ADHD försöker många pedagoger förändra det enskilda barnets beteende och förflyttar ofta dessa barn 

från rummet för att istället ge dem individuell undervisning någon annanstans (Tassinari Rogalin & 

Nencini, 2014). Men genom att bli förflyttad framför sina kamrater så skuldbeläggs barnet. Att 

ignorera det unga barnets upplevelser är ett sätt att reducera barnet till ett neurobiologiskt objekt; 

istället för att försöka förstå och uppmärksamma mångfalden av barns upplevelser så läggs fokus på 

att diagnostisera dysfunktioner (Erlandsson & Punzi, 2017). För att bidra med mer kunskap om 

ADHD-diagnoser inom förskolans kontext ämnar jag därför att i denna litteraturstudie sammanställa 

vetenskaplig forskning om diagnostisering av ADHD hos förskolebarn, som utförts de senaste 10 åren 

inom de olika vetenskapliga forskningsfält som framkommer vid sökningen. Detta för att undersöka 

hur forskningen resonerar kring diagnostiseringen i så pass tidig ålder och vad för- och nackdelarna av 

en tidig diagnos kan innebära för barnet. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka hur man i forskning från olika 

vetenskapliga fält resonerar kring ADHD-diagnostisering i förskolan. Frågeställningarna som studien 

kommer utgå från är:  

• Hur motiverar studierna att barn bör få en ADHD-diagnos redan i förskolan?  

• Vad är för- och nackdelarna med att få en diagnos i så pass tidig ålder?  

• Hur resonerar studierna kring förskolans roll i ADHD-diagnostiseringen? 

Bakgrund  

ADHD-diagnostisering ur ett historiskt perspektiv 

Barn har säkert uppvisat denna beteendeproblematik sedan mycket lång tid tillbaka, men den 

diagnostiska etiketten som använts för att beskriva symtomen som idag utgör ADHD, har ändrats 

succesivt på grund av kulturella, medicinska och vetenskapliga förändringar och upptäckter (Mayes & 

Rafalovich, 2007). Själva begreppet ADHD har tillkommit på senare år, men redan år 1798 noterade 

den skotske läkaren Alexander Chrichton hur vissa barn hade en ”mental rastlöshet” och skrev kapitlet 

On Attention and its Diseases i en bok om mentala sjukdomar (Danielsson, 2011; Socialstyrelsen, 

2014a). Ett tjugotal olika diagnostiska etiketter har sedan dess använts för att kategorisera barn med 

dessa specifika beteendeproblem, själva symtomen har varit desamma men förklaringarna till 

problematiken har varierat kraftigt (Mayes & Rafalovich, 2007). Efter Chrichton uppmärksammades 

inte de karaktäristiska symtomen på riktigt igen förrän i början på 1900-talet när den brittiske läkaren 

Sir George Frederick Still år 1902 beskrev hur barnen som deltog i hans studie var normalbegåvade, 
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men uppvisade ”brist i moralkontroll”, var ouppmärksamma, destruktiva och rastlösa, men ändå för 

intelligenta för att klassificeras som ”idioter” (Rafalovich, 2001; Mayes & Rafalovich, 2007).  

Den brittiske experten i psykiska störningar, Alfred Tredgold, föreslog under 1920-talet att barnen 

med dessa specifika beteendeproblem istället hade en minimal hjärnskada, som troligtvis uppstått vid 

födseln men som inte upptäcktes förrän vid skolåldern när andra sorters krav ställdes på barnen 

(Mayes & Rafalovich, 2007). Ett annat alternativ till barnens antisociala beteende, impulsivitet, 

kraftiga humörsvängningar och hyperaktivitet, förklarade Tredgold och andra framstående läkare, var 

sviterna av den kraftiga epidemin av sömnsjukan (Encephalitis Letargis) som tog över 30 miljoner liv 

under år 1918 (Rafalovich, 2001; Eisenberg, 2007; Mayes & Rafalovich, 2007). Psykiatrikern Dr 

Charles Bradley upptäckte år 1937 vid försök att hjälpa barn som led av kraftig huvudvärk hur 

amfetamin (Benzedrine) hjälpte barnen, inte med huvudvärken, utan barnen med utåtagerande 

beteende och inlärningssvårigheter fungerade och presterade bättre socialt samt blev lugnare (Bradley, 

1937). Bradleys upptäckt kom däremot inte att få någon större praktisk användning förrän flera år 

senare då psykoanalytiska tankegångar om att barnets beteendproblematik berodde på den sociala 

kontexten, snarare än av organiska orsaker slog igenom i USA under 1940- och 1950-talet 

(Rafalovich, 2001; Mayes & Rafalovich, 2007). Dessa psykoanalytiska tankegångar nådde inte 

svenska psykiatrin förrän i slutet av 1960-talet (Socialstyrelsen, 2014a). 

Under ledning av den medicinska forskaren Maurice Laufer och hans forskarkollegor utvecklades 

teorin under 1960-talet till att det inte ligger någon hjärnskada bakom det problematiska beteendet och 

terminologin ändrades till Hyperkinetisk impulsivitet och Minimal Brain Dysfunction (MBD) (Mayes 

& Rafalovich, 2007; Danielsson, 2011). Enligt Socialstyrelsen (2014a) började terminologin MBD och 

Hyperkinetisk impulsivitet användas i Sverige först under 1970-talet. Den svenska neuropsykiatriern 

Christopher Gillberg etablerade på 1980-talet begreppet DAMP (Deficits in Attention, Motor control 

and Perception) där det även lades fokus på motoriska symtom (Socialstyrelsen, 2014a).  

Mayes & Rafalovich (2007) beskriver hur The American Psychiatric Association (APA) år 1980 

officiellt kodifierade ADD (Attention Deficit Disorder) i upplagan DSM-III, vilket innebar att denna 

dysfunktion nu ingick i den samtida terminologin. Detta medförde en psykiatrisk legitimitet till 

diskussionen om barns impulsivitet och hyperaktivitet, fokus lades på symtomen och inte längre på 

den bakomliggande orsaken (Mayes & Rafalovich, 2007; Danielsson, 2011). I den reviderade 

upplagan DSM III-R lades år 1987 Hyperactivity till terminologin som en subkategori till ADD 

(Mayes & Rafalovich, 2007) och ADHD blev därmed ett officiellt godkänt begrepp inom psykiatrin.  

ADHD och symtom 

Enligt Antshel, Hier och Barkley (2014) är ADHD en av de vanligaste orsakerna till att barn remitteras 

till psykiatrin. ADHD-symtomens svårighetsgrad varierar starkt mellan olika individer, likaså om 

komorbida (samtidiga) psykiatriska funktionsnedsättningar finns och hur de reagerar på behandling. 

ADHD är inte någon sjukdom utan ett tillstånd där de huvudsakliga symtomen hyperaktivitet, 

impulsivitet samt uppmärksamhetsproblem påverkar individens vardag så mycket att det medför en 

funktionsnedsättning (SBU, 2013; Socialstyrelsen, 2014b). Avvikelser i uppmärksamhetspannet beror 

på störningar i neuronbearbetningen i hjärnans uppmärksamhetssystem (Gazzaniga, Ivry & Mangun, 

2014). Hughes och Cooper (2007) menar att evidensbaserad forskning visar på att det inte finns någon 

enstaka orsak till utvecklingen av ADHD, utan att det är ett samspel mellan genetik, hjärnan och 

psykosociala faktorer som influerar till beteendet.  
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Hos barn med ADHD i förskoleåldern är det mest uttalade problemet överaktivitet och snabba 

humörsvängningar med känsloutbrott, barnet får därför problem med att leka med andra barn och med 

sociala interaktioner (Socialstyrelsen, 2014b). Hellström (2016) förklarar hur det i dagens samhälle 

ställs stora krav på barn, krav som kan vara särskilt svårt för barn med ADHD, så som att kunna 

koncentrera sig under längre perioder, sitta still, kunna planera, organisera och arbeta självständigt, 

kunna samarbeta med andra barn och fungera i en grupp. ADHD-symtom är relativt vanligt bland 

förskolebarn och Smidts och Oosterlaan (2007) anser att upp till 40% av förskolebarn har drag av 

ADHD då de uppfyller en tredjedel av beteendekriterierna, men främst kriterierna för hyperaktivitet 

och impulsivitet. Föräldrar och lärare bör därför vara speciellt uppmärksamma på dessa kriterier för att 

avgöra om man ska gå vidare med en undersökning för en eventuell diagnos eller om beteendet är 

åldersrelaterat. 

Beräkningar av prevalensen varierar beroende på om det används skattningsskalor eller diagnostiska 

kriterier (Alban-Metcalfe, Cheng-Lai & Ma, 2002), men enligt flera internationella studier är 

prevalensen för skolbarn med diagnosen ADHD cirka 5–7% eller ännu högre. Det finns få studier 

utförda där prevalensen mäts hos förskolebarn, men cirka 2–6% av förskolebarn uppskattas 

diagnostiseras med ADHD (Lavigne et al., 1996; Miller, 2019). Trots att diagnostiseringen av ADHD 

har vandrat ner i åldrarna, så har förskolebarn med ADHD studerats mycket mindre än skolbarn (Cak, 

Cengel Kültür, Gökler, Öktem & Taskiran, 2017; Sjöwall, Backman & Thorell, 2014). Diagnostisering 

av ADHD är vanligare bland pojkar än flickor och Alban-Metcalfe et al. (2002) anser att förhållandet 

varierar med allt från 3:1 till 6:1 mellan olika länder och studier. Under senare år har ADHD hos 

vuxna fått mer uppmärksamhet och allt fler vuxna diagnostiseras, emellertid fortsätter forskning om 

behandling av ADHD hos vuxna ligga avsevärt efter jämfört med behandlingen av barn (Kessler et. al, 

2006). Däremot så jämnas den oproportionerliga fördelningen av ADHD hos pojkar och flickor ut 

desto äldre de blir, vid vuxen ålder så är det lika många kvinnor som män som diagnostiseras för 

ADHD (Biederman, Faraone, Monuteaux, Bober & Cadogen, 2004). 

Det bör även framhållas de positiva egenskaperna hos barn med ADHD, nämligen att de är kreativa, 

entusiastiska, ambitiösa och har möjlighet att hitta okonventionella lösningar i och med att de tänker 

och associerar snabbt (Socialstyrelsen, 2004). 

Majoriteten av de individer som diagnostiserats med ADHD har även komorbida psykiatriska 

funktionsnedsättningar som exempelvis trotssyndrom (Oppositional Deficit Disorder, ODD), 

uppförandestörning (Conduct Disorder, CD) alternativt internaliserande störningar som ångest, 

depression och tvångssymtom (Jensen et al., 2001; Socialstyrelsen, 2004; Wilens & Spencer, 2010). 

Detta kan orsaka svårigheter med att fastställa en korrekt diagnos och passande behandling, att 

identifiera och adressera eventuella komorbiditeter menar därför Kutcher et al. (2004) blir av extra stor 

betydelse för att förbättra behandlingsresultatet.  

Exekutiva funktioner 

Wilens och Spencer (2010) beskriver hur ADHD framställs som en funktionsnedsättning där de 

”frontala” kretsarna i hjärnan som är påverkade, är associerade med nedsatta exekutiva kognitiva 

funktioner. Antshel et al. (2014) menar att trots att de exekutiva funktionerna (EF) inte är en del av 

symtomen för ADHD, så finns det bevis för att brister i EF kan vara en definierande aspekt av 

dysfunktionen. Barkley (2012) däremot anser att de studier som utförts där enbart EF-tester har 

använts för att undersöka avvikelser i EF, så har det inte visat på samma avvikelser som hos 

individerna med ADHD, med andra ord är ADHD i de flesta fallen inte en funktionsnedsättning av EF. 

Gazzaniga et al. (2014) förklarar hur kognitiv kontroll, eller exekutiva funktioner som det också kallas, 
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tillåter människan att använda sig av uppfattningar, kunskap och mål för att filtrera alla intryck, tankar 

och möjligheter. På så sätt kan vi styra över de automatiska tankarna och beteendena, då EF ger oss 

den kognitiva flexibiliteten att låta oss tänka och agera på ett sätt som gör det möjligt att planera 

handlingar och samtidigt inse konsekvensen av de handlingarna (Gazzaniga et al. 2014). Ezpeleta och 

Granero (2015) beskriver hur processer som exempelvis inhibering, planering och organisering, 

arbetsminne, flexibilitet och emotionell kontroll ingår i de exekutiva funktionera som är essentiella för 

målorienterat beteende och beslutsfattande. Vidare menar de att störningar i kontrolleringen av EF kan 

komprimera självreglering av beteende i de emotionella och kognitiva områdena hos individer med 

ADHD. Fler studier behövs som undersöker EF hos barn med ADHD (och även de barn med både 

ADHD och ODD) under förskoleåren, eftersom det är då EF utvecklas och mognar (Ezpeleta & 

Granero, 2015). 

Utredning och diagnostisering 

Anledningen till att göra en utredning, är framförallt inte för att diagnostisera, utan för att barnet med 

beteendeproblematik skall få rätt stöd och hjälp (Socialstyrelsen, 2014b). Genom att analysera barnets 

beteende kan det skapas en bättre förståelse för barnets svårigheter alternativt vad som fungerar, och 

på så sätt kan ett adekvat åtgärdsprogram och eventuellt också en behandlingsplan utformas 

(Socialstyrelsen, 2004). Socialstyrelsen (2014b, s. 7) beskriver hur ”en utredning som klarlägger 

diagnos kan vara motiverad om koncentrationsproblem, hyperaktivitet och impulsivitet skapar 

allvarliga problem som inte avhjälpts trots vidtagna åtgärder.”  

Vid diagnostisering av förskolebarn är det ett team med läkare med barnpsykiatrisk alternativt 

barnmedicinsk kompetens, psykolog med adekvat kompetens samt pedagog som med hjälp av 

diagnosinstrument med skattningsskalor (SBU, 2013) bedömer barnets beteende och funktioner i olika 

miljöer och sammanhang. Men för att få en tillförlitlig bild över barnets beteende bör utredningen 

inkludera information även från föräldrar, andra närstående, förskolepedagoger samt en klinisk 

bedömning, den samlade bilden ska vara ett komplement till de diagnostiska instrumenten (SBU, 

2013). Den medicinska diagnostiseringen av ADHD sker genom bedömningen, men genom 

föräldraintervjuer (om barnet är underårig) bestäms svårighetsgraden av patientens symtom, eventuell 

komorbiditet, familjehistorik och psykosociala stressfaktorer (Wilens & Spencer, 2010).  

Det finns två internationella diagnossystem som används i Sverige vid diagnostisering av ADHD, den 

som American Psychiatric Association (APA) har utvecklat, Diagnostic and Statistical Manual (DSM-

5 från år 2013) samt World Health Organisation:s (WHO) klassifikationssystem International 

Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-11 från år 2015) (SBU, 2013). Enligt 

DSM-5 kategoriseras de avvikande symtomen enligt följande: brist i uppmärksamhet (svårighet i att 

upprätthålla uppmärksamhet och mental ansträngning, glömskhet och distraktionsbarhet), 

hyperaktivitet (rastlöshet, överdrivet pratsam och orosamhet), och impulsivitet (svårighet att vänta på 

ens tur och frekvent avbrytande av andra) (APA, 2013).  

För att avgöra om barnet bör diagnostiseras så utgår läkaren från bedömningar av symtomen och 

eftersom det inte finns några objektiva mätpunkter att utgå ifrån vid bedömningen, utan bara 

uppskattningar längs en ”glidande” skala, så varierar antalet diagnostiseringar beroende på hur pass 

strikt kriterierna tillämpas (Socialstyrelsen, 2014a). Eisenberg (2007) lyfter frågan om det skiftande 

antalet diagnostiseringar beror på lokala ”epidemier ”av ADHD eller ”epidemier” av 

diagnostiseringar? Med andra ord beror skillnaderna i frekvensen av diagnoser på tillgången av 

specialister inom ADHD, trenden i diagnostisering, administrativa konsekvenserna i vissa samhällen 
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eller den faktiska prevalensen av ADHD (Eisenberg, 2007)? Även Alban-Metcalfe et al. (2002) menar 

på att när lärare bedömer olika så resulterar det i att barnen som visar på ADHD-liknande symtom får 

varierande diagnos och utbildningserfarenheter.   

Socialstyrelsen (2014b) anser att då nästan alla barn i Sverige går i förskola så är det av stor vikt att 

förskolans pedagoger är medvetna om och har kunskap om barns olika beteenden, alla barn har till och 

från problem med att kontrollera sina impulser, svårigheter med att sitta stilla eller att behålla 

uppmärksamheten, problembeteenden behöver inte betyda att barnet har ADHD. Däremot så 

karaktäriseras ADHD genom att symtomen är långvariga, barnet har svårigheter i många olika 

situationer och det kan vara svårt att förutse barnets beteende (Sjöwall, et al., 2014). 

Det diagnostiserade barnet menar Tassinari Rogalin och Nencini (2014) är den som saknar förmågan 

att göra något, även fast begreppet sjukdom inte är förknippat med ADHD så gör ändå diagnosen att 

barnet kan uppfatta sig som sjuk då den upplevs ha ett handikapp och i behov av hjälp. Önskan är 

därför att ADHD inte skall ses som en sjukdom, detta för att undvika de stigmatiserande effekter som 

en sjukdomsetikett skulle ha på barn. Vidare förklarar de att eftersom ADHD beskriver avvikande 

beteenden så skulle en diagnosetikett kunna tolkas som ett handikapp, en dysfunktion som gör det 

svårt att fungera inom ett eller flera områden (Tassinari Rogalin & Nencini, 2014). Men en diagnos 

kan samtidigt öka kunskapen om barnets behov av stödinsatser och anpassningar i den pedagogiska 

verksamheten, emellertid får en diagnos aldrig bli villkoret för att barnet skall få stöd (Socialstyrelsen, 

2014b). Hamed, Kauer och Stevens (2015) menar på att den största konsekvensen av att inte 

diagnostisera ett barn som har ADHD är den uteblivna behandlingen, då obehandlad ADHD kan 

orsaka enorma fysiologiska, akademiska, finansiella och sociala problem i framtiden både för 

individen och samhället. McMahon (2012) argumenterar för att en ”äkta” ADHD-diagnos är till 

barnets fördel och är inte det detsamma som att ge barnet en stämpel eller etikett. Enligt 

Socialstyrelsen (2004) så framförs ofta en oro över att ge barn en ADHD-diagnos då det skulle kunna 

påverka barnet negativt med exempelvis försämrad självbild, men de flesta barn har vid det laget redan 

fått någon form av stämpel från kompisar eller vuxna som uttalat sig negativt om barnet och dess 

problematiska beteende. Individer med odiagnostiserad ADHD menar Hughes och Cooper (2007) blir 

ofta stämplade som inkompetenta, oorganiserade, aggressiva, lata, opålitliga, olycksdrabbade och 

osociala. 

Behandling, intervention eller habilitering 

För att hantera ADHD behövs oftast en multimodal inriktning där icke-farmakologisk terapi och 

farmakologiska insatser används. Inom den icke-farmakologiska terapin ingår psykosociala och 

pedagogiska stödinsatser medan farmakologiska insatser innebär läkemedelsbehandling 

(Socialstyrelsen, 2014b). Ordet behandling används för det mesta när ADHD diskuteras, men då 

ADHD i de bästa fall enbart kan förmildras och inte botas (Wilens & Spencer, 2010; Socialstyrelsen, 

2014b), så är ord som intervention, insats eller habilitering bättre att använda för att förklara hur barn 

med ADHD kan få stöd.  

Psykosociala interventioner som pedagogiska strukturer och rutiner, samt kognitiva beteendemetoder 

bör övervägas vid hanteringen av ADHD (Wilens & Spencer, 2010). Shattell, Bartlett och Rowe 

(2008) menar att då barnet med ADHD kan uppvisa ett beteende som verkar avsiktlig och medvetet 

olydig, så är det viktigt att föräldrar och pedagoger har kunskap om symtomen som utgör ADHD och 

hur dessa symtom bästa hanteras. Det är de vuxna med kunskap och förståelse som blir till hjälp och 

stöd för barnet. Som jag nämnde i inledningen så hänvisar förskolans läroplan (Skolverket, 2018) till 
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att förskolan skall vara likvärdig för alla, detta belyser Hellström när hon skriver ”Om också barn med 

ADHD ska kunna omfattas av visionen om en förskola och skola för alla barn/elever är det därför 

viktigt att deras pedagogiska behov tydliggörs och får påverka utformningen av verksamheten i 

förskola och skola” (Hellström, 2016, s. 1). SBU (2013) beskriver hur det finns många olika insatser 

och behandlingar att tillgå när ett barn har diagnostiserats med ADHD som exempelvis beteendeterapi, 

familjeterapi (med hela eller delar av familjen) och föräldrastödsprogram (program som anpassats 

specifikt för föräldrar vars barn har ADHD-diagnos eller symtom, men där även lärare kan delta). 

Enligt Socialstyrelsens bedömning ska: 

Stöd till och behandling av personer med adhd bör ha multimodal inriktning, det vill säga 

bestå av en kombination av psykosociala och pedagogiska stödinsatser, kognitiva 

hjälpmedel och vid behov även läkemedelsbehandling (Socialstyrelsen, 2014b, s. 49). 

Denna bedömning klargör hur samhällets stödinsatser är till för att barnet som fått ADHD-diagnosen, 

dess föräldrar och andra i barnets närhet bättre ska kunna förstå och på så sätt få bättre möjligheter till 

att hantera funktionsnedsättningen (Socialstyrelsen, 2014b). 

Läkemedelsbehandling för ADHD har inte riktigt varit ett alternativ som behandling i Sverige förrän 

kring år 2006, då Läkemedelsverkets inställning tidigare var att bara de som led allra mest skulle få 

tillgång till medicin eftersom ADHD helst skall inte skulle behandlas med läkemedel (Socialstyrelsen, 

2014a). Centralstimulerande läkemedel (exempelvis Ritalin och amfetamin) är de som är vanligast att 

ge till barn, då de uppvisar färre biverkningar och flera positiva effekter:  

Centralstimulantia förbättrar koncentrationsförmågan och minskar överaktivitet och 

impulsivitet. Därigenom förbättras barnets sätt att fungera. Samvaron med andra 

underlättas och misslyckandena i vardagen blir färre (Socialstyrelsen, 2004a, s. 38). 

Barkley (2012) beskriver hur evidensbaserad forskning visat på tillfällig förbättring eller 

normalisering av ADHD-relaterade avvikelser i EF genom aktiv medicinering med stimulantia, men 

dessa förbättringar sker bara så länge stimulantia är aktivt i hjärnan. Vidare förklarar han hur studier 

visat att cirka 75–92% av individer med ADHD uppnår klinisk förbättring i beteenden och cirka 50–

60% av dessa fall resulterar i normaliserat beteende. 

Det har över åren varit en stor oenighet över hur man bäst behandlar barn med ADHD, hetast har 

diskussionen varit över medicinering. Men trots populistiska och även i viss mån professionella åsikter 

om medicineringens relevans, så existerar effektiva farmakologiska behandlingsmetoder av ADHD 

och att inte erbjuda dessa till individer av ”filosofiska” anledningar skulle innebära att förneka 

patienter och deras familjer rätt till symtomlindring och terapeutisk förstärkning (Kutcher et al., 2004). 

Forskningsöversikt över litteraturstudier kring 

ADHD 

För att få en bättre överblick över tidigare forskning om ADHD hos förskolebarn som sammanställts i 

systematiska litteraturstudier, så sökte jag även efter detta. Det var lätt att söka fram ”barn med 

ADHD”, men de flesta tidigare utförda litteraturstudier inom området är antingen inriktade mot äldre 

barn (från skolåldern) eller har enbart en medicinsk inriktning. I de studier som jag granskat har de 

flesta varit allmänna litteraturstudier och därför inte redogjort för hur insamlingen av studierna gick till 

eller vilken metod de använt sig av i analysen.  
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Winders Davis och Williams (2011) som gjort en litteraturstudie menar att diagnostiseringen av 

ADHD hos förskolebarn blir allt vanligare, men än så länge vet man relativt lite om epidemiologin, 

diagnostisering samt behandling av barn yngre än 6 år. Medan Childress och Stark (2018) lyfter hur 

barn i förskoleåldern med diagnosen ADHD har en starkare tendens att oavsiktligt göra sig illa än barn 

utan ADHD, hela 19,3% av barnen med ADHD-diagnos skadar sig jämfört med 10,9% hos barn utan 

ADHD. Luo, Weibman, Halperin och Li (2019) beskriver hur ADHD är en livslång dysfunktion som 

kan påverka individen avsevärt då risken är stor för andra psykiatriska störningar, utbildnings- och 

yrkesmisslyckanden, olyckor, kriminalitet och missbruk. I sin litteraturstudie lyfter Ford-Jones (2015) 

oron över feldiagnostisering av ADHD hos barn, vad är normalt för ett förskolebarn och när bör 

utredning göras? Vidare menar hon det är en betydande utmaning att urskilja majoriteten av barn med 

övergående symtom från de 5–10% som kommer utveckla bestående ADHD, bara en sådan sak som 

när på året barnet är fött spelar en vital roll i barnets mognad och hur pass föräldrar, lärare och läkare 

skall förhålla sig till beteendeproblematiken. Konsekvensen av felaktig diagnostisering kan bli onödig 

medicinering med biverkningar som kan påverka barnets hälsa, framtida välmående och akademiska 

prestationer. 

Gleason och Humphreys (2016) har sammanställt forskning kring olika diagnostiska kriterier. De 

beskriver hur förskolebarnet behöver uppfylla ett minimum av sex kriterier för 

hyperaktivitet/impulsivitet alternativt sex kriterier för ouppmärksamhet för att kunna säkerställa att 

beteendeproblematiken inte är åldersrelaterad och att en ADHD-diagnos skall kunna ställas. Vidare 

har de sammanställt internationella studier som konstaterar att det inte finns någon tydlig lägsta ålder 

för utredning av ADHD, att åldern varierar i olika länder men att ADHD kan identifieras hos barn 

redan vid 36 månaders ålder. I en svensk studie som Gleason och Humphreys (2016) lyfter måste barn 

ha visat på ADHD-liknande beteendeproblematik i minst ett år innan diagnos fastställs, medan i en 

studie från ett annat land krävdes bara tre månader.   

Flera av litteraturstudierna har beskrivit hur det enbart finns två behandlingsmetoder för att behandla 

barn med ADHD; stimulantia (mestadels metylfenidat som Ritalin) och psykosociala 

behandlingsformer (kognitiv terapi och beteendeterapi), samt dessa två metoder kombinerade 

(Childress & Stark, 2018; Van der Oord, Prins, Oosterlaan & Emmelkamp, 2008; Shahidullah, 

Carlson, Haggerty & Lancaster, 2018). Det finns flera behandlingsmetoder som kan minska 

symtomen, men än så länge finns ingen metod som botar ADHD (Luo et al., 2019). Childress och 

Stark (2018) skriver hur de mest effektiva behandlingarna är de som är individuellt anpassade, 

utvecklingslämpliga samt multimodala i praktiken. Shahidullah et al. (2018) har också undersökt 

behandlingar i sin systematiska litteraturstudie och är inne på samma linje när de förklarar hur en 

kombination av medicin och beteendeterapi är bäst för barnen, men att bara 14% av barn med 

diagnosen ADHD får beteendeterapi och hela 93% medicineras. Vidare förklarar de hur integrerade 

vårdmodeller för behandling har visat sig kliniskt effektiva men också ekonomiskt attraktiva. 

Chimiklis et al. (2018) anser att föräldrarnas inställning till medicinering påverkar barnets användning 

av medicin som behandlingsform, med en negativ inställning minskas användningen. I sin meta-

analytiska litteraturstudie bedömer Van der Oord et al. (2008) effekten av metylfenidat, psykosociala 

terapier och kombinationen av dem hos barn med ADHD och ODD, samt hur dessa behandlingar 

påverkar sociala och akademiska förmågor. Deras resultat visar på att alla tre behandlingsmodellerna 

är lika effektiva för att förbättra de sociala förmågorna hos barn med ADHD, men att psykosocial 

terapi inte är fullt lika effektiv som metylfenidat eller kombinationsmodellen för att minska de 

huvudsakliga symtomen inom ADHD. Ingen av behandlingsmetoderna var tillräckligt effektiv för att 

förbättra de akademiska förmågorna.  
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Chimiklis et al. (2018) har i sin systematiska litteraturstudie och meta-analys sammanställt studier 

kring yoga och mindfulness som behandlingsmetoder för barn och ungdomar diagnostiserade med 

ADHD. Resultaten visade på signifikanta förbättringar på ADHD-symtom som hyperaktivitet och 

ouppmärksamhet, men på grund av låg kvalitet på de få studier som är gjorda rekommenderar 

Chimiklis et al. (2018) att mer forskning med högre kvalitet görs för att fastställa hur effektiv yoga och 

mindfulness verkligen är som behandlingsmetod för barn med ADHD. Därför bör medicinering och 

psykosociala behandlingsmetoder prioriteras som de huvudsakliga metoderna tillsvidare. 

Van der Oord et al. (2008) och Chimiklis et al. (2018) var de enda två studier av de som jag granskat 

som använt sig av meta-analys, medan Shahidullah et al. (2018) utförde en systematisk litteraturstudie. 

Alla tre studierna har noggrant redogjort för sitt tillvägagångssätt, vilka databaser de använt, sökord, 

vilka inklusions- och exklusionskriterier som användes samt analysförloppet, för att läsaren skall 

kunna följa hela processen. Chimiklis et al. (2018, s. 3157) beskriver hur “[...] meta-analyses provide 

the field with a clearer picture of the effect of an intervention and provides greater confidence when 

considering future directions”. Detta ökar studiens reliabilitet och för mig som önskar forska vidare 

om diagnostisering av ADHD i förskolan underlättar de tydliga och transparenta beskrivningarna av 

processerna i en systematisk litteraturstudie, för att jag skall kunna replikera de olika stegen. 

Teoretiskt perspektiv 

Den teoretiska utgångspunkten för denna systematiska litteraturstudie är det relationella 

utvecklingssystemperspektivet (Relational-developmental systems, RDS). Detta perspektiv har vuxit 

fram som ett alternativ till det kartesiska-splitt-mekanismparadigmet som var det ledande ramverket 

för de fysiska, biologiska och sociala vetenskapsfälten under många år, men som forskare inte längre 

ansåg stämde med den moderna världssynen (Overton, 2013b). Anledningen till avvisandet av den 

kartesiska-splittringen var för att det relationella tänkandet istället associeras med idéen om att alla 

nivåer av organisation inom ekologin av den mänskliga utvecklingen, från det biologiska och 

fysiologiska till det kulturella och historiska, är integrerat eller sammansvetsat (Lerner, Leonard, Fay 

& Issac, 2011). RDS är en metateori till relationismen, vars världssyn bryter mot de tidigare 

fundamentala dikotomierna (som exempelvis subjekt – objekt, arv – miljö, kultur – biologi) och 

istället förmedlar koncept som är inkluderande och står i relation till varandra (Overton, 2013b). De 

filosofiska och teoretiska grunderna i paradigmskiftet tydliggör syftet, oavsett om man studerar 

spädbarn, barn eller vuxna, att förstå samspelet av de relationella processerna som sker mellan 

individer och deras kontexter vilket utgör grunden för individuella handlingar och utveckling (Overton 

& Molenaar, 2015). Vidare beskriver Overton (2015) hur människans utveckling sker genom RDS: 

Deriving from the ontological and epistemological Process-Relational categories, again in 

broad strokes, Relational-Developmental-Systems characterizes the living organism as an 

inherently active, self-creating (autopoetic, enactive), self-organizing, and self-regulating, 

relatively plastic, nonlinear complex adaptive system. The system´s development takes 

place through its own embodied activities and actions operating coactively in a lived world 

of physical and sociocultural objects, according to the principle of probabilistic epigenesis, 

This development leads, through positive and negative feedback loops created by the 
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system´s organized action, to increasing system differentiation, integration, and 

complexity, directed towards adaptive ends (Overton, 2015, s. 12). 

Probabilistisk epigenes, som nämns i ovan citat, är en viktig del inom RDS, då den reflekterar 

principen att alla individuella delar som DNA, celler, organismer, miljö och kultur är funktioner som 

samspelar i ett större system (Gottlieb, 2000; Overton, 2013a). Mascolo och Fischer (2015) fortsätter 

förklaringen av probabilistisk epigenetik med att en individs beteende inte kan delas upp i separata 

genetiska och miljömässiga komponenter, för att förstå mänskliga handlingar och utveckling så måste 

man också förstå hur individen interagerar i specifika fysiska och sociokulturella kontexter. Overton 

och Molenaar (2015) menar att möjligheten att anpassa utvecklande relationer mellan individer och 

deras kontexter samt plasticiteten av den mänskliga utvecklingen är utmärkande drag för detta synsätt 

på mänsklig utveckling. McClelland, Geldhof, Cameron och Wanless (2015, s. 524) förklarar 

självreglering genom följande beskrivning “self-regulated action represents the processes through 

which a person regulates his or her environment, whereas the context provides conditions that 

similarly regulate the person’s development”. Inom självreglering ingår relativ plasticitet som 

reflekterar barnets förmåga att anpassa sig, vilket i sig påverkas av biologiska, beteendemässiga och 

kontextuella faktorer. Med andra ord kan barnets temperament och kontexten barnet befinner sig i 

påverka barnets förmåga att reglera sina tankar, känslor och beteende (McClelland et al., 2015). 

Förmågan till självreglering blir därför avgörande för hur barnet skall förhålla sig till sin omgivning. 

Gayman, Fraser-Thomas och Baker (2017) spinner vidare på detta när de beskriver hur en av 

grundprinciperna inom RDS är att individer ses som aktiva agenter som kan påverka sin egen 

utveckling och miljön som de vistas i. Lerner et al. (2011) anser att individuella faktorer (så som 

biologiska, kognitiva, emotionella och beteendemässiga egenskaper) i samband med kontextspecifika 

variabler förklarar variationen som sker över tid inom utvecklingsbanorna.  

Inom ramverket för RDS är holismen den övergripande epistemologiska principen där aktivitet, 

bearbetning, förändring och nödvändig organisation utgör de ontologiska kategorierna (Overton, 

2013b, Overton, 2015). Holism som ses som en av grundstenarna inom denna metateori hävdar att 

fokus kan ligga på enskilda delar, så länge delarna ses som en del av en större helhet.  

Holism is the principle that the identities of objects and events derive from the relational 

context in which they are embedded. Wholes define parts and parts define wholes (Overton, 

2013a, s. 98). 

Med detta sagt menar Overton (2015) att vid analysering av delar behöver även kontexten som delarna 

ingår i tas i beaktande. Skinner et al. (2015) förklarar hur människan består av organiserade och 

integrerade system vars helhet är större än de individuella delarna. Genom att ”zooma in och ut” på 

dessa olika system och helheten i analysen kan detta bidra till en mer inkluderande förståelse av 

barnets utveckling och lärande (Frankenberg, 2018).  

För att få en djupare förståelse för ADHD, mer specifikt hur diagnostiseringen bör gå till och varför, 

så behöver också dessa delar förstås i sin helhet. Detta stämmer väl överens med den holistiska 

principen. Genom att analysera vetenskapliga artiklar från olika forskningsfält skapas synergier så att 

studiens forskningsfrågor kan besvaras. Då ADHD inte bara kan ses ur ett medicinskt perspektiv, och 

syftet med studien är att undersöka diagnostiseringen hos specifikt förskolebarn, är det till fördel att 

inte alla artiklar kommer från ett och samma forskningsfält, utan att de istället kompletterar varandra. 

Artiklarna som systematiskt letats fram i min studie tillhör de medicinska, psykologiska och 

psykiatriska, psykofarmakologiska samt pedagogiska vetenskapliga forskningsfälten. Jämförandet och 

analyseringen av resultaten från de olika studierna sker genom att artiklarna bryts ner i delar för att 
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kunna se, inom respektive forskningsfält, hur artiklarna behandlar förskola, barnsyn, vidare ända till 

genetik. Men hela tiden finns kopplingen kvar till hur dessa individuella faktorer förhåller sig till 

ADHD. Genom att arbeta på detta vis kan ny insikt bidra till en bredare kunskap hos förskollärare för 

att förstå barn med eventuell ADHD eller som har diagnostiserats med ADHD. Hur den nya 

förståelsen skapas blir tydligt under avsnittet Analys där det relationella 

utvecklingssystemperspektivet används för att analysera resultaten från de vetenskapliga artiklarna.  

Metod 

Val av metod 

Som tidigare nämnts har diagnostiseringen av ADHD ökat kraftigt under senare år (e.g. Winders Davis 

& Williams, 2011; Posner et al., 2007), därför är det viktigt att de som arbetar närmast barnen också är 

fullt insatta och kunniga om vad det innebär att ha en ADHD-diagnos. Genom att genomföra en 

systematisk insamling av vetenskapliga studier som utförts under det senaste decenniet och sedan 

sammanväga dessa, får förskolor tillgång till den sammanställda kunskapen som finns kring 

diagnostiseringen av ADHD hos förskolebarn som annars kan vara tidskrävande och svårt för dem att 

få tag i (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  

Valet av metod för att uppnå studiens syfte föll på systematisk litteraturstudie, där olika databaser 

(både nationella och internationella) använts för identifiering och insamling av vetenskapliga artiklar. 

Internet har varit det huvudsakliga verktyget i detta arbete, för som Cohen, Manion och Morrison 

(2018) skriver så är internetsökning inte enbart ett viktigt sätt för att hålla sig a jour med den senaste 

forskningen runt om i världen, men också för att det ger tillgång till data som kan bidra till studiens 

konstruktions- och innehållsvaliditet.  

Utbildning i Sverige bör grunda sig på både vetenskaplig forskning samt beprövad erfarenhet 

(Eriksson Barajas et al., 2013). Davies (1999) beskriver hur evidensbaserad pedagogik sker genom 

systematisk insamling av evidensbaserad forskning, kritisk kvalitetsgranskning av denna data, för att 

sedan använda och etablera det som sammanställts. Vidare menar han att evidensbaserad pedagogik 

hjälper att överbrygga klyftan mellan utbildning och vetenskaplig forskning. Eriksson Barajas et al. 

(2013, s. 23) resonerar kring hur ”evidensbaserad pedagogik utgår från tanken om att lärare och 

rektorer är betjänta av att få tillgång till tillförlitliga forskningsfynd när de ska formulera en policy, 

bestämma en praktik eller fatta beslut.” Eftersom den nya läroplanen (Skolverket 2018) betonar 

utbildning och integrering i förskolans pedagogiska verksamhet, är det betydande för pedagogerna att 

hålla sig a jour med forskning och vara införstådda i nya pedagogiska metoder (Eriksson Barajas et al., 

2013).  

Det finns två varianter av litteraturstudier; den allmänna litteraturstudien (overview) samt den 

systematiska litteraturstudien (systematic review). Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver att syftet 

med den allmänna litteraturstudien, som även kallas för litteraturgenomgång eller forskningsöversikt, 

är bland annat för att sammanställa en bakgrund som kan motivera till varför en empirisk studie bör 

genomföras. Allmänna litteraturstudier beskriver och analyserar de utvalda studierna men inte på ett 

systematiskt sätt, detta kan medföra att felaktiga slutsatser kan dras då studierna inte kvalitetsgranskas 
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(Eriksson Barajas et al., 2013). Petticrew och Robert (2006) beskriver systematiska litteraturstudier på 

detta vis: 

Systematic literature reviews are a method of making sense of large bodies of information, 

and a means of contributing to the answers to questions about what works and what does 

not – and many other types of question too. They are a method of mapping out areas of 

uncertainty, and identifying where little or no relevant research has been done, but where 

new studies are needed (Petticrew & Roberts, 2006, s. 2). 

Cohen et al. (2018) menar att när individuella studier granskas för att undersöka olika ingångar till 

samma fenomen, så kan resultaten ses som pixlar för att ge mer djup till en större bild, det vill säga 

fenomenet. Kategorierna som skapas kopplas sedan tolkningsvis till fenomenet på ett holistiskt sätt. 

Fördelarna med en systematisk litteraturstudie är att flera metoder används och på så sätt minskas 

risken för partiskhet (Cohen et al., 2018). Genom att använda flera metoder och allt genomförs 

systematiskt så ökar möjligheten för andra att återskapa samma studie, samt att studien samlar in 

övertygande mängd material som ökar studiens trovärdighet. Nackdelarna med denna typ av studie, 

förutom att den är tidskrävande, är bland annat att den förlitar sig på materialet som dyker upp vid 

databassökningarna samt begränsad tillgång till källor, då vissa databaser och artiklar kräver betalning 

eller åtkomst enbart via specifika institutioner. Det är bara de artiklar som passar inklusionskriterierna 

som ingår i en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att all forskning inom fältet inte garanteras 

täcks bara det som kommit fram vid sökningen på de specifika sökorden (Grant & Booth, 2009).  

 

Urval och avgränsningar 

Inklusionskriterierna utgjordes bland annat av att artiklarna skulle innehålla data om ADHD-

diagnostisering av barn i förskoleåldern (barnen fick inte vara äldre än 6 år vid studiens start), 

artiklarna fick inte vara äldre än från år 2009 då syftet var att sammanställa studier från det senaste 

decenniet samt vara kritiskt granskade av experter inom forskningsområdet (peer reviewed). De exakta 

inklusionskriterierna fastställdes innan databassökningen påbörjades och beskrivs i detalj i tabell 1 

under rubriken Genomförande. Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) så bör forskningsresultat från 

både kvalitativa och kvantitativa studier sammanställas om de har relevans för en praktisk verksamhet, 

därför avgränsade jag inte sökningen till enbart en av metoderna. Dock så visade det sig vid 

sammanställningen av artikelmatrisen att alla vetenskapliga artiklar som mötte kriterierna hade använt 

sig av kvantitativa metoder.  

Efter alla avgränsningar slutade det med 22 vetenskapliga artiklar, vid närmare granskning för 

artikelmatrisen upptäcktes det att 8 av dessa artiklar var reviews, då det i en av sökmotorerna inte gick 

att avgränsa dessa. Detta var ett av kriterierna för artiklar som inte skulle ingå i den systematiska 

litteraturstudien, då jag ville fokusera på forskningsstudier och inte tidigare gjorda sammanställningar 

av studier. Efter ytterligare sökning hittades 8 nya artiklar som uppfyllde studiens kriterier, att dessa 

artiklar inte kom med under tidigare sökning beror på att de bland annat söktes fram manuellt på titeln 

samt att jag ändrade sökningen till att även inkludera ”preschool teachers”. Det slutliga urvalet blev 

med andra ord 30 artiklar som systematiskt letats fram och därför redovisas i databassökningstabellen, 

medan det bara är 22 artiklar som redovisas i artikelmatrisen.    

Under databassökningen upptäckte jag att majoriteten av de vetenskapliga artiklar jag fann var från de 

psykologiska och psykiatriska forskningsfälten. Då denna systematiska litteraturstudie syftade till att 
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besvara frågan om ADHD-diagnostisering av förskolebarn, valde jag att inkludera dem då jag ville 

undersöka studier från olika forskningsfält för att få en grundlig kunskapsbas. 

 

Genomförande 

Databassökningarna utfördes mellan 2019-04-01 och 2019-04-09. I Tabell 1. Beskrivs det hur jag 

systematiskt genomförde sökningarna genom att redovisa datum för sökningen, exakta sökord som 

användes och de kriterier för urval som jag utgick ifrån. De sökord som användes var de som jag 

ansåg skulle kunna vara av betydelse för studiens syfte och min problemställning. De databaser som 

användes var EBESCO, ERIC (Educational Resources information Center), PubMed samt Google 

Scholar. Flera andra databaser som exempelvis PsycINFO, International ERIC och One Search 

prövades, men eftersom de var låsta och jag inte hade inloggningsuppgifter för dem kom jag inte åt 

några artiklar. I databasen ERIC gick det inte att välja årtal manuellt varför sökningen gjordes från år 

2010 och framåt. I Google Scholar gick det inte att begränsa sökningen till peer review, så många 

artiklar rensades bort på grund av detta kriterium. Manuella sökningar gjordes vid två tillfällen, detta 

efter att jag hittat artiklar i referenslista till redan utvalda artiklar, samt fått upp som förslag vid 

sökning via Google. I EBESCO användes en kombination av sökord och den booleska operatorn AND 

samt i ERIC användes + mellan sökorden, detta som ett sätt att begränsa sökningen och få ett smalare 

resultat (Petticrew & Roberts, 2006). Både svenska och engelska sökord användes, men de svenska 

gav bara ett resultat som senare vid sammanställningen av artikelmatrisen visade sig inte stämma 

överens med inklusionskriterierna och fick exkluderas. 

I en systematisk litteratursökning är det svårt att avgöra när det är dags att sluta leta studier och istället 

börja sammanställa och analysera. Petticrew och Robert (2006) menar på att det finns inget riktigt svar 

på när det är dags att avsluta sökandet, därför bör tid, resurser och logik avgöra. Jag avslutade 

sökandet när jag upplevde att träffarna antingen var samma artiklar som jag redan valt eller artiklarna 

inte längre stämde överens med mina inklusionskriterier samt när jag inte hittade fler databaser som 

jag hade åtkomst till.  

 

Tabell 1. Databassökning 

 

Databas 

Tidpunkt 

Sökord 

Engelska 

Avgränsningar Träffar Kvar efter 

kriterie 1 

Sökord 

skall ingå i 

rubrik eller 

keywords 

Kvar efter kriterie 2 

Granskade abstract. 

Borttagna är de som är ej på 

engelska, ej är inriktade mot 

barn i förskoleåldern, ej 

innehåller diagnostisering, 

inriktade mot lärare för äldre 

barn, föräldrar, redan valda 

samt reviews  

Utvalda 

artiklar 

efter 

kriterier 

1 & 2 

EBESCO 

2019-04-01 

adhd AND 

preschool AND 

early diagnosis 

2009-2019 

Peer Review 

382 48 20 12 

ERIC 

2019-04-01 

ADHD diagnosis 

+ preschool 

2010-2019 

Peer Review, 

6 6 1 1 
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Preschool 

Education 

ERIC 

2019-04-01 

Early + diagnosis 

+ adhd + 

preschool 

2010-2019 

Peer Review, 

Preschool 

Education, 

Childhood 

Education 

155 45 0 0 

ERIC 

2019-04-01 

Early + diagnosis 

+ adhd 

2010-2019 

Peer Review 

49 49 0 0 

ERIC 

2019-04-01 

adhd diagnose 2010-2019 

Peer Review, 

Preschool 

Education 

3 3 0 0 

ERIC 

2019-04-01 

Early childhood + 

adhd + diagnosis 

2010-2019 

Peer Review, 

Preschool 

Education 

 

1 1 0 0 

ERIC 

2019-04-01 

Diagnosis adhd 2010-2019 

Peer Review, 

Preschool 

Education 

6 6 1 0 

ERIC 

2019-04-01 

Early + adhd + 

childhood 

2010-2019 

Peer Review, 

Childhood 

Education 

10 10 10 0 

ERIC 

2019-04-01 

Adhd 

preschoolers 

2010-2019 28 28 2 1 

Google 

Scholar 

2019-04-01 

Adhd diagnosis 

preschool 

2009-2019 

 

17,900 11 8 2 

Google 

Scholar 

2019-04-01 

Early childhood 

adhd 

2009-2019 30,700 59 49 0 

Google 

Scholar 

2019-04-01 

Early childhood 

adhd diagnosis 

2009-2019 19,800 1 0 0 

Google 

Scholar 

2019-04-01 

Adhd förskolan 2009-2019 2 670 60 1 1 

PubMed 

2019-04-01 

Early childhood 

adhd diagnosis 

10 years 641 4 0 0 

PubMed 

2019-04-01 

Adhd diagnosis 

preschool 

10 years 1 467 236 115 1 

PubMed 

2019-04-01 

Adhd children 10 years 

Free Full Text 

33 33 0 0 

EBESCO 

2019-04-01 

Adhd diagnos 

förskola 

2009-2019 

Peer Review 

0 0 0 0 

PubMed 

2019-04-02 

Adhd diagnosis 

preschool 

10 years 1 467 20 20 0 
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Manuell 

sökning 

2019-04-02 

Kom upp som 

förslag på Google 

(What use of an 

ADHD diagnosis 

in preschool) 

 2 2 2 2 

EBESCO 

2019-04-05 

Diagnosing 

preschoolers 

2009-2019 

Peer Review 

589 368 11 2 

EBESCO 

2019-04-05 

Adhd diagnosis 

preschoolers 

2009-2019 

Peer Review 

81 81 4 2 

EBESCO 

2019-04-06 

Preschool 

teachers adhd 

2009-2019 

Peer Review 

771 100 11 4 

ERIC 

2019-04-08 

Preschool 

teachers adhd 

2010-2019 61 32 32 0 

ERIC 

2019-04-08 

Preschool 

teachers attitude 

towards adhd 

2010-2019 161 75 1 0 

EBESCO 

2019-04-09 

Preschool 

teachers attitude 

towards adhd 

2009-2019 

Peer Review 

13 10 1 1 

Manuell 

sökning 

2019-04-09 

Ur referenslistan 

till Dimotrova-

Radojichikj, 

Chichesvska-

Jasonova & 

Rashikj-Canevska 

(2016)”Attitudes 

of the 

Macedonian 

Preschool 

Teachers toward 

Students with 

Disabilities” 

Fritextsökning 

utan 

begränsningar 

med sökord: 

Eman, M. & 

Mohamed, A. 

1 1 1 1 

 

Databearbetning och analysmetod 

De vetenskapliga artiklarna som systematiskt samlats in för studien bearbetades i en artikelmatris (se 

exempel samt Bilaga 3) för att sedan analyseras genom innehållsanalys samt kvalitetssäkras genom 

noggrann granskning. Genom att arbeta på detta sätt bryts innehållet i artiklarna ner i delar (koder och 

kategorier) som kan analyseras var för sig, men kan sedan även analyseras i sin helhet. Detta 

synliggörs i modellen (Bild 2) som finns under rubriken Analys, där också resultatet från de 

vetenskapliga artiklarna analyseras ytterligare, denna gång genom det relationella 

utvecklingssystemsperspektivet (RDS). Genom att använda det holistiska perspektivet som ingår i 

RDS i analysen belyses delarna var för sig, men även relationerna mellan delarna och hela tiden i 

relation till helheten som delarna tillhör. På detta sätt skapas ny förståelse för hur resultatet som 

framkommit i forskningen kan förstås och skapa nya sätt att se på diagnostisering av ADHD hos 

förskolebarn. 

Checklistan som användes för kvalitetsgranskning (se Bilaga 2) är en modifierad version av 

checklistan (se Bilaga 1) som Eriksson Barajas et al. (2013) rekommenderar för artiklar som bygger på 

kvantitativa RCT-studier (randomiserade kontrollerade studier). Modifieringarna är gjorda för att 



17 

 

 

kvalitetsgranskningen även skall inkludera etik, andra typer av interventioner samt kvasi-experiment. 

För att på ett systematiskt sätt kunna poängberäkna resultaten i kvalitetsgranskningen, så har frågorna 

gjorts om från öppna frågor till ”ja” eller ”nej”-frågor, samt att för att frågorna skall gå att besvara på 

detta vis har de behövts omformuleras. Graderingen för artikelns kvalité har utgått från att varje fråga 

som besvarats med ett ”ja” har fått en (1) poäng, artikelns poäng summerades och utgör ett kvantitativt 

mått på studiens kvalitet. Artiklarna kvalitébetygsattes sedan enligt en tregradig skala, där låg kvalité 

är 1–6 poäng, medel är 7–12 poäng och hög 13–18 poäng. Låg kvalité på studien rankades som 1 på 

kvalitetsskalan, medel-kvalité som 2 och hög kvalité som 3. Resultatet av kvalitetsgranskningen 

presenteras i artikelmatrisen, i Bilaga 3, exempel visas här: 

 

Exempel ur Artikelmatris (Bilaga 3) 

Modifierad matris efter Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) modell. 

 

Författare, år, 

land, titel 

Syfte Design Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalité  

Riddle, M., Yershova, 

K., Lazzaretto, D., 

Paykina, N., 

Yenokyan, G., 

Greenhill, L., … & 

Posner, K. (2013) 

USA 

“The Preschool 

Attention-

Deficit/Hyperactivity 

Disorder Treatment 

Study (PATS) 6-year 

Follow-Up” 

Uppföljningsstudie av 

PATS-studien för att 

beskriva utvecklingen 

av ADHD-symtomens 

svårighetsgrad samt 

diagnostiseringen 

under en 6-års period 

Longitudinell studie 

över en 6-års period. 

 

Föräldrar och lärare 

bedömde symtomens 

svårighetsgrad och 

läkare etablerade de 

psykiatriska 

diagnoserna. I 

analysen undersöktes 

de longitudinella 

förändringarna i 

symtomens 

svårighetsgrad och 

ADHD-diagnoser 

207 barn i åldern 

3–5 år vid 

studiens början 

och 9–12 år vid 

uppföljningen 

efter 6 år 

 

Bortfall: 97 barn 

från den 

ursprungliga 

PATS-studien  

Svårighetsgraden av de 

föräldra- och 

lärarbedömda 

symptomen minskade 

från studiens första år till 

tredje året, men var 

relativt stabilt efter det.  

ADHD-diagnosen hos 

förskolebarn är relativt 

stabil över en 6-års 

period   

3 

Schmiedeler, S. & 

Schneider, W. (2014) 

Tyskland 

“Attention-deficit 

hyperactivity disorder 

(ADHD) in the early 

years: Diagnostic 

issues and 

educational 

relevance” 

Undersöka om tidiga 

ADHD-symtom i ett 

dimensionellt 

tillvägagångssätt 

senare kan tjäna som 

prediktor för 

akademiska 

färdigheter 

En del av en större 

longitudinell studie.  

 

Vid tre tillfällen i 

förskolan bedömdes 

barnens läs-, 

stavnings- och 

matematiska 

kunskaper.  

ADHD-symtomen 

bedömdes av 

föräldrar och lärare. I 

lågstadiet bedömdes 

barnens akademiska 

kunskaper genom 

standardiserade 

prover 

793 barn med 

genomsnittsåldern 

4 år och 10 

månader deltog 

vid studiens start, 

enbart 477 barn 

deltog vid sista 

utvärderingen 

 

Bortfall: 316 barn  

Resultat visar på hög 

stabilitet i ADHD-

symtomen under 

förskoleåren med hänsyn 

till det dimensionella 

tillvägagångssättet, 

medan många av de barn 

som nådde gränsen för 

den kategoriska 

klassifikationen vid 

första mätningen inte 

nådde den vid följande 

mätningar 

3 

Soma, Y., Nakamura, 

K., Oyama, M., 

Tsuchiya, Y. & 

Yamamoto, M. (2009) 

Japan 

”Prevalence of 

attention-

Prevalensen av 

ADHD-symtom hos 

japanska 

förskolebarn, 

skillnader i föräldrar 

och lärares 

bedömningar 

Barnens ADHD-

symtom bedömdes 

vid två olika 

tidpunkter av 

förskollärare och 

föräldrar, mha samma 

frågeformulär 

9 956 

förskolebarn i 

åldern 3–6 år 

bedömdes av 

lärare 

 

Resultatet från lärarnas 

och föräldrarnas 

bedömningar visar på 

stor skillnad i 

uppskattning av 

prevalensen av ADHD-

symtom hos 

2 
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deficit/hyperactivity 

disorder (ADHD) 

symptoms in 

preschool children: 

discrepancy between 

parent and teacher 

evaluations” 

7 566 av barnen 

som bedömdes av 

lärare, bedömdes 

också av sina 

föräldrar  

 

Bortfall: Oklart 

förskolebarnen. Jämfört 

med lärarna så anser 

föräldrarna att deras 

barns symtom är mycket 

allvarligare, därför kan 

det vara olämpligt att 

använda föräldrars 

bedömning av DSM-

kriterierna vid ADHD-

screening   

 

Syftet med innehållsanalys är att systematiskt transformera en större mängd text till en mycket 

organiserad och koncis sammanfattning av de viktigaste resultaten (Erlingsson & Brysiewicz, 2017). 

De systematiskt insamlade vetenskapliga artiklarna lästes igenom grundligt och metodiskt, texten 

delades sedan upp i mindre delar samtidigt som det var viktigt att textens syfte inte försvann vid 

komprimeringen. De komprimerade delarna kodades för att få en bättre bild av fenomenet samt för att 

finna mönster i koderna, slutligen organiserades koderna i kategorier (Erlingsson & Brysiewicz, 

2017). Erlingsson och Brysiewicz (2017) förklarar den innehållsanalytiska processen när de skriver:  

[...] analysis is a flexible reflective process of working and re-working your data that reveals 

connections and relationships. Once condensed meaning units are coded it is easier to get 

a bigger picture and see patterns in your codes and organise codes in categories (Erlingsson 

& Brysiewicz, 2017, s. 95). 

Mayring (2004) instämmer med denna beskrivning men menar också att innehållsanalysen fokuserar 

på den språkliga betydelsen i kontexten, den är systematisk och verifierbar i och med att kodning och 

kategorisering används, och på så sätt blir analysen tydlig, transparent och allmän. Detta stämmer väl 

överens med det konceptuella ramverket inom RDS. Se Bilaga 4 för hela innehållsanalysen. 

 

Exempel ur Innehållsanalys (Bilaga 4) 

 

Artikel Utsagor Koncentrat Kod Kategori 
Amiri, S., 

Noorazar, S., 

Fakhari, A., 

Darounkolae

e, A. & 

Gharehgoz, 

A. (2016) 

 

The results show that teachers’ 

knowledge regarding the etiology 

of ADHD as well as their overall 

knowledge about the condition are 

correlated with their attitude 

toward children with ADHD. 

 

Lärarnas kunskap om 

ADHD-etiologin och 

dysfunktionen är relaterad 

till deras inställning till 

barn med ADHD. 

Kunskap om ADHD Uppfattningar och 

kunskap 

Ayaz, M., 

Ayaz, B. & 

Soylu, N. 

(2014) 

 

Early implementation of protective 

measures regarding accidents may 

provide benefits for preschool 

children with ADHD that extends 

into adolescence and adulthood. 

 

Tidigt insatta 

skyddsåtgärder mot 

olyckor för förskolebarn 

med ADHD kan ha 

positiva effekter som 

varar ända upp till vuxen 

ålder. 

 

Skyddsåtgärder 

 

 

Metoder och 

strategier 

 



19 

 

 

Bunte, T., 

Schoemaker, 

K,, Hessen, 

D., van der 

Heijden, P. 

& Matthys, 

W. (2014) 

 

In the clinical evaluation of 

children referred for externalizing 

behavior problems attention should 

be paid both to impairment and 

number of symptoms. 

 

I den kliniska 

utvärderingen av barn 

med yttre 

beteendeproblematik bör 

försämring och antal 

symtom uppmärksammas. 

 

 

Uppmärksamma 

symtom och 

försämring 

 

Symtomens 

betydelse 

 

 

Canals, J., 

Morales-

Hidalgo, P., 

Jané, C. & 

Domènech, 

E. (2018) 

 

Boys showed significantly higher 

values for the overall prevalence of 

ADHD diagnosis and risk 

symptoms. 

 

Högre prevalens av 

pojkar med ADHD-

diagnos och risksymtom. 

 

 

Prevalens och genus 

 

Faktorer som 

påverkar 

Harvey, E., 

Youngwirth, 

S., Thakar, 

D. & 

Errazuriz, P. 

(2009) 

 

[...] an approach is needed that 

does not unnecessarily label 

children whose problems are 

transient or expose them to 

treatments with potential negative 

side effects. Such an approach 

might include making provisional 

diagnoses and referring families for 

relatively low-risk psychosocial 

interventions, such as parent 

training. 

 

Viktigt att inte 

diagnostisera övergående 

problematik, bättre ge 

provisorisk diagnos och 

använda psykosocial 

terapi som 

behandlingsform. 

Diagnostisering och 

behandling  

Diagnostisering 

 

Forskningsetiska överväganden och studiens 

kvalitet 

Nya etiska problem uppstår i och med att nya vetenskapliga frågor ställs, därför har Vetenskapsrådet 

(2017) sammanställt regler och riktlinjer för forskningsetik. Där lyfts hur: 

En forskningsrapport visar dålig forskningsetik om den har vetenskapliga brister när det 

gäller precisionen i frågeställningen, använder felaktiga metoder eller etablerade metoder 

på ett felaktigt sätt, systematiskt utelämnar observationer som inte passar ihop med 

författarens tes, hanterar bortfallsproblem på ett statistiskt oacceptabelt sätt eller använder 

en uppläggning av studien som inte gör det möjligt att besvara frågan (Vetenskapsrådet, 

2017, s. 16). 

Dessa riktlinjer har följts med stor noggrannhet i denna studie. Inför insamlingen av de vetenskapliga 

artiklarna hade inklusions- och exklusionskriterier valts ut, som sedan följdes noggrant. Vid 

systematiska litteraturstudier sammanställs tidigare utförda vetenskapliga forskningsstudier, så det är 

av stor etisk betydelse att de studier som är utvalda att ingå i denna studie är granskade, så kallade 

peer reviewed. Alla artiklar som uppfyllde kriterierna har sedan genomgått kvalitetsgranskning. Vid 

kvalitetsgranskningen användes Eriksson Barajas et al. (2013) checklista som mall, dock modifierades 

checklistan så att etik skulle ingå. De studier som systematiskt valdes ut att ingå har därför alla 

granskats för att vara säker på att de hade fått etiska tillstånd att utföra sina studier. Alla utvalda 

artiklar presenteras i studien, oavsett om de stödjer studiens frågeställning eller ej, då det är oetiskt att 

bara använda de artiklar som stödjer forskarens egen åsikt (Eriksson Barajas et al., 2013).  
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Det holistiska perspektivet inom RDS, som används i denna systematiska litteraturstudie, bidrar till en 

mer rättvis bild av barnet då det möjliggör undersökningen av de fysiska, emotionella och mentala 

aspekterna som påverkar och influerar det ADHD-diagnostiserade barnets erfarenheter och varande. 

Kategorierna som framkom ur innehållsanalysen är omfattande och grundligt utformade för att kunna 

adressera innehållsvaliditeten (Cohen et al. 2018). Cohen et al. (2018) anser att för att minimera 

subjektiva bias så bör en vid en systematisk litteraturstudie försöka behålla konsekvens och 

transparens genom att hålla sig till förbestämda protokoll. Studiens externa validitet stärks genom det 

systematiska arbetet och gör den replikerbar (Petticrew & Roberts, 2006). 

Då denna systematiska litteraturstudie inte påverkar enskilda individer (inga persondata har använts) 

eller kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter så behövdes inga etiska tillstånd från deltagarna 

i studierna. Hade målet varit att publicera studien i internationella tidskrifter hade det krävts att studien 

etikgranskats, men så är inte fallet nu (Vetenskapsrådet, 2017). 

Risk för feltolkning av artiklarna finns då de alla är skrivna på engelska, för att analysera texterna så 

har jag översatt dem till svenska. För att inte åsamka problem med studiens reliabilitet är det därför 

enligt Cohen et al. (2018) viktigt att i en innehållsanalys vara medveten om författarens intentioner 

med sin studie så att misstolkning inte sker vid översättning. Jag har varit noggrann i min översättning 

och mig veterligen inte misstolkat författarnas intentioner med studierna. Hade jag däremot haft hjälp 

från en medforskare att analysera det insamlade materialet, så hade risken minskat ytterligare för 

felbedömningar.   

Studien begränsades i och med att syftet var att undersöka hur man i forskning resonerar kring ADHD-

diagnostisering i förskolan. Inga svenska studier är medtagna, detta beror på den begränsade 

åtkomsten till nordiska databaser, de få jag hade tillgång till presenterade inga aktuella studier gjorda 

under senaste decenniet. Då förskoleverksamheter skiljer sig mellan nationer, så anser jag att det hade 

varit givande för min studie om svensk forskning hade varit med.  

Resultat  

Resultatet utgår från de fem kategorier som framkom vid innehållsanalysen: symtomens betydelse, 

uppfattningar och kunskap, faktorer som påverkar, diagnostisering samt metoder och strategier. 

Majoriteten av artiklarna är från det psykologiska och psykiatriska forskningsfältet, men även 

medicinska, psykofarmakologiska och pedagogiska artiklar ingår i denna resultatdel. Forskningsfälten 

står för delarna som antingen kan förstås som enskilda fält, men även tillsammans med andra fält 

utgöra systemet som bidrar till ny kunskap. Detta då forskningsfälten tillsammans och i nya 

konstellationer bidrar till nya perspektiv för att se på diagnostisering. I princip hälften av alla studier är 

utförda i USA, de övriga är från Iran, Turkiet, Spanien, Tyskland, Makedonien, Egypten, Japan, 

Bosnien-Herzegovinia och Norge. Eftersom det är enbart kvantitativ forskning som analyseras i denna 

systematiska litteraturstudie anges därför vilka typer av metoder som använts (Eriksson Barajas et al., 

2013). Eriksson Barajas et al. (2013) menar att om resultaten i en kvantitativ studie skall kunna 

generaliseras måste metoderna som används visa på bra reliabilitet och validitet, därför har detta 

kontrollerats för i kvalitetsgranskningen i Bilaga 2. Resultaten kommer att diskuteras i relation till 

studiens frågeställningar under rubriken Diskussion.  
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Symtomens betydelse 

I sin amerikanska studie menar Purpura, Wilson och Lonigan (2010) att tydliga och empiriskt 

uppbackade diagnostiska symtom är viktiga för att kunna fastställa korrekt diagnos och behandling av 

psykiska störningar. De anser att många av symtomen som specificeras i APA´s Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) som används vid diagnostisering, är konstruerade efter 

kommittébeslut utan empiriskt stöd och med skolbarn i åtanke, inte förskolebarn. Förskolebarn är 

generellt mer hyperaktiva och impulsiva än skolbarn. Studien går därför ut på att använda 

analysmetoden Item Response Theory (IRT) för att jämföra befintliga metoder som bedömer ADHD-

symtom, för att sedan kunna ge empiriskt stöd åt ADHD-symtomen genom att undersöka 

symtomparametrarna (Purpura et al., 2010). Analysen visade att nivån på symtomen generellt kan ge 

värdefull information vid ADHD-diagnostisering hos förskolebarn. De symtom som inte ger tillräcklig 

eller mindre information jämfört med svårighetsparametrarna för hyperaktivitet/impulsivitet bör tas 

bort från framtida reviderade versioner av DSM. Schmiedeler och Schneider (2014) som utförde en 

longitudinell studie i Tyskland på 207 barn menar på att det finns en stor variation i ”problemområdet” 

kring ADHD i tidig ålder och att diagnostiska tröskelnivåer är nödvändiga i kliniska bedömningar, 

men brister i barnets sociala förmågor är minst lika viktiga att undersöka. Vidare menar de att 

pedagoger bör vara uppmärksamma på om barn i förskoleåldern visar symtom på ouppmärksamhet, då 

dessa symtom är negativt associerade med kognitiva förmågor hos förskolebarn. En tidig diagnos blir 

betydelsefull för deras framtida akademiska färdigheter (Schmiedeler och Schneider, (2014).  

The Dual Pathway Model för ADHD antyder att viljemässig kontroll (effortful control) och emotionell 

reaktivitet (surgency) oberoende av annat kan leda till ADHD. Modellen är beprövad på skolbarn, 

därför undersöker Kerner auch Koerner, Gust och Petermann (2018) i sin studie om modellen går att 

replikeras för förskolebarn genom att mäta deras temperament. Föräldrarna uppskattade barnens 

temperament i The Child Behaviour Questionnaire och både föräldrar samt lärare uppskattade barnens 

ADHD-symtom i The Strengths and Difficulties Questionnaire. Resultatet i studien stödjer The Dual 

Pathway Model för temperament även hos förskolebarn, detta innebär att framförallt emotionell 

reaktivitet (men även viljemässig kontroll) är en relevant indikator för att förutspå ADHD i tidig ålder 

(Kerner auch Koerner et al., 2018).      

I studien Riddle et al. (2013) utförde fann de inga bevis på att symtom skulle minska efter sju års 

ålder. I en studie utförd av Christiansen, Hirsch, König, Steinmayr och Roehrle (2014) presenterar de 

ett universellt förskoleprogram för att förebygga utvecklingen av ADHD-relaterade symtom hos barn i 

åldern 3–6 år. De barn som ingick i interventionsgrupperna visade signifikanta och positiva 

förändringar, även om effekterna överlag var små. Christiansen et al. (2014, s. 295) förklarar hur deras 

studie visar att ”Independent of the actual prevalence rate of ADHD in this sample [...] the riskanalysis 

showed that symptoms reduce over time”. Vilket går emot resultatet Riddle et al. (2013) fick i sin 

longitudinella studie. 

Nomura et al. (2014) undersökte prevalensen och karaktären av ADHD hos förskolebarn, samt 

skillnader i diagnoser hos barn som visar symtom på hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet 

i tidig barndom. Barn som vid sin femårskontroll visade tendens till dessa symtom valdes ut till 

uppföljning; konsultationer, besök på förskolan, grupphabilitering samt beteendeobservationer och 

intervjuer användes som metoder. Resultatet visade på att även friska barn kan visa på mild 

beteendeproblematik (ouppmärksamhet och hyperaktivitet-impulsivitet) och att det är symtomens 

svårighetsgrad som avgör vilka som kvalificerar för en diagnos (Nomura et al., 2014). ADHD-

prevalensen skiljer sig mellan olika länder och att Wichstrøm et. al (2012) i deras norska studie fann 
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prevalensen lägre än exempelvis amerikanska studier skulle kunna bero på att problembeteenden och 

emotionella symtom hos förskolebarn tolereras och hanteras mer framgångsrikt i Norge. I den kliniska 

utvärderingen av barn med yttre beteendeproblematik bör försämring och antal symtom särskilt 

uppmärksammas (Bunte, Schoemaker, Hessen, van der Heijden & Matthys, 2014). 

Uppfattningar och kunskap 

Tre av studierna har undersökt förskollärare och lärares inställning till, kunskap om samt upplevda 

egenförmåga att arbeta med barn med ADHD, en av artiklarna är från det medicinska forskningsfältet 

(Amiri, Noorazar, Fakhari, Darounkolaee och Gharehgoz, 2016) och två från det pedagogiska fältet 

(Dimitrova-Radojichikj, Chichevska-Jovanova & Rashikj-Canevska, 2016; Emam & Mohamed, 

2011). Gemensamt för studiernas resultat är att förskollärarna generellt sett har en negativ inställning 

till att inkludera barn med ADHD i barngruppen. Amiri et al. (2016) använde sig av frågeformulär om 

ADHD-symtom, diagnostiseringsmetod samt attityd till ADHD för att få svar om iranska 

förskollärarnas inställning. De menar att det inte är någon skillnad i kunskap om ADHD mellan 

manliga och kvinnliga förskollärare och att resultatet visade på att kunskapen kom främst från 

utbildning (43,6%), böcker (40,2%) och media (26,6%) samt att lärarnas kunskap om ADHD-etiologin 

och dysfunktionen är relaterad till deras inställning till barn med ADHD. Lärarnas betydelse för 

förskolebarn med ADHD beskriver Amiri et al. (2016) på följande vis:  

Teachers play a significant role in diagnosing ADHD and following up on the condition by 

providing appropriate reports. In addition to their direct help in controlling the symptoms 

of ADHD, teachers are also an important part of children´s life and hence their ideas may 

affect the treatment of ADHD (Amiri et al., 2016, s. 3) 

För att kunna bistå med det stöd som barnen har behov av behöver lärarna kontinuerlig utbildning, 

detta då ökad kunskap har en positiv inverkan på lärarnas inställning till barn med ADHD (Amiri et 

al., 2016). Även Vukojevic, Dizdarevic och Novakovic (2012) lyfter i sin studie vikten av utbildning 

om ADHD för psykologer, lärare, pedagoger och speciallärare för att bättre kunna upptäcka symtomen 

tidigt hos barn. 

Att föräldrar och lärare accepterar olika mycket i deras förväntningar på barnet och tålamod för dess 

beteendeproblematik kan vara en orsak till att bedömningarna skiljer sig åt mellan dessa parter menar 

Schmiedeler och Schneider (2014), men kan också bero på att barn med ADHD faktiskt beter sig 

annorlunda i förskolemiljön respektive hemma. Canals, Morales-Hidalgo, Jané och Domènech (2018) 

är inne på samma linje när de i sin spanska studie diskuterar hur förväntningar på barn i olika miljöer, 

beteendemässiga skillnader hos barnen i olika kontexter och jämförande med klasskamrater kan vara 

bidragande faktorer till att lärare och föräldrar bedömer barnens symtom olika. Vidare menar Riddle et 

al. (2013) att lärarbedömningarna ökar signifikant ju äldre barnen blir, då kraven ökar på barn i 

skolåldern. Vukojevic et al. (2012) beskriver däremot i sitt resultat att föräldrar och lärare bedömt 

liknande i varje ålderskategori.  

Soma, Nakamura, Oyama, Tsuchiya och Yamamoto (2009) undersökte prevalensen hos japanska 

förskolebarn med ADHD i åldrarna 3–6 år samt skillnaderna i lärare och föräldrars bedömningar. I 

studien som ingick i det medicinska vetenskapsfälten fick lärare använda ett frågeformulär för att 

utvärdera ADHD-symtomen hos 9,956 förskolebarn och föräldrarna fick utvärdera symtomen med 

hjälp av samma frågeformulär som lärarna på 7,566 barn. Resultatet visade att lärarnas bedömning 

stämmer bättre överens med barnens symtom än föräldrarnas bedömning, föräldrar verkar ha svårt att 



23 

 

 

avgöra om barnets beteende är onormalt och de anser att barnets symtom är mycket allvarligare än de 

verkligen är. Detta innebär att föräldrars bedömning av ADHD med DSM´s kriterier kan vara 

olämpligt vid ADHD-screening (Soma et al., 2009). I en annan studie har man istället kommit fram till 

att föräldrarnas bedömningar är den bästa för att förutspå svårighetsgraden av senare ADHD, detta 

eftersom föräldrarna spenderar mest tid med sitt barn vilket tillåter dem att se vidden och kroniciteten 

av sitt barns problematik (O´Neill, Schneidermann, Rajendran, Marks & Halperin, 2013). Variationer i 

förskolor och förskollärares utbildning kan vara förklarande faktorer till varför förskollärare bedömer 

olika, då arbetsmiljön, tidigare erfarenhet och utbildning påverkar förskollärarnas uppfattning av 

barnens beteende (O´Neill et al., 2013). 

Faktorer som påverkar 

I den amerikanska longitudinella studien inom det psykologiska vetenskapsfältet av Arnett, 

MacDonald och Pennington (2013), där 1,016 barn följdes från de var en månad till dess de gick i 

sjätte klass, var syftet att identifiera tidiga kognitiva och beteendemarkörer som är signifikanta för 

föräldra- och lärarbedömningen av ADHD. I studien undersöktes också skillnader i genus för dessa 

markörer. Resultaten visar att kognitiva och beteendemarkörer är identifierbara innan skolåldern, men 

att screeningverktygen inte är tillräckligt känsliga för skillnaderna i utveckling mellan spädbarns- och 

småbarnsåren, samt för könsskillnaderna i dessa åldrar. Flera andra studier från de psykologiska och 

psykiatriska, medicinska och pedagogiska vetenskapsfälten lyfter också skillnaderna i kön hos barn 

med ADHD och påverkan av vilken socioekonomisk bakgrund barnet kommer från (Ayaz, Ayaz & 

Soylu, 2014; Canals et al., 2018; Christiansen et al., 2014; Morgan; Hillemeier, Farkas & Maczuga, 

2014; Nomura et al., 2014; Riddle et al., 2013; Soma et al., 2009; Vukojevic et al., 2012). Ayaz et al. 

(2014) konstaterar i sin turkiska studie att barn med ADHD löper större risk för oavsiktliga skador. De 

som ligger i riskzonen är framförallt pojkar, barn med externaliserande beteendeproblematik samt barn 

med separerade föräldrar. Morgan et al. (2014) kom också fram till att pojkar, barn med låg 

socioekonomisk bakgrund, barn som inte har en närvarande pappa eller har mental ohälsa i familjen är 

de som löper störst risk för ADHD. Milda symtom är lättare att identifiera hos pojkar jämfört med 

flickor (Nomura et al., 2014), medan flickors ADHD-symtom i genomsnitt är mycket allvarligare både 

jämfört med jämnåriga flickor och pojkar utan diagnos och jämnåriga pojkar med ADHD-diagnos 

(Riddle et al., 2013). Att flickor förväntas uppträda stillsammare och vara lydiga kan vara en 

bidragande orsak till att föräldrar är striktare i bedömningen och att prevalensen hos flickor med 

ADHD är högre än hos pojkar när föräldrar bedömer jämfört med lärare menar Soma et al. (2009). 

Vukojevic et al. (2012) som gjorde sin studie i Bosnien och Herzegovinia några år efter Soma et al. 

(2009) menade tvärtom att föräldrarna upptäcker oftare ADHD-symtom hos pojkar, medan lärare 

oftare upptäcker flickor med ADHD-problematik, detta då den största förväntningen av lärarna är att 

barn skall vara uppmärksamma och då blir det mer tydligt om flickorna har problem med detta än 

pojkarna. Christiansen et al. (2014) kommer fram till i sin analys att flickor och äldre barn visade på 

lägre beteendeproblematik än pojkar, medan barn från lägre socioekonomiska områden uppvisar en 

högre beteendeproblematik. De anser därför att interventioner kan vara ett bra alternativ för förskolor 

med familjer från låg socioekonomisk bakgrund utan tillgång till specialiserade tjänster. Att genus 

spelar en stor och viktig roll i bedömningen av ADHD och att forskarna inte riktigt är ense om på 

vilket sätt, blir tydligt från dessa resultat. 

Canals et al. (2018) fortsatte på samma linje när de undersökte prevalensen av ADHD hos 

förskolebarn samt analyserade komorbiditeten och sambandet med sociodemografiska faktorer. Detta 
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gjorde de genom att frågeformuläret ECI-4 besvarades av föräldrar och förskollärare i första fasen, 

samt att föräldrarna fick besvara ytterligare ett formulär om den sociodemografiska bakgrunden. I fas 

två av studien utfördes individuella intervjuer med förskolebarnen av typen open-ended samt 

observationer av barnen i klassrum och på skolgård. Resultatet visar att sannolikheten för samtida 

förekomst av andra psykopatiska symtom är mycket högre hos förskolebarn med ADHD än hos barn 

utan ADHD, dessutom visar pojkar signifikant högre värden för prevalens av ADHD-diagnos och 

andra risksymtom. Canals et al. (2018) menar att redan vid tidiga utvecklingsstadier av ADHD är 

risken för komorbiditet hög och detta påverkar skolprestationen och familjens välmående. Resultatet 

av Feil, Small, Seeley, Walker och Golly (2016) visade att mer än en tredjedel av deltagarna mötte 

kriterierna för komorbid ADHD. Komorbiditet, specifikt depression, är vanligt och övervägande hos 

pojkar i tidig ålder (Wichstrøm et. al., 2012) och Kerner auch Koerner et al. (2018) anser att 

förhållandet mellan undvikande system (negative affect) och ADHD verkar enbart finnas i 

kombinationen komorbid ADHD, detta bör därför has i åtanke vid bedömning.  

Ytterligare en faktor som kan påverka barn med ADHD-problematik är etnicitet. Morgan et al. (2014) 

undersökte riskfaktorer associerade med en ADHD-diagnos i förskolan och specifikt om det fanns 

skillnader i ADHD-diagnostisering som är relaterad till etnicitet. I sin studie gjorde de en sekundär 

analys av data från en större longitudinell studie. Data som var inkluderad var födelsebevis, föräldrar- 

och lärarfrågeformulär samt bedömningar av hur väl barnen fungerade kognitivt, akademiskt, 

beteendemässigt och fysiskt vid 9, 24, 48 samt 60 månaders ålder. Enligt resultatet är föräldrar bland 

etniska minoriteter mindre villiga att söka professionell hjälp för ADHD-symtom samt att 

förskollärare inte rapporterade färre ADHD-relaterade symtom hos ”svarta” eller latinamerikanska 

barn än hos andra. Vidare menar de att färre ”svarta” barn diagnostiseras för ADHD än andra barn, 

men att sannolikheten är mycket större att de uppvisar ADHD-symtom (Morgan et al., 2014). Winders 

Davis et al. (2019) däremot fann inte några skillnader i diagnostiseringen beroende på etnicitet i sin 

studie, däremot fann de att fler ”vita” barn fick mer tillgång till medicinering än andra barn.  

Diagnostisering 

Alla studier som redovisas under denna kategori, utom en, kommer från det psykologiska och 

psykiatriska forskningsfältet. Studierna är utförda i USA, Holland och Norge.  

Harvey, Youngwirth, Thakar och Errazuriz (2009) undersökte i sin amerikanska studie möjligheten att 

mäta beteenden i tidig förskoleålder för att prediktera senare diagnoser av ADHD och ODD/CD. 

Studien använde sig av multimetodsbedömning av 168 barn i åldern tre år vid studiens start och pågick 

under tre år. I resultatet diskuterar de hur barn i treårsåldern med ADHD kan urskiljas från barnen med 

övergående problematik med hjälp av diagnostiska intervjuer enligt DSM-IV. Däremot anser Harvey 

et al. (2009) att: 

A wait-and-see approach misses the opportunity for early intervention for children whose 

early behavior problems represent a stable condition. At the same time, an approach is 

needed that does not unnecessarily label children whose problems are transient or expose 

them to treatments with potential negative side effects. Such an approach might include 

making provisional diagnoses and referring families for relatively low-risk psychosocial 

interventions, such as parent training (Harvey et al. 2009, s. 353). 

Varsamhet krävs därför vid diagnostisering menar de, då en signifikant minoritet av barn växer ur sin 

hyperaktivitet och koncentrationsbrist (Harvey et al., 2009). Feil et al. (2016) anser att förskollärare 
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bör uppmärksamma att de barn med yttre beteendeproblematik och andra symtom som inte svarar på 

generella interventioner, kan behöva en mer formell utredning för ADHD. Kompletterande analyser i 

Morgan et al. (2014) studie visade att lärare och föräldrars rapporter om barnens ADHD-relaterade 

beteenden stämmer bra överens. 

De vanligaste psykiatriska funktionsnedsättningarna kan diagnostiseras redan i förskoleåren menar 

Wichstrøm et. al. (2012) och ungefär 90% av de förskolebarn som fått ADHD-diagnos och oftast fått 

föräldraträning och medicinering, fortsätter vara diagnostiserade under barnåren (Riddle et al., 2013). 

Eftersom problematiken för barnen håller i sig över åren så anser Bunte, Schoemaker, Hessen, van der 

Heijden och Matthys (2013) att det är viktigt att identifiera dessa förskolebarn för att kunna erbjuda 

passande behandling i tid. Då den karaktäristiska beteendeproblematiken för ADHD (exempelvis 

hyperaktivitet) inte är ovanlig hos förskolebarn, så menar Bunte et al. att risken finns för över-

identifiering och feldiagnostisering av ADHD eftersom de flesta förskolebarn uppvisar några av de 

beteenden som faller under kategorin för störande beteende. Vidare menar de att bedömningen av 

barnets beteende kräver en kombination av information från föräldrar och lärare, detta eftersom 

föräldrarna har kunnat iaktta barnets beteende under en längre period, medan läraren uppmärksammar 

barnets beteende i en annan miljökontext än hemmet. Bunte et al. (2013) undersökte därför i sin 

holländska studie den kliniska användbarheten av metoden Kiddie-Disruptive Behavior Disorder 

Schedule (K-DBDS) som är en semi-strukturerad diagnostisk intervju med föräldrarna, vid 

diagnostisering av ADHD hos förskolebarn. 251 barn deltog i studien och utöver K-DBDS användes 

två kodningsmetoder för att definiera ADHD. I resultatet visar de på att förskolebarn kan 

diagnostiseras med ADHD baserat på att gränsen för fem ADHD-symtom dras vid ”mycket” (”a lot”), 

men att kravet att beteendet måste finnas i fler än en kontext inte behöver inkluderas i 

diagnostiseringen. Vidare menar de att om en diagnos saknas och symtomen kvarstår bör en ny 

utredning göras, då det är oetiskt att påbörja behandling utan ordentlig utredning (Bunte et al., 2013). 

Forskarna gjorde en påbyggnadsstudie, med nya K-DBDS intervjuer enligt K-DBDS, 9 och 18 

månader efter första studien för att undersöka både stabilitet och förändring av ODD, CD och ADHD 

hos förskolebarn (Bunte et al., 2014). Resultatet i denna studie visade på förändringar av diagnoser 

under förskole- och skolåldern och därför behöver diagnoser i detta åldersspann omvärderas. En av 

anledningarna till detta kan vara att barnet inte uppnådde kriterierna vid första studien, men att ökade 

krav på barnen med ökande ålder kan vara bidragande orsak till att nya fall identifieras.   

Den enda medicinska studien inom denna kategori lyfter vikten av att diagnostisering av ADHD hos 

förskolebarn bör endast göras efter ordentlig undersökning av barnet, dess familj och miljömässiga 

faktorer som kan vara bidragande faktorer till barnets problematiska beteende (Winders Davis et al., 

2018).  

Metoder och strategier 

Jämfört med exempelvis kategorin Diagnostisering så kommer de vetenskapliga artiklarna som faller 

under kategorin Metoder och strategier från fler vetenskapliga fält. Dessa är Psykologi, psykiatri och 

psykofarmakologi (Arnett et al., 2013; Amiri et al., 2016; Ayaz et al., 2014; Canals et al., 2018; Feil et 

al., 2016; Harvey et al., 2009), pedagogik (Christiansen et al., 2014; Dimitrova-Radojichikj et al., 

2016; Emam & Mohamed, 2011) samt medicin (Winders Davis et al., 2019). Då denna kategori är 

större och innehåller fler bidragande komponenter är det viktigt att undersöka hur varje enhet kan 

bidra till den större bilden, det vill säga helheten. Vad är det som är viktigt inom metoder och 
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strategier för förskolebarn med ADHD och hur kan resultaten från de olika forskningsfälten skapa ny 

förståelse? 

Då barns motorik inte är fullt utvecklad under förskoleåren samt att de har en naturlig nyfikenhet och 

impulsivitet gör att förskolebarn är mer benägna att skada sig jämfört med skolbarn, Ayaz et al. (2014) 

undersökte faktorer relaterade till oavsiktliga skador hos förskolebarn diagnostiserade med ADHD. I 

studien ingick 237 barn i åldrarna 4–5 år och som metod användes en enkät där föräldrarna fick svara 

på frågor om barnens historik av oavsiktliga skador, sociodemografisk information, familjehistorik 

med psykiatriska störningar samt om kroniska sjukdomar fanns. Resultatet tyder på att tidigt insatta 

skyddsåtgärder kan vara behjälpliga för förskolebarn med ADHD och kan vara fördelaktigt ända upp 

till vuxen ålder. Studien visade att hela 19,8% av förskolebarn diagnostiserade med ADHD råkade ut 

för fler oavsiktliga skador än barn utan ADHD. Förebyggande strategier för oavsiktliga skador bör 

därför finnas på förskolan och ordentlig riskbedömning, utbildning och anpassning av miljön kan 

minska risken för dödliga skador hos förskolebarn med ADHD (Ayaz et al., 2014).  

Den exakta orsaken till ADHD är fortfarande okänd, men forskningen har kommit så pass långt att 

man vet att både genetik och miljöfaktorer är bidragande till dysfunktionens förlopp (Christiansen et 

al., 2014). Christiansen et al. (2014) presenterade i sin studie ett universellt förskoleprogram för att 

förebygga utvecklingen av ADHD-relaterade symtom hos barn i åldrarna 3–6 år. Interventionen 

tränade general behavior modification (BM) tekniker för att förbättra ”startbeteende” (exempelvis 

följa färgbaserade regler, positivt deltagande i aktiviteter, förbättring av förmågor relaterade till 

uppmärksamhet) samt för att förhindra ”stoppbeteende” (exempelvis hyperaktivt beteende som 

okontrollerat springande, störa andra barn, bråka). I resultatet kunde det konstateras att barnen i 

interventionsgruppen visade signifikanta och positiva förändringar, även om effekterna överlag var 

små. Eftersom den föreslagna BM-tekniken är så pass lättanvänd föreslår Christiansen et al. (2014) att 

den borde ingå i förskollärarutbildningen som förebyggande strategi.   

I motsats till vad forskarna trodde i Christiansen et al. (2014) studie så förbättrades inte lärarnas 

upplevda egenförmåga efter interventionen. Under de senaste 40 åren så har specialpedagogiken 

förflyttats från ett segregerande paradigm, till integration och till dagens status, där inkludering är 

centralt för den samtida diskursen (Dimitrova-Radojichikj et al., (2016). Då inkluderande undervisning 

fått fäste under senare år, så är nyckeln till framgång lärarnas inställning, därför undersökte Dimitrova-

Radojichikj et al. (2016) makedonska förskollärares inställning till inkludering i förskola samt vilka 

variabler som är relaterade till deras inställning. Ett modifierat frågeformulär (The Opinions Relative 

to Integration of Students with Disabilities) användes som metod och resultatet visade på att 

förskollärare är generellt mer negativa till inkludering av barn med funktionsnedsättningar som 

exempelvis ADHD. Nivån på förskollärarens utbildning, antal yrkesverksamma år samt tidigare 

arbetserfarenhet med barn med funktionsnedsättningar påverkade inte inställningen. Vidare upptäckte 

Dimitrova-Radojichikj et al. (2016) att förskollärare anser det svårare att uppehålla ordning i en 

generell barngrupp där barn med exempelvis ADHD ingår, än barngrupp utan.  

Några år före studien som Dimitrova-Radojichikj et al. (2016) utförde, så hade Emam och Mohamed 

(2011) undersökt förhållandet mellan egyptiska förskollärare och lågstadielärares upplevda 

egenförmåga och deras attityder till en mer inkluderande lärmiljö. Två olika frågeformulär där 

förskollärare och lärare fick bedöma sig själva, The Opinions Relative to Integration of Students with 

Disabilities samt Teacher Self-Efficacy Scale, användes som metod. Resultaten visade att mer 

erfarenhet gav en mer positiv inställning, men yrkeserfarenhet påverkade inte den upplevda 

egenförmågan vid undervisning av barn i behov av extra stöd. Men om förskollärarstuderande och 
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lågstadielärarstudenter får tillräckligt med utbildning inom inkluderande undervisning så kan den 

upplevda egenförmågan öka och studenterna får en mer positiv inställning innan de ens påbörjar sitt 

nya yrke (Emam & Mohamed, 2011). Hälften av lärarna i Amiri et al. (2016) studie ansåg att 

utbildningssystemet påverkar ADHD-symtomen, och hälften av lärarna ansåg att specialskolor behövs. 

Redan i tidiga stadier av ADHD rapporterar lärare att barnen med ADHD behöver få mer 

specialpedagogiskt stöd samt visar på lägre skolprestation än sina jämnåriga kamrater utan diagnos 

(Canals et al., 2018). Arnett et al. (2013) anser att ”känsligare” mätningsmetoder för bedömning av 

beteende, psykosociala och kognitiva förmågor behövs för att identifiera ADHD hos spädbarn och 

yngre barn. Även Harvey et al. (2009) är inne på samma linje när de beskriver hur många treåringar 

som var prognostiserade att senare få diagnosen ADHD eller ODD/CD mötte kriterierna för en 

diagnos redan tre år senare, vilket visar på att ett balanserat tillvägagångssätt är nödvändigt vid 

identifiering och behandling av ADHD och ODD/CD. Feil et al. (2016) visar i sin studie där de 

utvärderade effektiviteten av interventionen Preschool First Step to Success (PFS) för barn i riskzonen 

för ADHD, att PFS-interventionen visade sig producera signifikant högre social kompetens samt 

signifikant mindre mängd beteendeproblematik. Vidare menar de att meningen med PFS inte var att 

rikta in sig på just ADHD, men att interventionen ändå verkade förbättra både de specifika symtomen 

men även de sociala förmågorna som är associerade med ADHD. En positiv trend visar på minskad 

användning av stimulerande läkemedel hos förskolebarn, dock behöver psykosociala interventioner 

fortsätta främjas (Winders Davis et al., 2019).  

För att få en bättre förståelse för hur barn med ADHD påverkas av symtomen och andra bidragande 

faktorers betydelse för barnets välmående, som exempelvis den kontextuella påverkan så behövs 

forskning från olika vetenskapliga fält. De specifika forskningsfält som artiklarna vilka ingår i denna 

systematiska litteraturstudie kommer ifrån åskådliggörs i modellen i Bild 1:  

 

Bild 1. 

Psykologi & 

psykiatri 

Psyko-

farmakologi 

Medicin 

Pedagogik 
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Analys 

Utvärderingen av de olika studierna kan sammanfattas i modellen i Bild 2 där barnet med ADHD står i 

centrum och de olika faktorerna som framkommit ur innehållsanalysen och som är av betydelse för 

barnets välmående och påverkar dess liv är grupperade kring barnet.  

 

Bild 2. 

Det är många olika faktorer som påverkar barnet med ADHD, för att få en bättre överblick har dessa 

samlats i tre grupper: gener, miljö och psykiatriska faktorer. Pilarna symboliserar hur barnet påverkas 

av faktorerna, hur faktorerna påverkar varandra och barnet, men även att barnet kan påverka 

faktorerna. Exempel på relationer som kan uppstå mellan faktorerna och barnet kan vara hur barnets 

beteendeproblematik påverkar förskolan (t.ex. andra barn, pedagoger och pedagogiken) men även hur 

förskolans miljö påverkar barnet (t.ex. stora barngrupper, trånga lokaler). Andra exempel är att 

förskollärarens utbildning och inställning kan påverka bedömningen vid diagnostisering, föräldrars 

inställning till barnets symtom och kön kan också påverka mätningen och bedömningen vid utredning 

för diagnos samt att komorbiditet kan spela stor roll för rätt diagnostisering och behandling. Ibland 

flyter faktorerna samman och påverkar, ibland räcker det med en individuell faktor för att något skall 

förändras för barnet och ibland är det flera enheter som bildar ett större system och som influerar 

barnets beteende. 

Genom att bearbeta och analysera artiklar från varierande forskningsfält och från olika länder, så kan 

artiklarna evalueras var för sig, men även relationen mellan de olika fälten, mellan länderna samt 

mellan fält och länder kan studeras. Kunskapen från de individuella vetenskapliga fälten och olika 
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kulturer kan vävas ihop till en större enhet och på så vis ge en bättre överblick över kunskapsområdet 

ADHD-diagnostisering av förskolebarn. Detta i enlighet med det holistiska perspektivet inom RDS 

(Overton, 2015). Att bryta ner studierna i faktorer och undersöka deras ursprung visar sig 

betydelsefullt när just prevalensen undersöks, detta då den kulturella aspekten spelar roll i hur vuxna 

anser att barn skall bete sig, vad som är acceptabelt och vad som inte är det. Soma et al. (2009) lyfter i 

sin japanska studie att prevalensen är högre hos flickor med ADHD än hos pojkar, detta skiljer sig från 

studier gjorda i andra länder. Forskarna anser att detta kan bero på att japanska föräldrar har högre 

förväntningar på att deras barn, och speciellt döttrarna skall uppföra sig väl, allt som bryter denna 

norm anses onormalt. Wichstrøm et. al. (2012) fick däremot i sin norska studie en lägre prevalens än 

andra länder och forskarna tror att det beror på att norska föräldrar är mer toleranta och bättre kan 

hantera beteendevariationer och emotionella symtom hos förskolebarn.  

Att flera studier har kommit fram till liknande resultat beträffande skillnaderna i symtomens 

svårighetsgrad hos barn med ADHD beroende på kön och betydelsen av socioekonomisk bakgrund 

(e.g. Ayaz et al., 2014; Christiansen et al., 2014; Morgan et al., 2014, Nomura et al., 2014), visar just 

hur de enskilda delarna såsom genus och kultur påverkar var för sig men samtidigt interagerar med 

varandra. Detta då beteendeproblematiken som tillhör ADHD-symtomen aktiverar det biologiska 

systemet, men samtidigt aktiveras det kulturella systemet då barnets socioekonomiska bakgrund 

påverkar barnets beteende och kan göra att problematiken ökar eller minskar. Genus och kultur lyfts i 

flera olika forskningsfält och länder i de granskade studierna. Genom att undersöka samma ämnen 

(genus och kultur) ur olika perspektiv, som det biologiska alternativt kulturella perspektivet, får vi en 

bättre förståelse av objektet och på så sätt kan det öppna upp för nya studier.  

Probabilistisk epigenetik är en central del i RDS och representerar en helhetssyn för att förstå 

komplexiteten i barns utveckling, där alla delar från DNA och celler till fysiska miljöer och kulturer 

ingår och framförallt hur dessa samspelar i ett större mer komplext organiserat system (Overton, 

2013a). Flera av artiklarna beskriver just hur olika miljöer kan vara bidragande faktorer till att lärare 

och föräldrar bedömer barnets problematiska beteende olika (e.g. Schmiedeler & Schneider, 2014; 

Canals et al., 2018; Bunte et al., 2013). Exempelvis Bunte et al. (2013) menar att de olika kontexterna 

som läkare, vårdnadshavare och lärare befinner sig i vid bedömningarna av barnet påverkar deras 

perception av barnets problematik. Människor är olika och beter sig olika i skilda kontexter (Mascolo 

& Fischer, 2015), därför är det viktigt att vid bedömning av barnets beteende även fokusera på 

kontexten barnet befinner sig i just vid observationstillfället, så att de relationella processerna som 

sker mellan barnet och dess kontext, vilka utgör grunden för barnets handlingar och utveckling, inte 

förbises (Overton & Molenaar, 2015). Som tidigare nämnts i denna studie så har barn med ADHD 

svårt med sin självreglering och den relativa plasticiteten som gör det möjligt för barnet att kunna 

anpassa sig till sin omgivning (McClelland et al., 2015). Ju större svårighetsgrad av ADHD-

problematik barnet har, desto svårare kommer barnet att ha för att kunna reglera sina känslor och 

beteende. Att barn med ADHD dessutom har större sannolikhet för komorbida symtom (Feil et al., 

2016, Canals et al., 2018) underlättar inte för dessa barn att kunna hantera sina dagar på förskolan. En 

tidig diagnos skulle därför kunna vara till barnens fördel då en behandlingsplan kan upprättas. Dock så 

behöver det inte bara vara barnet som har problem med sin självreglering och relativa plasticitet, utan 

barnet påverkas som tidigare nämnts även av människorna runt omkring. Så om barnets lärare har 

självregleringsproblematik och har svårt att anpassa sig till att arbetat på ett inkluderande sätt, så blir 

det en direkt påverkan på det ADHD-diagnostiserade barnets utbildning och utveckling.  

Relationen mellan barn och deras förskollärare är viktig då barn spenderar mycket tid på förskolan, 

därför menar Amiri et al. (2016) att utöver att vara barnens omedelbara hjälp och stöd för att dämpa 
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ADHD-symtomen, så är lärarna en viktig del i barnens liv och förskollärarnas inställning kan därför 

påverka behandlingen. Förskollärarnas upplevda egenförmåga att undervisa barn med ADHD har 

Emam och Mohamed (2011), Christiansen et al. (2014) och Dimitrova-Radojichikj et al. (2016) 

undersökt i sina studier. Gemensamt för deras resultat är att förskollärarnas upplevda egenförmåga inte 

förbättras så lätt (räcker inte med forskningsintervention), utan är mer relaterad till utbildning och att 

den ökar med ökande utbildning. Studierna visar att förskollärarnas inställning är övervägande negativ 

till att arbeta med barn som har en ADHD-diagnos, däremot skiljer sig studierna åt då Emam och 

Mohamed (2011) menar att mer erfarenhet ger positivare inställning, medan Dimitrova-Radojichikj et 

al. (2016) anser att varken utbildning, yrkesverksamma år eller arbetserfarenhet från arbete med barn 

med ADHD skulle kunna påverka förskollärarnas inställning. En av anledningarna till att dessa studier 

skiljer sig åt kan vara kulturella skillnader i utbildning och arbetsmetoder då den ena studien (Emam & 

Mohamed, 2011) är utförd i Egypten och den andra (Dimitrova-Radojichikj et al., 2016) i 

Makedonien. En annan anledning kan vara att studierna är utförda med fem års mellanrum och mycket 

kan ha hunnit hända utvecklingsmässigt i den akademiska och pedagogiska världen under den tiden.  

Vissa av studierna kom fram till olika resultat när de undersökte vilka som är viktigast i utredningen 

av ADHD: föräldrarna, läkarna eller förskolepedagogerna, alternativt om de alla har samma betydelse 

(e.g. O´Neill et al., 2013; Schmiedeler & Schneider, 2014; Soma et al., 2009; Vukojevic et al., 2012). I 

alla studierna framkommer det att ge en så tydlig bild av barnets problematik som möjligt är det 

nödvändigt att en kombination av föräldrar/vårdnadshavare, lärare och läkare bidrar med sina 

bedömningar dock kan någon grupp ha en mer betydande funktion i diagnostiseringen. Exempelvis 

som O´Neill et al. (2013) förklarar så blir inte alltid en läkarbedömning realistisk då den är baserad på 

ett enskilt strukturerat samtal i ett läkarrum, till skillnad mot den kontinuerliga exponering barnet får 

när det är i hemmet eller förskolan. Vidare menar de att föräldrarna är de som ger mest exakta 

bedömningar då de spenderar mest tid med barnet. Däremot anser Soma et al. (2009) att föräldrar 

bedömer barnets symtom som svårare än de egentligen är, därför är föräldrabedömningar olämpliga att 

använda vid diagnostisering. Att studierna undersökte samma sak, men kom fram till olika resultat 

påvisar att vi behöver se till studiernas helhet för att få en bättre förståelse för studiernas resultat och 

hur de kan bidra till ny kunskap i denna litteraturstudie.  

Diskussion  

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att undersöka hur man i forskningen resonerar kring 

ADHD-diagnostisering i förskolan. Frågeställningarna som studien utgått från är: Hur motiverar 

studierna att barn bör få en ADHD-diagnos redan i förskolan? Vad är för- och nackdelarna med att få 

en diagnos i så pass tidig ålder? Hur resonerar studierna kring förskolans roll i ADHD-

diagnostiseringen? Dessa frågeställningar har förkortats till följande rubriker: ADHD-diagnos i 

förskoleålder, För- och nackdelar med en tidig diagnos och Förskolans roll och diskuteras i detta 

avsnitt.  
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ADHD-diagnos i förskoleålder 

ADHD är oftast en dysfunktion som följer individen genom livet och kan ha en betydande påverkan på 

en individ. Det är dessutom en av de vanligaste orsakerna till att barn remitteras till psykiatrin 

(Antshel et al., 2014). Det är inte bara beteendeproblematiken, som exempelvis hyperaktivitet eller 

impulsivitet som påverkar, utan risken är stor även för andra psykiatriska störningar, svaga 

akademiska prestationer och yrkesmisslyckanden, olyckor och missbruk (Hamed et al., 2015; Luo et 

al., 2019; Childress & Stark, 2018; Ayaz et al., 2014; Sjöwall et al., 2017). Att ADHD-

diagnostiseringen ökar och dessutom kryper ner i åldrarna (Posner et al. 2007) nämner jag redan i 

inledningen till denna studie. Men prevalensen skiljer sig mellan olika länder och det finns få studier 

utförda där framförallt prevalensen hos förskolebarn med ADHD mäts (Wichstrøm et. al., 2012; Soma 

et al., 2009). Även om det tidigare varit vanligast att diagnostisera barn i skolåldern, så visar flera 

studier (e.g. Gleason & Humphreys, 2016; Bunte et al., 2013) på att om barnet uppfyller ett visst antal 

kriterier för beteendeproblematik så kan det diagnostiseras redan vid 36 månaders ålder. Däremot så är 

det svårare att diagnostisera och behandla barn i åldern 3–5 år jämfört med äldre barn, på grund av de 

fysiologiska olikheter och skillnader i utveckling (Childress & Stark, 2018). Därför behövs andra 

”känsligare” mätningsmetoder av beteende, psykosociala och kognitiva förmågor för att identifiera 

ADHD hos spädbarn och yngre barn (Arnett et al., 2013). Det är oetiskt att diagnostisera och påbörja 

behandling utan en ordentlig utredning (Bunte et al., 2013) samtidigt som det är orättvist mot barnet 

att vänta med att diagnostisera om barnet ändå uppvisar tillräckligt många symtom. Därför föreslår 

Harvey et al. (2009) att det är bättre att ge förskolebarnet en provisorisk diagnos och om barnet 

uppvisar symtom som eventuellt kan vara övergående använda en psykosocial behandlingsform om 

barnet uppvisar symtom som eventuellt kan vara övergående. 

Pojkar och symtomen de presenterar anses vara den typiska representationen av ADHD hos barn 

(Ford-Jones, 2015) med en högre prevalens av funktionsnedsättningen än hos flickor (Canals et al., 

2018). Nyare studier visar att flickors symtom kan vara värre än pojkarnas (Riddle et al., 2013), men 

ändå inte leda till en diagnos, sannolikt beroende på att man uppfinner andra förklaringar till flickornas 

avvikande beteende. Samtidigt visar studier att vid vuxen ålder har skillnaden i genus jämnat ut sig 

och ungefär lika många män som kvinnor har en ADHD-diagnos (Biederman et al., 2004), därför bör 

mer forskning fokusera på flickor med ADHD.  

För- och nackdelar med en tidig diagnos 

Som jag just har nämnt så finns det flera anledningar till att en tidig diagnos för barnet är viktigt, men 

för att kunna fastställa diagnos behöver markörerna för symtomen belysas. Arnett et al. (2013, s. 1285) 

beskriver hur ”both clinical and basic science stand to gain from the identification of early cognitive 

and behavioral markers of later ADHD symptomology”. Om symtomen upptäcks tidigt är detta till 

barnets fördel då behandling (medicinska och/eller psykosociala metoder) kan sättas in, men en tidig 

diagnos kan även innebära att förebyggande skyddsåtgärder kan implementeras i verksamheten för att 

skydda de barn med ADHD som ligger i riskzonen för att skada sig mer än andra barn. Fördelarna 

med en tidig diagnos menar Schmiedeler och Schneider (2014) kan bland annat vara betydelsefull för 

barnets framtida akademiska färdigheter. Att barn med ADHD ofta har olika grader av komorbida 

symtom samtidigt är något som flera studier lyfter (Feil et al., 2016; Arnett et al., 2013; Canals et al., 

2018; Wichstrøm et. al., 2012). En ADHD-utredning skulle därför kunna vara till barnets fördel, inte 

bara med ADHD-symtomen, utan även att eventuell annan komorbid problematik skulle kunna 

identifieras, så att barnet även skulle kunna få hjälp med detta (Kutcher et al., 2004). Fördelarna måste 
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uppväga att barnen får en ”stämpel/etikett” i och med att de får en diagnos. Även om etiketten som 

medför en diagnos kan försämra barnets självbild, så har barnet ändå oftast redan fått någon form av 

stämpel eller etikett från kamrater eller vuxna på grund av sitt problematiska beteende 

(Socialstyrelsen, 2004). Om fokus läggs på symtomen och problematiken istället för att ta hänsyn till 

barnets upplevelser, finns risk att barnet ses som ett neurobiologiskt objekt snarare än ett barn 

(Erlandsson & Punzi, 2017). Trots funktionsproblematiken hos barnet med ADHD så får inte barnets 

positiva personlighetsdrag glömmas bort (Socialstyrelsen, 2004), detta då barn med ADHD ofta är 

mycket kreativa, ambitiösa och snabbtänkta – något som kan vara till barnets fördel vid framtida 

akademiska prestationer. 

Flera studier (e.g. Ford-Jones, 2015; Harvey et al., 2009; Schmiedeler & Schneider, 2014) har betonat 

risken av en tidig diagnos då förskolebarn kan växa ur sina symtom, detta då de karaktäristiska 

symtomen för ADHD som överaktivitet och snabba humörsvängningar med känsloutbrott är typiska 

hos barn i förskoleåldern (Socialstyrelsen, 2014b, Nomura et al., 2014). Det som skiljer ett barn med 

ADHD från ett barn utan ADHD är dels att symtomen inte är övergående, och dels att barnet uppvisar 

svårigheter i många olika situationer och kontexter samt att det kan vara svårt att förutsäga barnets 

beteende (Sjöwall et al., 2014). Därför skall diagnostisering enbart göras efter noggrant övervägande. 

Att diagnostisera och påbörja behandling utan att det är helt nödvändigt är direkt olämpligt (Bunte et 

al., 2013), en feldiagnos skulle innebära enorma konsekvenser för barnet och dess familj (Ford-Jones, 

2015). En av de största konsekvenserna för ett barn som inte diagnostiseras är den uteblivna 

behandlingen menar Hamed et al. (2015).  

Förskolans roll 

I många fall så är det lärarna som rekommenderar att barnet skall utredas för ADHD, detta innebär att 

utbildningssystemet har en betydande roll vid utredningen och att läraren gör en varsam bedömning av 

hur barnets beteende förstås och hur lärarna tolkar beteendet hos mindre mogna barn (Ford-Jones, 

2015). För att förskollärare skall kunna rapportera barnets beteendeproblematik för utredningen av en 

eventuell ADHD-diagnos, så behövs kunskap om ADHD. Pedagogerna, och då framför allt 

förskollärarna som har det yttersta ansvaret på avdelningen, behöver adekvat utbildning och framför 

allt kunskap om ADHD, symtomen och hur miljön bör anpassas för att minska risken för allvarligare 

skador för barnen med ADHD-diagnos samt att de skall må så bra som möjligt i förskolan (Ayaz et al., 

2014). Problemet är då, var kommer kunskapen om ADHD ifrån? Amiri et al. (2016) fann i sin studie 

att förskollärare ansåg att deras kunskap kom främst från utbildningskurser, böcker, media, internet, 

familj och vänner samt tidningar. Men hur evidensbaserad är då den kunskap förskollärarna använder i 

sin verksamhet? Från egen erfarenhet som förskollärare vet jag att det är svårt nog att få ihop sina 

planeringstimmar på grund av mängden barn i barngrupperna, ju fler barn desto fler pedagoger behövs 

för barnens säkerhet och trygghet. Så det är svårt att hinna läsa på om ADHD under arbetstid för att 

fördjupa mina kunskaper. Likaså så påverkas barngruppens säkerhet om förskollärarna lämnar 

barngruppen för utbildning, så vida inte vikarier kan sättas in, men det är en ekonomisk fråga om 

förskolan har råd med vikarier. Förskolans ekonomi kan därför bli avgörande för hur mycket stöd 

barnet får av personal som är insatta i dess behov. Att förskollärare anser att det är svårare att 

kontrollera en barngrupp där barn med ADHD är inkluderade (Dimitrova-Radojichikj et al., 2016) går 

lite hand i hand med att lärares kunskap om ADHD är relaterat till deras inställning till barn med 

ADHD (Amiri et al., 2016). Om detta verkligen är fallet och att flera studier skulle visa på detta, så 

anser jag att det blir ännu viktigare att fler specialpedagogiska ämnen inkluderas i 
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förskollärarutbildningen, för att förbereda förskollärarna så mycket som möjligt för verkligheten i sitt 

blivande yrke. 

Ingen av de studier jag funnit har lyft förskolechefens roll i diagnostiseringen av ADHD. Med tanke 

på att förskollärarna och förskolecheferna bör ha en nära relation när stora beslut skall diskuteras, som 

exempelvis vid en utredning för ADHD, hade jag förväntat mig att studierna skulle ha diskuterat 

förskolechefernas betydelse desto mer. Förskolechefernas avsaknad i de studier jag analyserat kan 

bero på de sökord jag använt, om jag använt fler eller andra sökord är det möjligt att jag hittat 

relevanta studier, men för att få ett rimligt antal studier att analysera var jag tvungen att avgränsa 

sökningarna.  

Betydelse för praktiken och professionen 

Det framkommer i flera av studierna att förskollärarna har en negativ inställning till att arbeta med 

barn med ADHD-diagnos. Den upplevda egenförmåga och bristen på kunskap om diagnosen påverkar 

inställningen till att arbeta på ett integrerat arbetssätt (Emam & Mohamed, 2011; Amiri et al., 2016; 

Dimitrova-Radojichikj et al., 2016). Dessa studier är dock från Egypten, Iran och Makedonien och 

studierna lyfter att det integrerade arbetssättet är relativt nytt och kan vara bidragande faktor till 

förskollärarnas negativa inställning då de inte arbetat speciellt länge på detta vis. Studier gjorda med 

förskollärare i Sverige hade kanske gett ett helt annat resultat, för som jag nämner i inledningen till 

denna studie, så står det i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) att alla barn har rätt till 

likvärdig utbildning och att förskolan ska särskilt uppmärksamma barn som behöver mer ledning och 

särskilt stöd. Detta innebär att förskolor i Sverige redan bör arbeta på ett inkluderande sätt, men om 

förskolorna sedan följer läroplanen fullt ut är svårt att avgöra. 

För förskolepersonal (pedagoger, lärare och chefer) är det viktigt att ta del av aktuell forskning, kanske 

inte så mycket den medicinska aspekten, utan mer vad diagnosen får för betydelse för barnet och hur 

den påverkar barnet, miljön och förskolekompisarna. Hur påverkas personalen av att arbeta på ett 

inkluderande sätt? När så pass många barn faktiskt diagnostiseras i förskola och skola så anser jag att 

större fokus bör läggas på att utbilda pedagogerna, så att de är insatta i vad barnet med ADHD-

problematik behöver för att underlätta deras vardag. Men det är inte bara barnen med en ADHD-

diagnos som detta gäller, utan som tidigare nämnt så möter upp till 40% av förskolebarn en del av 

kriterierna för ADHD (Smidts & Oosterlaan, 2007), så med andra ord skulle många fler barn må bra 

av att pedagogerna har bättre kunskap om ADHD. Som jag nämnde i förordet till denna studie så vet 

jag från egen erfarenhet som förskollärare hur det ser ut på en avdelning på en svensk förskola, hur 

ofta vi möter barn som ligger i riskzonen för ADHD och annan komorbid problematik. Jag anser att 

den enstaka kurs i specialpedagogik som ingick i förskollärarutbildningen när jag utbildades är långt 

ifrån tillräcklig för att möta den faktiska verkligheten. Utöver den kurs som ingår i 

förskollärarutbildningen bör förskolan ta sitt ansvar och vidareutbilda sin personal mer regelbundet för 

att alla barn skall få det stöd och den hjälp de behöver, utan att personalen skall behöva improvisera 

varje gång vi märker att ett barn inte mår bra i miljön vi erbjuder. Om vi skall arbeta inkluderande, 

varför inte utforma förskolorna från första början så att de stödjer ALLA barns utveckling, de med 

ADHD-diagnos, de med vissa ADHD-symtom och även de utan symtom. Som jag nämner i förordet 

måste idag personalen börja om på nytt varje gång ett barn på avdelningen uppvisar en 

funktionsproblematik. 

Så hur mycket kan egentligen göras i förskoleåldern utan att barnet har en diagnos? Miljöanpassas det 

ordentligt innan man går vidare med utredning? Hur ser storleken på barngruppen ut, skulle det 
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fungera bättre genom att ha mindre barngrupper? Inget barn mår bra av de stora barngrupper som 

råder ute på dagens förskolor, varken de barnen med diagnos eller de utan. Docent Lisa Thorell är en 

av de svenska forskare som forskar om förskolebarn med ADHD, hon menar att det är betydligt 

viktigare att identifiera barn som ligger i riskzonen för att hjälpa dem än att ställa en diagnos, vidare 

anser hon att ett sätt att hjälpa barnen är att fokusera på deras styrkor snarare än deras svagheter 

(Danielsson, 2011). Detta är i linje med Socialstyrelsens (2014b) beskrivning om att meningen med en 

utredning inte är för att diagnostisera utan för att se till att barnet får det hjälp och stöd som det 

behöver. 

Jag valde att enbart använda studier utförda under det senaste decenniet till denna systematiska 

litteraturstudie, anledningen till detta är att ADHD-diagnostisering har ökat kraftigt (Winders Davis & 

Williams, 2011) på senare år och att forskningen gått starkt framåt. Det är tydligt vid granskning av de 

olika studierna hur resultaten har förändrats över åren och hur resultaten emellanåt divergerar. Detta är 

positivt, men det som jag saknade var forskning i svenska förskolor utförda under senaste decenniet. 

Anledningen till detta kan som tidigare nämnts vara att jag inte hade tillgång till alla databaser, men 

jag tycker ändå att om det fanns tillräckligt med forskning från svenska förskolor så skulle jag 

åtminstone fått fram dem som sökresultat, även om jag sedan inte fick tillgång till själva 

forskningsstudierna. I de utländska studier jag analyserat fanns enbart någon enstaka referens till 

svenska studier, vilket ytterligare stödjer min hypotes om avsaknad av svensk forskning inom detta 

område. Hur kommer detta sig? Om ADHD-diagnostiseringen ökar generellt och särskilt bland 

förskolebarn, så borde forskning inom detta område prioriteras. 

Slutsatser 

Resultatet av denna systematiska litteraturstudie har bidragit med ny och fördjupad kunskap om 

ADHD från inte bara det medicinska fältet, utan även från flera andra vetenskapliga fält. Studiernas 

resultat har inte differerat något speciellt trots att de var från olika länder, utan jag upplevde snarare att 

de kompletterade varandra och trovärdigheten i resultaten stärks av att flera av undersökningsmetoder 

var återkommande i de olika studierna.  

Studierna har visat på både för- och nackdelar med att diagnostisera förskolebarn med ADHD samt att 

förskolan spelar en betydande roll i barnets utredning och behandling. Fördelarna med en tidig diagnos 

är många, som exempelvis att det kan vara värdefullt för barnets sociala förmågor och akademiska 

framgångar om barnet i tidig ålder får behandling (vare sig det är medicinering eller 

psykosocialterapi). Nackdelarna kan vara att om barnet diagnostiseras redan i förskoleåldern så kan 

det bli en feldiagnos, det vill säga beteendeproblematiken är åldersrelaterad och barnet kommer att 

växa ifrån det, barnet medicineras därför i onödan. Alternativt att barnet inte diagnostiseras för att det 

anses vara problematik relaterat till åldern och barnet därför går miste om behandling. 

De vetenskapliga studierna har tydliggjort betydelsen av förskollärarnas kunskap och hur deras 

inställning till att arbeta inkluderande påverkar deras upplevda egenförmåga, därför är utbildning för 

att uppdatera och förnya kunskaperna viktig. Men det är även mycket viktigt för barnen med ADHD-

problematik att lärarna har rätt kunskap om deras symtom för att kunna ge dem rättvisa bedömningar i 

utredningen och ge det stöd de behöver i förskolans dagliga verksamhet. 
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Vidare forskning 

Som jag nämnde i inledningen så är det ett problem att förskolor och BVC inte har ett bättre 

samarbete, något jag märkt av som förskollärare men också som Svenska OMEP (2019) i deras 

senaste rapport stödjer. I deras sammanfattning beskriver de hur: 

Systematisk och strukturerad samverkan är mycket ovanlig och förekommer inte i de flesta 

kommuner. Det är anmärkningsvärt eftersom de allra flesta barn går i förskolan idag och 

att förskolan därmed är en viktig arena för barns hälsa och välbefinnande (Svenska OMEP, 

2019, s. 5).  

För en bättre samverkan och om förskollärare skall vara delaktiga under diagnostiseringen med 

bedömningar är det samtidigt viktigt att förskollärare är insatta i hur diagnostisering skall hanteras. 

Från egen erfarenhet har jag och kollegor fått höra att barn som vi orosanmält för eventuell ADHD 

eller liknande dysfunktioner fått besked från BVC att de tidigast går vidare med utredning först vid 6-

års åldern. Utan direktkontakt med BVC så är det enda vi, inom förskoleprofessionen, kunnat göra är 

att rekommendera föräldrarna att stå på sig och kräva utredning. Men vem är det som säger att det är 

så det ska vara? Är detta bara en rådande diskurs? Långt ifrån alla förskolor har tillgång till 

elevhälsoteam eller specialpedagog, så ansvaret ligger därför på förskollärarna. 

Vid den systematiska sökningen av vetenskapliga artiklar upptäckte jag att de få artiklar vars studier 

behandlade lärares (speciellt förskollärares) inställningar eller tveksamhet till barn med ADHD som 

var tillgängliga var oftast äldre än från år 2009. Hur kommer detta sig? Varför har inte mer forskning 

om detta gjorts på senare år? Det borde vara mer aktuellt än någonsin med tanke på ökningen av 

diagnostisering och det inkluderande arbetssättet som läroplanen (Skolverket 2018) förespråkar. 

Ett förslag till framtida forskning skulle vara att göra en intervjustudie med förskollärare i svenska 

förskolor för att få reda på hur de ser på diagnostisering. Det finns liknande studier gjorda, men inte 

mig veterligen gjorda i svenska förskolor. Då förskolors verksamhet och organisation tenderar att 

variera mellan olika nationer, är det viktigt att mer forskning görs inom de svenska förskolorna för att 

den evidensbaserade praktiken skall bli mer effektiv i Sverige. 

Innan jag började med denna studie omfattade min kunskap om barn med ADHD i princip bara det jag 

lärt mig som verksam förskollärare. Det ingick som tidigare nämnts en kortare kurs i specialpedagogik 

i min förskollärarutbildning, men den skulle ju täcka mycket annat och inte bara ADHD, varför jag då 

inte hade möjlighet att fördjupa mig i ämnet. Inte heller hade jag förstått behovet av kunskap om 

specifikt ADHD, att så många barn redan i förskoleålder har denna neuropsykiatriska 

funktionsnedsättning, eller åtminstone att symtomen börjar uppträda redan i förskoleåldern. Det hade 

varit en klar fördel om jag som nyexaminerad förskollärare känt till mer om de karaktäristiska 

symtomen. Efter att jag under detta uppsatsskrivande arbetat med att granska vetenskapliga studier 

från flera olika forskningsfält om diagnostisering av ADHD hos förskolebarn, så har jag fått en helt 

annan förståelse för både hur ADHD-symtomen påverkar barnet, men också hur min kunskap och 

inställning påverkar barnet.  

Alla barn har rätt att få vara busiga barn, men alla barn har också rätt att få den hjälp och stöd de 

behöver för att inte behöva bli stämplad som ett ”busigt” barn, varken av sina föräldrar eller sin 

omgivning.    
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Bilagor  

Bilaga 1: Checklista  

Checklista för kvantitativa artiklar - RCT (randomiserade kontrollerade studier) av Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström (2013) 

 

 

A. Syftet med studien? 

.................................................................. 

.................................................................. 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja  Nej  

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja  Nej  

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

.................................................................. 

Vilka är exklusionskriterierna? 

.................................................................. 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja  Nej  

 

Var genomfördes undersökningen? 

.................................................................. 

När genomfördes undersökningen? 

.................................................................. 

Är powerberäkning gjord? 

Ja  Nej  

 

Vilket antal krävdes i varje grupp? 

.................................................................. 

Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp (KG)? 

EG = 

KG = 

Var gruppstorleken adekvat? 

Ja  Nej  

 

C. Interventionen 

Mål med interventionen? 

.................................................................. 

.................................................................. 

Vad innehöll interventionen? 

.................................................................. 

Vem genomförde interventionen? 

.................................................................. 

Hur ofta genomfördes interventionen? 

.................................................................. 

Hur behandlades kontrollgruppen? 

.................................................................. 

D. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

.................................................................. 
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.................................................................. 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja  Nej  

Var validiteten diskuterad? 

Ja  Nej  

E. Analys 

Var demografiska data liknande i EG och KG? 

Ja  Nej  

Om nej, vilka skillnader fanns? 

.................................................................. 

Hur stort var bortfallet? 

.................................................................. 

Kan bortfallet accepteras? 

.................................................................. 

Bilagor 

181Var den statistiska analysen lämplig? 

Ja  Nej  

Om nej, varför inte? 

.................................................................. 

Vilka var huvudresultaten? 

.................................................................. 

.................................................................. 

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG? 

Ja  Nej  

Om ja, vilka variabler? 

.................................................................. 

Vilka slutsatser drar författaren? 

.................................................................. 

.................................................................. 

Instämmer du? 

Ja  Nej  

F. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Ja  Nej  

Kan resultaten ha betydelse för pedagogisk verksamhet? 

Ja  Nej  

Överväger nyttan av interventionen ev. negativa resultat? 

Ja  Nej  

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja  Nej  

Motivera varför eller varför inte! 

...............................................................… 
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Bilaga 2. Kvalitetsvärdering  

 
 

Studiens syfte: 

Är frågeställningar/hypotes tydligt beskrivna?   Ja Nej 

Är syftet tydligt beskrivet?     Ja Nej 

 

Undersökningsgrupp: 

Är inklusionskriterierna tydligt beskrivna?    Ja Nej 

Är exklusionskriterierna tydligt beskrivna?    Ja Nej 

Är urvalet representativt?     Ja Nej

  

Är gruppstorleken adekvat?     Ja Nej 

 

Mätmetoder: 

Redogörs det för vilka mätmetoder som har använts?   Ja Nej 

Är reliabiliteten beräknad/diskuterad?    Ja Nej 

Är validiteten diskuterad?     Ja Nej 

 

Analys: 

Är demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?   Ja Nej 

Är bortfallet beskrivet?     Ja Nej 

 

Resultat: 

Är resultatet trovärdiga?     Ja Nej 

Kan resultatet ha betydelse för pedagogisk verksamhet?   Ja Nej 

Kan resultatet generaliseras?     Ja Nej 

 

Etik: 

Fördes ett etiskt resonemang?    Ja Nej 

Hade studien etiskt godkännande?    Ja Nej 

Överväger nyttan av studien ev. negativa resultat?   Ja Nej 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?   Ja Nej 
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Bilaga 3: Artikelmatris 

 

Modifierad matris efter Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) modell. 

 

Författare, år, 

land, titel 

Syfte Design Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalité / 

Kommentar 

Amiri, S., Noorazar, 

S., Fakhari, A., 

Darounkolaee, A. & 

Gharehgoz, A. 

(2016) 

Iran 

”Knowledge and 

Attitudes of 

preschool Teachers 

Regarding Attention 

Deficit Hyperactivity 

Disorder” 

Undersöka 

förskollärarnas 

kunskap om och 

inställning till ADHD 

Frågeformulär om 

ADHD-symtom, 

diagnostiseringsmetod 

samt attityd till ADHD  

360 förskollärare 

 

Bortfall: 14 

Resultatet visade på 

samband mellan ökad 

kunskap om etiologin 

till ADHD och en 

sundare attityd mot 

barn med ADHD  

3 

Arnett, A., 

MacDonald, B. & 

Pennington, B. 

(2013) 

USA 

”Cognitive and 

behavioral indicators 

of ADHD symptoms 

prior to school age” 

Identifiera tidiga 

kognitiva och 

beteendemarkörer som 

sedan är signifikanta 

för föräldra-/och 

lärarbedömningen av 

ADHD. Undersöka 

skillnader i genus för 

dessa markörer.  

Beskriva 

utvecklingsförloppet 

av komorbida symtom 

hos skolbarn 

Kognitiva, beteende 

samt akademiska 

färdigheter 

utvärderades från 

barnet var 1 månad till 

det gick i 6:e klass.  

Beräkningar av 

effektstorlek, 

diskriminerande 

funktionsanalys samt 

analys av tillväxtkurva 

(för sociala och 

akademiska 

färdigheter) 

1 016 barn 

 

Bortfall: 348 

Kognitiva och 

beteendemarkörer för 

ADHD-symtom är 

identifierbara innan 

skolåldern, men 

screeningverktygen är 

inte tillräckligt känsliga 

för skillnaderna i 

utveckling mellan 

spädbarns- och 

småbarnsåren, samt för 

könsskillnaderna i 

dessa åldrar 

3 

 

 

Ayaz, M., Ayaz, B. & 

Soylu, N. (2014) 

Turkiet 

“Socio-demographic 

and Behavioral 

Factors Related to 

Unintentional 

Injuries in Preschool 

Children Diagnosed 

to Have Attention-

Deficit/Hyperactivity 

Disorder” 

Undersöka oavsiktliga 

skador hos 

förskolebarn 

diagnostiserade med 

ADHD 

Enkätstudie 237 barn i 

åldrarna 4-5år 

 

Bortfall: Oklart  

Regressionsanalysen 

visade att pojkar, barn 

med högre CBCL-

poäng och barn med 

separerade föräldrar var 

inblandade i fler 

olyckor 

3 

 

Bunte, T., 

Schoemaker, K,, 

Hessen, D., van der 

Heijden, P. & 

Matthys, W. (2013) 

Holland 

”Clinical Usefulness 

of the Kiddie-

Disruptive Behaviour 

Disorder Schedule in 

the Diagnosis of 

Undersöka den 

kliniska 

användbarheten av 

metoden Kiddie-

Disruptive Behaviour 

Disorder Schedule (K-

DBDS) vid 

diagnostisering av 

förskolebarn 

Semi-strukturerade 

kliniska 

föräldraintervjuer (K-

DBDS) 

  

Två kodningsmetoder 

för att definiera 

ADHD-symtomen 

jämfördes 

251 barn i 

åldrarna 42–66 

månader 

 

Bortfall: Oklart 

Förskolebarn kan 

diagnostiseras med 

ADHD baserat på att 

gränsen för 5 ADHD-

symtom dras 

vid ”mycket” (”a lot”), 

medan gränsen för 

genomgripande (att 

beteendet måste finnas 

i fler än en kontext) 

inte behöver inkluderas 

i diagnostiseringen   

3 
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DBD and ADHD in 

Preschool Children” 

Bunte, T., 

Schoemaker, K,, 

Hessen, D., van der 

Heijden, P. & 

Matthys, W. (2014) 

Holland 

”Stability and 

Change of ODD, CD 

and ADHD 

Diagnosis in 

Referred Preschool 

Children” 

Undersöka både 

stabilitet och 

förändring av ODD, 

CD och ADHD-

diagnoser hos 

förskolebarn. En 

påbyggnadsstudie till 

den forskarna gjorde år 

2013 

Uppföljning 9 och 18 

månader med nya semi-

strukturerade kliniska 

föräldraintervjuer (K-

DBDS) efter första 

studien 

251 barn i 

åldrarna 42–66 

månader  

 

Bortfall: 15 barn 

innan studien 

påbörjades 

Resultatet visar på 

förändringar av 

diagnoser under 

förskole- och skolålder 

och därför behöver 

diagnoser i detta 

åldersspann 

omvärderas   

3 

 

 

Canals, J., Morales-

Hidalgo, P., Jané, C. 

& Domènech, E. 

(2018) 

Spanien 

“ADHD Prevalence 

in Spanish 

Preschoolers: 

Comorbidity, Socio-

Demographic 

Factors, and 

Functional 

Consequences” 

Undersöka 

prevalensen av ADHD 

bland förskolebarn, 

samt analysera 

komorbiteten och 

sambandet med socio-

demografiska faktorer 

Fas 1: Formulär enligt 

ECI-4 fylldes i av 

föräldrar samt lärare till 

förskolebarnen. 

Frågeformulär om 

socio-demografisk 

information fylldes i av 

föräldrarna 

 

Fas 2: individuella 

intervjuer av typen 

open-ended med 

förskolebarnen samt 

observationer av barnen 

i klassrum och på 

förskolegården 

1104 förskolebarn 

i åldern 3–6 år 

under studiens 

första fas. 

516 förskolebarn 

under studiens 

andra fas 

 

Bortfall: 11 barn 

under studiens 

andra fas 

Prevalensen av ADHD-

diagnos är 5,4% och 

föräldrar rapporterar 

fler symtom för ADHD 

än vad lärarna gör. 

Även vid tidigt stadie 

av ADHD visas höga 

siffror av komorbiditet 

och signifikant 

påverkan på 

förskola/skola och 

familj 

3 

 

Christansen, H., 

Hisch, O., König, 

A.,Steinmayr, R. & 

Roehrle, B. (2014) 

Tyskland 

”Prevention of 

ADHD related 

problems: a 

universal preschool 

program” 

Presentera ett 

universellt 

förskoleprogram för att 

förebygga 

utvecklingen av 

ADHD-relaterade 

symtom hos barn i 

åldrarna 3–6 år 

Kvasi-experimentell 

studie 

 

 

413 barn, 

genomsnittsålder 

på 4,31 år 

 

Bortfall. Oklart  

Barnen i 

interventionsgrupperna 

visade signifikanta och 

positiva förändringar, 

även om effekterna 

överlag var små 

3 

 

Dimitrova-

Radojichikj, D., 

Chichevska-

Jovanova, N. & 

Rashikj-Canevska, 

O. (2016) 

Makedonien 

”Attitudes of the 

Macedonian 

Preschool Teachers 

toward Students with 

Disabilities” 

Undersöka 

makedonska 

förskollärares 

inställning till 

inkludering i förskola, 

samt vilka variabler 

som är relaterade till 

deras inställning 

Modifierat 

frågeformulär (The 

Opinions Relative to 

Integration of Students 

with Disabilities) 

94 förskollärare 

 

Bortfall: Oklart 

Generellt så är 

förskollärarna mer 

negativa än positiva till 

inkludering av barn 

med 

funktionsnedsättningar 

som t.ex. ADHD. 

Nivån på 

förskollärarens 

utbildning, antal 

yrkesverksamma år 

samt tidigare 

arbetserfarenhet med 

barn med 

funktionsnedsättningar 

påverkade inte 

inställningen 

 

3 
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Emam, M. & 

Mohamed, A. (2011). 

Egypten 

”Preschool and 

primary school 

teachers´attitudes 

towards inclusive 

education in Egypt: 

The role of 

experience and self-

efficacy” 

Undersöka 

förhållandet mellan 

lärarnas upplevda 

egenförmåga och deras 

attityder till en mer 

inkluderande lärmiljö 

Två olika frågeformulär 

där lärarna fick bedöma 

sig själva (The 

Opinions Relevant to 

Integration of Students 

with Disabilities samt 

Teacher Self-Efficacy 

Scale) 

71 förskollärare 

samt 95 

lågstadielärare 

 

Bortfall: Oklart 

Lärare med mer 

yrkeslivserfarenhet 

hade en mer positiv 

inställning till att arbeta 

med barn i behov av 

särskilt stöd, men 

mängd erfarenhet 

påverkade inte den 

upplevda 

egenförmågan.  

Ingen skillnad mellan 

förskollärare och 

lärares attityder, men 

lärare hade bättre 

upplevd egenförmåga  

2 

Feil, E., Small, J., 

Seeley, J., Walker, 

H., Golly, A., Frey, 

A., & Forness, S. 

(2016) 

USA 

“Early Intervention 

for Preschoolers at 

Risk for Attention-

Deficit/Hyperactivity 

Disorder: Preschool 

First Step to 

Success” 

Utvärdera 

effektiviteten av 

Preschool First Step 

(PFS) to Success 

interventionen för barn 

i riskzonen för ADHD 

En del av en större 

Randomized controlled 

trial (RCT) studie 

45 barn (som en 

del av de 126 

barn som deltog i 

den större 

studien) med 

genomsnittsålder 

på 4 år 

 

Bortfall: Oklart 

PFS-interventionen 

visade sig producera 

signifikant högre social 

kompetens samt 

signifikant mindre 

mängd 

beteendeproblem enligt 

efterundersökning 

2 

Harvey, E., 

Youngwirth, S., 

Thakar, D. & 

Errazuriz, P. (2009) 

USA 

“Predicting 

Attention-

Deficit/Hyperactivity 

Disorder and 

Oppostional Defiant 

Disorder From 

Preschool 

Diagnostic 

Assessments” 

Undersöka effekten av 

mätning av beteenden i 

tidig förskoleålder för 

att prediktera senare 

diagnoser av ADHD 

och ODD/CD 

Longitudinell studie. 

 

Multimetodsbedömning 

som följdes upp en 

gång om året under 3 

år. Diagnostiska 

intervjuer med 

föräldrarna, en 

bedömningsskala 

fylldes i av föräldrar 

och lärare, samt 

bedömning av 

videoinspelad 

interaktion mellan 

barnen och sina 

föräldrar ingick 

168 barn i åldern 

3 år 

 

Bortfall: 31barn 

från ursprungliga 

199 utvalda  

Resultaten stödjer 

validiteten av tidiga 

ADHD-diagnoser, men 

varsamhet krävs vid 

diagnostisering då en 

signifikant minoritet 

växer ur sin 

hyperaktivitet och 

koncentrationsbrist 

3 

Kerner auch 

Koerner, J, Gust, N. 

& Petermann, F. 

(2018) 

Tyskland 

”Developing ADHD 

in preschool: Testing 

the dual pathway 

model of 

temperament” 

Undersöka om The 

Dual Pathway Model 

för ADHD kan 

replikeras för 

förskolebarn genom att 

mäta barns 

temperament 

Föräldrarna 

uppskattade barnens 

temperament i ett 

frågeformulär, och 

föräldrar och lärare 

uppskattade ADHD-

symtomen i ett annat 

frågeformulär 

119 barn 

 

Bortfall: Oklart  

Resultatet stödjer The 

Dual Pathway Model 

för temperament, men 

inte för andra 

kompensationsmodeller 

för ADHD. 

Skattningsmodeller av 

barns temperament kan 

vara en viktig 

indikation om barnet 

löper risk att utveckla 

ADHD och därför 

2 
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viktig att notera i 

förebyggande syfte 

 

 

 

 

Morgan, P., 

Hillemeier, M., 

Farkas, G. & 

Maczuga, S. (2014) 

USA 

”Racial/ethnic 

disparities in ADHD 

diagnosis by 

kindergarten entry” 

Undersöka riskfaktorer 

associerade med en 

ADHD-diagnos i 

förskolan och specifikt 

om det finns skillnader 

i ADHD-

diagnostisering som 

sker under tidig 

barndom och som är 

relaterade till 

ras/etnicitet 

En sekundär analys av 

data från en större 

longitudinell studie. 

Data inkluderad är 

födelsebevis, föräldra- 

och lärarfrågeformulär 

6,550 barn 

 

Bortfall: Oklart 

”Svarta” barn i USA 

löper 70% högre risk 

än ”vita” barn att inte 

diagnostiseras för 

ADHD vid 60-

månaders kontrollen. 

Latinamerikanska barn 

var 

underdiagnostiserade. 

Analys från lärarnas 

rapport visar på att 

varken ”svarta” eller 

latinamerikanska barn 

visar på mindre 

ADHD-relaterade 

beteendeproblematik 

än ”vita” barn 

3 

Nomura, K., Okada, 

K., Noujima, Y., 

Kojima, S., Mori, Y., 

Amano, M., … & 

Fukumoto, R. (2014) 

Japan 

“A clinical study of 

attention 

deficit/hyperactivity 

disorder in preschool 

children – prevalence 

and differential 

diagnosis” 

Undersöka 

prevalensen och 

karaktären av ADHD 

hos förskolebarn, samt 

skillnaden i diagnoser 

hos barn som visar 

symtom på 

hyperaktivitet, 

impulsivitet och 

ouppmärksamhet i 

tidig barndom 

Barn som visade 

tendens på 

ouppmärksamhet och 

hyperaktivitet-

impulsivitet och 

misstänktes ha ADHD 

på sin femårskontroll 

valdes ut för 

uppföljning. 

Konsultationer, besök 

på förskolan och 

grupprehabilitering 

utfördes samt 

beteendeobservationer 

och intervjuer. 

Barnpsykolog och 

läkare använde det 

samlade materialet för 

att diagnostisera 

583 barn I åldern 

5 år 

 

Bortfall: Oklart               

ADHD-tendenser hos 

förskolebarn varierar 

beroende på förändrade 

situationer och 

utveckling. 

Uppskattningen av 

prevalens borde vara 

användbar för att 

etablera en diagnostisk 

grund 

2 

O´Neill, S., 

Schneiderman, R., 

Rajendran, K., 

Marks, D. & 

Halperin, J. (2013) 

USA 

“Reliable Ratings or 

Reading Tea Leaves: 

Can Parent, Teacher, 

and Clinician 

Behavioral Ratings 

of Preschoolers 

Predict ADHD at 

Age Six?” 

Utvärdera förmågan 

hos föräldrar, lärare 

och läkare att genom 

bedöma förskolebarns 

beteende kunna 

förutspå 

svårighetsgraden av 

ADHD och 

diagnostisering av 6-

åringar 

Vid studiens början 

samt 2 år senare (vid 6-

års kontrollen) fick 

föräldrar och lärare 

fylla i ADHD-RS-IV 

samt föräldrarna 

intervjuades med K-

SADS-PL vid 6-

månaders kontrollen. 

Vid 6-års kontrollen 

testades barnens 

hyperaktivitet, 

impulsivitet samt 

ouppmärksamhet i 

laboratoriet 

104 barn i åldern 

3–4 år 

 

Bortfall: 36 barn 

deltog inte under 

6-års kontrollen  

Bedömning från 

föräldrar, lärare och 

läkare har prognostiska 

värden, samt läkares 

skattning av 

förskolebarns 

ouppmärksamhet, 

impulsivitet och 

hyperaktivitet är 

viktiga 

informationskällor för 

att prediktera ADHD-

diagnostisering och 

svårighetsgraden över 

tid 

 

3 
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Purpura, D., Wilson, 

S. & Lonigan, C. 

(2010) 

USA 

“Attention-

Deficit/Hyperactivity 

Disorder Symptoms 

in Preschool 

Children: Examining 

Psychometric 

Properties Using 

Item Response 

Theory” 

Använda Item 

Response Theory 

(IRT) analys för att 

jämföra befintligta 

metoder som bedömer 

ADHD-symtom, sedan 

ge empiriskt stöd åt 

ADHD-symtom 

genom att undersöka 

symtomparametrarna 

ADHD Rating Scale-

IV: School Checklist 

användes för att 

bedöma barnen enligt 

de 18 DSM-IV-TR 

symtomen för ADHD. 

IRT användes i 

analysen. 

268 barn i åldern 

37–74 månader 

 

Bortfall: Oklart  

Analysen visade att 

nivån på symtomen 

generellt kan ge 

värdefull information 

vid ADHD-

diagnostisering hos 

förskolebarn, men ett 

antal symtom gav inte 

tillräckligt bra 

information och 

behöver undersökas 

ytterligare 

3 

Riddle, M., 

Yershova, K., 

Lazzaretto, D., 

Paykina, N., 

Yenokyan, G., 

Greenhill, L., … & 

Posner, K. (2013) 

USA 

“The Preschool 

Attention-

Deficit/Hyperactivity 

Disorder Treatment 

Study (PATS) 6-year 

Follow-Up” 

Uppföljningsstudie av 

PATS-studien för att 

beskriva utvecklingen 

av ADHD-symtomens 

svårighetsgrad samt 

diagnostiseringen 

under en 6-års period 

Longitudinell studie 

över en 6-års period. 

 

Föräldrar och lärare 

bedömde symtomens 

svårighetsgrad och 

läkare etablerade de 

psykiatriska 

diagnoserna. I analysen 

undersöktes de 

longitudinella 

förändringarna i 

symtomens 

svårighetsgrad och 

ADHD-diagnoser 

207 barn i åldern 

3–5 år vid 

studiens början 

och 9–12 år vid 

uppföljningen 

efter 6 år 

 

Bortfall: 97 barn 

från den 

ursprungliga 

PATS-studien  

Svårighetsgraden av de 

föräldra- och 

lärarbedömda 

symptomen minskade 

från studiens första år 

till tredje året, men var 

relativt stabilt efter det.  

ADHD-diagnosen hos 

förskolebarn är relativt 

stabil över en 6-års 

period   

3 

Schmiedeler, S. & 

Schneider, W. (2014) 

Tyskland 

“Attention-deficit 

hyperactivity 

disorder (ADHD) in 

the early years: 

Diagnostic issues 

and educational 

relevance” 

Undersöka om tidiga 

ADHD-symtom i ett 

dimensionellt 

tillvägagångssätt 

senare kan tjäna som 

prediktor för 

akademiska 

färdigheter 

En del av en större 

longitudinell studie.  

 

Vid tre tillfällen i 

förskolan bedömdes 

barnens läs-, stavnings- 

och matematiska 

kunskaper.  

ADHD-symtomen 

bedömdes av föräldrar 

och lärare. I lågstadiet 

bedömdes barnens 

akademiska kunskaper 

genom standardiserade 

prover 

793 barn med 

genomsnittsåldern 

4 år och 10 

månader deltog 

vid studiens start, 

enbart 477 barn 

deltog vid sista 

utvärderingen 

 

Bortfall: 316 barn  

Resultat visar på hög 

stabilitet i ADHD-

symtomen under 

förskoleåren med 

hänsyn till det 

dimensionella 

tillvägagångssättet, 

medan många av de 

barn som nådde 

gränsen för den 

kategoriska 

klassifikationen vid 

första mätningen inte 

nådde den vid följande 

mätningar 

3 

Soma, Y., Nakamura, 

K., Oyama, M., 

Tsuchiya, Y. & 

Yamamoto, M. 

(2009) 

Japan 

”Prevalence of 

attention-

deficit/hyperactivity 

disorder (ADHD) 

symptoms in 

preschool children: 

discrepancy between 

parent and teacher 

evaluations” 

Prevalensen av 

ADHD-symtom hos 

japanska förskolebarn, 

skillnader i föräldrar 

och lärares 

bedömningar 

Barnens ADHD-

symtom bedömdes vid 

två olika tidpunkter av 

förskollärare och 

föräldrar, mha samma 

frågeformulär 

9 956 

förskolebarn i 

åldern 3–6 år 

bedömdes av 

lärare 

 

7 566 av barnen 

som bedömdes av 

lärare, bedömdes 

också av sina 

föräldrar  

 

Bortfall: Oklart 

Resultatet från lärarnas 

och föräldrarnas 

bedömningar visar på 

stor skillnad i 

uppskattning av 

prevalensen av ADHD-

symtom hos 

förskolebarnen. Jämfört 

med lärarna så anser 

föräldrarna att deras 

barns symtom är 

mycket allvarligare, 

därför kan det vara 

olämpligt att använda 

föräldrars bedömning 

2 
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av DSM-kriterierna vid 

ADHD-screening   

Vukojevic, M., 

Dizdarevic, A.& 

Novakovic, D. 

(2012) 

Bosnien och 

Herzegovinia 

“Early Detection 

and Recognition of 

Children with ADHD 

(Attention Deficit 

Hiperactivity 

Disorder) 

Symptoms” 

Fastställa 

sannolikheten av 

förekomst av ADHD 

hos barn i förskole- 

och tidig skolålder. 

Men även identifiera 

skillnader i lärare och 

föräldrars bedömning 

av barn identifierade 

med hög sannolikhet 

för 

funktionsnedsättningen 

och om ålder och kön 

påverkar bedömningen 

Barnens ADHD-

symtom bedömdes av 

förskollärare och 

föräldrar, mha samma 

frågeformulär 

Två grupper av 

barn i åldern 5 år 

(36 st.) respektive 

6–8 år (71 st.) 

ingick i studien 

 

Bortfall: Oklart 

Föräldrar upptäckte 

sannolikheten för 

ADHD främst hos 

pojkar, medan lärarna 

upptäckte symtomen 

oftare hos flickor. 

Barnets ålder ger ingen 

skillnad i föräldrar och 

lärares bedömning av 

sannolikheten för 

ADHD 

2 

Wichstrøm, L., Berg-

Nielsen, T., Angold, 

A., Link Egger, H., 

Solheim, E. & 

Hamre Sveen, T. 

(2012) 

Norge 

”Prevalence of 

psychiatric disorders 

in preschoolers” 

Uppskatta prevalensen, 

komorbiditeten och 

samband mellan olika 

psykiatriska 

funktionsnedsättningar 

hos förskolebarn i ett 

större samhälle genom 

att använda 

strukturerad och 

åldersanpassade 

diagnostiska verktyg 

Föräldrar till barn som 

fyllde 4 år bedömde i 

frågeformulär (SDQ) 

barnets styrkor och 

svårigheter. Semi-

strukturerad 

diagnostisk intervju 

med föräldrarna 

utfördes 

2 475 barn deltog 

i första delen av 

studien och 1 250 

av dessa barn 

deltog i andra 

delen 

 

Bortfall: 981 barn 

från de inbjudna 

avstod från att 

delta 

Prevalensen av 

funktionsnedsättningar 

hos förskolebarn var 

lägre än i tidigare 

amerikanska studier. 

Komorbiditet är vanligt 

och övervägande är 

pojkar med ADHD och 

depression i denna 

tidiga ålder. De flesta 

vanliga 

funktionsnedsättningar 

kan diagnostiseras 

redan hos förskolebarn 

3 

Winders Davis, D., 

Feygin, Y., Creel, L., 

Williams, G., Lohr, 

D., Jones, F., … & 

McKinley, S. (2019) 

USA 

“Longitudinal 

Trends in the 

Diagnosis of 

Attention-

Deficit/Hyperactivity 

Disorder and 

Stimulant Use in 

Preschool Children 

on Medicaid” 

Beskriva trender i 

diagnostisering av 

ADHD, förskrivning 

av stimulantia till 

förskolebarn som får 

tillgång till medicinsk 

hjälp genom Medicaid, 

samt identifiera 

faktorer associerade 

med psykosocial hjälp 

Longitudinell studie 

 

Personliga data från 

åren 2012–2016 

samlades in från 

Kentucky Medicaid 

Insurance. Barnen som 

valdes ut till studien 

hade en ADHD-diagnos 

men ingen 

medicinering, 

medicinering men 

ingen ADHD-diagnos 

samt de som både hade 

ADHD-diagnos och 

medicinerades 

samtidigt 

2 687 barn under 

6 år 

 

Bortfall: Oklart  

Barn i fosterhem 

diagnostiseras och/eller 

behandlas för ADHD 

fyra gånger oftare än 

andra barn som får 

hjälp från Medicaid. 

Förskolebarnens 

användning av 

stimulantia minskade 

från år 2012 till år 

2016, och psykosocial 

terapi visar positiva 

effekter med mindre 

användning av 

mediciner 

3 
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Bilaga 4: Innehållsanalys 

 

 

Artikel Utsagor Koncentrat Kod Kategori 
Amiri, S., 

Noorazar, S., 

Fakhari, A., 

Darounkolaee, 

A. & 

Gharehgoz, A. 

(2016) 

 

The preschool teachers reported their 

main sources of knowledge to be 

educational courses (43,6%), books 

(40,2%), media 26,6%), web (24,9%), 

family and friends (23,7%), and 

magazines (21,4%). 

 

The level of knowledge regarding 

ADHD was not different between male 

and female teachers (P=0.812). 

 

 

Almost half of the teachers believed 

that the educational system plays a 

very important role in perpetuating the 

symptoms of ADHD, while nearly half 

believed that special schools are 

needed. 

 

 

Teachers play a significant role in 

diagnosing ADHD and following up on 

the condition by providing appropriate 

reports.  

 

 

The results show that teachers’ 

knowledge regarding the etiology of 

ADHD as well as their overall 

knowledge about the condition are 

correlated with their attitude toward 

children with ADHD. 

 

Förskollärarnas kunskap om 

ADHD kommer främst från 

utbildning 

 

 

 

 

Ingen skillnad i kunskap om 

ADHD mellan manliga och 

kvinnliga lärare. 

 

 

Hälften av lärarna ansåg att 

utbildningssystemet 

vidmakthåller ADHD-

symtomen, hälften av lärarna 

ansåg att specialskolor 

behövs. 

 

 

Lärarna har en signifikant 

roll i ADHD-

diagnostiseringen och 

uppföljningen av 

behandlingen. 

 

Lärarnas kunskap om 

ADHD-etiologin och 

dysfunktionen är relaterad 

till deras inställning till barn 

med ADHD. 

Kunskap om ADHD 

 

 

 

 

 

 

Kunskap om ADHD 

 

 

 

 

Utbildningssystemets 

roll i hur ADHD 

uttrycker sig 

 

 

 

 

 

ADHD-diagnostisering 

 

 

 

 

 

Kunskap om ADHD 

Uppfattningar och 

kunskap 

 

 

 

 

 

Uppfattningar och 

kunskap 

 

 

 

Metoder och strategier 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostisering 

 

 

 

 

 

Uppfattningar och 

kunskap 

Arnett, A., 

MacDonald, 

B. & 

Pennington, B. 

(2013) 

 

[...] high-ADHD females are 

comparable to high-ADHD males on 

cognitive and behavioral measures, but 

low-ADHD females show significantly 

stronger cognitive performance as early 

as 15 months and fewer early 

behavioral problems than low-ADHD 

males. 

 

 

 

 

Both male and female high-ADHD 

participants showed moderate effect 

sizes for externalizing and sleep 

problems compared with non-ADHD 

participants as early as 24 months. 

 

 

 

Gender comparisons within the 

diagnostic groups revealed few 

Ingen skillnad i kognitiva 

funktioner och mätningar av 

beteendeproblematik mellan 

flickor och pojkar med stark 

ADHD. Flickor med svag 

ADHD visar på starkare 

kognitiv förmåga redan vid 

15 månaders ålder och 

mindre beteendeproblematik 

jämfört med pojkar med 

svag ADHD. 

 

Både flickor och pojkar 

visade på måttliga 

förändringar av 

sömnproblem och yttre 

svårigheter jämfört med barn 

utan ADHD redan vid 24-

månaders ålder.  

 

Genusjämförelse av tidiga 

förändringar av kognitiva 

Genus. Tidig 

beteendeproblematik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genus. Tidig 

beteendeproblematik 

 

 

 

 

 

 

Genus. Tidig 

beteendeproblematik 

Faktorer som påverkar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktorer som påverkar 

 

 

 

 

 

 

 

Faktorer som påverkar 
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differences between high-ADHD males 

and females on early cognitive and 

behavioral variables as well as 

trajectories of comorbid symptoms.  

 

 

 

 

 

[...] high-ADHD females had earlier, 

more diffuse cognitive deficits relative 

to low-ADHD female peers. 

 

 

 

Although high-ADHD children do 

show differences prior to school age, 

other cognitive, behavioral, or perhaps 

physiological measures may be 

necessary to establish accurate 

identification of these children in 

toddlerhood or infancy. 

 

funktioner och 

beteendeproblematik samt 

utveckling av komorbida 

symtom inom de 

diagnostiska grupperna 

visade på få skillnader 

mellan pojkar och flickor 

med stark ADHD. 

 

Stark ADHD hos flickor 

visade tidigare på diffusa 

kognitiva brister jämfört 

med flickor med svag 

ADHD. 

 

Andra ”känsligare” 

mätningsmetoder av 

beteende, psykosociala och 

kognitiva förmågor behövs 

för att identifiera ADHD hos 

spädbarn och yngre barn.  

samt komorbida 

symtom 

 

 

 

 

 

 

 

Genus. Tidiga 

kognitiva brister 

 

 

 

 

Mätningsmetoder av 

ADHD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktorer som påverkar 

 

 

 

 

 

Metoder och strategier 

 

 

 

 

 

 

 

Ayaz, M., 

Ayaz, B. & 

Soylu, N. 

(2014) 

 

Of the preschool children diagnosed to 

have attention-deficit/hyperactivity 

disorder (ADHD) examined in this 

study, 19.8% (n=47) had unintentional 

injuries. 

 

[...] it was determined that factors such 

as male gender, externalizing 

behavioral problems, and separation of 

the parents were associated with 

unintentional injuries in preschool 

children with attention-deficit/ 

hyperactivity disorder (ADHD). 

 

[...] it is believed that despite limited 

evidence, treatments might have 

positive effects on decreasing the risk 

of unintentional injuries. 

 

Early implementation of protective 

measures regarding accidents may 

provide benefits for preschool children 

with ADHD that extends into 

adolescence and adulthood. 

 

Proper risk evaluation, education, and 

environmental modification may 

decrease mortality and morbidity risks 

related to unintentional injuries in 

preschool children with ADHD.   

 

19,8% av förskolebarn 

diagnostiserade med ADHD 

råkar ut för oavsiktliga 

skador. 

 

 

Pojkar, med externaliserande 

beteendeproblematik och 

separerade föräldrar är 

associerat med oavsiktliga 

skador. 

 

 

 

Eventuellt kan behandling 

minska risken för oavsiktliga 

skador. 

 

 

Tidigt insatta skyddsåtgärder 

mot olyckor för förskolebarn 

med ADHD kan ha positiva 

effekter som varar ända upp 

till vuxen ålder. 

 

Ordentlig riskbedömning, 

utbildning och ändring i 

miljön kan minska risken för 

dödliga skador hos 

förskolebarn med ADHD. 

Diagnosrelaterade 

skador 

 

 

 

 

Associerade faktorer 

 

 

 

 

 

 

 

Behandling 

 

 

 

 

Skyddsåtgärder 

 

 

 

 

 

Skyddsåtgärder 

Metoder och strategier 

 

 

 

 

 

Faktorer som påverkar 

 

 

 

 

 

 

 

Metoder och strategier 

 

 

 

 

Metoder och strategier 

 

 

 

 

 

Metoder och strategier 

Bunte, T., 

Schoemaker, 

K., Hessen, 

D., van der 

Heijden, P. & 

[...] the present study shows that 

ADHD in preschool children may be 

diagnosed based on a symptom 

threshold of “a lot” for five ADHD 

symptoms 

 

Diagnostisering av ADHD 

hos förskolebarn kan göras 

baserad på nivån “a lot” för 

åtminstone fem ADHD-

symtom. 

 

Diagnostisering 

 

 

 

 

 

Diagnostisering 
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Matthys, W. 

(2013) 

 

[...] diagnosing a young child with 

ADHD and starting pharmacological or 

psychological treatment in the absence 

of the disorder is inappropriate. 

 

When a diagnosis is missed in a young 

child and symptoms persist, a clinical 

reassessment is needed to give further 

clarification. 

 

Using the Qualitative Coding Method 

for ODD and ADHD makes the K-

DBDS less complicated to administer 

and less time consuming, which is an 

improvement for clinical practice. 

 

Oetiskt att diagnostisera 

barn och påbörja behandling 

utan ordentlig utredning. 

 

 

Om diagnos saknas och 

symtomen kvarstår bör ny 

utredning göras. 

 

 

Användning av Qualitative 

Coding Method för ODD 

och ADHD underlättar 

användningen av K-DBDS. 

 

Diagnostisering och 

behandling 

 

 

 

Diagnostisering 

 

 

 

 

Metod 

 

Diagnostisering 

 

 

 

 

Diagnostisering 

 

 

 

 

Metoder och strategier 

Bunte, T., 

Schoemaker, 

K,, Hessen, 

D., van der 

Heijden, P. & 

Matthys, W. 

(2014) 

 

[...] at an individual level a child 

referred for externalizing behavior 

problems not diagnosed with a disorder 

at the first assessment may show an 

increase of symptoms and be 

diagnosed later on, possibly as a result 

of increasing environmental 

expectations over the preschool period. 

 

The study thus shows that diagnostic 

reassessments of preschool children 

referred for externalizing behavior 

problems are needed in order to 

identify new cases. 

 

In the clinical evaluation of children 

referred for externalizing behavior 

problems attention should be paid both 

to impairment and number of 

symptoms. 

 

[...] as a complement to studies 

showing stability of ODD, CD and 

ADHD diagnosis into school age, 

present findings point to changes of 

diagnosis in the preschool and early 

school period.  

 

Barn som inte tidigare fått 

diagnos men vars symtom 

ökat, kanske blir 

diagnostiserad senare. 

Eventuell orsak kan vara 

omgivningens ökade krav på 

barnen under förskoleåren. 

 

 

Diagnostiska omvärderingar 

av förskolebarn behövs för 

att identifiera nya fall. 

 

 

 

I den kliniska utvärderingen 

av barn med yttre 

beteendeproblematik bör 

försämring och antal 

symtom uppmärksammas. 

 

Resultatet visar på 

förändring av 

diagnostisering under 

förskoleåren samt lågstadiet. 

Diagnostisk 

omvärdering 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostisk 

omvärdering 

 

 

 

 

Uppmärksamma 

symtom och försämring 

 

 

 

 

Diagnostisk 

omvärdering 

Diagnostisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostisering 

 

 

 

 

 

Symtomens betydelse 

 

 

 

 

 

Diagnostisering 

Canals, J., 

Morales-

Hidalgo, P., 

Jané, C. & 

Domènech, E. 

(2018) 

 

In comparison with the non-ADHD 

group, comorbidity analysis revealed 

that preschoolers with ADHD 

diagnosis showed significantly higher 

rates of co-occurrence with one or 

more sets of disorders. 

 

Even at early stages of development, 

ADHD has high rates of comorbidity 

and a significant impact on school 

performance and family health. 

 

 

 

Environmental expectations, 

behavioral differences in children 

Sannolikheten för samtida 

förekomst av andra 

funktionsvarianter är mycket 

högre hos förskolebarn med 

ADHD-diagnos än hos barn 

utan ADHD. 

 

Redan vid tidiga 

utvecklingsstadier av ADHD 

är risken för komorbiditet 

hög och påverkar 

skolprestationen och 

familjens välmående.  

 

Beroende på förväntningar 

på barn i olika miljöer, 

Komorbiditet 

 

 

 

 

 

 

Påverkan av 

komorbiditet 

 

 

 

 

 

Faktorer som påverkar 

 

 

 

 

 

 

Faktorer som påverkar 

 

 

 

 

 

 

Uppfattningar och 

kunskap 
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between contexts, and the possibility of 

comparisons with classmates could 

account for the low agreement between 

parents and teachers. 

 

 

 

Boys showed significantly higher 

values for the overall prevalence of 

ADHD diagnosis and risk symptoms. 

 

Our results indicate that even at early 

stages of development, teachers report 

that children with ADHD received 

significantly more special educational 

needs support and showed lower 

school achievement compared with 

their peers. 

 

beteendemässiga skillnader 

hos barnen i olika kontexter 

och jämförelse med 

klasskamrater kan göra att 

föräldrar och lärare bedömer 

olika. 

 

Högre prevalens av pojkar 

med ADHD-diagnos och 

risksymtom. 

 

Lärare rapporterar att barn 

med ADHD får mer 

specialpedagogiskt stöd samt 

visade på lägre 

skolprestation jämfört med 

jämnåriga. 

Olika perspektiv 

mellan föräldrar och 

lärare 

 

 

 

 

 

 

Prevalens och genus 

 

 

 

Tidiga 

specialpedagogiska 

insatser 

 

 

 

 

 

 

 

Faktorer som påverkar 

 

 

 

Metoder och strategier 

Christansen, 

H., Hisch, O., 

König, 

A.,Steinmayr, 

R. & Roehrle, 

B. (2014) 

 

Independent of the actual prevalence 

rate of ADHD in this sample (and 

according to parent and teacher 

information, none of the children had a 

formal diagnosis), the risk analysis 

showed that symptoms reduce over 

time. 

 

Contrary to our expectation, teacher’s 

self-efficacy ratings did not improve 

after the intervention. 

 

[...] the multi-level analysis established 

that older children and girls showed 

significantly less, and children from 

low SES backgrounds more problem 

behavior [...] and interventions like the 

current one presented might be an 

option for low threshold interventions 

in communities/preschools with 

families from low SES backgrounds, 

since specialized services are often not 

accessed by those families [...] 

 

 

 

Since the introduced BM techniques 

are easily taught, it would be a useful 

universally preventive strategy to 

include such elements in the general 

training of preschool teachers 

Riskanalysen visar att 

ADHD-symtomen minskar 

med tiden. 

 

 

 

 

 

Lärarnas upplevda 

egenförmåga förbättrades 

inte efter interventionen. 

 

Äldre barn och flickor 

visade på signifikant lägre 

beteendeproblematik, medan 

barn från lägre 

socioekonomiska områden 

uppvisade en högre 

beteendeproblematik. 

Interventioner kan vara ett 

bra alternativ för förskolor 

med familjer från låg 

socioekonomisk bakgrund 

utan tillgång till 

specialiserade tjänster. 

 

Den föreslagna BM-metoden 

(behaviour modification) är 

en lättanvänd förebyggande 

strategi och borde ingå i 

förskollärarutbildningen. 

 

Minskade ADHD-

symtom 

 

 

 

 

 

 

Bristande egenförmåga 

hos lärare 

 

 

Beteendeproblematik 

och intervention i 

socioekonomiskt låga 

områden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förebyggande strategi 

Symtomens betydelse 

 

 

 

 

 

 

 

Metoder och strategier 

 

 

 

Faktorer som påverkar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoder och strategi 

Dimitrova-

Radojichikj, 

D., 

Chichevska-

Jovanova, N. 

& Rashikj-

Canevska, O. 

(2016) 

 

Most of the preschool teachers 

declared that it is much more difficult 

to maintain order in a general 

preschool group that contains a student 

with a disability than in one that does 

not. 

 

This research suggests that preschool 

teachers generally hold negative or 

Förskollärare anser det 

mycket svårare att 

kontrollera förskolebarnen 

om barn med handikapp 

(ADHD räknas in här) är 

inkluderad i gruppen. 

 

Förskollärare har generellt 

en negativ eller tveksam 

Svårighet med 

inkludering 

 

 

 

 

 

Inkluderande 

undervisning 

Metoder och strategier 

 

 

 

 

 

 

Metoder och strategier 
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“undecided” beliefs and feelings 

towards inclusive education. 

 

[...] the study revealed no substantial 

relationship between the attitudes of 

teachers regarding inclusion and 

teachers´ level of education or years of 

teaching experience. 

 

No difference were found between 

preschool and primary school teachers´ 

attitudes, whereas primary school 

teachers showed a higher sense of self-

efficacy than did preschool teachers 

regarding the management and 

teaching of pupils with disabilities. 

 

inställning till inkluderande 

undervisning. 

 

Inget samband mellan 

lärares inställning till 

inkludering och deras 

utbildningsnivå eller 

yrkeserfarenhet. 

 

Ingen skillnad mellan 

förskollärares och 

lågstadielärares inställning, 

men lågstadielärare har 

högre upplevd egenförmåga 

när det kommer till att arbeta 

med barn med handikapp. 

 

 

 

Inkluderande 

undervisning 

 

 

 

 

Lärares upplevda 

egenförmåga/ 

inkluderande 

undervisning 

 

 

 

 

Metoder och strategier 

 

 

 

 

 

Metoder och strategier 

Emam, M. & 

Mohamed, A. 

(2011) 

 

Teachers who were more experienced 

had more positive attitudes than 

teachers with less experience whereas 

teaching experience had no effect on 

teachers’ sense of self-efficacy in 

teaching pupils with SEN. 

 

 

We found that there are no differences 

between preschool and primary school 

teachers’ attitudes, whereas primary 

school teachers showed a higher sense 

of self-efficacy than did preschool 

teachers regarding the management and 

teaching of pupils with SEN. 

 

 

 

These results are promising since some 

research studies posited that teachers 

who have negative attitudes and lower 

self-efficacy toward the inclusion of 

pupils with SEN do so because they do 

not have enough experience in IE. 

 

 

 

 

[...] if either pre-service preschool or 

primary school teachers take enough 

coursework in the college about IE, 

their self-efficacy and attitudes may 

increase and will be positive even 

before they get involved in profession. 

Lärare med mer erfarenhet 

har en mer positiv 

inställning, men 

yrkeserfarenhet påverkar 

inte upplevd egenförmåga 

att undervisa barn i behov av 

extra stöd (SEN). 

 

Ingen skillnad mellan 

förskollärare och 

lågstadielärares 

inställningar, men 

lågstadielärare har bättre 

upplevd egenförmåga när de 

skall hantera och undervisa 

barn i behov av extra stöd 

(SEN). 

 

Resultaten är lovande då 

även andra studier visat att 

lärares negativa inställning 

och låg upplevd 

egenförmåga vid inkludering 

av barn i behov av extra stöd 

(SEN) är p.g.a. brist på 

erfarenhet av inkluderande 

undervisning. 

 

Om förskollärarstuderande 

och lågstadielärarstuderande 

får tillräckligt mycket 

utbildning inom 

inkluderande undervisning, 

kan den upplevda 

egenförmågan öka och de får 

mer positiv inställning innan 

de påbörjar sitt yrke 

 

Lärares upplevda 

egenförmåga/ 

inkluderande 

undervisning 

 

 

 

 

Lärares upplevda 

egenförmåga/ 

inkluderande 

undervisning 

 

 

 

 

 

 

Lärares upplevda 

egenförmåga/ 

inkluderande 

undervisning 

 

 

 

 

 

 

Förebyggande 

strategi/utbildning 

 

 

 

 

 

Metoder och strategier 

 

 

 

 

 

 

 

Metoder och strategier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoder och strategier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoder och strategier 

Feil, E., Small, 

J., Seeley, J., 

Walker, H., 

Golly, A., 

Frey, A., & 

This study suggests that PFS seems 

particularly effective with preschool-

age children with externalizing 

behavior who are also exhibiting 

elevated comorbid ADHD symptoms. 

PFS lämplig för 

förskolebarn med yttre 

beteendeproblematik samt 

komorbida ADHD-symtom 

 

Strategi för ADHD och 

komorbiditet 

 

 

 

Metoder och strategier 
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Forness, S. 

(2016) 

 

 

[...]although PFS was not designed to 

target specific disorders such as 

ADHD, it nonetheless appears to 

improve both the specific symptoms 

and social functioning associated with 

this disorder [...] 

 

[...]more than a third of the 126 

preschoolers who were carefully 

screened for externalizing behavior in 

the original First Step trial also met 

criteria as being at risk for comorbid 

ADHD in this study. 

 

Preschool teachers should note, 

however, that a number of children 

with externalizing behaviors also seem 

to have an overlay of especially 

inattentive, impulsive, or hyperactive 

behaviors and may not always respond 

even to the best of such generic tier-

two behavioral interventions. These 

nonresponders may indeed necessitate 

referral for a formal diagnostic workup 

for ADHD [...] 

 

 

PFS förbättrar både 

specifika symtom och socialt 

beteende relaterat till 

ADHD. 

 

 

 

Mer än en tredjedel av 

deltagarna mötte kriterierna 

för komorbid ADHD. 

 

 

 

 

Förskollärare bör vara 

uppmärksam på de barn med 

yttre beteendeproblematik 

och andra symtom som inte 

svarar på generella steg-2-

interventioner, då dessa kan 

behöva en mer formell 

utredning för ADHD-

diagnos 

 

Metod/strategi 

 

 

 

 

 

 

Komorbiditet 

 

 

 

 

 

 

Utredning och 

diagnostisering 

 

Metoder och strategier 

 

 

 

 

 

 

Faktorer som påverkar 

 

 

 

 

 

 

Diagnostisering 

Harvey, E., 

Youngwirth, 

S., Thakar, D. 

& Errazuriz, P. 

(2009) 

 

When a DSM–IV-based diagnostic 

interview was combined with a 

standardized rating scale, children with 

ADHD could be discriminated from 

those with transient problems as early 

as age 3 with reasonable accuracy 

(76%) [...] 

 

 

 

[...] many 3-year-old children who 

were predicted to have ADHD or 

ODD/CD met criteria 3 years later, a 

sizable minority did not (27% for the 

best ADHD model and 42% for the 

best ODD/CD model), pointing to the 

need for a balanced approach to early 

identification and treatment for these 

disorders. 

 

A wait-and see approach misses an 

opportunity for early intervention for 

children whose early behavior 

problems represent a stable condition. 

 

[...] an approach is needed that does not 

unnecessarily label children whose 

problems are transient or expose them 

to treatments with potential negative 

side effects. Such an approach might 

include making provisional diagnoses 

and referring families for relatively 

Redan barn i åldern 3 år med 

ADHD kan urskiljas från de 

med övergående 

problematik, med hjälp av 

diagnostiska intervjuer enligt 

DSM–IV kombinerat med en 

standardiserad 

skattningsskala. 

 

Ett balanserat 

tillvägagångssätt är 

nödvändigt vid identifiering 

och behandling av ADHD 

och ODD/CD. 

 

 

 

 

 

Onödigt att vänta med 

intervention av barn med en 

stabil beteendeproblematik 

redan i unga år. 

 

Viktigt att inte diagnostisera 

övergående problematik, 

bättre ge provisorisk diagnos 

och använda psykosocial 

terapi som behandlingsform. 

Diagnostisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiering och 

behandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidig identifiering 

lönsamt 

 

 

 

Diagnostisering och 

behandling 

Diagnostisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoder och strategier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostisering 

 

 

 

 

Diagnostisering 
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low-risk psychosocial interventions, 

such as parent training. 

 

Kerner auch 

Koerner, J, 

Gust, N. & 

Petermann, F. 

(2018) 

 

Ratings of temperament might be an 

important predictor of which child is at 

risk to develop clinical ADHD later on 

and therefore an important part of 

prevention.  

 

When predicting teacher-rated ADHD 

symptoms, effortful control only 

contributed marginally significant. 

 

 

Although our results show that both 

factors effortful control and surgency 

are relevant in predicting ADHD 

symptoms, surgency could be the better 

predictor at an early age. 

 

 

[...] the relationship between negative 

affect and ADHD seems to be based 

merely on the overlap of ADHD and 

comorbid symptoms and should be 

controlled for in future studies. 

 

Temperament är en viktig 

indikator på barns risk att 

utveckla ADHD senare. 

 

 

 

Viljemässig kontroll bidrar 

marginellt till 

förskollärarnas bedömning 

av ADHD. 

 

Framförallt emotionell 

reaktivitet (surgency), men 

även viljemässig kontroll, är 

relevanta indikatorer för att 

prognostisera ADHD i tidig 

ålder. 

 

Förhållandet mellan 

undvikande system (negative 

affect) och ADHD verkar 

bara finnas när komorbiditet 

finns. 

Symtom/indikator 

 

 

 

 

 

Symtom/indikator 

 

 

 

 

Symtom/indikator 

 

 

 

 

 

 

Komorbiditet/symtom 

Symtomens betydelse 

 

 

 

 

 

Symtomens betydelse 

 

 

 

 

Symtomens betydelse 

 

 

 

 

 

 

Faktorer som påverkar 

Morgan, P., 

Hillemeier, 

M., Farkas, G. 

& Maczuga, S. 

(2014) 

 

Analyses of kindergarten teacher-

reported classroom behavior indicated 

that neither Black nor Hispanic 

children displayed less frequent 

ADHD-related behaviors than Whites. 

 

[...] although children who are Black 

have lower ADHD diagnosis rates than 

Whites, they have significantly higher 

likelihood of displaying ADHD 

symptomology. 

 

[...] explanations for the observed 

racial/ethnic disparities include less 

willingness among minority parents to 

seek professional help for ADHD 

symptoms. 

 

Supplementary analyses (not shown) 

indicated good agreement between 

parental report of an ADHD diagnosis 

and independent teacher ratings of 

children’s ADHD-related behavior. 

 

Our results also indicate that young 

children most at risk for an ADHD 

diagnosis by kindergarten entry include 

males, those in low SES households or 

without a biological father at home, 

and those with a family history of 

mental illness. 

 

Förskollärare rapporterade 

inte färre ADHD-relaterade 

symtom hos ”svarta” eller 

latinamerikanska barn än 

hos ”vita”. 

 

Färre ”svarta” barn får 

ADHD-diagnos, men 

sannolikheten är mycket 

större att de har ADHD-

symtom 

 

Föräldrar bland etniska 

minoriteter är mindre villiga 

att söka professionell hjälp 

för ADHD-symtom 

 

 

Föräldrarnas och lärarnas 

rapporter om barnens 

ADHD-relaterade beteende 

stämmer bra överens. 

 

Pojkar och barn från låg 

socioekonomisk bakgrund, 

utan en närvarande pappa 

samt har mental ohälsa i 

familjen är de som löper 

störst risk för ADHD. 

Etniska aspekter 

diagnostisering 

 

 

 

 

Etniska aspekter, 

diagnostisering 

 

 

 

 

Etniska aspekter, 

diagnostisering 

 

 

 

 

Diagnostisering 

 

 

 

 

 

Diagnostisering, 

riskzon för ADHD 

Faktorer som påverkar 

 

 

 

 

 

Faktorer som påverkar 

 

 

 

 

 

Faktorer som påverkar 

 

 

 

 

 

Diagnostisering 

 

 

 

 

 

Faktorer som påverkar 
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Nomura, K., 

Okada, K., 

Noujima, Y., 

Kojima, S., 

Mori, Y., 

Amano, 

M., … & 

Fukumoto, R. 

(2014) 

 

During group activities, mild 

symptoms are easier to see in boys than 

in girls; therefore, girls´ symptoms may 

not have reached the diagnostic 

threshold. 

 

Among preschool children, mild 

difficulties with attentiveness and 

hyperactivity-impulsivity are 

frequently observed in healthy children 

as well, and are therefore nonspecific 

symptoms.  

 

[...] by assessing the severity of ADHD 

symptoms, we were able to 

differentiate ADHD children from 

those whose symptoms did not qualify 

as ADHD. 

 

[...] symptoms of inattention are 

scarcely noticeable in preschool 

children but become problematic 

during elementary school.  

 

Milda symptom är lättare att 

identifiera hos pojkar än 

flickor. 

 

 

 

Även friska barn visar på 

mild beteendeproblematik 

(uppmärksamhet och 

hyperaktivitet-impulsivitet). 

 

 

 

Symtomens svårighetsgrad 

avgör vilka som kvalificerar 

för ADHD-diagnos. 

 

 

 

Symtom på 

ouppmärksamhet är knappt 

märkbara hos förskolebarn, 

men utgör problem för barn 

under skolåren. 

 

Genus, symptom 

 

 

 

 

 

Symtom 

 

 

 

 

 

 

Symtom, 

svårighetsgrad 

 

 

 

 

Symtom 

Faktorer som påverkar 

 

 

 

 

 

Symtomens betydelse 

 

 

 

 

 

 

Symtomens betydelse 

 

 

 

 

 

Symtomens betydelse 

O´Neill, S., 

Schneiderman, 

R., Rajendran, 

K., Marks, D. 

& Halperin, J. 

(2013) 

 

Cross-situationality is important for a 

diagnosis of ADHD during the 

preschool years. Among parents, 

teachers and clinicians, positive 

endorsements from all three 

informants, parent/teacher or 

parent/clinician appear to have 

prognostic value. 

 

[...] parent and clinician ratings were 

the most useful. Children rated above 

threshold by either of these informants 

were around three times more likely to 

receive an ADHD diagnosis at school 

age than their peers [...] 

 

 

 

 

Parent ratings also emerged as the best 

predictor of later ADHD severity, 

perhaps because the amount of time 

that parents spend with their children 

enables them to see the breadth and 

chronicity of their children’s 

difficulties [...] 

 

[...] critical differences among type of 

classroom, education of the teacher, 

and classroom environment may affect 

teachers’ perceptions of children’s 

behavior, potentially explaining the 

poor predictive validity of preschool 

teachers’ behavioral ratings. 

 

Bedömningar från föräldrar, 

lärare och läkare har 

prognostiska värden och är 

viktig under förskoleåren. 

 

 

 

 

 

Bedömningar från föräldrar 

och läkare är mest 

värdefulla. För förskolebarn 

som bedöms ligga över 

gränsvärdet av någon av 

dessa informanter, så är 

sannolikheten tre gånger 

större att barnet får en 

ADHD-diagnos i skolåldern. 

 

Föräldrars bedömning är den 

bästa för att prognostisera 

svårighetsgraden av senare 

ADHD. 

 

 

 

 

Typen av klassrum och 

miljön där samt lärarens 

utbildning kan påverka 

lärarens uppfattning av barns 

beteende. 

 

 

Bedömning, 

diagnostisering 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning, 

diagnostisering 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning 

 

 

 

 

 

 

 

Lärarens uppfattning 

Uppfattningar och 

kunskap 

 

 

 

 

 

 

 

Uppfattningar och 

kunskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppfattningar och 

kunskap 

 

 

 

 

 

 

Uppfattningar och 

kunskap 
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Purpura, D., 

Wilson, S. & 

Lonigan, C. 

(2010) 

 

Symptom-level analyses revealed that, 

in general, the current symptoms 

provided useful information in 

diagnosing ADHD in preschool 

children [...] 

 

In most clinical settings, endorsement 

of six inattention or hyperactivity/ 

impulsivity symptoms is required for a 

diagnosis of ADHD.  

 

 

 

Examination of psychometric 

information for the data obtained in 

this study revealed that although all 

symptoms fit their respective latent 

traits well (i.e., had acceptable 

discrimination parameters), several 

symptoms within each trait provided 

redundant information for a given level 

of inattention or 

hyperactivity/impulsivity severity (i.e., 

had comparable difficulty parameters). 

 

Symptoms that do not provide 

adequate information (first type 

mentioned above) or that provide less 

information than symptoms with 

comparable difficulty parameters 

(second type mentioned above) should 

be considered for removal from future 

revisions of the DSM.  

 

De nuvarande symtomen ger 

värdefull information inför 

ADHD-diagnostisering av 

förskolebarn. 

 

 

De flesta läkare kräver att 

åtminstone 6 symtom för 

ouppmärksamhet eller 

hyperaktivitet/impulsivitet 

kan identifieras för en 

ADHD-diagnos. 

 

Psykometrisk information 

visar att trots symtom passar 

bra med deras latenta 

karaktärsdrag, så finns flera 

symtom som inte ger 

tillräcklig information om 

svårighetsgraden av 

hyperaktivitet/impulsivitet. 

 

 

 

 

Symtom som inte ger 

tillräckligt eller mindre 

information jämfört med 

svårighetsparametrarna, bör 

tas bort från framtida 

reviderade versioner av 

DSM.  

 

Symtom, 

diagnostisering 

 

 

 

 

Symtom för diagnos 

 

 

 

 

 

 

Alla symtom ger inte 

tillräckligt med 

information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reviderade symtom i 

DSM 

Symtomens betydelse 

 

 

 

 

 

Symtomens betydelse 

 

 

 

 

 

 

Symtomens betydelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symtomens betydelse 

Riddle, M., 

Yershova, K., 

Lazzaretto, D., 

Paykina, N., 

Yenokyan, G., 

Greenhill, 

L., … & 

Posner, K. 

(2013) 

 

Almost 90% of clinic-referred 

preschoolers initially diagnosed with 

moderate-to-severe ADHD, who 

mostly received parent training 

followed by controlled medication 

treatment, continued to be diagnosed 

with ADHD into mid-to-late childhood. 

 

There was no evidence of decline in 

symptom severity in either domain 

after age 7 years. 

 

There was a statistically significant 

increase in teacher-rated inattention 

with age after adjustment for other 

factors, which most likely represents 

more opportunities for teachers to 

observe children being off-task as the 

demands for sustained attention 

increase with grade. 

 

Symptom trajectories differed for boys 

and girls; girls’ symptoms were more 

severe relative to other girls of similar 

age than for boys relative to other boys 

of similar age, especially  

90% av förskolebarn med 

ADHD-diagnos fortsatte 

vara diagnostiserade under 

barnåren. 

 

 

 

 

Inga bevis på att symtomens 

allvarlighetsgrad minskar 

efter sju års ålder. 

 

Signifikant ökning av 

lärarbedömningar av 

ouppmärksamhet, eftersom 

kraven på barn ökar med 

ökande årskurser. 

 

 

 

 

Flickors ADHD-symtom var 

svårare jämfört med flickor i 

samma ålder, medan 

svårighetsgraden för pojkar 

med ADHD jämfört med 

ADHD-diagnos 

 

 

 

 

 

 

 

Symtom 

 

 

 

Ökning av 

lärarbedömningar 
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Diagnostisering 

 

 

 

 

 

 

 

Symtomens betydelse 

 

 

 

Uppfattningar och 

kunskap 

 

 

 

 

 

 

 

Faktorer som påverkar 
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 jämnåriga pojkar inte var 

lika stor. 

 

Schmiedeler, 

S. & 

Schneider, W. 

(2014) 

 

Observing later development, 

preschool ADHD symptoms predicted 

academic achievement in mathematics 

and reading at the end of Grade 1 [...] 

 

 

[...] there seems to be considerable 

variation in the “problem zone” of 

ADHD in early developmental stages. 

 

[...] parents and teachers differ 

regarding expectations and tolerance 

limits concerning the child’s 

misbehavior. Consequently, they 

evaluate identical behavior differently. 

However, it is also possible that 

children with ADHD actually show 

different behavior at home and in 

school settings. 

 

Diagnostic thresholds are 

pragmatically necessary in clinical 

practice and cannot be ignored; 

however, instead of focusing only on 

these boundaries, greater consideration 

should be given as to whether the child 

shows social functional impairment as 

a result of ADHD symptoms. 

 

ADHD-symtom under 

förskoleåren kan 

prognostisera akademisk 

prestation inom matematik 

och läsning i första klass. 

 

Stor variation 

i ”problemområdet” kring 

ADHD i tidig ålder. 

 

Föräldrar och lärare har 

olika förväntnings- och 

acceptansnivåer på barns 

beteendeproblematik. 

Bedömningarna skiljer sig 

åt. Kan bero på att barn beter 

sig olika hemma och i 

skolan. 

 

 

Diagnostiska tröskelnivåer 

är nödvändiga i kliniska 

bedömningar, men barnets 

sociala förmågor är minst 

lika viktiga att undersöka. 

 

 

Symtom, prognostisera 

utveckling 

 

 

 

 

Variation i 

symtomproblematik 

 

 

Föräldrar- och 

lärarbedömning 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADHD-relaterade 

symtom 

Symtomens betydelse 

 

 

 

 

 

Symtomens betydelse 

 

 

 

Uppfattningar och 

kunskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symtomens betydelse 

Soma, Y., 

Nakamura, K., 

Oyama, M., 

Tsuchiya, Y. & 

Yamamoto, M. 

(2009) 

 

[...] parents may expect their children 

to be well-behaved and obedient, thus 

evaluating their behavior more strictly. 

This expectation may be especially 

high for parents of girls, which would 

explain why the relative prevalence is 

significantly higher for girls than boys 

based on parent versus teacher 

evaluations. 

 

[...] parents of preschool children may 

have difficulty determining whether a 

child’s behavior is abnormal, thus 

resulting in more false positives in the 

parent survey. 

 

 

[...] results from the teacher survey 

may be more reflective of the true 

value compared to those from the 

parent survey, although some false 

positives and negatives are likely in the 

former survey. 

Föräldrar förväntar sig att 

deras barn skall uppföra sig 

väl, speciellt flickor, detta 

kan vara anledning till att 

den högre prevalensen 

baserad på föräldrars 

bedömning. 

 

 

 

Föräldrar till förskolebarn 

har svårt att bedöma om 

barnets beteende är 

onormalt, vilket resulterar i 

fler falska resultat i 

föräldrabedömningen. 

 

Resultaten från lärarnas 

bedömning stämmer nog 

bättre överens med barnens 

symtom än föräldrarnas 

bedömning. 

 

Genus, prevalens, 

föräldrabedömning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldrabedömning, 

symtom 

 

 

 

 

 

 

Lärare och föräldrars 

bedömningar, symtom 
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Uppfattningar och 

kunskap 

 

 

 

 

 

 

Uppfattningar och 

kunskap 

 

 

 



62 

 

 

 

[...] teacher and parent surveys 

suggests that compared to teachers, 

parents consider their children’s 

symptoms much more serious. Thus, 

parental evaluation of ADHD 

symptoms using DSM criteria may be 

inappropriate for ADHD screening. 

 

 

Föräldrarna anser att barnens 

symtom är allvarligare än 

vad de är, därför kan 

föräldrars bedömning av 

ADHD-symtom vara 

olämpliga vid ADHD-

screening. 

 

 

Lärare och föräldrars 

bedömningar, symtom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppfattningar och 

kunskap 

Vukojevic, M., 

Dizdarevic, 

A.& 

Novakovic, D. 

(2012) 

 

Parents recognize probability of ADHD 

presence more frequently among male 

children, while teachers recognize this 

probability more often among female 

children. 

 

Considering that in school environment 

the greatest expectation on a child is to 

be able to pay attention the teachers 

assessed that girls have greater 

probability for ADHD because with 

them the lack of attention is the leading 

symptom of ADHD disorder. 

 

[...] evaluation between parents and 

teachers while considering the age of a 

child, the ones with higher probability 

for ADHD have been approximately 

equally recognized for each age group.  

 

[...] education of psychologists, 

teachers, educators and special needs 

teachers would be one of the first steps 

for timely detection and recognition of 

these children. 

 

Föräldrar upptäcker oftare 

ADHD-symtom hos pojkar, 

medan lärare oftare 

upptäcker flickor med 

ADHD-problematik. 

 

Förskolans/skolans största 

förväntning på 

förskole/skolbarn är att vara 

uppmärksamma. Lärarna 

upplever att hos flickor med 

ADHD är det viktigaste 

symtomet ouppmärksamhet. 

 

Föräldrar och lärare har 

samma sannolikhet att 

identifiera barn med högre 

risk för ADHD i varje 

ålderskategori. 

 

Utbildning om ADHD för 

psykologer, lärare, 

pedagoger och speciallärare 

behövs för att tidigt kunna 

upptäcka symtomen hos 

barn. 

Genus, föräldra- och 

lärarbedömningar 

 

 

 

 

Genus 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldrar – och 

lärarbedömningar 

 

 

 

 

Utbildning 

Faktorer som påverkar 

 

 

 

 

 

Faktorer som påverkar 

 

 

 

 

 

 

 

Uppfattningar och 

kunskap 

 

 

 

 

Uppfattningar och 

kunskap 

Wichstrøm, 

L., Berg-

Nielsen, T., 

Angold, A., 

Link Egger, 

H., Solheim, 

E. & Hamre 

Sveen, T. 

(2012) 

 

The prevalence of disorders among 

preschoolers was lower than in 

previous studies from the USA.  

 

Comorbidity was frequent and there 

was a male preponderance in ADHD 

and depression at this early age.  

 

 

These results underscore the fact that 

the most common disorders of 

childhood can already be diagnosed in 

preschoolers. 

 

[...] behavioral and emotional 

symptoms – at least in preschoolers – 

are tolerated and managed more 

successfully in Norway, with the result  

that they have fewer personal and 

interpersonal consequences. 

 

Prevalensen av störningar 

hos förskolebarn var lägre i 

Norge än USA. 

 

Komorbiditet är vanligt och 

en övervikt av pojkar i tidig 

ålder (specifikt depression) 

observerades. 

 

De vanligaste störningarna i 

barndomen kan 

diagnostiseras redan i 

förskoleåldern. 

 

Beteendestörningar och 

emotionella symtom hos 

förskolebarn tolereras och 

hanteras mer framgångsrikt i 

Norge. 

Prevalens 

 

 

 

Komorbiditet, genus 

 

 

 

 

Diagnostisering 

 

 

 

 

Symtom, behandling 

Faktorer som påverkar 

 

 

 

Faktorer som påverkar 

 

 

 

 

Diagnostisering 

 

 

 

 

Symtomens betydelse 

Winders 

Davis, D., 

Feygin, Y., 

There were no significant differences in 

diagnoses by race/ ethnicity, but 

children reported to be black, Hispanic, 

Inga skillnader i 

diagnostisering beroende på 

etnicitet, men ”vita” barn 

Etnicitet, diagnos 
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Creel, L., 

Williams, G., 

Lohr, D., 

Jones, F., … & 

McKinley, S. 

(2019) 

 

or other race/ethnicity received 

stimulants at a lower rate than white 

children. 

 

Promising trends demonstrate a 

decreasing use of stimulants in 

preschoolers; however, continued 

vigilance is needed to promote the 

optimal use of psychosocial 

interventions. 

 

ADHD in preschoolers is likely to be 

accompanied by comorbid conditions, 

such as neurodevelopmental and 

mental health disorders. 

 

[...],it is important to monitor the 

provision of psychosocial therapy and 

to ensure that a diagnosis of ADHD is 

made only after careful consideration 

of the child, family, and environmental 

factors that may contribute to the 

child’s behavior. 

 

 

fick mer tillgång till 

medicinering än andra barn. 

 

 

Positiv trend med minskad 

användning av stimulantia 

hos förskolebarn. 

 

 

 

 

Förskolebarn med ADHD 

har ofta komorbida 

störningar. 

 

 

Diagnostisering av ADHD 

bör endast göras efter en 

noggrann undersökning av 

barnet, dess familj och 

miljömässiga faktorer som 

kan bidra till barnets 

beteende. 
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