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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka några pedagogers tankar kring arbetet med barn med 

koncentrationssvårigheter i förskolan. Koncentrationssvårigheter är vanligt förekommande i 

förskolan i dag och allt fler barn bedöms ha dessa svårigheter. Pedagoger i förskolan kommer 

förr eller senare att stöta barn som har dessa svårigheter (Nordin-Hultman, 2008). Om ett barn 

inte får det stöd det behöver i förskolan kan det leda till att barnet drabbas av problem senare i 

livet, därför får förskolan en betydande roll för barnet och dess utveckling. 

För att få en förståelse om hur några pedagoger reflekterar kring sitt arbetssätt med barn som har 

koncentrationssvårigheter i förskolan genomfördes sex kvalitativa intervjuer. Intervjuerna var 

halvstrukturerade och genomfördes med hjälp av en intervjuguide. Pedagogernas utsagor 

bearbetades och utgör grunden för studiens resultat.  

Pedagogerna i studien påvisade samma definition av koncentrationssvårigheter, de beskrev det 

som en svårighet att hålla fokus en längre tid. Genom att strukturera vardagen och använda sig av 

tydlighet och rutiner, menar pedagogerna att de kan hjälpa dessa barn, det gäller att hela tiden 

ligga steget före. Något som vi också funnit i resultatet som är av betydelse för barnet är att 

pedagogen bör ha ett positivt förhållningssätt, se barnets möjligheter och få dem att lyckas. Detta 

kan leda till att barnet får ökat självförtroende, som i sin tur kan leda till att 

koncentrationsförmågan förbättras.  
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1. Inledning 

I förskolan finns framtiden, därför får förskolan ett stort ansvar för att lägga en bra och hållbar 

grund för barnen. Personalen skall se till alla barns behov och så tidigt som möjligt hjälpa ett 

barn om det är i behov av särskilt stöd. Om denna hjälp uteblir kommer vissa barn inte att 

utvecklas och lära som sina jämnåriga kamrater, vilket kan leda till problem senare i livet. Det 

är svårt att förutspå vilka konsekvenserna blir för dessa barn i framtiden, men de barn som får 

hjälp kommer troligen att klara sig bättre än de barn som inte får någon hjälp. 

Koncentrationssvårigheter är enligt Nordin-Hultman (2008) vanligt förekommande. Hon 

menar att allt fler barn i förskolan i dag bedöms att ha koncentrationssvårigheter och att 

pedagoger i förskolan förr eller senare kommer att stöta på barn som har detta problem. 

Holmlund (2008) och Berglund (2000) är inne på samma linje då de betonar att det finns barn 

med koncentrationssvårigheter i varje klass och att det är en av de främsta orsakerna till 

psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i dag. Kadesjö (2008) framhåller att ett barn som har 

koncentrationssvårigheter skall få hjälp, annars kan barnets utveckling störas och att barnet 

senare i livet får problem. Läroplanen för förskolan (1998) poängterar att:  

 

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

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

behov och förutsättningar.” (Lpfö, 1998 s.5). 

 

Kadesjö (2008) understryker också att koncentrationssvårigheter är vanligt förekommande i 

förskolan. På grund av detta anser han att det är en bra början att först förstå vad som menas 

med uttrycket koncentration, för att sedan kunna få en förståelse av vad 

koncentrationssvårigheter kan innebära. Kadesjö (2008), Olsson och Olsson (2007), Sjödin 

(2000) och Johannessen (1997)  Iglum (1999) beskriver alla koncentration på ett likvärdigt 

sätt. De menar att koncentration innebär att kunna rikta sin uppmärksamhet mot exempelvis 

en uppgift, utan att störas av saker runtomkring, samt kunna ta in och sortera relevant 

information från omvärlden. Författarna menar då att koncentrationssvårigheter är motsatsen 

till koncentration, att ett barn inte kan sortera intrycken från omvärlden, vilket leder till att de 

blir en enda röra för barnet. De påpekar också att det finns flera typer av 

koncentrationssvårigheter. Vissa är biologiska och kommer mer eller mindre alltid att finnas 

hos barnet, medan andra är mer tillfälliga och kan bero på olika förändringar i barnets 

omgivning. 

 

Våra erfarenheter av koncentrationssvårigheter har vuxit fram under lärarutbildningen, kursen 

specialpedagogik ökade vår förståelse för vikten av att barn i behov av särskilt stöd skall få 

den hjälp de behöver. Den verksamhetsförlagda utbildningen gav oss erfarenheten av att 

koncentrationssvårigheter är vanligt förekommande i förskolan. Vi såg dagligen barn som 

hade svårt att komma i gång med en aktivitet, lätt blev distraherad, var överaktiv och hade 

svårt att hålla koncentrationen en längre tid. Eftersom koncentrationssvårigheter är vanligt 

förekommande i förskolan och att pedagogens arbete, agerande och bemötande påverkar 

barnets utveckling och framtid, anser vi att detta är ett viktigt område att fördjupa oss i. Vi 

ställer oss därför frågan vad några pedagoger har för arbetssätt kring barn med 

koncentrationssvårigheter. 
 

 

”Koncentrationssvårigheter är inte någon diagnos, utan ett symtom som kan förekomma vid 

många olika sjukdomar och tillstånd” (Juul, 2009 s. 7).  
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På grund av detta valde vi att bortse från diagnoser och i stället inrikta oss på symtomen barn 

kan ha och konsekvenserna de kan få vid koncentrationssvårigheter. Vi kommer i vår studie 

utgå från en definition som bygger på Kadesjös (2008) beskrivning av vad 

koncentrationssvårigheter är och kan innebära.  
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2. Litteraturgenomgång 

Under denna rubrik kommer en redogörelse av vad tidigare forskning säger om 

koncentrationssvårigheter. Först presenteras en inledning av begreppen koncentration och 

koncentrationssvårigheter, sedan beskrivs de svårigheter som koncentrationssvårigheter kan 

innebära och faktorer som påverkar koncentrationen. Denna introduktion följs upp av 

pedagogiska arbetssätt. 

2.1 Vad är koncentration och koncentrationssvårigheter? 
För att få en förståelse för vad koncentrationssvårigheter innebär är det nödvändigt att ha en 

uppfattning av vad koncentration är. Enligt Johannessen (1997) innebär koncentration att 

kunna samla uppmärksamheten kring något, till exempel en uppgift. På liknande sätt 

beskriver även Kadesjö (2008) att en god koncentration kräver att individen kan samla in den 

mest användbara informationen och samtidigt kunna exkludera ovidkommande intryck. Det 

innebär att individen måste kunna sortera bland intrycken, och välja vilka som ska tränga in 

och stängas ute. Om detta inte fungerar kan det leda till att individen får 

koncentrationssvårigheter och samtidigt svårt att uppleva tillvaron som meningsfull och 

begriplig (Olsson & Olsson, 2007). Människan blir hela tiden matade med nya intryck av 

omvärlden, och det ställer därför höga krav på förmågan att kunna koncentrera sig på vad som 

är relevant. Förmågan att kunna sortera sina intryck kräver en mental process. Denna process 

är en förutsättning för att människan ska kunna orientera sig i tillvaron, skydda sig mot faror 

samt skapa mening och sammanhang (a.a.). 

Det som är avgörande för att ett barn skall kunna vara koncentrerad, är att intrycken från 

omvärlden har en känslomässig och betydelsefull överensstämmelse med barnets egna 

förutsättningar. Det kan till exempel innebära att en bok blir intressant först om det knyter an 

till något som barnet redan varit med om eller känner igen. Om denna anknytning uteblir på 

grund av att barnet inte kan tillgodose informationen tappar barnet koncentrationen (Kadesjö, 

2008).  

2.2 Olika typer av koncentrationssvårigheter 
Det finns olika typer av koncentrationssvårigheter, som vanligtvis delas in i två olika 

huvudgrupper som följande rubriker kommer att beskriva. 

Primära koncentrationssvårigheter 
Primära koncentrationssvårigheter är enligt Kadesjö (2008) ett biologiskt betingat tillstånd. 

Denna typ av svårighet innebär att barnet har problem med att rikta uppmärksamheten på en 

uppgift, kunna sortera bort ovidkommande intryck och samtidigt kunna hålla fast vid en 

uppgift samt avsluta den. Ericsson (2006) påpekar att primära koncentrationssvårigheter 

påverkas av omgivningen och samspelet med denna. Det är inte ovanligt att barn med dessa 

svårigheter är ojämna i sitt humör och i sin förmåga att lära och prestera. Gillberg (2005) 

påpekar även att olika faktorer kan påverka ett foster under graviditeten. Han anser att om 

modern under graviditeten brukar stora mängder alkohol, cigaretter eller mediciner kan detta 

påverka barnet på så sätt att det kan få koncentrationssvårigheter.  

Sekundära koncentrationssvårigheter 
Kadesjö (2008) förklarar att det finns koncentrationssvårigheter som är mer tillfälliga, så 

kallade sekundära koncentrationssvårigheter. Anledningen till dessa svårigheter kan till 

exempel bero på en förändring i barnets omgivning eller stress. Kadesjö påpekar dock att 

detta oftast är en tillfällig period. Olsson och Olsson (2007) nämner att det även finns barn 

som har koncentrationssvårigheter enbart i vissa specifika situationer, dessa svårigheter kallar 
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de för situationsbundna koncentrationssvårigheter. Kadesjö (2008) påpekar att om barnets 

tankar och känslor är upptagna av annat, finns inte de optimala förutsättningarna för att barnet 

skall kunna koncentrera sig. Detta kallar han för koncentrationssvårigheter som reaktion på en 

påfrestande uppväxtmiljö. Detta kan bero på att barnet till exempel har bråkat med en kamrat 

eller varit med om en skilsmässa, misshandel eller en olycka. 

Stora och varaktiga koncentrationssvårigheter är en typ av som Kadesjö (2008) menar är 

återkommande under barnets uppväxt och skapar bekymmer och påverkar därmed barnet i de 

flesta situationer. Detta kan även påverka barnets föräldrar och andra i dess närhet. Denna typ 

av svårighet kan förekomma i både sekundära och primära koncentrationssvårigheter. 

2.3 Karaktäristiska drag hos barn med koncentrationssvårigheter 
Kadesjö (2008) framhäver att det inte går att se på utsidan om ett barn har 

koncentrationssvårigheter, men han påpekar att dessa barn ibland är i större behov av tålamod, 

stimulans och tydlighet än andra jämnåriga. Han poängterar dock att barn med 

koncentrationssvårigheter inte behöver ha alla dessa svårigheter eller problemområden. 

Uppmärksamhetsstörning 
Enligt Kadesjö (2008) är uppmärksamhetsstörning ett av de typiska problemen som barn med 

koncentrationssvårigheter ofta drabbas av, vilket innebär att de lätt blir distraherade. De får 

svårt att hålla kvar uppmärksamheten på en uppgift som de påbörjat och avleds lätt till det 

som sker runt omkring dem. Detta tar även Sjödin (2000) upp, han påstår att det är vanligt att 

dessa barn inte kan hålla kvar uppmärksamheten och att de samtidigt gör slarvfel och missar 

detaljer. Likaså är det vanligt att barnen undviker uppgifter som kräver uthållighet. Vanliga 

kommentarer rörande dessa barn kan vara ”gör aldrig färdigt, störs av allt som finns omkring, 

verkar inte lyssna” (Kadesjö, 2008, s.26). Uppmärksamhetsstörning kan bero på att barnet inte 

kan sortera ut vilka intryck som är relevanta för uppgiften som det håller på med. Barnet 

reagerar på en för stor mängd intryck och får svårt att förstå och uppfatta det som sker 

(Duvner, 1998; Johannessen, 1997). Kadesjö (2008) konstaterar att svårigheten att inte riktigt 

förstå det som sker, leder till att barnet kan ha svårt att förstå att en helhet består av fler delar. 

Därför kan mycket i vardagen uppfattas som lösryckt och splittrat för barnet, som också 

speglas i dess beteende. Följder som kan drabba barnet är att människorna i omgivningen blir 

irriterade och arga, på grund av att barnet inte kan vara uppmärksam på det som andra 

uppfattar som viktigt. Kamraterna blir trötta då en kompis inte kan vara kvar i leken en längre 

stund, utan ofta byter aktivitet. Barnet får svårare att få de erfarenheter som är nödvändiga för 

att utveckla kunskap och färdigheter, när det inte klara av att hålla uppmärksamheten under en 

längre tid. Detta kan enligt Juul (2005) påverka barnets självkänsla och tilltro till sin egen 

förmåga negativt. 

Impulsivitet  
Ett annat typiskt problem för barn med koncentrationssvårigheter kan enligt Kadesjö (2008) 

vara impulsivitet. Barnet tänker inte på konsekvenserna av sitt handlande, eller om det finns 

andra alternativa sätt att handla på. Han visar på att barnets impulsiva beteende ofta påverkar 

de andra i omgivningen som till exempel kan bli knuffade för att de står i vägen, i barnets 

brådska till det lockande intrycket. Vidare beskriver han att barnet ofta har svårt att se sin del i 

händelseförloppet och anser att det inte gjort något fel, detta kan leda till att barnet inte förstår 

varför den får skulden. Olsson och Olsson (2007) framhåller att eftersom barnet inte planerar 

sitt handlande i förhand har det svårt att förstå varför det blev som det blev, då mycket sker 

oavsiktligt. Ett impulsivt barn väljer det mål som ligger närmast, kräver minst ansträngning 

och ger snabbast resultat. Det kan inte stå emot impulsen att handla och handlingen i sig blir 

viktigare än att uppnå ett bestämt mål. Juul (2005) betonar att barn med 
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koncentrationssvårigheter kan ha svårt för att vänta. För att kunna vänta krävs förmågan att 

kunna föreställa sig hur den framtida situationen kommer att se ut, med hjälp av att tidigare 

erfarenheter. Detta är dock svårt för ett barn som sällan stannar upp och reflekterar. Kadesjö 

(2008) belyser att impulsiva barn har svårt att hålla kvar det som nyss hände i sitt sinne, för att 

kunna analysera det utifrån tidigare erfarenheter och ha det som grund för sitt framtida 

handlande. Vid inlärningssituationer syns detta tydligt då det är viktigare för barnet att svarar 

fort och riskera att svara fel än att tänka efter och svara rätt (Johannessen, 1997; Olsson & 

Olsson, 2007). Enligt Kadesjö (2008) kräver all inlärning eftertanke, och i och med att barnets 

impulsivitet kan medföra en nedsatt förmåga att strategiskt söka information om en uppgift 

och att planera för hur den skall lösas kan barnet få inlärningssvårigheter. Känsloyttringar är 

ett annat sätt som barnets impulsivitet kan visas sig på. Kadesjö menar att barnet kan ha svårt 

att reagera lagom starkt, det vill säga att det kan få stora utbrott för små bagateller, eller bli 

helt uppspelt över småsaker. Detta stödjer likaså Olsson och Olsson (2007) som menar att 

dessa barn ofta överreagerar och har svårt att kontrollera sina känslouttryck, vilket de ofta 

lider av ju äldre de blir.  

Impulsiviteten kan även påverka motoriken hos barnet, eftersom barnet ofta har bråttom och 

försöker göra flera saker samtidigt hinner det inte koordinera sina rörelser. Detta behöver inte 

betyda att barnet har en motorisk störning, utan det är impulsiviteten som gör att det verkar 

klumpigt och har oprecisa rörelsemönster (Kadesjö, 2008; Olsson & Olsson, 2007). Däremot 

menar Ericsson (2003) att 68 % av barn med koncentrationssvårigheter har små eller stora 

motoriska brister, och att fysisk aktivitet och motorisk träning kan förbättra barns 

koncentrationsförmåga.  

Svårigheter att finna en lämplig aktivitetsnivå 
Enligt Kadesjö (2008) är det vanligt förekommande att barn med koncentrationssvårigheter 

har svårt att finna en lämplig aktivitetsnivå. De uppfattas ofta som överaktiva eller 

hyperaktiva. Författaren beskriver det som att tempot i deras aktivitet ofta är överdrivet i 

förhållande till det som förväntas utifrån barnets ålder och den sociala situationen. Enligt 

Iglum (1999) har det överaktiva barnet ofta svårt att sitta stilla och hålla på med endast en 

aktivitet, det byter ofta aktiviteter utan att slutföra något. Kadesjö (2008) menar att det också 

kan vara överdrivet aktivt inom andra områden, till exempel att det ständigt pratar, och 

uppfattas som att de helt enkel inte klarar av att vara tyst. Vidare beskriver författaren att 

barnet snabbt kan bli uppspelt genom att associationer eller tankar som barnet får omedelbart 

omsätts i handling. Barnets oförmåga att anpassa sin aktivitetsnivå kan även ta sig i uttryck på 

motsatt sätt, nämligen att barnet blir trött och suckar över hur tråkigt det är. Juul (2005) 

fortsätter resonemanget då hon nämner att på grund av att barnet har svårt att anpassa sin 

aktivitetsnivå kan det skifta mellan att vara överaktivt i ena stunden för att i nästa vara trött 

och slö. En del barn kan bli så trötta eller uttråkade att de nästan somnar, till exempel vid 

högläsning av en saga på förskolan. Enligt Kadesjö (2008) har många av de här barnen stora 

störningar i sitt sömn- vakenhetsmönster, och han poängterar att det är viktigt att vara 

medveten om detta på förskolan för att kunna ha en större förståelse om barnet inte är alert. 

Sedan finns det barn som är passiva och motoriskt stillsamma, författaren menar att dessa 

barn inte uppmärksammas lika mycket som de överaktiva, just på grund av att de är lugna och 

inte stör ordningen. De sitter ofta i sina egna tankar och är inte riktigt medveten om vad som 

försiggår runt omkring dem, de kan även ha svårt att komma igång med en lek på egen hand. 

författaren beskriver att de ofta väljer lugnare platser på förskolan som pysselhörnan eller 

dockvrån än lekhallen där det är livligare lekar som ställer högre krav på den motoriska 

förmågan eftersom de ofta är motoriskt försiktiga. 
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 Svårt att uppfatta och följa instruktioner och regler 
Barn med koncentrationssvårigheter kan ha svårt att uppfatta och följa instruktioner och 

regler. ”Lyder inte” och ”Verkar inte höra vad man säger till honom” är uttalanden om barnets 

svårigheter (Kadesjö, 2008, s. 40). Genom att barnet inte verkar bry sig om tillsägelser och 

har problem med att följa regler menar författaren att det kan vara svårt att kunna lita på 

barnet. Barnet klarar inte av det som förväntas av det utifrån dess ålder. Detta kan bero på att 

det inte förstår reglers funktion, har svårt att uppfatta tillsägelser och att följa dem. Eftersom 

barn med koncentrationssvårigheter har svårt att sortera bland intrycken, krävs det att 

tillsägelsen är mycket tydlig för att barnet skall kunna skilja ut den från alla andra intryck det 

lägger märke till. Risken finns dock att barnet fort glömmer tillsägelsen eftersom det i stunden 

enbart styrs av nuet. Ett barn som har svårt att uppfatta och följa regler kan även ha svårt att 

klara ostrukturerade situationer, som fri lek på förskolan eller rasterna på skolan (Juul, 2005; 

Kadesjö, 2008). Detta på grund av att det då råder många outtalade regler och barnet får liten 

styrning av vuxna. Då barnet har svårt att uppfatta de regler som styr det sociala samspelet 

väcker det ofta irritation hos omgivningen, det kan leda till att barnet blir socialt osäker 

(Kadesjö). 

2.4 Faktorer som påverkar koncentrationen 
Förmågan att kunna stänga ute och tolka intryck påverkar koncentrationsförmågan, men även 

tidigare erfarenheter, kunskaper och intellektuell förmåga och känslomässiga reaktioner, samt 

intresse och motivation (Kadesjö, 2008). 

Informationssamhällets påverkan 
Olsson och Olsson (2007) betonar att barn i dag utsätts av många olika intryck och nya 

impulser, något som inte är lika vanligt historiskt sätt. Genom olika massmedier får barnen 

uppleva intryck som kan vara både skrämmande och upprörande. Dessa skrämmande intryck 

följer med barnen ända hem i deras trygga miljö, genom tv, radio och tidningar. Ericsson 

(2006) hävdar att detta kan ge så stora påfrestningar att det tenderar att förorsaka 

koncentrationssvårigheter. Olsson och Olsson (2007) menar att barn ständigt ingår i olika 

gruppkonstellationer, på förskolan är det en konstellation som gäller och på fritiden en annan. 

Allt detta som barnen är med om ger en ständig ström av sinnesintryck, vilket i sin tur kan 

vara en svårighet eftersom barnen kanske inte klarar av att selektivt välja ut den information 

som är viktig. Författarna menar vidare att om ett barn har koncentrationssvårigheter kan detta 

bli en enda röra av intryck och en följd av detta blir att barnen ofta misslyckas och får svårt att 

förstå sambanden mellan upplevelser och erfarenheter. Utifrån detta kan barnen få 

uppfattningen av att de varken kan styra eller påverka sin egen livssituation. Detta styrker 

även Kadesjö (2008) som anser att detta kan leda till att barnen kan bli osäkra och få svårt att 

känna tillhörighet och på grund av detta vilset söker efter något som kan ge deras tillvaro en 

mening. 

2.5 Pedagogiska arbetssätt 
Barn som har koncentrationssvårigheter skiljer sig i vissa fall från sina jämnåriga kamrater, 

det kan visa sig i sättet att uppfatta händelser och bearbeta abstrakt kunskap. Barn med dessa 

svårigheter får på grund av detta ett större behov av konkreta kopplingar och åskådliggörande 

material (Olsson & Olsson, 2007). Ett bra sätt att göra material och egentligen hela förskolans 

vardag mer konkret är då att använda sig av både bild och ord (Sjödin, 2000). Axengrip och 

Axengrip (2004) upplyser att bildscheman är ett bra hjälpmedel för detta, de menar att ett 

bildschema kan användas i vilken situation som helst, till exempel vid en aktivitet eller en 

vardaglig rutin. Barn med koncentrationssvårigheter som har svårt att ta teoretiska 

förklaringar och uppgifter kan även behöva ett mer praktiskt tillvägagångssätt (Olsson & 
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Olsson, 2007).   

Duvner (1998) betonar att en aktivitet bör presenteras på ett lockande och positivt sätt, för att 

motivera barnet och på så sätt skapa koncentration. Författaren menar även att en pedagog 

skall vara väl förberedd och ha en klar idé över vad denne vill åstadkomma och vad som skall 

göras, detta kan leda till att onödiga avbrott kan uteslutas och uppgiften får ett bättre flyt. 

Enligt Niesyns (2009) studie är det effektivare att ge information direkt till barnet istället för 

tillsammans med hela barngruppen. Eftersom det då inte blir lika mycket störningsmoment 

runt omkring barnet och de då kan rikta sin koncentration mot informationen. Olsson och 

Olsson (2007) menar att detta kan underlätta för barnet och samtidigt ger det en större chans 

att finna koncentration. Om ett barn ändå inte är nåbar för instruktioner, bör pedagogen ha en 

förståelse för barnets reaktion 

Johannessen (1997) hävdar att en del barn ger intrycket att vara motsatsen än vad de är, det 

vill säga att de till exempel sitter stilla och ser ur att lyssna och vara koncentrerade men att de 

i själva verket inte är det. Andra barn är motoriskt oroliga och tittar på allt annat än vad den 

vuxne vill att det ska fokusera på, men är ändå koncentrerad och kan redogöra exakt vad den 

vuxne till exempel läst eller visat. Därför bör en pedagog vara medveten om att barnet kan 

sända ut missvisande signaler.  

Juul (2005) anser att pedagogerna skall utgå från barnets styrkor och svagheter. Att fråga 

barnet själv vad de tycker kan vara ett bra medel, eftersom barnet själv oftast kan berätta var 

och hur det finner sin koncentration bäst. Olsson och Olsson (2007) påpekar att en pedagog 

bör ha goda kunskaper om individen, och samtidigt ha en verklighetsbetonad förväntning på 

barnets prestationer. De menar därför att all pedagogisk verksamhet som har kontakt med barn 

som har koncentrationssvårigheter, bör ha sin utgångspunkt i barnets egna tankar och egen 

föreställningsvärld. Pedagogen måste utgå från barnet och sedan hjälpa det att skapa samband 

mellan dennes tankestruktur, erfarenhet och den nya informationen. Kadesjö (2008) styrker 

också detta men påpekar att om pedagogen misslyckas med detta blir följden att 

inlärningsprocessen inte lyckas.  

Olsson och Olsson (2007) hävdar att barn med koncentrationssvårigheter behöver få hjälp 

med att lära sig att stanna upp och reflektera över vad uppgiften innehåller, och hur den på 

bästa sätt skall lösas. Kadesjö (2008) framhåller att pedagoger kan hjälpa barnen med detta 

genom att ställa enkla frågor som till exempel ”vad går uppgiften ut på? Vilka möjliga 

lösningar finns det? Hur kommer jag fram till resultatet?” (s.20).  

Duvner (1998) framhåller att pedagoger kan hjälpa barnet att träna sin koncentrationsförmåga, 

genom att varje dag kortare stunder skapa situationer som stärker koncentrationen. Likaså 

menar Olsson och Olsson (2007) att pedagoger kan dela upp uppgiften i olika delmål för att 

den inte skall bli för stor för barnet och för att det då krävs mindre koncentration, detta 

bekräftar även Niesyn (2009). Sjödin (2000) för ett liknande resonemang där han menar att 

tydlig avgränsad tid med hjälp av till exempel en äggklocka eller timglas är nödvändigt för att 

barnet skall orka med uppgiften. Olsson och Olsson (2007) anser att pedagoger också skall 

berömma barnet under uppgiftens gång, även när andra barn hör på, vilket även Niesyn 

(2009) och Sandberg (2009) styrker. Att ta pauser och avbrott kan vara ett bra 

tillvägagångssätt för att återuppta koncentrationen (Juul, 2005). Rörelsepauser och vilostunder 

är exempel på hur dessa pauser kan bli effektiva (Sjödin, 2000). 

Olsson och Olsson (2007) nämner att observation är ett bra alternativ för att få reda på om ett 

barn med koncentrationssvårigheter uppfattar olika uppgifter som meningsfulla. Genom att 

observera barnet kan graden av koncentration studeras genom att se på dess minspel och 

kroppsspråk. Om uppgiften upplevs som meningsfull för barnet har denne en betydligt större 

chans att finna sin koncentration. Samt att pedagogen själv får en bild av uppgiftens betydelse 
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för barnet, om ändringar är nödvändiga för att barnet skall finna en mening i uppgiften. 

Persson (2008) betonar att en pedagog skall fokusera på situationer där barn med 

koncentrationssvårigheter lyckas, i stället för situationer där de misslyckas. Johannessen 

(1997) är inne på samma linje då hon poängterar att om pedagogen är observant på de 

områden där svårigheter kan uppkomma, kan pedagogen i stället stödja och uppmuntra barnet 

på vägen i stället för att göra det när barnet redan har misslyckats.  

Antoniou, Kotroni och Polychroni (2009) framhåller att många pedagoger som arbetar med 

barn i behov av särskilt stöd kan känna sig stressade. På grund av att de känner att de inte har 

tillräckligt med resurser och hjälpmedel och känner ett stort ansvar för dessa barn. På grund 

av detta menar de att arbetslaget är en viktig del i arbetet, för att kunna hjälpa varandra och 

minska stressen så arbetet bli hanterbart. Detta kan göras genom en omorganisering av 

arbetet, där pedagogerna tillsammans kommer på nya strategier som underlättar och hjälper 

både pedagogerna och barnen. Juul (2005) tar även upp detta, hon menar att arbetslaget 

tillsammans skall diskutera och komma överens om hur de skall arbeta. Om ett arbetslag är 

oeniga och inte arbeta mot samma mål, kan ett barn känna av detta och snabbt bli otryggt. Om 

arbetslaget känner att de inte räcker till för att hjälpa ett barn med koncentrationssvårigheter 

menar Gallagher och Lambert (2006) att de kan behöva mer stöd och hjälp för att upprätthålla 

en trygg miljö och leder till arbetsätt som gynnar både arbetslaget och barnen.  

Sandberg (2009) menar att rutiner är bra för ett barn med koncentrationssvårigheter för att ge 

barnet stimulans som de är i behov av på ett naturligt sätt. Men hon påpekar också att för 

mycket rutiner mer är ett hinder, eftersom de avbryter barnen i den aktuella aktiviteten och tar 

tid. Kadesjö (2008) anser att barn med koncentrationssvårigheter behöver hjälp med att skapa 

struktur i sin kaotiska värld. Detta kan göras med hjälp av yttre ramar och rutiner så att barnet 

inte får sådant splittrat intryck av vardagen och gör den mer förutsägbar. Vidare beskriver han 

att en pedagog inte skall vara rädd för att använda sig av rutiner, i tron att de hindrar barnets 

kreativitet och spontanitet. Struktur och rutin är en förutsättning för att det skall fungera för 

ett barn med dessa svårigheter.  

Kadesjö (2008) poängterar vikten av att vara tydlig, detta kan uppnås genom att beröra 

barnets medvetande på flera plan, med hjälp av ett expressivt kroppsspråk, ögonkontakt eller 

genom att beröra barnet. Vidare betonar han att sätta gränser är ett bra sätt att stoppa barnet 

innan det spårar ur, med detta menar han att en pedagog bör vara steget före och förutse 

framtida händelser. 

Miljöns påverkan  
Åtgärder i miljön kan även vara ett enkelt och kostnadsfritt sätt för förskolan att underlätta för 

barn med koncentrationssvårigheter (Axengrip & Axengrip, 2004). Hur miljön är utformad 

kan ge direkta konsekvenser för barns sätt att fungera. Därför bör pedagogen vara väl 

medveten om miljöns påverkan för barn med koncentrationssvårigheter och se vad det är som 

främjar eller stör koncentrationen (Kadesjö, 2008). Att anpassa miljön efter ett barn behöver 

inte innebära några stora åtgärder, det kan till exempel vara att barnet får byta plats vid 

matbordet för att få en plats som ger mindre intryck eller att arbeta i mindre grupper vid olika 

aktiviteter (Eresund & Wrangsjö, 2008). Dessutom menar Eresund och Wrangsjö (2008) att 

dessa lösningar bör anpassas efter barnets egna behov, att vara i ett litet rum kan ge trygghet 

till ett barn medan ett annat barn känner sig instängd och hotad. Lika så menar Axengrip och 

Axengrip (2004) att vissa färger kan upplevas som lugnande medan andra färger upplevs som 

raka motsatsen, därför menar de att anpassning av belysning och väggar också är väsentligt. 

Vidare menar Iglum (1999) att miljön skall vara sådan att den inte bombarderar barnet med 

för många intryck medan Gillberg (2005) hävdar att en stimulifattig miljö inte alltid är det 

bästa för barnet. Gillberg (2005) beskriver att även hemmamiljön kan påverka ett barn, om 



9 

 

barnet har varit utsatt för en kaotisk miljö eller uppväxt i en familj som inte har kunnat ge 

barnet trygghet och struktur kan många gånger leda till koncentrationssvårigheter.  

Föräldrasamverkan  
Att arbeta med barn som har koncentrationssvårigheter är inte en lätt uppgift för en pedagog, 

inte heller för barnets föräldrar. Att förskolan och föräldrarna samtalar och samarbetar gynnar 

alla parter, de bör vara medvetna om att de arbetar mot samma mål och att de kan använda 

varandra som sparringpartner. Förskolan och föräldrarna skall tillsammans komma överens 

och vara eniga om de beslut som gäller barnet och bidra med information som kan vara bra att 

veta om barnet (Juul, 2005). 

Bristande motivation 
Kadesjö (2008) visar på att motivation har stor betydelse för koncentrationen. Detta innebär 

att motivationen blir extra viktigt för dem som har svårigheter med att kunna koncentrerar sig.  

Vidare menar han att det är pedagogens roll att fylla på barnets motivation genom uppmuntran 

och stöttning, och att detta ska leda till att barnet blir mer självgående. Han hävdar att barn 

med koncentrationssvårigheter har ett motivationshandikapp, det vill säga att de har svårt att 

bli motiverade. Detta kan bero på att de inte kan föreställa sig bilder av en framtida situation 

och förstå att denna är värd att sträva efter och går att uppnå med ansträngning i nuet. Iglum 

(1999) för ett likande resonemang, hon menar att det är extra viktigt för barn med 

koncentrationssvårigheter att vara motiverad, för att kunna upprätthålla koncentrationen 

tillräckligt länge för att slutföra en uppgift. Hon poängterar att koncentrationsstörningar beror 

på en bristande motivation och inte tvärtom. Olsson och Olsson (2007) menar vidare att 

pedagoger bör ta vara på barnets intresse och upptäckarglädje, för att kunna stödja barnets 

utveckling och då skapas goda förutsättningar för lärande. Askland och Sataøen (2003) 

framhäver dock att det inte alltid måste handla om att lyckas, utan om att ha upplevt att 

chansen att lyckas kan vara lika stor som risken att misslyckas. 

Sammanfattning av bakgrund 
Utifrån bakgrunden har vi kommit fram till att koncentrationssvårigheter finns i olika typer 

och kan yttra sig på olika sätt. Samt att förskolan kan vidta vissa åtgärder för att underlätta 

vardagen för barn med dessa svårigheter. Åtgärderna kan bland annat vara ändringar i miljön, 

att pedagogen har ett strukturerat arbetssätt och ett förhållningssätt som är positivt och 

motiverande för barnet.  
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3. Syfte och frågeställning 

Här presenteras vårt syfte och vår frågeställning. 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vad några pedagoger har för erfarenheter av barn med 

koncentrationssvårigheter i förskolan och på vilket sätt de arbetar med dessa barn. 

Frågeställning 
- Hur definierar några pedagoger koncentrationssvårigheter? 

- På vilket sätt arbetar några pedagoger med barn som har koncentrationssvårigheter? 

- Vilka anpassningar har dessa pedagoger gjort för att stödja och underlätta för dessa barn? 
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4. Metod 

Under denna rubrik redovisas vårt val av metod och tillvägagångssätt som har används i 

undersökningen, samt hur bearbetningen av data har genomförts. 

4.1 Metodval 
Det finns olika metoder för att samla in data, vi ansåg att de kvantitativa metoderna inte var 

passande för vår typ av studie. Eftersom det innebär att ett stort antal fakta samlas in för att 

sedan analyseras i syfte att finna mönster som antas gälla i princip för alla människor. 

Exempel på kvantitativa metoder kan vara strukturerade enkäter eller intervjuer, observationer 

enligt särskilda registreringsscheman eller kontrollerade experiment (Stukát, 2005).  

Vi ville ha reda på pedagogers erfarenheter och uppfattningar om arbetet med barn som har 

koncentrationssvårigheter, därför valde vi att utgå från det kvalitativa synsättet. Som 

fokuserar på individen och hur denne upplever, tolkar och strukturerar sin omgivande 

verklighet i relation till tidigare erfarenheter (Backman, 1998). Utifrån syfte och 

frågeställning valde vi att göra en intervjustudie, för att det ger en djupare inblick och 

innehållsrikare och komplexa svar (Trost, 2010). Eftersom vi använde oss av det kvalitativa 

synsättet innebar det att intervjuerna var halvstrukturerade och genomfördes enligt en 

intervjuguide, som innefattade ett antal frågor som täckte av ämnesområdet. Utifrån 

intervjuguidens frågor skapades sedan följdfrågor utifrån informantens svar, dessa följdfrågor 

kan varieras från intervju till intervju (Stukát, 2005). Ju spontanare intervjuproceduren är, 

desto större blir chansen att informantens svar blir mer spontana, livliga och oväntade (Kvale, 

1997). 

4.2 Urval av informanter  
Urvalet av intervjuobjekt begränsades till en större ort i Mellansverige. Vi intervjuade sex 

pedagoger, med kriteriet att alla hade en formell förskollärarutbildning, men tiden de arbetat 

som förskollärare varierade dock från tre till trettio år. Att enbart gå till en förskola ansåg vi 

skulle leda till en begränsning. Informanterna var fördelade på fyra olika kommunala 

förskolor i en och samma kommun, för att få en större bredd och ett större omfång av barn.  

På grund av vårt syfte valde vi att endast intervjua pedagoger som har erfarenheter av barn 

med koncentrationssvårigheter. Genom tidigare yrkeserfarenheter fanns en kontakt till dessa 

pedagoger, samt vetskapen om att de ansåg sig besitta erfarenheter kring barn med 

koncentrationssvårigheter. Nedan presenteras informanterna med fiktiva namn. 

Anna. 

Kvinna i 50 årsåldern som är verksam som förskollärare sedan 30 år. Har arbetat med barn 

från ett till fem år. 

 

Britt. 

Kvinna i 50 årsåldern som är verksam som förskollärare sedan 28 år. Har arbetat med barn 

från ett till fem år. 

 

Camilla. 

Kvinna i 30 årsåldern som är verksam som förskollärare sedan 4 år. Har arbetat med barn från 

ett till fem år. 

 

Daniella. 

Kvinna i 50 årsåldern som är verksam förskollärare sedan 31 år. Har arbetat med barn från ett 

till fem år. 
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Eva. 

Kvinna i 40 årsåldern som är verksam förskollärare sedan 2 år, och arbetat som barnskötare i 

20 år innan dess. Har studerat 75 hp specialpedagogik. Har arbetat med barn från ett till fem 

år. 
 

Fia. 

Kvinna i 50 årsåldern som är verksam förskollärare sedan 25 år. Har arbetat med barn från ett 

till fem år. 

4.3 Pilotstudie  
Då vi aldrig tidigare gjort en sådan intervjustudie, var det en självklarhet för oss att först 

genomföra en pilotstudie. Vi intervjuade en förskollärare med erfarenhet av barn med 

koncentrationssvårigheter. Stukát (2005) menar att en pilotstudie har en betydelse för de 

kommande intervjuerna. Vi ville få en uppfattning av kvalitén på frågorna och se om någon 

fråga skall göras om eller tas bort, samt bli medveten om vår intervjuteknik. Författaren 

menar även att pilotstudien gör att vi får en uppfattning av hur lång tid intervjun kommer att 

pågå, detta för att informanten skall kunna planera in intervjun. Efter pilotstudien insåg vi att 

vi borde följa upp med fler följdfrågor och ge informanten mer tid till att tänka, detta för att vi 

skulle få en djupare diskussion och mer omfattande svar. Effekterna av pilotstudien blev att 

vissa intervjufrågor behövde förtydligas, för att bättre kunna återkopplas till vårt syfte med 

studien. 

4.4 Urval av intervjufrågor  
När vi utformade intervjufrågorna utgick vi från vårt syfte och frågeställningar. Stukát (2005) 

hävdar att intervjufrågorna skall vara lätta att förstå, och inte på något sätt ledande utan öppna 

så att svaren blir så breda så möjligt och utan påverkan av intervjuaren. Vi bestämde oss för 

att börja med några introduktionsfrågor för att få en överblick över informanternas 

erfarenheter och som en förberedelse för informanten, så att stämningen skulle bli mer 

avslappnad. Sedan gick vi vidare till huvudfrågorna som börjar med en definitionsfråga om 

hur informanten tolkar koncentrationssvårigheter. 

4.5 Genomförande  
Informanterna som vi ansåg vara lämpliga att medverka i vår studie tillfrågades via telefon, 

och samtliga sex var positivt inställda till studien och valde att delta. Därefter skickades ett 

missivbrev (se bilaga 1) och en intervjuguide (se bilaga 2) ut via e-post, för att informanterna 

skulle kunna förbereda sig och känna sig trygga med ämnet. 

Stukát (2005) beskriver fördelarna med att vara två personer som intervjuar i stället för en. 

Han menar att två personer kan upptäcka mer än vad en person gör och att dessa två personer 

också kan få två olika uppfattningar, och likaså få olika tankar som leder till olika följdfrågor. 

Vi delade upp uppgifterna under intervjun, den ena fokuserade mer på informanten och den 

andra mer på intervjuguiden så inga frågor skulle glömmas bort. Båda var dock aktiva och 

visade ett stort intresse och engagemang för informanten, genom ett så kallat aktivt lyssnande 

(Nilsson & Waldemarson, 2007). 

För att få med allt som framkom under intervjun använde vi oss av ljudinspelning, men vi 

hade även papper och penna för att kunna skriva ner saker vi ansåg extra relevanta. Likaså 

underlättade ljudinspelningen för att vi slapp skriva konstant och kunde i stället koncentrera 

oss på ämnet och informanten. Vi valde att använda oss av detta hjälpmedel trots att vi var 

medvetna om att detta kan uppfattas som besvärande för informanten, men fördelarna med 



13 

 

detta hjälpmedel vägde över nackdelarna. Vi informerade även om ljudinspelningen i 

missivbrevet så att informanterna skulle vara förberedda på detta.  

Stukát (2005) beskriver att miljön skall vara så ostörd som möjligt och upplevas som trygg av 

informanten. För att uppnå detta fick informanterna själva välja tid och plats, samtliga valde 

att intervjun skulle ske på dess förskola i ett ostört rum, medan tiden varierade. 

4.6 Bearbetning av data 
Tillsammans lyssnade vi på inspelningarna och antecknade. En redogörelse för 

informanternas utsagor kan kräva mycket tid, därför valde vi att endast anteckna de delar vi 

ansåg mest intressanta och relevanta för studien (Stukát, 2005).  

För att analysera intervjuerna har vi inspirerats av Kvales (1997) metod 

meningskoncentrering, som innebär att informanternas uttryck komprimeras, långa meningar 

pressas samman till kortare. Sedan skrev vi ut materialet och gick återigen igenom det, då 

upptäcktes gemensamma ämnesområden som var dominerande och utifrån detta skapades tre 

teman. Därefter skapades vårt resultat och utifrån syftet jämförde vi våra övergripande 

frågeställningar med våra teman, för att se om vi fick svar på vårt syfte (Kvale, 1997). 

Ljudinspelningen var till stor hjälp vid redogörelsen av informanternas utsagor. Vi kunde gång 

på gång lyssna på intervjun, samtidigt som vi fick med alla uttryck och betoningar som 

informanterna använde sig av för att bekräfta eller understryka för dem viktiga åsikter (Kvale, 

1997).  

4.7 Etiska aspekter 
Det var viktigt för oss att informanterna kände sig trygga, på så sätt att de kunde prata 

obehindrat utan att vara rädda för att någon utomstående skulle få del av materialet. Därför 

informerades de om våra etiska ställningstaganden både skriftligt (se bilaga 1) och muntligt.  

 

Informanterna informerades om att de har rätt att avbryta intervjun när som helst och att det 

var frivilligt att delta, samt att materialet endast skulle användas i studiesyfte. All information 

från intervjuerna samlades på ett ställe, som ingen utomstående hade tillgång till. Inte heller 

kunde någon information knytas an till enskilda individer, eftersom vi inte dokumenterat på 

papper vilka förskolor vi varit på, namn på de personer som intervjuats eller barnen med 

koncentrationssvårigheter som vi samtalade om. Ljudinspelningarna från intervjuerna har 

endast vi haft tillgång till, och dessa har raderats efter användning. I den slutgiltiga uppsatsen 

kommer ingen att kunna urskilja vem som sagt vad, eftersom vi använt oss av fiktiva namn. 

Till sist informerades de om att studien kommer publiceras i en databas, som andra har 

tillgång till. 
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5. Resultat 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra vårt resultat av intervjuerna utifrån de teman som 

dominerar.  När det är relevant för resultatet återges informanternas ord och fraser inom 

citattecken. 

5.1 Definition och karaktäristiska drag av koncentrationssvårigheter i 
en pedagogisk kontext 

Samtliga informanter har ett snarlikt tänk kring vad koncentrationssvårigheter är, de menar att 

barnet har svårt att hålla fokus en längre tid, att barnet ofta har svårt att sitta stilla eller att det 

är överaktivt. Informanternas tankar skiljer sig dock åt hur detta kan visa sig. Anna, Daniella 

och Fia menar att barnet ofta har svårt att lyssna på vad andra säger, detta gäller både från 

vuxna och från andra barn. Flertalet informanter säger att barnet många gånger går från det 

ena till det andra, och har svårt att hålla kvar uppmärksamheten och slutföra en uppgift de 

påbörjat. Camilla och Britt påpekar vidare att yttre impulser kan vara ett störande moment för 

barn med koncentrationssvårigheter, till exempel om en telefon ringer så riktas 

koncentrationen direkt på det i stället. Britt beskriver detta som att barnet måste se och höra 

allt och blir impulsiv i sitt agerande. Eva tar också upp impulsivitet, hon menar att barnet ofta 

”råkar” putta någon eller göra sönder något på grund av sitt impulsiva beteende. Flera 

informanter nämner att det kan uppstå problem när dessa barn skall leka med andra barn, de 

hävdar att detta kan bero att barnet har svårt att ta instruktioner och förstå regler. Enligt Eva 

går det bättre att leka två och två, det blir då inte lika många att ta hänsyn till och inte lika 

lång väntetid vid turtagande. Passivitet är något som bara Anna och Camilla tar upp, de 

förklarar att ett barn med koncentrationssvårigheter även kan vara lugn och tyst och mest 

sitter still och bara lyssnar, vidare menar de att dessa barn ofta glöms bort och senare i livet 

får problem. Endast Eva har reflekterat över att motoriska svårigheter kan förekomma hos 

barn med koncentrationssvårigheter, hon menar att impulsiviteten kan ha ett samband med 

detta.  

5.2 Fysiska miljön 
Det finns strategier för att förändra den fysiska miljön för att underlätta situationen för barn 

med koncentrationssvårigheter. Anna, Britt och Fia beskriver matsituationerna som 

problematiska för dessa barn. De menar att det är mycket som händer runt omkring och detta 

gör att barnet får svårt att hålla kvar uppmärksamheten och äta färdigt. För att minska 

intrycken har dessa informanter anpassat miljön på så sätt att de har skärmat av runt 

matborden, eller ställt ett bord i ett enskilt rum som är till för en liten barngrupp. Anna tänker 

att detta gör att barnet känner att ”nu ska jag sitta kvar här och äta”. Vidare menar samtliga 

informanter att bestämda platser vid till exempel samling eller kring matbordet är en 

självklarhet, Eva betonar att det är en trygghet för alla barn, men en extra trygghet för dessa 

barn. Likaså nämner hon att det är viktigt att tänka på hur inomhusmiljön är inredd, allt för 

mycket mönster och färger kan leda till kaos för dessa barn. Vidare tror hon att utomhusmiljön 

gynnar barn med koncentrationssvårigheter, eftersom ytorna är större och de ”råkar” mindre. 

Daniella poängterar att miljön kan både hjälpa och stjälpa ett barn, hon menar att de lokaler de 

har inte är speciellt bra men de får göra det bästa av situationen och anpassa så gott det går. 

Hon poängterar dock att trots förändringar och förbättringar i miljön så finns svårigheterna 

ändå kvar. 

5.3 Pedagogens arbetssätt 
Eva betonar att det är viktigt att barn med koncentrationssvårigheter skall få lyckas och inte 

hela tiden misslyckas, de skall stärkas och deras självförtroende måste ökas, ”de blir så 
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lyckliga”. Hon tror att om barnet hela tiden bli tillsagd inför andra barn kan det påverkas 

negativt. Fia menar vidare att det gäller att vara positiv och på ett motiverande sätt locka 

barnet till olika aktiviteter, hon tror att det är betydande att få barnet att känna att det slutför 

någonting, att det får känna sig nöjd över att det klarat något. Anna betonar att ”det gäller att 

finna strategier som fungerar”. Fia framhäver vidare att om pedagogen har ett fungerande 

bemötandet gentemot barnet, är halva arbetet gjort. 

Struktur, rutiner och tydlighet 
Samtliga informanter är övertygade om att barn med koncentrationssvårigheter mår bra av 

struktur, rutiner och tydlighet. De menar att det skall vara struktur på allt och att det är bra för 

alla barn men de förklarar att det är extra viktigt för dessa barn. Camilla, Eva och Fia säger att 

barnet måste förberedas på vad som skall hända, särskilt om det är något nytt som skall ske, 

annars kan det enligt Camilla bli rörigt och leda till att barnet spårar ur.  För att göra 

informationen tydlig tycker Fia att pedagogen inte skall delge information till alla på en gång 

utan rikta sig till just detta barn. Vidare beskriver Britt att detta även kan göras med hjälp av 

bilder, eftersom muntlig information lätt glöms bort. Hon beskriver att med hjälp av papper 

och penna kan pedagogen tillsammans med barnet illustrera hur utflykten kommer att 

genomföras. Genom detta får barnet reda på vad som förväntas av det, hur det skall ske, hur 

lång tid det kan ta och när det skall ske. Alla berättar att de har använt sig av bildscheman när 

de arbetat med barn som har koncentrationssvårigheter, de menar att detta synliggör och 

förtydligar instruktioner för barnet. Britt beskriver att ”det går in här och ut där utan bilder 

som synliggör”. Vidare förklarar hon att bildscheman kan utformas på olika sätt, till exempel 

ett schema för en dag, för endast en aktivitet eller ett individuellt schema för ett barn. Hon 

betonar att detta har varit ett bra hjälpmedel vid matsituationerna. Eftersom en matsituation 

kan innehålla olika moment och en del väntetid, som enligt Britt kan vara ”skittråkigt” för ett 

barn. Genom bildschemat påstår hon att barnet blir lugnare, av den orsaken att barnet vet vad 

som skall ske. Väntetiden kan dock underlättas med hjälp av en stressboll
1
 eller timglas, Britt 

berättar att dessa hjälpmedel både kan synliggöra väntetiden och gör att barnet har något att 

rikta koncentrationen mot. 

Lek 
Britt, Daniella och Eva tar upp den fria leken, de har en åsikt om att den kan vara svår och att 

många barn med koncentrationssvårigheter inte klarar av den. Detta på grund av att den fria 

leken för dessa barn kan uppfattas som rörig och att de har svårt att själva välja en aktivitet 

som passar dem. Enligt deras erfarenheter behöver barnet hjälp med att finna en aktivitet, 

pedagogen måste ge barnet alternativ och förslag som kan locka barnet. Detta säger även Fia 

som uppger att det alltid gäller att vara förberedd med aktiviteter och alltid ha någon i reserv. 

Daniella, Eva och Fia konstaterar att pedagogen har en viktig roll i den fria leken, eftersom 

om barnet inte finner en aktivitet, ”flyter dom bara runt och sabbar för resten av 

barngruppen”. Eva framhåller att om en pedagog är medveten om problem som finns för 

barnet är det ens skyldighet att minimera problemen, och hjälpa barnet så att det blir så bra 

som möjligt. Barnet skall inte utsättas för situationer där problem kan uppstå. Anna påpekar 

dock att allt inte går att förändra, en aktivitet kan inte plockas bort bara för att den inte 

fungerar för ett barn. 

Steget före 
Att ligga steget före är något som samtliga informanter poängterar vikten av. De menar att 

detta är betydande för både barnet och arbetslaget. Anna menar att detta blir en trygghet för 

barnet och att det blir lugnare. Lugnet i sig leder till att barnet kan klara av saker bättre och att 

                                                 
1 En lite boll som ger en avslappnande effekt genom att handen får klämma och släppa bollen. 
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de inte får en stämpel på sig att vara det omöjliga barnet av andra barn och föräldrar. För 

arbetslaget beskriver hon vidare att det underlättar att vara steget före, eftersom de då kan 

förhindra olyckliga situationer. Hon beskriver en situation där arbetslaget låg steget efter och 

hela tiden fick ”springa efter och släcka bränder”. Detta gjorde att arbetslaget kände sig 

misslyckade och funderade på att ge upp. Med hjälp av ett resursteam
2
 kunde de dock 

tillsammans komma fram till en lösning som skulle leda till förbättringar, både för barnet och 

för arbetslaget. De gick igenom var det blev bekymmer, hur och varför det blev så och vem 

som gjorde vad. Utifrån detta kom de fram till att en pedagog alltid skulle ha ansvaret över 

barnet och att vara steget före. Även Britt tar upp detta, hon säger att när barnets 

koncentration sjunker så gäller det att ligga steget före och fånga upp barnet innan det helt 

tappar fokus och kaos utbryter. Hon uppger att det är svårare att dämpa barnet när det väl 

blivit kaos, ”det blir då bara gräl”. Sedan påpekar hon att det inte går att passa varenda minut, 

eftersom det är många barn på avdelningen och endast få pedagoger.  

Anpassning av barngruppen  
Anpassning av barngruppens storlek och sammansättning kan ha en påverkan på barn med 

koncentrationssvårigheter påstår samtliga informanter. Enligt Fia skapas bättre förutsättningar 

för dessa barn om de delas in i mindre grupper, av den orsaken att det blir mindre intryck för 

barnen. Det blir ett lugnare klimat och pedagogen får större chans att se och lyssna på alla 

barn. Daniella tror att det är bättre med mindre barngrupper i stället för fler pedagoger, 

eftersom fler pedagoger ändå inte skulle leda till ett lugnare klimat och färre intryck. Britt 

understryker att ”alla barn mår bra av att det inte är för mycket surr runt omkring dom”. Eva 

nämner också detta och påpekar att det kan vara bra att arbeta enskilt med ett barn som har 

koncentrationssvårigheter. Detta skall ske i ett rum som ger få intryck under korta stunder, 

efter som utökas tiden och hon håller före att detta kan leda till att barnets 

koncentrationsförmåga ökar.       

Britt, Eva och Fia menar att det är bra att planera vart barnet skall placeras vid en samling. 

Genom att barnet får sitta mellan benen på en pedagog kan barnet känna trygghet och bli lugn, 

lika så beskriver Eva att andra barn vet hur de skall få barn med koncentrationssvårigheter att 

tappa fokus, då är det viktigt att ha ögonkontakt med de barnen och att barnet med 

koncentrationssvårigheter sitter bredvid pedagogen för att kunna lägga en hand på och lugna 

det. Genom detta menar de att pedagogen minskar på muntliga tillrättavisningar och 

stämningen blir bekvämare för både barn och pedagoger.  

Arbetslaget 
Något som alla intervjuade informanter upplever är att arbetslaget har en betydelsefull roll för 

arbetet med barn som har koncentrationssvårigheter. De menar att det är tillsammans med sina 

arbetskamrater de diskuterar, kommer fram till lösningar, strategier och får stöttning i sitt 

arbete. Camilla och Daniella tror att det är grundläggande att ett arbetslag har en gemensam 

utgångspunkt och att deras bemötande skall anpassas efter varje individ. Detta menar även 

Britt, hon anser att arbetslaget skall så tidigt som möjligt prata med varandra om någon 

märker att ett barn har svårigheter. Vidare anser Daniella att det är angeläget att våga 

ifrågasätta arbetslagets sätt att arbeta och att utvärdera sin pedagogik, för att finna nya 

arbetssätt som är mer passande för just denna barngrupp. Eva är inne på samma spår, hon 

anser att det är centralt att vara flexibel i sitt arbete, nästa år kan barngruppens behov se 

annorlunda ut och då kan förändringar vara aktuella. Daniella tror att det alltid kommer att 

finnas barn med koncentrationssvårigheter med olika behov i varje barngrupp, arbetslaget bör 

vara medveten om att vara rättvis är inte att göra lika för alla. 

                                                 
2 Ett team som består utav ett antal specialpedagoger, som ger hjälp och handledning. 
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Föräldrasamverkan 
Alla informanter är ense om att kontakten med föräldrarna är viktig. Anna menar att förskolan 

skall ha ett bra samarbete med hemmet och att pedagogerna och föräldrarna gemensamt skall 

komma fram till olika lösningar som kan hjälpa barnet. Hon poängterar att det är föräldrarna 

som känner barnet bäst och de har ofta värdefulla kunskaper om barnet som är bra att veta för 

en pedagog. Daniella och Eva har reflekterat över hur de på bästa sätt kan förmedla händelser 

som barnet varit med om under en dag, på grund av att barn som har 

koncentrationssvårigheter ofta hamnar i svårigheter. ”Det blir en negativ spiral om föräldrarna 

dagligen bara får höra vad deras barn gjort för dumt”.  I stället menar de att pedagogen skall 

fokusera på de positiva händelserna och ge barnet beröm, ”det ska vara kul att hämta sitt 

barn”. Daniella påpekar dock att föräldrarna självklart skall få reda på om något allvarligt har 

hänt. Britt menar att det är bra att ha en dialog med föräldrarna, så att pedagogerna kan få reda 

på om barnet varit med om något speciellt. Eftersom det kan påverka barnets humör, 

koncentration och agerande, om pedagogerna vet varför barnet reagerar som det gör kan de få 

en bättre förståelse för dess handlingar.  

 

5.5 Sammanfattning av resultat 
Utifrån våra forskningsfrågor har vi kommit fram till följande sammanfattning av resultatet: 

Definitionen av vad koncentrationssvårigheter är överensstämmande mellan samtliga informanter. 

Vad det kan innebära för barnet varierar från informant till informant, detta kan påverkas av deras 

erfarenheter och den kontext de befinner sig i. Koncentrationssvårigheter ses först och främst som 

en svårighet att hålla fokus en längre tid, detta kan påverka barnet i många olika situationer. 

Studiens resultat visar på att alla informanter anser att arbetssättet och förhållningssättet gentemot 

barnet är av stor betydelse. De menar att det krävs flexibilitet, positivitet, tydlighet och struktur av 

pedagogen, samt att hela tiden ligga steget före i sitt arbete med barn som har 

koncentrationssvårigheter för att undvika att olyckliga situationer uppstår. Vidare menar 

informanterna att de gör anpassningar i miljön, delar in barnen i mindre grupper och anpassar 

sammansättningen av barnen för att skapa ett lugnare klimat och samtidigt minska intrycken. 

 

 

 



18 

 

6. Sammanfattande analys 

Utifrån resultatet är vår tolkning att informanterna i studien var väl medvetna om att 

koncentrationssvårigheter är vanligt förekommande i förskolan. Vilket överensstämmer med 

Nordin-Hultmans (2008) uppfattning. Informanterna reflekterar över att deras bemötande och 

arbetssätt kan påverka och hjälpa barn med koncentrationssvårigheter, samt att miljön kan ha 

en stor betydelse i deras arbete. Vår tolkning är att informanterna anpassar verksamheten 

speciellt för barn med koncentrationssvårigheter, och att de använder sig av liknande 

arbetssätt i arbetet med dessa barn. Men vi ställer oss undrande till hur individanpassad 

verksamheten blir då? Vi får uppfattning att de drar alla över samma kam och inte ser till det 

enskilda barnets behov eftersom deras arbetssätt liknar varandra. Både Persson (2008) och en 

informant påpekar att en pedagog bör vara medveten om situationer som kan skapa problem 

för ett barn med koncentrationssvårigheter, därför anser de att dessa situationer bör undvikas 

och istället fokusera på situationer där barnet lyckas. Likaså menar en annan informant att en 

pedagog bör vara positiv och motiverande, i sitt sätt att arbeta med barn som har 

koncentrationssvårigheter. Detta är något som bland annat Duvner (1998) tar upp, då han 

menar att motivation skapar koncentration. 

 

Vår tolkning av informanternas berättelser är att de har en enad bild av 

koncentrationssvårigheter som en svårighet att behålla sin uppmärksamhet under en längre 

tid. Sjödin (2000) beskriver koncentrationssvårigheter på ett liknande sätt, han menar att det 

blir svårt för barnet att kunna arbeta med en uppgift utan att störas av det som händer runt 

omkring. Hur dessa svårigheter kan visa sig skiljer sig dock mellan informanterna, vissa 

menar att barnet kan ha svårt att lyssna medan andra anser att barnet kan ha svårt att slutföra 

en uppgift. Vidare anser två informanter att yttre impulser kan vara störande. Från detta skulle 

kopplingar kunna dras till Kadesjö (2008), han menar att barn med koncentrationssvårigheter kan 

ha olika svårigheter och att det kan variera från barn till barn. Vi tolkar detta som att det finns 

likheter och skillnader mellan dessa barn, men att det inte går att dra alla över samma kam. 

Intressant är att endast två informanter påpekar passivitet som en form av koncentrationssvårighet. 

Kadesjö (2008) beskriver passiva barn som tysta och stillsamma och att de ofta glöms bort. 

Frågan är om författarens beskrivning kan ses som en möjlig orsak till att enbart två av sex 

informanter har erfarenheter av passiva barn.  

 

Vi har i vår studie varit intresserade av informanternas sätt att arbeta med barn som har 

koncentrationssvårigheter. Resultatet visar på att alla informanter beskriver struktur, rutin och 

tydlighet som något av det väsentligaste för att dessa barn skall klara av förskolans vardag. De är 

alla övertygande att barnen mår bra av detta. De uttrycker också en enad åsikt om att allt i 

förskolan skall ha en struktur och vara väl förberett. Enligt vår tolkning blir vardagen med ett 

sådant synsätt och arbetssätt ett slags system som följs åter dag efter dag, för att skapa trygghet för 

barnet. Enligt Sandberg (2009) är rutiner bra för dessa barn, men hon poängterar dock att för 

mycket rutiner kan bli ett hinder, eftersom barnet kan bli avbruten från sin aktivitet. Att rutiner 

kan leda till detta är något som informanterna inte tar upp. Frågan är om deras erfarenheter inte 

stämmer överens med författarens eller om det beror på något annat. Vår egen förförståelse säger 

oss att det är individuellt hur mycket rutiner ett barn behöver. Tydlighetens betydelse bekräftas av 

både informanterna och litteraturen, (Axengrip och Axengrip 2004, Olsson och Olsson 2007 och 

Sjödin 2000). Litteraturen visar på att bilder som tydliggör hjälper barnet att uppfatta händelser 

och bearbeta abstrakt kunskap. Att bildscheman är vanligt förekommande råder det inga tvivel 

om, informanterna menar att de dagligen använder sig av detta och att det används vid många 

olika aktiviteter. 

Vad som har kommit fram under studien är att informanterna anser att miljön har en stor betydelse 

i deras arbete med barn som har koncentrationssvårigheter. Det visar sig att alla informanter 
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menar att lugn och ro är en förutsättning för att kunna koncentrera sig. Genom att möblera om, 

skärma av och undvika för mycket färger och mönster på väggarna, kan intrycken minskas och 

miljön leda till mer lugn och ro. Detta hävdar också Iglum (1999) som beskriver att miljön inte 

skall bombardera barnet med för många intryck. Gillberg (2005) menar däremot att en 

stimulifattig miljö inte alltid är det bästa för barnet. En informant påpekar dock att trots 

förändringar och förbättringar i miljön finns alltid svårigheterna ändå kvar. Hon menar vidare att 

de har de lokaler de har och får arbeta utifrån det och göra det bästa av situationen. Att dela in 

barnen i mindre grupper kan också leda till mindre intryck och ett lugnare klimat, informanterna 

beskriver detta som en enkel strategi som fungerar i de flesta situationer. 

Enligt samtliga informanter skall en pedagog alltid ligga steget före barnet, för att kunna 

förhindra olyckliga situationer. Enligt två informanter är det svårare att dämpa barnet när det 

väl blivit kaos, därför poängterar de att vara steget före är viktigt. Detta stämmer överens med 

Kadesjös (2008) uppfattning, han anser på samma sätt att detta är en bra strategier för att 

stoppa barnet innan det spårar ur. En annan informant menar att detta skapar en trygghet för 

barnet och ett lugn.  

Informanterna anser att det är viktigt att ha en god samverkan med barnets föräldrar, vilket 

även Juul (2005) framhåller. De förklarar att det är föräldrarna som känner sina barn bäst och 

att de vill dem väl. Att pedagoger och föräldrar tillsammans reflekterar över svårigheter och 

möjligheter, i deras arbete med att på bästa sätt planera verksamheten för dessa barn är ett sätt 

att utveckla både verksamheten och deras egna förhållningssätt.  

7. Diskussion  

Syftet med vår studie var att undersöka några pedagogers erfarenheter kring 

koncentrationssvårigheter hos barn i förskolan och hur de arbetar med dessa barn. För att få 

svar på detta valde vi att intervjua sex förskollärare. Under intervjuerna märkte vi ett stort 

intresse hos våra intervjupersoner och alla ansåg att frågorna som belystes var viktiga att 

reflektera kring. Det märktes att alla funderade över dessa tankar kring barn med 

koncentrationssvårigheter, men frågan är om informanterna verkligen arbetar och bemöter barnet 

så som de beskriver det i intervjuerna. På den frågan svarar vi definitivt ”kanske” och anser att det 

är en tänkvärd fråga att reflektera kring.  

7.1 Metoddiskussion 
Vi anser att vårt val av metod har varit tillfredsställande mot studiens syfte, fördelarna har 

varit att vi har kunnat ställa följdfrågor och fått en dialog i och med vårt öppna klimat. Det 

negativa är att det inte går att veta om informanterna verkligen arbetar på det sätt som de 

beskriver i intervjuerna. Därför hade observationer kanske varit en bra komplettering till våra 

intervjuer. Vår tolkning är att intervjuerna har varit mer som ett samtal än en utfrågning, vilket 

vi har upplevts som positivt. Ett annat alternativ hade varit att genomföra intervjuerna med 

förskollärarna i grupper, på så sätt hade vi kanske fått en djupare diskussion mellan 

informanterna. Vi valde ändå att genomföra intervjuerna enskilt på grund av att det var svårt 

att få till en gruppintervju. Informanterna sökte bekräftelse av oss om de svarat rätt, genom att 

de frågade oss vad vi ansåg om deras svar. Här märkte vi att vi borde ha varit tydligare i vår 

information att det inte finns något rätt eller fel svar, utan att det var deras erfarenheter som 

var det väsentliga. Vi kunde även se skillnader mellan de som hade läst intervjuguiden och de 

som inte hade läst den i förväg, om detta har påverkat deras utsagor ställer vi oss frågande till. 

Att vissa inte läst frågorna i förväg bedömer vi dock inte som en nackdel, eftersom vi anser att 

svaren blev mer oreflekterade och spontana. Vi var noga med att ge informanten tid att tänka och 

inte påskynda genom att ställa ytterligare en fråga. Vi försökte även vara neutrala och inte lägga 

några värderingar i informantens svar, eftersom vi anser att detta kunde påverka informanterna. 
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Risken att informanterna tolkar frågorna olika är sannolik, därför försökte vi att ställa 

frågorna på exakt samma sätt till alla informanter. För att kontrollera tillförlitligheten och 

giltigheten, det vill säga att få fram det vi ville undersöka, genomförde vi en pilotstudie för att 

kvalitetssäkra intervjuguiden. Vi anser att generaliserbarheten är relativt låg, på grund av att 

studien endast omfattar ett fåtal informanter, men vi ställer oss ändå undrande till 

generaliserbarheten, eftersom informanternas utsagor trots allt stämmer väl överens med 

litteraturen. Vi kan dock inte vara säkra på att informanterna arbetar på ett sådant sätt som de 

beskrivit för oss i intervjuerna. 

 

7.2 Resultat diskussion  
Att definitionen av koncentrationssvårigheter är den samma hos alla informanter, blir tydligt i 

resultatet. Vad det kan bero på ställer vi oss frågande till, har dessa informanter läst sig till detta 

eller är det bara en allmän uppfattning. Om det är positivt eller negativt att alla har samma 

uppfattning kan också diskuteras. Vår tolkning är att definitionen av koncentrationssvårigheter är 

begränsad, vad händer med barn som har andra svårigheter? Till exempel det passiva barnet, är 

det så att informanterna inte tidigare mött ett passivt barn eller har de möjligen gjort det utan att 

lagt märket till det, på grund av den begränsade synen. Kanske är det så att några informanters 

erfarenheter påverkar deras svar på så sätt att de tänker ur ett smalt perspektiv och endast ser till 

de barn de varit i kontakt med, medan andra ser ur ett mer allmänt perspektiv och menar att 

svårigheterna kan variera från barn till barn.  

 

Enligt den litteratur vi tagit del av finns det både nackdelar och fördelar med rutiner (Kadesjö, 

2008 och Sandberg, 2009). Informanterna menar däremot att alla barn med 

koncentrationssvårigheter mår bra av rutiner. Vi ställer oss undrande till, om individanpassningen 

uteblir med ett sådant uttalat synsätt och vad det kan få för konsekvenser.  Vidare är vi frågande 

till för vems skull och i vilket syfte en anpassning görs, samt hur detta påverkar resten av 

barngruppen. Är detta bra även för barn som inte har koncentrationssvårigheter eller blir det ett 

hinder som påverkar barnet negativt. Eftersom det enligt Sandberg kan leda till att barnet kan bli 

avbruten i sina aktiviteter. Vidare undrar vi hur barnets spontanitet påverkas av rutinerna, får de 

utrymme till att vara impulsiva och att leka fritt. Enligt oss är det inte ovanligt att det händer 

oförutsedda situationer i arbetet med barn, det kan eventuellt leda till att rutinerna bryts och 

att planeringen spricker. Studien har gett oss en tankeställare, som går ut på att en pedagog 

inte bör känna sig misslyckad när det inte blir som planerat, samt att en pedagog inte alltid 

kan klara av att ligga steget före och hålla alla rutiner. Konsekvenserna av att känna sig 

misslyckad, skulle kunna vara att pedagogen inte mår bra och då blir denne heller inte en bra 

pedagog, och det drabbar i sin tur barnen. 

Tänkvärt är att alla informanter påpekar att de stora barngrupperna inte gynnar barn med 

koncentrationssvårigheter. Utifrån våra egna erfarenheter och tolkningar blir barngrupperna 

ständigt större. Detta tolkar vi som att utvecklingen går åt fel håll och om barngrupperna blir 

större kommer det då att leda till att svårigheterna hos barn som har koncentrationssvårigheter 

förvärras ytterligare. Vad detta kan leda till frågar vi oss, en teori skulle kunna vara att pedagogens 

arbete blir mer komplicerat, och på grund av detta finns risken att resten av barngruppen också 

blir lidande. Detta skulle kunna beskrivas som en ond cirkel.  

Gillberg (2005) och Iglum (1999) har skilda meningar om hur miljön i förskolan bör utformas för 

barn med koncentrationssvårigheter. Miljön skall inte bombardera barnet med intryck men heller 

inte vara för stimulifattig. Detta kan diskuteras och enligt vår uppfattning går det inte att säga att 

något sätt är bättre än det andra utan det handlar om att se till individens behov och efter det 

utforma miljön. Utifrån informanternas beskrivning att ett barn med koncentrationssvårigheter 

inte skall utsättas för mycket intryck, anser vi att de inte anpassar miljön på ett optimalt sätt. 

Utifrån tidigare erfarenheter har vi uppfattningen av att förskolors väggar i allmänhet är fyllda 
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med bilder, färger och mönster. Som i sin tur ger överöser barnen med intryck. 

 

Att en pedagog bör vara positiv och motiverande är något som framkommer i resultatet. Men 

vår tolkning är att informanterna kanske fokuserar mer på barnets svårigheter i stället för att 

se dess möjligheter. Vad detta kan leda till för barnet kan diskuteras, men att det påverkar 

barnet mera negativt än vad det skulle göra om informanterna mer fokuserade på 

möjligheterna ser vi som troligt.   

 

Vi har kommit fram till att dessa informanter har ett liknande arbetssätt när det gäller barn 

med koncentrationssvårigheter, frågan är hur det kommer sig att de har sådant liknande 

arbetssätt? En informant menar att det gäller att finna strategier som fungerar. Hur hon 

kommer fram till dessa strategier ställer vi oss undrande till. Men att det är ett bra synsätt och 

en bra tanke att bära med sig i arbetet med barn som har koncentrationssvårigheter är vi eniga 

om.
 

 

Förslag till vidare forskning 
Det vore intressant att undersöka om vi genom observationer skulle få samma uppfattning av 

informanternas arbetssätt som vi fick genom intervjuerna i denna studie. Vidare skulle man 

närmare kunna studera vilka konsekvenserna skulle bli för ett barn med koncentrationssvårigheter 

om de inte får det stöd det behöver. 
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Bilaga 1- Missivbrev 

 

Hej! 

Tack för att du vill vara med i vår studie om barn med koncentrationssvårigheter i förskolan. 

Vi är två studenter på lärarprogrammet med inriktning till förskollärare vid högskolan i Gävle. 

Vi är i slutet av vår utbildning och skall under hösten skriva vårt examensarbete. Syftet med 

detta examensarbete är att undersöka några pedagogers erfarenheter av och uppfattningar om 

koncentrationssvårigheter hos barn i förskolan. Intervjufrågorna kommer att berör dina tankar 

om och erfarenheter kring att möta barn med koncentrationssvårigheter. 

 

Vi kommer att utgå från de forskningsetiska principerna inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst kan 

avbryta din medverkan eller välja att inte svara på vissa frågor. Vi kommer att använda oss av 

ljudinspelning för att kunna få ut så mycket som möjligt att intervjun, ingen annan kommer att 

ha tillgång till det inspelade materialet. Materialet kommer endast att användas i studiesyfte 

och kommer att förstöras efter användning. Det slutgiltiga arbetet kommer dock att finnas 

tillgängligt för andra, men vi kan garantera dig och din förskola konfidentialitet i rapporten. 

 

 

Vi är tacksamma att Du vill ställa upp på vår intervju och dela med dig av dina erfarenheter 

och kunskaper. Vid frågor och funderingar, eller om Du vill ta del av resultatet, kontakta oss 

gärna på: 

 

xxx@gmail.com 

xxx@student.hig.se   

 

Tack på förhand! 

 

Carolina Bergström  xxx 

Linnea Persson  xxx 

 

Handledare: Kajsa Jerlinder. 

 

  

mailto:xxx@gmail.com
mailto:Plu07lpn@student.hig.se
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Bilaga 2- Intervjuguide  

 
Introduktion 

 Hur många år har du arbetat som förskollärare? 

 Har du arbetat på flera olika arbetsplatser? 

 Har du någon vidareutbildning? 

 Vilka åldrar inom förskolan har du arbetat med? Har du arbetat med alla åldrar som 

förskolan innefattar? 

Definition 

 Hur definierar du koncentrationssvårigheter? 

 

 Vad innebär att ett barn har koncentrationssvårigheter? 

 

 Vad tror du koncentrationssvårigheter kan bero på?  

 

 Anpassar du verksamheten på något speciellt sätt på grund av barn med 

koncentrationssvårigheter? Kan du berätta och ge några exempel? 

 

Tid /  dagar / lokaler / gruppstorlekar / inne - ute / upplägg / strukturer / bemötande / 

aktiviteterna. 

 

 Varför och hur har du kommit fram till detta? 

 

 När skulle du säga att barn med koncentrationssvårigheter trivs extra bra, fungerar 

extra bra? 

 Eller fungerar mindre bra? Varför?  

 

Tid /  dagar / lokaler / gruppstorlekar / inne - ute  / strukturer / bemötande. 

 

 Vad kan pedagoger göra för att förebygga eller minska de negativa effekterna av 

koncentrationssvårigheter, hur gör du/ arbetslaget? Varför?  

 

Impulsivitet / hyperaktivitet / passivitet / bristande motivation / uppmärksamhetsstörning.  

 

 Har du något att tillägga som ej kom fram under intervjun? 

 
 
 

 


