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Abstract 

Concentration  problems  have  been  discussed  from  a  variety  of  angles  and  have  been 

problemized in different ways. One approach is to place the major part of the problem on the 

child independent of its environment. The terms used as an explanatory model are “attention 

disorder,  impulsiveness,  difficulty  at  finding  suitable  activity  levels,  difficulty  in 

understanding rules and instructions” (Kadesjö 2007). Others place the root of the problem in 

the environment prevalent at pre-school and school. In this case the prevailing arguments are 

aimed  at  the  pedagogical  environment  and  the  organisation  of  time  and  space  (Nordin-

Hultman 2005). My experience is that independent of reasons these children struggle, but 

often feel quite inadequate.

The aim of this study is to examine how special pedagogues argue and problemize the concept 

of concentration difficulties. I also want to examine if there is anyway to reason and act in a 

way which will aid children with concentration difficulties, what that work would be and how 

a pedagogue can be a resource.

The main result of my study is that the concentration problems found among the individuals I 

examined are relatively common in pre-school and school. The results regarding attitude and 

pedagogical methods can be summarized by the concept that pedagogical methods should be 

adapted to the individual.

Keywords; concentration difficulty, primary concentration difficulty, attitude and treatment.
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1 Inledning 

Jag tror, likt det bevingade uttrycket, att människor blir till i mötet med andra människor.

Denna tanke har varit mycket levande hos mig under denna uppsats framväxt.

I en förskola möter man som pedagog många olika slags människor, stora och små. En 

del barn väcker större oro och fler funderingar än andra. Det är aldrig vår uppgift i 

förskolan att spekulera över eller att försöka ställa några diagnoser. Däremot är det vårt 

arbete och uppdrag som pedagoger att försöka förstå dessa barn, och att underlätta deras 

vardag, deras sociala interaktion, hjälpa dem att bibehålla en god självkänsla och undvika 

negativa spiraler. I dagsläget kan en vanlig barngrupp bestå av ett mycket skiftande antal 

inskrivna barn på en avdelning. Lokalernas utformning och möjligheter varierar i det 

oändliga mellan förskolorna. Det jag tror kan göra den stora skillnaden mellan vad som 

skapar en välfungerande verksamhet, eller en inte lika väl fungerande verksamhet, är 

först och främst kunskap och kompetens i arbetslagen. Läroplanen för förskolan (Lpfö-

98/10) säger att:

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller  
varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och  
förutsättningar (Lpfö-98/10).

Min erfarenhet är att koncentrationssvårigheter är vanligt förekommande i förskolan, det 

är vanligt att höra pedagoger på förskolan kommentera att ett barn har svårt att 

koncentrera sig.  Med kunskap om att pedagogers arbete, bemötande och förhållningssätt 

påverkar barns självkänsla och därmed deras utveckling och lärande, anser jag att detta är 

ett viktigt ämne att fördjupa sig i. Det är också angeläget att analysera vad som avses med 

uttrycket koncentrationssvårigheter. Min uppsats handlar därför dels om vad 

koncentrationssvårigheter är och vad det kan bero på och dels om hur ett arbete med barn 

som lider av koncentrationssvårigheter bör se ut. Vad som krävs av dig som pedagog i 

förskolan. 
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2 Litteraturgenomgång

Under denna rubrik förklarar jag begreppet koncentration och koncentrationssvårigheter. 

Jag har för avsikt att redogöra vad forskning säger om begreppet och vad det innebär, 

både i ett praktiskt och i ett socialt perspektiv. Jag har också för avsikt att i korta drag gå 

igenom de pedagogiska tankar och riktlinjer som man kan hitta i litteraturen.

2.1 Vad innebär koncentration och vad är 
koncentrationssvårigheter?

För att skapa en förståelse för begreppet koncentrationssvårigheter måste man först 

definiera begreppet koncentration. Enligt Kadesjö (2007, s. 15) så kan koncentration 

definieras med att man klarar av att:

-rikta sin förmåga att ta in information, dvs. sin perception, liksom sina tankar och känslor mot  
uppgiften

-utesluta ovidkommande intryck

-komma igång med, hålla fast vid och avsluta uppgiften  (Kadesjö 2007, s. 15).

Kadesjö (2007, s. 16) påstår även att en individs koncentrationsförmåga är god om den 

information som är insamlad kan läsas av så att den användbara delen av 

informationsflödet behandlas på ett effektivt sätt. Allt viktigt finns med och det onödiga 

eller oväsentliga har uteslutits. Vi översköljs av intryck och i varje ögonblick måste vi 

välja ut vissa aspekter av dessa för att kunna registrera och förstå vad det är som händer, 

vad vi är med om. ”Koncentrationsförmåga förutsätter en mental process där vi värderar 

och sorterar vilka intryck som får tränga in respektive stängs ute” (Kadesjö 2007, s. 16). 

För att ett barn ska kunna känna sig koncentrerat måste det ske ett möte mellan barnets 

inre värld och dess yttre värld. Det måste finnas en överensstämmelse mellan intrycken 

och önskningarna från den yttre världen som stämmer överens med barnets egna 
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förutsättningar (Kadesjö 2007, s. 16). Om intrycken blir för abstrakta, om kraven blir för 

höga eller om barnet inte förstår innehållet i vad som sägs, vad som läses eller i 

önskemålen och kraven som ställs på det, så lyssnar barnet inte någon längre tid. Det som 

tränger in, respektive vad som stängs ute beror enligt Kadesjö (2007, s. 16) på en rad 

faktorer. Dessa kan förklaras som, dels barnets tidigare erfarenheter, dess kunskap och 

intellektuella nivå, dels barnets känsloliv. Med det menar Kadesjö (2007, s. 16) vilka 

emotionella reaktioner olika intryck väcker hos barnet, och dels barnets motivation till att 

ta sig an uppgiften eller situationen. I kort kan man sammanfatta dessa faktorer som 

erfarenhet, känsloliv och motivation (Kadesjö 2007, sid.16).

Det finns olika typer av koncentrationssvårigheter. Enligt Kadesjö (2007, s.16 ) är det 

vanligt att pedagoger uttrycker sig om barn och dess koncentrationsförmåga som ett sätt 

att benämna olika beteenden och att det därför är viktigt att analysera vad som avses med 

detta uttryck. Koncentrationssvårigheter kan vara stora och varaktiga och skapa 

återkommande bekymmer under ett barns uppväxt. I det fallet påverkas barnet i de flesta 

situationer som barnet befinner sig i. Dessa svårigheter kallas för primära 

koncentrationssvårigheter (Kadesjö 2007, s. 16). 

Det kan även röra sig om tillfälliga svårigheter, de kallas då för sekundära 

koncentrationssvårigheter och kan bero på en reaktion eller ett missförhållande i barnets 

miljö. Stress och traumatiska händelser kan utlösa sekundära koncentrationssvårigheter 

hos barn och när dessa miljöbetingade faktorer är lösta så har barnet inte längre några 

specifika svårigheter (Kadesjö 2007, sid. 18). 

Det finns även situationsbundna koncentrationssvårigheter där barnet kan uppfattas ha 

stora svårigheter, men när dessa analyseras så märker man att 

koncentrationssvårigheterna bara gäller i en viss typ av situation. Det kan tillexempel 

bero på att ett barn ställs inför en situation där uppgiftens karaktär inte överensstämmer 

med barnets förmåga, då finns inget möte mellan barnets erfarenheter och kravet från den 

yttre världen (Kadesjö 2007, s. 18).    
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2.1.1 Möjliga faktorer som skapar koncentrationssvårigheter

Koncentrationssvårigheter kan enligt Kadesjö (2007, s. 18) bero på sociala faktorer och 

benämns då som sekundära koncentrationssvårigheter. De barn som växer upp i sociala 

miljöer som domineras av kaos, konflikter och stark oro löper risk att utveckla 

koncentrationssvårigheter (Olsson & Olsson 2007, s. 15). Dessa barn kan växa upp utan 

stadiga vuxna förebilder och har således en otrygg, osäker och ostrukturerad vardag med 

föga eller ingen hjälp att skapa och utveckla förutsättningar till koncentration. Dessa barn 

kan få svårt att koncentrera sig i en stökig förskolemiljö och har ofta svårt att uppfatta 

pedagogernas önskningar och att se de gemensamma reglerna som finns i gruppen 

(Olsson & Olsson 2007, s. 15). Även Kadesjö (2007, s. 22) skriver att när ett barn är 

oroat och splittrat finns det alltid anledning att fundera över om något kan brista i dess 

uppväxtmiljö. 

2.2 Primära koncentrationssvårigheter

Kadesjö (2007, s. 22), påstår även att det finns fall där det inte är de sociala faktorerna 

som brister utan det är koncentrationssvårigheterna i sig själva som är det primära. 

Primära koncentrationssvårigheter är ett biologiskt betingat tillstånd som innebär just 

svårigheter med att kunna rikta uppmärksamheten mot en uppgift, svårigheten att utesluta 

yttre oviktig stimuli och klara av att hålla fast och avsluta uppgifter på ett åldersadekvat 

och tillfredsställande sätt. Det finns många kliniska diagnoser som har primära 

koncentrationssvårigheter som följd. Det kan handla om ADHD, autismspektrumtillstånd 

eller Aspergers syndrom, språkstörningar eller andra funktionsnedsättningar som tillhör 

ett barnneuropsykiatriskt tillstånd. Kadesjö (2007, s. 25) skriver att dessa barn är barn 

som behöver allt de alla andra barn också behöver nämligen kärlek, tålamod, stimulans 

och tydliga regler. Men de kan behöva allt detta i större utsträckning och i större mått än 

andra.

De  typiska  problem som  barn  med  primära  koncentrationssvårigheter  brukar  ha  är 
följande;
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1. uppmärksamhetsstörning

2. impulsivitet

3. svårigheter med att finna lämplig aktivitetsnivå

4. svårigheter med att uppfatta och följa instruktioner och regler.  (Kadesjö 2007, s. 25)

Gruppen barn med uppmärksamhetsstörningar, koncentrationssvårigheter och bristande 

impulskontroll utgör en brokig skara påstår Juul (2005, s. 11) . Det kan enligt Juul (2005, 

s. 11) handla om allt från diagnoser i olika former till sociala missförhållanden och 

direkta fysiska skador som tumörer eller syrebrist till följd av olyckor eller 

drunkningstillbud (Juul 2005, s. 11). 

Gemensamt för barnen är att de lider av sin bristande förmåga att bemästra sina liv, och 
att deras självförtroende under ytan är mycket lågt. Dessutom har de alla behov av att 
vuxna har samma förståelseram och anlägger samma pedagogiska synvinkel (Juul 2005, 
s. 13). 

Här nedan har jag för avsikt att för tydlighetens skull, ta upp ett fåtal av dessa omnämnda 

diagnoser. Jag har valt de primära koncentrationssvårigheter och neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som jag upplever oftast förekommer i texter och som jag frekvent 

hört omtalas i mitt arbete inom förskola och skola. 

2.2.1 ADHD

Debatten har varit stor kring barn med ADHD, som är en av de primära 

koncentrationssvårigheternas mest omtalade och omdebatterade funktionsnedsättningar. 

ADHD har även haft beteckningen, “DAMP” som är ett överlappande begrepp, där 

DAMP även betonar eventuella perceptuella och motoriska problem medan begreppet 

ADHD sätter uppmärksamhetsstörningen i fokus (Gillberg 1996, s. 29). Kärfve (2001) 

kritiserar i sin bok Hjärnspöken, damp och hotet mot folkhälsan starkt diagnostiseringen 

DAMP eller ADHD och refererar dessa svårigheter till sociala faktorer och inte till en 

biologiskt medfödd dysfunktion (Kärfve 2001). Diagnosen DAMP har numera ersatts till 

förmån för den mer internationellt vedertagna diagnosen ADHD, som står för ”Attention-

dificit/hyperaktivity disorder” (Honos-Webb 2008, s. 11). Enligt Honos Webb (2008, s. 

11) yttrar sig ADHD bland annat som bristande uppmärksamhet, impulsivitet och 

hyperaktivitet. Dessa barn kan ha svårt att kontrollera sitt beteende. De stör undervisning 
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eller gruppaktiviteter och har svårt att koncentrera sig på en aktivitet i taget. De har även 

svårt med disciplin och impulskontroll (Honos-Webb 2008, s. 11). Bristen på 

självkontroll leder ofta till att dessa barns relationer till andra människor försämras på 

grund av oförmågan att lyssna. Det blir även svårt att skapa och upprätthålla dagliga 

rutiner (Honos Webb 2008, s. 27). Honos Webb skriver dock även att ”Kliniska 

iakttagelser förmedlar å andra sidan intrycket att individer med diagnosen ADHD också 

tenderar att vara särskilt insiktsfulla, fantasifulla och intuitiva” (Honos Webb 2008, s. 

26). 

Gerland (2009, s. 12) skriver att det finns tre olika kombinationer av problemområden 

inom begreppet ADHD. Den första gruppen omfattar de som främst har 

uppmärksamhetsproblem. Den andra har främst problem med hyperaktivitet och 

impulsivitet och i den sista återfinns de som har problem med alla de tre 

symtomområdena. Konsekvensen blir i alla dessa fall att barnet har svårt att upprätthålla 

en god koncentration och uppmärksamhet på vad som är viktigt i en situation. Gerland 

(2009, s. 12) beskriver fortsättningsvis barn med ADHD som att de kan ha problem med 

att hitta egna intressen, de hänger gärna på andra barns idéer och viljor. Detta kan leda till 

problematiska situationer där barn med ADHD ofta får skulden för upptåg och bus som 

andra barn har regisserat och barnet med ADHD sedan har utfört (Gerland & Aspeflo 

2009, s. 12). 

2.2.2 Autismspektrumtillstånd

Autism är en biologisk avvikelse som inte har en enhetlig symtombild. Men den 

kännetecknas av svårigheter på framförallt tre områden. Dessa är, bristande social 

interaktionsförmåga med problem att kommunicera. Ofta förekommande begränsningar 

när det gäller stereotypa beteenden som t ex intressen och aktiviteter. Bristande exekutiva 

funktioner, dvs de har svårt att planera och styra en målinriktad aktivitet. Detta för att den 

biologiska avvikelsen resulterar i en starkt uppsplittrad upplevelse av omvärlden. 

Personer med autism koncentrerar på detaljer på bekostnad av helheten (Olsson & Olsson 

2007, s. 61). 

Gerland (2009, s. 21) skriver att autismspektrum huvudsakligen utgörs av tre diagnoser 
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vilka är autistiskt syndrom, Aspergers syndrom och autismliknande tillstånd. Den sista 

heter enligt Gerland (ibid) egentligen, Genomgripande störning i utvecklingen utan 

närmare specifikation

Det som diagnoserna har gemensamt är att de har symtom inom tre områden. Barnet 
har:

-Begränsningar i socialt samspel

-Begränsningar i kommunikation

-Begränsningar i intresse och beteende  (Gerland & Aspeflo 2009, s. 21).

Aspergers syndrom används idag för att beskriva människor med speciella 

kontaktsvårigheter, ensidiga intressen och tvångsmässiga upprepningar. Skillnaden 

mellan autism och Aspergers syndrom hos barn kan förklaras med att barn med autism 

inte förstår att andra människor har känslor och tankar medan att barn med Aspergers 

syndrom mycket väl förstår detta, men kan inte leva sig in i hur andra tänker och känner 

(Olsson & Olsson 2007, s. 62).  

Gerland (2009, s. 49) skriver även hon om Aspergers syndrom och 

autismspektrumtillstånd. Enligt henne finns det många liknande symtom som hos barn 

med ADHD. Som till exempel svårigheten med att reglera sin aktivitetsnivå. Gerland 

kallar det för att dessa barn har ”ett nervsystem med skärmsläckare” (Gerland & Aspeflo 

2009, s. 49). Enligt Gerland finns observationer på att barnet glider iväg och tappar 

kontakten med omvärlden när inte något händer som stimulerar dem direkt och till en 

jämn vakenhetsgrad (Gerland & Aspeflo 2009, s. 49). 

2.2.3 Språkstörning

Bruce (2009, s. 67) skriver att ingen stark gräns finns mellan vad som kan kallas en 

typisk språkutveckling, språkförsening och en språkstörning. Bruce (2009, s. 67), påstår 

dock att är det en specifik språkstörning så kan inte bristerna förklaras av bristande 

hörsel, syn eller begåvning. Det kan heller inte bero på omgivningens möjliga brister eller 

språkliga stimulans. Om bristerna gäller förmågan att förstå språk, så kanske barnet 

misstar sig, tappar känsla av sammanhang och blir då okoncentrerat (Bruce 2009, s. 68). 

11



Språkstörning är en vanlig diagnos hos förskolebarn, kanske den allra vanligast menar 

Bruce (2009, s. 68). Det är dock inte helt vanligt att man kopplar ihop språkstörningar 

med koncentrationssvårigheter. Miniscalco (2007, s. 52) har skrivit en doktorsavhandling 

vars övergripande syfte var ”att kartlägga hur språkliga svårigheter hos barn förändras 

över tid och studera sambandet mellan språkstörning och andra tillstånd (t.ex. AD/HD 

och autismspektrumstörning (ADS)) och andra utvecklingsvariabler (t. ex. 

begåvningsnivå)” (Miniscalco 2007, s. 52). Miniscalco (ibid)  säger sig ha funnit klara 

kopplingar mellan unga barn (2,5 år) med språksvårigheter och neuropsykiatriska eller 

utvecklingsmässiga funktionshinder i skolålder. Med andra ord kan en språkstörning 

upptäckt i tidig ålder i grunden bero på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som 

tillexempel ADHD eller en annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med primära 

koncentrationssvårigheter som följd (Miniscalco 2007, s. 52). Miniscalco (2007, s. 55) 

poängterar att dessa barns språkliga och övriga utveckling noggrant behöver följas upp 

från tidig ålder och upp i skolålder. ”De observerade svårigheterna, inklusive svårigheter 

med narrativor, indikerar risk för fortsatta språkliga svårigheter och svårigheter med den 

kommande läs- och skrivinlärningen” (Miniscalco 2007, s. 55). Narrativor har här 

betydelsen berättarförmåga. Kadesjö (2007, s. 114) skriver att många barn med primära 

koncentrationssvårigheter har svårare att lära sig läsa än andra barn. Om ett barn visar sig 

ha stora läs- och skrivsvårigheter är det också vanligt att de har stora 

koncentrationssvårigheter (Kadesjö 2007, s. 114).  

2.3 Social kompetens och barns subjektskapande  

En annan intressant och viktig aspekt i förskolans sociala och gruppskapande aktiviteter, 

där barn ska lära sig respekt och turtagning, träna på empati och konsten att tillhöra en 

grupp, är enligt Lillvist (2009, ss. 183-200) social kompetens. Ett barn med primära eller 

sekundära koncentrationssvårigheter kan enligt Kadesjö (2008, s. 119) ha problem i 

samspel med sin omgivning. Ett barn med koncentrationssvårigheter kan uppfattas som 

om det befinner sig i ett ständigt tillstånd av överaktivitet, springer ofta omkring planlöst, 

vilket kan innebära att det har svårt att utveckla ett socialt samspel med andra, både 

vuxna och barn (Olsson & Olsson 2007, s. 16). 
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Enligt Lillvist (2009, s. 183) har barns samspel varit intressant för forskare och 

pedagoger inom förskolans värld under en lång tid. På 1930-talet grodde ett intresse 

bland socialpsykologer hur större sociala grupper påverkar den enskilda individen och då 

även hur barns egenskaper påverkar dess popularitet och genomslagskraft, vilken position 

barnet får i en större grupp. På 1970- och 80-talet konstaterades att barns sociala beteende 

var ett resultat av hur dess kamratrelationer fungerade. Tills i början på 1990-talet antogs 

det av forskare att den största anledningen till att barn inte blev accepterade av andra barn 

berodde på aggressivt och utåtagerande beteende. Det visade sig dock att även en del 

tysta, passiva och tillbakadragna barn var passiva även socialt, och att bristen på samspel 

gjorde så att de inte fick möjlighet att träna upp sin sociala förmåga eller tillfälle att 

etablera någon vänskapskrets. Enligt Lillvist (2009, s. 185) finns det många bra 

anledningar till att fundera runt begreppet social kompetens och vad det egentligen står 

för. Det finns ingen entydig definition av det, i vårt samhälle så flitigt använda begreppet, 

men på senare år har fokus lagts mer på sociala färdigheter, att kunna upprätthålla 

relationer och att nå sociala mål. Även social problemlösning kan ingå i begreppet social 

kompetens vilket innebär att man kan göra lämpliga sociala bedömningar och handla 

efter dem (Lillvist 2009, s. 185). 

 Social kompetens är dock ett ålders- och mognadsbegrepp (Lillvist 2009, s. 187). Vi har 

inte samma förväntningar ställda på en tvååring som vi har på en sexåring. Tvååringens 

förmåga till självreglering och impulskontroll är inte lika utvecklad som sexåringens. 

Skulle däremot sexåringen uppvisa samma sociala förmågor eller oförmågor som en 

tvååring skulle vi nog anse att sexåringen brister i sina sociala färdigheter (ibid). Enligt 

Lillvist sker så en bedömning av social kompetens alltid mot bakgrund av och med 

hänsyn till den sociala situationen och till vem som utför handlingarna. Man kan vara 

olika kompetent inom olika områden. Generellt är barn kompetenta redan vid födseln och 

den kompetensen utvecklas och förstärks ytterligare i interaktion med föräldrar och andra 

barn (Lillvist 2009, s. 187). Variationerna är dock stora eftersom alla barn har egna sätt 

och olika förutsättningar att bemöta och interagera med sin omvärld. Kadesjö (2007, s. 

119) skriver att barn med primära koncentrationssvårigheter kan ha sociala 

beteendestörningar. Med det menar han socialt oacceptabla handlingar som bryter mot 

sociala överenskomna lagar och regler vi har i en grupp. Dessa kan vara både verbala och 

aggressiva handlingar som försvårar samspel och kommunikation (Kadesjö 2007, s. 119). 
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Enligt Lillvist (2009, s. 188) börjar barn samspela socialt med andra barn vid ungefär två 

års ålder för att sedan hela tiden öka i omfattning och komplexitet. Det är många faktorer 

som ska fungera. Lillvist (2009, s. 188) påstår att skillnaden mellan kompetenta barn och 

mindre kompetenta barn ligger i hur barnen tolkar och bearbetar informationen från den 

sociala omgivningen. Gerland (2009, s. 23) påpekar att en del av diagnoskriterierna för 

barn med primära koncentrationssvårigheter är att de har svårigheter att interagera socialt. 

”Man kan säga att det ofta upplevs av pedagogen som att man måste hålla i hela den 

sociala interaktionen för att den ska uppstå, eller fortgå” (Gerland & Aspeflo 2009, s. 23). 

Lillvist (2009, s. 189) hävdar att ”Barn som inte accepteras av andra barn använder ofta 

samspelsstrategier som är ineffektiva och ser också på sig själva som mindre kompetenta 

och oförmögna att påverka sin situation. Barn som är socialt skickliga har ofta positiva 

förväntningar på sin omgivning och andra människor. Denna positiva förväntan resulterar 

i att barnen själva också beter sig mer positivt, vilket i sin tur leder till att de väcker 

positiva gensvar i sin omgivning” (Lillvist 2009, s. 189). Detta måste förstås som att det 

är i samspel med andra som vi lär känna oss själva, det är i samspel med andra som vi 

utvecklar våra sociala roller och oss själva som individer. 

Detta samspelsresonemang knyter samman med Nordin-Hultmans (2005) teorier i boken 

Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande om hur barns subjektskapande blir till i 

de pedagogiska rum förskola och skola erbjuder. Nordin-Hultaman (ibid) är kritisk mot 

förskolans och skolans institutionella miljö och resonerar runt varför allt fler barn 

diagnostiseras inom genren av primära koncentrationssvårigheter. Hon anser att även om 

man generellt försöker se barnet i ett helhetsperspektiv så tycker hon att man ändå 

förlägger problemen hos barnen, eftersom det är barnet som ska ha en diagnos och inte 

verksamheten som barnet vistas i. Nordin-Hultman (ibid) menar att ett barn inte skapar 

sin självbild av omgivningen utan i och genom de olika aktuella sammanhang och miljöer 

som barnet vistas i. “Ett barn uppstår med nya sätt att vara i nya situationer, i relation till 

de möjligheter, hinder och normer som olika miljöer och aktiviteter utgör” (Nordin-

Hultman 2005, s.183).  Detta kan förklaras med att barn och omgivning, alltså subjekt 

och objekt, ses inte som separata enheter utan som sammanvävda. På detta sätt är barn 

enligt Nordin-Hultman (2005, s.183) helt igenom sociala varelser som aldrig kan bli 

sedda hörda eller förstås utanför ett socialt sammanhang. “Det ger större möjligheter att 
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se handlingar och förmågor – att t.ex. vara koncentrerad eller socialt responsiv eller att 

kunna räkna – som kontextuella eller situerade” (Nordin-Hultman 2005, s. 183). Lite 

tillspetsat säger Nordin-Hultman att förskolans och skolans pedagogik till en viss del 

bidrar till att skapa en del av de brister och problem som den anstränger sig så mycket för 

att avhjälpa (Nordin-Hultman 2005, s. 183). 

2.4 Pedagogiskt arbetssätt

Jag tänker under denna rubrik ta upp de pedagogiska tankar och rekommendationer som 

finns i den litteratur som jag refererat till under huvudrubriken litteraturgenomgång och 

teorianknytning.

När det gäller verksamheters utformning och innehåll skriver Aspeflo (2009, s. 75) om 

hur vi kan arbeta med kommunikation, språk och samspel. Oavsett om man arbetar med 

barngrupper med eller utan barn som har en diagnos, eller står i begrepp att få en diagnos 

så finns det alltid allehanda personligheter och svårigheter och läggningar. Det är alltid de 

vuxnas ansvar och uppgift att se till att barnens möjligheter tas till vara och att barnen 

utvecklas efter sin förmåga och ges alla förutsättningar till kommunikation och lek 

(Gerland & Aspeflo 2009, s.75). Att skapa lekrutiner kan vara ett bra sätt att etablera 

kontakt med barn som har svårt med samspel och kommunikation. Att haka på aktiviteter 

som barnet är intresserat av och på det sättet etablera en kontakt. Att få barnet intresserat 

och medveten om att han eller hon kan påverka den vuxnas handlande genom att han/hon 

själv gör någonting är grundläggande för vad kommunikation handlar om säger Aspeflo 

(2009, s. 78). 

Juul (2005, s. 20) skriver att man i alla lägen ska utgå från det enskilda barnets behov, 

dess specifika svårigheter och dess starka sidor. Enligt Juul (2005, s. 20) kan man tänka 

på att minska mängden stimuli när man vill skapa en kreativ samspelsmiljö, då med de 

beläggen att barn med koncentrationssvårigheter i allmänhet har svårt att sortera i sina 

intryck. Man kan till exempel se till att så få människor som möjligt kommer och går i 

den direkta omgivning som barnen befinner sig i (2005, s. 20). Om barnet är känsligt för 

ljud kan ljuddämpande åtgärder vara bra, som till exempel gummikuddar under stolar, 
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akustik-dämpande material, eller till och med öronproppar eller hörlurar med lugn musik 

till barnet kan vara ett lämpligt hjälpmedel under vissa delar av dagen. Man kan även 

avgränsa barnets visuella intryck med att inte ha onödigt mycket uppsatt på väggarna, 

man kan även ha en skärm uppställd där barnet kan vistas bakom under vissa aktiviteter 

på dagen för att hjälpa till att avskärma intryck och stimuli (Juul 2005, s. 20). Detta får, 

poängterar Juul (2005, s. 20), aldrig användas som straff utan ska vara en tillgång för 

barnet. Även tydlig struktur och scheman för dagen tas upp som ett effektivt hjälpmedel i 

en verksamhet som rymmer barn med koncentrationssvårigheter av olika slag (Juul 2005, 

s. 20).

Kadesjö (2007, s. 53) tar upp svåra situationer för barn med koncentrationssvårigheter. 

Han benämner dem som ”väntan, förväntningar eller val” (Kadesjö 2007,  s. 53). Alla 

barn med koncentrationssvårigheter har svårt att vänta. Vänta på maten, vänta på att alla 

har ätit, vänta på sin tur att tala, vänta på sin tur att göra en lek-aktivitet. I all samvaro 

måste man då och då vänta och stå tillbaka för andra (ibid). Ett barn med 

koncentrationssvårigheter har svårt för det. Andra barn kan fylla dessa situationer med ett 

innehåll, de kan sysselsätta sig tills det är dess tur att tala eller få gå ifrån medans ett barn 

med koncentrationssvårigheter inte klarar av det (ibid). Dessa barn blir enligt Kadesjö 

(ibid) rastlösa och otåliga, de kräver uppmärksamhet. Barnet klarar inte av att skjuta upp 

sina behov eller att hålla tillbaka sina impulser. Istället blir det otåligt och börjar plocka 

med saker, knuffa till någon eller börjar tjata. För att som pedagog hjälpa ett barn i dessa 

typer av situationer säger Kadesjö (2007, s. 55) att man måste först bli medveten om 

vilka situationer som innehåller väntan och även klargöra för sig själv vilka krav man 

ställer på barnet vid dessa situationer. Man bör även utreda vilka situationer som blir allt 

för påfrestande och som man inte bör utsätta barnet för. Barnet kan även behöva konkret 

hjälp att fylla tomrummet som väntan innebär. Pedagogen kan till exempel ta fram något 

material som en handfast hjälp att skapa innehåll av väntanssituationerna (Kadesjö 2007, 

s. 55). Förändringar är en annan typ av situationer som enligt Kadesjö (2007, s. 56) kan 

vara svåra att hantera för barn med koncentrationssvårigheter. Dessa växlingar är särskilt 

uppenbara på förskola och i skola där barnet förväntas följa gruppens rytm och på så sätt i 

princip tvingas från en aktivitet till en annan. I förskolan har dessa förändringar till och 

med fått en specifik benämning nämligen ”övergångssituationer” (Kadesjö 2007, s. 56). 

Ett barn med koncentrationssvårigheter har oftast svårt för att ställa om från en aktivitet 
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till en annan om det nya kommer som ett initiativ från en utomstående. Förändringar 

innebär att man måste lämna något man är bekant med för något man på förhand inte kan 

veta någonting om. Det kräver att barnet skapar en mental bild av vad som kan komma att 

hända och att barnet mobiliserar minnen av liknande situationer för att kunna förstå vad 

det är som kommer att hända. Det är just dessa saker barn med koncentrationssvårigheter 

har svårigheter med enligt Kadesjö (2007, s. 57).  Dessa barn blir ofta ensidiga i sitt sätt 

att leka och i sina val av intressen. En del förändringar är mer eller mindre ofrånkomliga, 

medan andra är mindre nödvändiga och är ofta skapade utifrån de vuxnas behov av 

omväxling eller pedagogiska tankar och ambitioner. ”Variationer i dagsprogrammet på 

förskolan, ommöbleringar i klassrummet, ändrade gruppsammansättningar kan 

ifrågasättas ur denna synvinkel” (Kadesjö 2007, s. 57).

Valsituationer är ytterligare en typ av svåra situationer skriver Kadesjö (2007, s. 58). 

Vardagen är fylld av medvetna och omedvetna val. Att välja fritt kan tyckas positivt men 

är behäftat med svårigheter för ett barn med koncentrationssvårigheter. Det kan handla 

om att barn med koncentrationssvårigheter inte reflekterar över vad det egentligen vill 

göra utan för detta barn är det impulsen i ögonblicket som styr valet för barnet. Att välja 

är att väga konsekvenserna av möjliga handlingsalternativ mot varandra. Att försöka 

förutsäga vad vart och ett av valen ger för upplevelse. För att kunna göra det måste barnet 

kunna relativt snabbt återkalla och reflektera vad tidigare situationer har givit för 

konsekvenser och vad de har inneburit. För de impulsiva barnen styr inte detta utan det är 

upplevelserna i nuet som ständigt styr handlandet, just därför att det är så svårt att göra 

kopplingar mellan tidigare erfarenheter och framtiden, och därmed skapa en inre bild av 

hur en situation kan komma att se ut (Kadesjö 2007, s. 58). Kadesjö (2007, s. 60) menar 

så att vuxna måste ha tydliga ramar och instruktioner, och de måste med gränser minska 

antalet valmöjligheter för barnet. Man hjälper barnet att begränsa antalet valsituationer 

för att barnet ska slippa ta ställning till en massa onödiga alternativ som hindrar 

kreativiteten att ta sig uttryck i någonting konstruktivt. ”Barnet får istället en trygg grund 

att möta det nya ifrån, med möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga”(Kadesjö 2007, s. 

60).    

Gerland (2009, ss. 38-39) resonerar runt hur barn med olika koncentrationssvårigheter 

kan ha svårt att fokusera. Barn med autismspekrumstillstånd kan hyperfokusera på något. 

Detta gäller även somliga barn med ADHD. Datorspel och liknande medier kan sluka 
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dessa barn. Den ljusa, fyrkantiga skärmen med rörligt innehåll suger åt sig barnets 

uppmärksamhet. Detta är svårt att bryta när barnet äntligen hittar något som kvarhåller 

uppmärksamheten. För dessa barn, där det både är svårt att gå in i och att lämna 

aktiviteter, behöver pedagogerna hjälpa till att växla ner och så gradvis förbereda barnen 

att sluta. Ett timglas kan vara ett hjälpmedel att tydliggöra tiden framför datorn eller den 

aktivitet som fångar eller slukar upp barnet. Man måste vid dessa tillfällen även se till att 

det finns tillräcklig med tid för barnet att starta och bromsa aktiviteten, och inte göra 

tidsrymden för kort. För barn med ADHD där det är svårt att koncentrera sig över lång tid 

kan det däremot vara klokt att ha korta och många uppgifter för att underlätta rastlösheten 

(Gerland & Aspeflo 2009, ss. 38-39).    

Nordin-Hultman (2005, ss. 190-191) resonerar inte så mycket runt pedagogiska metoder 

utan snarare miljömässiga metoder. Hon frågar sig hur de pedagogiska miljöerna barnen 

vistas i ser ut och i hur stor utsträckning de kan rymma olikheter av olika slag. Nordin-

Hultman lyfter frågor om hur de pedagogiska rummen präglas av olikhet och variation, 

om det finns rum som erbjuder olika typer av verksamheter, handlingsmöjligheter, och 

arbetssätt. Hon efterlyser möjligheter till olika aktiviteter och projekt som kan pågå 

parallellt i rum med fler betydelser som kan förstås på olika sätt (ibid).   

Sammanfattningsvis så har litteraturen väckt följdfrågor som blir komplexa till sin natur. 

Vad har vi för slags institution i förskolan och vad föder det för slags problem? Är det 

barnen som har svårt att koncentrera sig eller är det förskolan som skapar situationer där 

koncentration inte främjas? Flera olika diskurser konkurrerar om att vara den rådande, allt 

från medicinska synsätt och förklaringsmodeller till olika specialpedagogiska 

resonemang.
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3 Specialpedagogik

Ämnet specialpedagogik har en relativt kort historik anser Olsson & Olsson (2007, s. 61). 

Den hämtar sin teori från ämnen som sociologi, psykologi, filosofi, pedagogik, medicin 

mm. Specialpedagogikens perspektiv har skiftat genom åren. Den har gått från att ha 

medverkat mer till segregering och avskiljning, till att inneha insikter och kunskaper om 

den enskilda individens behov av specialpedagogik utifrån ett inkluderande perspektiv. 

Det innebär att man har börjat analysera personers behov i ett socialt inkluderande 

perspektiv där man tar tillvara på personens resurser i den grupp där personen ingår 

(Olsson & Olsson 2007, s. 113). Vikten av ett relationellt perspektiv betonas inom 

specialpedagogiken, vilket betyder att tyngdpunkten flyttas från personens svårigheter 

mot ett synsätt som mer handlar om samspel mellan de som arbetar med just denna form 

av problematik. Man ser inte barnet eller eleven som problembärare utan fokuserar på det 

ömsesidiga arbetet där det yttersta ansvaret ligger på ligger på förskolan, skolan och 

lärarna. (Person 2008, s. 61). 
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4 Syfte och frågeställningar

Syftet med min uppsats är att ta reda på vilka pedagogiska metoder som finns att tillgå i 

arbetet med barn som lider av koncentrationssvårigheter. Eftersom 

koncentrationssvårigheter kan bero på en stor variation av orsaker och dessutom ta sig 

många uttryck tycker jag att det är ett viktigt ämne att undersöka. Jag har även upplevt att 

i en stor del av den litteratur jag bearbetat och i den forskning som bedrivs så finns ett 

uttryckssätt hos författarna som lägger problematiken hos barnen. Även i mina vardagliga 

kontakter med olika arbetslag och förskolepedagoger kan jag skönja en liknande 

inställning. Jag undrar således, i hur stor utsträckning man kan skapa en verksamhet där 

alla barn får utrymme och mår bra tillsammans? Jag vill undersöka hur en verksamhet 

kan utformas där barn med koncentrationssvårigheter får positiv uppmärksamhet och en 

positiv självkänsla, där förskolepedagoger ser och lyfter såväl utåtagerande barn som 

tysta och medgörliga barn. Jag vill med andra ord undersöka om det finns speciella sätt 

att se, tänka och förstå och på så sätt förmå hjälpa barn med koncentrationssvårigheter. 

Jag har valt att intervjua specialpedagoger med kriterierna att de i grunden har formell 

förskolelärarutbildning med erfarenhet av arbete i eller mot förskolegrupp och sedan även 

tillskansat sig en spetskompetens på olika områden. Mina övergripande frågor till dem 

och det jag vill undersöka med denna uppsats blir därför kort och gott, och med den 

komplexitet det medför. 

      

1. Hur bemöter man som förskolepedagog barn med koncentrationssvårigheter?

2. Hur kan arbetslaget tillsammans skapa en väl fungerande vardag för barn med 

koncentrationssvårigheter i samspel med förskolans verksamhet?
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5 Metod

Under denna rubrik redogör jag för min metod för undersökningen. Jag tänker ta upp 

tillvägagångssätt samt hur bearbetning av data genomförts.

5.1 Förförståelse

Jag har under mina år som student på Södertörns högskola även arbetat aktivt i barngrupp på 

förskola och där har mitt intresse och min insikt växt rörande barn med 

koncentrationssvårigheter och barn i behov av särskilt stöd. Jag har även varit i kontakt med 

två av mina undersökningspersoner i olika arbetssammanhang. Detta innebär en viss subjektiv 

förståelse om personer och om ämnet som sådant innan jag startat min studie. 

Även om jag medvetet försökt vara objektiv i mina intervjuer är jag dock medveten om 

att jag gått in i dessa intervjuer med en viss förförståelse av ämnesområdet, och med en 

egen uppfattning och tolkning, vilket kan ha påverkat mina undersökningspersoner. Kvale 

(2009, s. 260) diskuterar runt den kvalitativa forskningsintervjun med termerna att det är 

önskvärt att ha ”objektivitet som frihet från bias” vilket betyder att kunskapen då är 

oförvanskad av personliga åsikter och fördomar (Kvale & Brinkmann 2009, s. 260). 

Kvale (ibid) menar med andra ord att förväntningar kan inverka på resultatet eftersom 

samspelet mellan intervjuare och undersökningspersonerna blir det som avgör för hur 

resultatet kan komma att se ut (Kvale & Brinkmann 2009, s. 260).

5.2 Metodval

Jag har valt att göra en kvalitativ studie med syftet att göra en jämförelse mellan den 

litteratur som finns att tillgå om koncentrationssvårigheter och den kunskap som finns att 

tillgå i form av specialpedagogers erfarenheter och insikter. Enligt Kvale (1997, s.117) är 
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syftet med den kvalitativa metoden att samla beskrivningar från undersökningspersonens 

värld och sedan ge uttryck åt deras mening. Jag hade således för avsikt att intervjua fyra 

specialpedagoger med erfarenhet av att arbeta med, eller att råda arbetslag som arbetar 

med barn som lider av koncentrationssvårigheter. Intervjuformen är halvstrukturerad eller 

semistrukturerad, det vill säga, jag hade förberett specifika intervjufrågor för att också ha 

utrymme att ställa dessa frågor i den ordning eller med de följdfrågor som situationen 

inbjudit till (Stukát 2005, s. 39). 

5.3 Litteraturanskaffning 

Jag har via Södertörns högskolas databas, samt det allmänna biblioteket sökt relevant 

litteratur för min studie. Jag har även rådfrågat studiekamrater och arbetskollegor. Jag har 

även sökt relevant litteratur på nätet via sökmotorn Google och då använt sökorden; 

koncentrationssvårigheter, ADHD, autismspekrumstillstånd, språkstörning och barn i 

behov av särskilt stöd.  

5.4 Urval av undersökningspersoner

Urvalet av personer har begränsats till just specialpedagoger med kriteriet att de har 

formell förskollärarutbildning, med en påbyggd spetskompetens och att de riktar sitt 

arbete mot eller har erfarenhet av arbete inom förskola. På grund av mitt syfte var just 

specialpedagogers kunskap av intresse då de i större utsträckning har kunskap och 

erfarenheter av barn med koncentrationssvårigheter. Nedan följer en presentation av mina 

undersökningspersoners utbildning och arbetslivserfarenhet inom området.

Undersökningsperson nr 1: Min första undersökningsperson har 12 års erfarenhet som 

specialpedagog, då som ”Tal och Specialpedagog” med sitt arbetsområde riktat mot 

förskola.

 Undersökningsperson nr 2: Min andra undersökningsperson har många års erfarenhet 

som specialpedagog och hennes utbildning har hela tiden växt och växlat. Hon har 

förutom förskollärarutbildningen, universitetsutbildning i psykologi, sociologi, 
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handledning och en processledar-utbildning. Nu arbetar hon som pedagogisk konsult.

Undersökningsperson nr 3: Min tredje undersökningsperson har 10 års erfarenhet som 

specialpedagog. Hennes utbildning var riktad mot barn med utvecklingstörning. Nu 

arbetar hon i olika arbetslag och som pedagogisk ledare. 

Undersökningsperson nr 4: Min fjärde undersökningsperson har 6 års erfarenhet som 

specialpedagog. Hon har gått på en specialpedagogisk utbildning med fokus på 

organisationen som helhet. Hon har även tillskansat sig spetskompetens på arbete med 

barn som har autism och även utbildat sig inom språk och kommunikationshinder samt 

tvåspråkighet. Hon arbetar som pedagogisk konsult.

5.4.1 Intervjuerna

Intervjufrågorna hade för avsikt att röra sig runt ämnet koncentrationssvårigheter, hur 

dessa specialpedagoger definierar koncentrationssvårigheter, och de pedagogiska tankar, 

metoder och erfarenheter dessa pedagoger har tillskansat sig. Jag har sedan haft för avsikt 

att jämföra de resultat jag fått fram i mina intervjuer och redogöra för dem. 

Intervjuerna ägde rum på undersökningspersonernas respektive arbetsplatser. Alla 

undersökningspersoner hade tillgång till ett samtalsrum där vi kunde tala ostört. 

Intervjufrågorna var halvstrukturerade, vilket innebär att jag hade en intervjuguide som 

jag följde men samtalstonen var öppen och det gav mig möjlighet att ställa följdfrågor vid 

behov. Kvale (1997, s.117) påstår att om man använder sig av en halvstrukturerad 

intervjuform så går det att anpassa frågorna och samtalet till omständigheterna och din 

aktuella undersökningsperson. Jag valde att spela in mina intervjuer. Ljudinspelningen 

var ett bra arbetshjälpmedel då jag kunde spela upp vissa stycken flera gånger och på så 

sätt vara säker på att informationen från undersökningspersonen var korrekt uppfattad. 

Samtidigt får jag med speciella uttryck och betoningar som undersökningspersonen 

använde för att bekräfta eller förtydliga viktiga åsikter (Kvale & Brinkmann 2009, s. 

117). 

5.4.2 Bearbetning och analys
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Intervjuerna spelades in och jag har lyssnat på dem ett par gånger innan de till slut 

transkriberades för hand. Med dessa transkriptioner framför mig har jag sedan 

sammanställt resultaten av intervjuerna. Många av undersökningspersonernas åsikter var 

mycket lika varandra och ibland var undersökningspersonerna även av helt samma åsikt. 

Intervjuerna har haft en resonerande form över sig, det har förts långa resonemang runt 

många av frågeställningarna. Därför har jag inte återgett alla intervjusvaren ordagrant 

utan försökt finna den gemensamma kärnan i svaren och redogjort för dem. Enligt Kvale 

(2009, s. 221) kan man med meningskoncentrering dra samman 

undersökningspersonernas yttranden till kortare formuleringar. De åsikter som däremot 

skiljer sig åt, alternativt de åsikter som undersökningspersonen återkommit till eller 

uttryckt som mycket viktiga har jag återgett i citatform. Dessa sammandrag och de 

ordagranna citaten blev underlag till det resultat jag kommer att presentera under rubriken 

resultat. 

5.5 Studiens tillförlitlighet

Validiteten utgörs av i vilken utsträckning studiens metod undersöker det den är tänkt att 

undersöka, vad som är gällande (Kvale & Brinkmann 2009, s. 268). Reliabiliteten innebär att 

det finns en god tillförlitlighet i den utförda studien (Kvale & Brinkmann 2009, s. 263). 

Generaliserbarheten innebär att man kan dra allmänna slutsatser utifrån resultatet till andra 

liknande grupper eller en hel population (Kvale & Brinkmann 2009, s. 280). Kvale (2009, s. 

260) ställer sig frågande till om kunskap producerad genom intervjuer kan vara objektiv. Han 

menar att man kan tala om reflexiv objektivitet, på det sättet att man reflekterar över sina egna 

bidrag och tankar till produktionen av kunskap (Kvale & Brinkmann 2009, s. 260). Om man, 

likt ur en hermeneutisk synvinkel, strävar efter en känslig medvetenhet om sina fördomar, sin 

subjektivitet, så är det detsamma som reflexiv objektivitet (Kvale & Brinkmann 2009, s. 260). 

Min studies validitet kan ifrågasättas då min förförståelse och mitt egna engagemang i ämnet 

kan ha bidragit till att det blivit feltolkningar i materialet, även om jag försökt ställa mig 

objektiv till ämnet och haft intentionen att bara lyssna på undersökningspersonernas åsikter i 

studien. Jag har även under undersökningens gång gått tillbaka till studiens syfte för att 

fastställa att syftet uppnåtts. Reliabiliteten är här beroende av hur transkriberingen av 

intervjuerna gått till. För att inte missa eller glömma viktiga detaljer spelades intervjuerna in, 

för att sedan transkriberas för hand. Eftersom undersökningspersonerna är så få till antal och 
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för att minska risken för misstolkningar så har många citat tagits med i slutresultatet. Vad det 

gäller generaliserbarheten så är denna studie kvalitativ och undersökningsunderlaget alldeles 

för litet för att några allmänna slutsatser ska kunna dras.   

5.6 Forskningsetik

För att kunna genomföra mina intervjuer så etiskt som möjligt har jag försökt att uppfylla de 

forskningsetiska riktlinjer som Kvale (2009, s. 84) förordar. Enligt dessa riktlinjer skall fyra 

huvudkrav uppfyllas. Dessa är: informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

forskarens roll (Kvale & Brinkmann 2009, s. 84). Informerat samtycke innebär att man 

informerat undersökningspersonerna om undersökningens syfte, samt vilka villkor som gäller 

för den aktuella undersökningen och att undersökningspersonerna har rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst. Samtycket går även ut på att ett medgivande ska inhämtats från 

undersökningspersonerna (Kvale & Brinkmann 2009, s. 87). Samtliga undersökningspersoner 

har gett sitt samtycke till att medverka i denna undersökning och jag har informerat 

undersökningspersonerna om undersökningens syfte och att det är frivilligt att delta. 

Konfidentialitet handlar om att de uppgifter som undersökningspersonerna lämnar ska 

hanteras konfidentiellt. Eventuell privat information som kan identifiera deltagaren i 

undersökningen ska tas bort (Kvale & Brinkmann 2009, s. 89). I min undersökning har det 

material som samlats in avidentifierats och raderats allteftersom materialet har behandlats och 

färdigställts. Konsekvenser handlar om att forskaren är skyldig att ta de möjliga 

konsekvenserna i beaktande, inte bara för de personer som deltar i studien utan också för den 

grupp som studien representerar. Man bör som intervjuare ha en grundlig kunskap om 

undersökningsområdet (Kvale & Brinkmann 2009, s. 90).  Det sista huvudkravet är forskarens 

roll och med det menas enligt Kvale (Kvale & Brinkmann 2009, s. 91) forskarens roll som 

person. Dennes moraliska ansvar, integritet och förmåga att utan förvanskning använda den 

information undersökningspersonen tillhandahåller (Kvale & Brinkmann 2009, s. 91).  
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5.7 Metoddiskussion

Mitt  val,  att  intervjua  specialpedagoger  anser  jag  varit  en  bra  metod  att  få  en  djupare 

förståelse  till  problematiken  runt  förskolan  som  institution  i  relation  till  barn  med 

koncentrationssvårigheter. Jag har även sökt litteratur relevant för studien och som jag tyckt 

stå för fler olika åsikter eller i viss mån har haft olika infallsvinklar.  Syftet med intervjuerna 

var att ta del av hur dessa specialpedagoger tänker, resonerar kring, råder andra att handla 

eller handlar själva i ett arbete med barn som lider av koncentrationssvårigheter. Jag ville 

även veta vad de tror att koncentrationssvårigheter kan bero på, något jag i stort tycker att 

intervjuerna  har  uppfyllt.  Dessa  intervjuer  i  kombination  med den bearbetade  litteraturen 

ligger som grund till resultatet och diskussionen i mitt examensarbete.

6 Resultat

Under denna rubrik presenterar jag mitt resultat utifrån en sammanfattning av de 

specialpedagogers åsikter och erfarenheter som jag fått reda på under mina intervjuer. Jag 

går igenom materialet fråga för fråga.

6.1 Definition av koncentrationssvårigheter

Under denna rubrik presenterar jag en sammanfattning av den definition av 

koncentrationssvårigheter som mina undersökningspersoner hade en praktisk eller 

teoretisk uppfattning om.

Definitionen koncentrationssvårigheter beskrevs av alla undersökningspersoner som 

svårigheter med motivation eller som motivationsbrist och även som situerade 

svårigheter. Alla mina undersökningspersoner var lite försiktiga med att definiera 

begreppet koncentrationssvårigheter. Det var dels den första frågan som berörde ämnet 
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för intervjun och ingen var riktigt säker på vad jag menade med 

koncentrationssvårigheter. Svaren blev i början lite svävande. Ingen av de fyra 

undersökningspersonerna ville gå in på kliniska kriterier av de primära 

koncentrationssvårigheterna men de hade så småningom många exempel på hur 

koncentrationssvårigheter kan se ut kontextuellt. Alla undersökningspersoner beskriver 

motivation och motivationsbrist, eller övriga situationer som skapar svårigheter. Det är 

enligt undersökningspersonerna vanligt att barn kan fungera och koncentrera sig i vissa 

situationer men inte alls i andra. Förutom ovanstående åsikter kommenterades även;

Undersökningsperson 1 har ett exempel på ett barn som inte alls kunde fokusera i 

förskolan verksamhet men kunde sitta och titta på tv hemma i timmar. “Då visste jag att, 

ja, han kan sitta stilla på rumpan om det runt om fångar tillräckligt mycket. Men jag vet 

också att det krävs väldigt lite för att något ska distrahera”.

Undersökningsperson nr 2 var utöver insikterna om motivationsbrist och situerade 

svårigheter mycket tydlig med att barnen inte ska bedömas utan att det i så fall är 

verksamheten som behöver stöd.

Undersökningsperson 3 talar om barn som “talar om och vet vad de vill, men klarar inte 

riktigt av att göra det de vill, för att de hamnar i konstanta konflikter”.

Undersökningsperson 4 säger, “Ibland kan de koncentrera sig på det de tycker om, men 

inte på det vi erbjuder.” 

6.2 Möjliga orsaker till koncentrationssvårigheter

Under denna rubrik presenterar jag en sammanfattning om vad orsaken till 

koncentrationssvårigheter kan vara för barn i förskolan enligt mina fyra 

undersökningspersoner.

De medicinska, neuropsykiatriska orsakerna vill inte heller undersökningspersonerna 

diskutera. Det tycks vara en allmän uppfattning att man som pedagog inte vill spekulera i 
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dessa diagnoser. Däremot kan alla undersökningspersoner se och kommentera kopplingar 

mellan stress och koncentration. Man kan som barn ha upplevt ett trauma och har därav 

inte förmått uppbåda fokus och koncentration. 

Undersökningsperson nr 1 säger att “Det medicinska, neuropsykiatriska spektrat ger jag 

mig inte in på, det kan jag för lite om”. Men hon konstaterar att det finns många 

miljömässiga spekulationer runt barn med koncentrationssvårigheter, rörande allt från 

svåra hemförhållanden till kost, sockerintag, tillsatser som E-ämnen i maten och 

solningens vara eller inte vara. Undersökningsperson 1 känner empati med föräldrar som 

översköljs med forskarrön och en ständigt återkommande mediedebatt om våra 

levnadsvanor och dess påverkningar på dessa barn.

Undersökningsperson nr 2 har en, stark åsikt oavsett faktorer till problemen, ”Vi vuxna 

äger problemet!” det vill säga, vi vuxna, föräldrar som pedagog, bär ansvaret.

Undersökningsperson nr 3 säger dock att det har med funktioner i hjärnan att göra, men 

exakt vad och hur har hon inte klart för sig, “men det är jag ändå inte behjälpt av som 

pedagog”. 

Undersökningsperson nr 4 säger att till en viss del är det situationerna som ger 

koncentrationssvårigheterna. “Vi måste diskutera vårat uppdrag på förskolan, det är inte 

många år våra barn är här, bara fem år. Det måste vara fem bra år.”

 

6.3 Förhållningssätt och bemötande

Under denna rubrik presenterar jag en sammanfattning om respondenternas tankar runt 

förhållningssätt och bemötande, deras erfarenheter och det som har varit viktigast för dem 

att reflektera över.

Att förmedla tydlighet har gått som en röd tråd genom alla mina undersökningspersoners

uppfattning. Man ska även hitta det som fungerar och göra mer av det. Alla fyra 
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undersökningspersoner har förtydligat att det är oerhört viktigt att känna att man lyckas. 

Se vad barnet är bra på. En positiv människosyn efterlyses starkt.

Undersökningsperson nr 1 säger ”Se till att skapa situationer som fungerar och utvidga 

det som går bra”. Se till barnets behov och goda förutsättningar. Undvik misslyckanden! .

Undersökningsperson nr 2 säger ofta att man ska lära känna barnet och skaffa sig 

ledtrådar på det sättet. Hon förtydligar angående koncentrationssvårigheter att “det 

handlar inte om något man kan träna bort utan det behövs andra sätt”. “Generellt, se vad 

barnet är bra på”.

Undersökningsperson nr 3 säger att “man måste vara beredd att tänka lite annorlunda”. 

Vilka strategier är bra och vilka är dåliga?. Gör mer av det som går bra. Granska dig själv 

som pedagog lite kritiskt. “Vad behövs för att barnet ska må bra”.  

Undersökningsperson nr 4 är tydlig med att medkänsla och nära relationer mellan barn 

och pedagog är viktigt. Förmågan att förmedla både tydlighet och tillit. 

6.4 Verksamhetens anpassning

Under denna rubrik redogör jag för vad mina undersökningspersoner anser om 

verksamhetens anpassning och vad som kan göras för barn med 

koncentrationssvårigheter inom verksamhetens ramar.

Här kommenteras struktur, en tydlig struktur efterlyses av alla undersökningspersoner.

Utöver detta så kommenterades även;

Undersökningsperson nr 1 tycker även att man ska fundera mycket över den visuella 

strukturen, hur mycket visuell stimuli finns i rummen? Skala bort överflöd. Tydlig 

struktur i allt! Allt från hur man förvarar material till hur man strukturerar upp dagarna. 
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Tydlig information från pedagoger så att dagens innehåll är tydlig för vart barn alla dagar 

i veckan. Även när man gör något som går ”utanför ramarna”, det vill säga något som 

sker för att tillfället bjuder på det så måste även denna händelse ske med tydlig struktur 

och med tydlig information. Undersökningsperson 1 ger ett exempel; Även om man alltid 

äter vid bord, sittandes på stolar så kan man någon gång ha en ”inflykt” dvs en utflykt 

inomhus, då man äter på golvet på filtar eller dylikt. Detta går bra även i en verksamhet 

som rymmer barn med koncentrationssvårigheter om man gör det med tydlig information 

och under tydlig pedagogisk ledning. Man kan förklara fenomenet och berätta att detta är 

roligt och tokigt och att just idag gör vi så här. Andra dagar sitter vi vid borden, men just 

idag sitter vi på golvet osv... ”Man kan till och med ta kort och dokumentera tillfället för 

att det var så tokigt”. 

Undersökningsperson nr 2 anser att när en verksamhet inte fungerar så beror det först och 

främst på oförståelse och okunskap. Har man ingen förståelse för svårigheterna så 

fungerar inte verksamheten. Undersökningsperson nr 2 har ett uttryck, ”verksamhet i 

behov av särskilt stöd”, det är något hon har sett förekomma. När pedagogerna fått hjälp 

till kunskap och struktur så har barnens koncentrationssvårigheter kanske inte alltid 

försvunnit, men åtminstone inte varit ett problem längre.

Undersökningsperson nr 3 pratade mycket om tydliggörande strategier. Till exempel så 

kan ett tidur vara till hjälp för att visa hur länge en samling kommer att pågå, eller hur 

länge man ska sitta framför datorn eller hur länge man förväntas vänta på någonting. 

Uttryck som “sen” eller “om en stund” kan vara oförståeliga och frustrerande för barn 

med koncentrationssvårigheter. “Kan jag göra detta tydligt för barnet?” är en bra fråga 

enligt undersökningsperson nr 3. 

Undersökningsperson nr 4 säger att om en verksamhet absolut inte fungerar så 

rekommenderar hon att man “upplöser den.” “Man måste vara noga med konstellationen 

på en avdelning, man bör komplettera varandra”. 
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6.5 Pedagogiska tankar runt arbetslagets insatser

Under denna rubrik redogör jag för hur mina undersökningspersoner anser att arbetslaget 

kan arbeta tillsammans för att skapa en positiv arbetsmiljö och en fungerande 

förskolegrupp som kan rymma barn med koncentrationssvårigheter.

En övergripande åsikt har varit att man bör dela upp sig i mindre grupper när man arbetar 

med barn som lider av koncentrationssvårigheter. Att ta vara på ”lika/olika” är en tanke 

som finns befäst hos alla mina undersökningspersoner, alla är vi bra på något. Att se och 

lyfta positiva egenskaper är viktigt. I tillägg till de gemensamma åsikterna nämndes även;

Undersökningsperson nr 1 säger att en bra tanke för pedagoger till barn med 

koncentrationssvårigheter är att ”starta i slutet”. I stället för att låta ett barn med 

koncentrationssvårigheter ständigt påbörja en samling för att sen få gå ut därför att barnet 

inte orkar hålla upp koncentrationen och börjar störa alla andra, låt istället barnet komma 

in mot slutet av samlingen. På det sättet har barnet lyckats med att slutföra en samling 

och kan gå därifrån med en känsla av delaktighet och av att ha lyckats. 

För undersökningsperson 2 var det viktigt att man som pedagog verkligen lär känna och 

ser varje barn och på så sätt lättare kan förstå barnets behov, dess kompetenser och dess 

svårigheter. ”Lär känna barnet och försök att förstå barnet och försök förstå det barnet 

förstår”. 

Undersökningsperson nr 3 tycker att man ska försöka sluta en aktivitet när den är som 

bäst. Sluta sjunga i samlingen medans det fortfarande är roligt! Sluta med gymnastik och 

rörelse medan alla kan gå därifrån glada. På det sättet känner både barn och pedagoger att 

de har lyckats med att genomföra och avsluta en lyckad aktivitet. “Det kräver gott 

samarbete och närvaro att känna när det är dags att bryta”. 

Undersökningsperson nr 4 har en stark åsikt att arbetslaget måste förstå att de är en del av 

problematiken, ”Barnet är ingen ö för sig, utan det är ett samspel som måste fungera”. 
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7 Diskussion

“Likhet är normen och olikhet förstås inte som olikhet utan som avvikelser” Nordin- 

Hultman (2005, s. 190). 

Mitt syfte och min ursprungsfråga med denna uppsats har handlat om hur en 

förskoleverksamhetverksamhet kan utformas för att passa alla barn, med andra ord, även 

klara av att inkludera barn med koncentrationssvårigheter. Frågorna jag valde att besvara 

var, dels om pedagogers olika slags strategier i bemötande och förhållningssätt utgör 

någon skillnad och dels hur arbetslagen gemensamt kan tänka och handla i bemötandet av 

barn med koncentrationssvårigheter. 

Frågorna till mina undersökningspersoner har berört bemötande och förhållningssätt i 

relation till barn med koncentrationssvårigheter. Resultatet har sammanfattningsvis varit 

att en nära relation och ett salutogent förhållningssätt, där goda egenskaper belyses mer 

än eventuella brister är positivt. Kärlek och respekt föder kärlek och respekt tillbaka. Att 

svara på hur verksamheten bör se ut och vad som krävs av dig som pedagog var även det 

förhållandevis lätt att svara på för mina undersökningspersoner, sammanfattningsvis kan 

det uttryckas i struktur och tydlighet, kunskap och kompetens, tålamod och förståelse. 

Med andra ord visar resultatet att det finns många bra metoder, men att de måste anpassas 

för varje individ och varje situation. Det bör enligt mina undersökningspersoner finnas ett 

samspel mellan barn och pedagoger och även mellan barnet och dess kamrater. Ett 

positivt tillåtande förhållningssätt gentemot inte bara barn med koncentrationssvårigheter, 

utan mot alla barn skapar en acceptans för varandras olikheter. Resultatet har varit enigt 

angående det praktiska tillvägagångssätten och det salutogena förhållningssättet men har 

skiljt sig något åt när det gäller koncentrationssvårigheternas ursprungliga anledningar 

där spekulationerna var mycket försiktiga och trevande. 

Jag kan efter mina intervjuer konstatera att mina undersökningspersoner tänker liknande 

runt barn med koncentrationssvårigheter. De har alla uppfattningen om att 
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koncentrationssvårigheter är ganska vanligt förekommande i förskolan, men att det inte 

nödvändigtvis behöver ses som ett problem. Ett klart önskemål om ett synsätt där 

olikheter berikar finns, även en klar uttalad åsikt om att det är verksamheten som ska 

klara av barnen, inte barnen som ska klara av verksamheten. Att vi ska klara av olikheter 

och ta till vara på dem är en åsikt som oftast benämns som en självklarhet, men det är 

svårt att förklara hur detta ska ske. Inom konstruktivismen säger man att all kunskap är 

socialt konstruerad och kan därför aldrig avspegla en entydig verklighetsbild. Nordin- 

Hultman (2005, ss. 190-191) resonerar kring olikheter och pedagogiska miljöer, hon 

menar att skolan och förskolan delar ett progressivistiskt idéarv, och att detta idéarv bär 

på ett frihetstema. Vi har i förskolans värld en allmän önskan och strävan om att barn ska 

ha ett tydligt inflytande och en frihet att välja själva och på så att utveckla sin 

självständighet. Nordin-Hultman (ibid) menar dock att detta frihetstema blir omöjligt att 

uppnå med bakgrund av att marginalerna av barns inflytande är mycket små och att de 

pedagogiska rum som finns att tillgå har svårt att rymma barns olikheter (ibid). Denna 

åsikt kan jag skönja även hos mina undersökningspersoner, det finns en stark strävan och 

en idé om olikheter som berikar, men även en medvetenhet om att situationerna kan vara 

mycket svåra och att den rutinbundna vardagen på förskolan är statisk och ibland 

stigmatiserande för barn och då i synnerhet barn med koncentrationssvårigheter. 

Alla undersökningspersoner är överens om att motivation och motivationsbrist är en 

tydlig del av problematiken för barn med koncentrationssvårigheter och att det är något 

som barnen behöver hjälp med. De nämner vid upprepade tillfällen även att situationernas 

karaktär är viktiga, om är det lugnt eller stökigt, stressigt eller harmoniskt i barnets 

vistelse miljö, vilket också påverkar barnets förmåga till koncentration. Detta stämmer 

överens med Kadesjös (2008, s. 17) resomenang runt att motivation, typ av uppgift och 

att beroende på hur situationen ser ut, påverkar barnets förmåga till koncentration 

(Kadesjö  2008, s. 17).  

Ett förhållningssätt som förmedlar medkänsla och nära relationer har varit ett tema som 

alla fyra undersökningspersoner på olika sätt och i olika termer nämnt som positivt. Att 

lära känna barnet väl, att förmedla kärlek och stöd i både konflikter och välfungerande 

situationer är enligt alla undersökningspersonerna viktigt. Lär känna barnet och lär dig 

förstå det barnet förstår var en kommentar från undersökningsperson nr 2. Detta kan man 
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även hitta i litteraturen “[...] med kunskap om funktionsnedsättningarna kan vi ge de här 

barnen ett mer anpassat bemötande. Vår förståelse av vad svårigheterna innebär för 

barnet skapar förutsättningen för ett empatiskt förhållningssätt som hjälper barnet att få 

fler positiva erfarenheter” (Gerland 2009, s. 19). Gerland (2009, s. 64) skriver även om 

att många av dessa barn bara bryr sig om vuxna som de upprättat en känslomässigt 

bärande relation med, vuxna som de knutit an till (ibid).   

När det gäller verksamhetens utformning och arbetslagets samarbete så har tydlig struktur 

och tydliggörande strategier varit ett återkommande tema alla varit överens om. Tydlighet 

i allt från visuella stimuli till rutiner och direkta tilltal och resonemang. Kadesjö (2008, s. 

165)  skriver att barn med stora koncentrationssvårigheter behöver hjälp med att sortera 

intryck och skapa struktur i sin kaotiska värld. Strukturen ger barnet en trygg och välkänd 

grund att stå på, då bättre rustad att möta nya saker (ibid).

Att förmå fömedla känslan av att det enskilda barnet och även hela barngruppen har 

lyckats är en starkt befäst åsikt hos alla mina undersökningspersoner. Kanske den åsikt 

alla varit mest tydligt eniga om. Uttrycket “att lyckas” har förekommit i alla intervjuerna. 

Att lyckas innebär en känsla av att vara kompetent, vilket enligt mina 

undersökningspersoner leder till en ökad självkänsla och bättre förutsättningar till fler 

lyckade intentioner. Det skapar en spiral uppåt medan känslan av att misslyckas och att 

inte vara betrodd med ansvar eller att vara okompetent skapar negativa spiraler och 

resulterar i fler misslyckanden och i en dålig självkänsla.  Lillvist (2009, ss. 191-194) 

skriver om social kompetens, för henne handlar det mycket om barnen lyckas ha ett 

socialt samspel med sin omgivning. Hon påstår att barn som är i behov av särskilt stöd 

inte har lika många kompisar som barn som inte är i behov av särskilt stöd. Hon säger 

även att hur barn leker med varandra, själva kvalitén på samspelet har betydelse för 

barnets självkänsla och på det sättet även betydelse för barnets framtida utveckling och 

liv (ibid). Även här samstämmer mina intervjuer med Lillvists (ibid) åsikter på det sättet 

att definitionen av att lyckas mer ligger på känslan än på handlingarna. Även om det är 

handlingar som beskrivs i uttrycket “att lyckas” så är det känslan av att lyckas som alla 

undersökningspersoner tycker är viktig. 

Undersökningsperson 2 och undersökningsperson 4 har starkt uttryckt vikten av att 
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arbetslagen måste granska sig själva, att ett barn inte nödvändigtvis är i behov av särskilt 

stöd utan att det kan röra sig om en verksamheten som är i behov av särskilt stöd. Att 

“arbetslagen måste förstå att de är en del av problematiken, barnet är ingen ö för sig, utan 

det är ett samspel som måste fungera” (undersökningsperson 4). Dessa tankar går i linje 

med Nordin-Hultmans (2005, ss. 102-107) åsikter. Hon lägger mycket konsekvent 

problematiken från barnen till miljön, i de pedagogiska rum som barnen vistas i, och de 

pedagoger som ingår i miljöbilden. Nordin-Hultman (ibid) resonerar runt hur förskolans 

miljöer och traditioner ser ut och varför det är så i ett sociokulturellt perspektiv. Hon 

påstår bland annat att styrningen i vardagen ligger i regler och rutiner och att makten inte 

knyts till de enskilda pedagogerna. “Maktens ansikte i förskolan har därmed blivit 

osynligt och otydligt” (Nordin-Hultman 2005, s. 105). Hon menar att det finns en 

orubblig makt i rutiner och planeringar som både barn och pedagoger är underkastade och 

styrda av. För övrigt så finns det enligt Nordin-Hultman (2005, s. 105) förvånansvärt 

starka regleringar av tid och rum i förskolan. Den sammanhållna barngruppen är en 

utgångspunkt och en självklarhet för planeringen som följer dagliga rutiner i given 

ordning med relativt många övergångar. Planeringen av tid och dagsprogram blir en 

miljöfaktor som bestämmer när och i hur stor utsträckning barnen har tillgång till olika 

material och olika aktiviteter. Detta i sin tur skapar enligt Nordin-Hultman (ibid) ett 

alldeles för litet utrymme för barnets egen kontroll av sin vardag vilket medför ett litet 

utrymme för eget inflytande och kräver ett stort mått av anpassning av varje barn.            

Ur ett sociokulturellt perspektiv då fenomen belyses ur olika riktningar, både historiskt och 

kulturellt och med en konstruktivistisk syn på lärande tror jag att det viktigaste är att förstå att 

lärande och kunskap sker i samarbete, i  en kontext och inte individuellt.  Jag tror även att 

genom att synliggöra vilka olika fenomen och diskurser som ryms inom förskolans ramar ger 

man pedagoger större möjlighet till reflektion samtal och handlingsutrymme. På så sätt kan 

förhållningssätt  förändras och förutsättningar för att  olikheter får finnas till  på riktigt  kan 

uppstå.  Jag  tänker  avsluta  min  uppsats  med  ett  citat  som jag  upplever  som positivt  och 

tänkvärt. “Utgår vi från skillnaderna mellan oss själva och den vi möter, skapar vi ett avstånd 

till  den andre. Betonar vi däremot likheterna, öppnar vi oss och går den andra till  mötes” 

(Olsson & Olsson 2007, s. 31).
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8 Sammanfattning

Koncentrationssvårigheter har diskuterats ur olika perspektiv och har problematiserats på 

olika sätt. Ett synsätt är att lägga största problembilden hos barnet oberoende av omgivningen. 

Termerna som används som en förklaringsmodell kan till vara uppmärksamhetsstörning, 

impulsivitet, svårigheter att finna lämplig aktivitetsnivå, svårt att förstå regler och 

instruktioner (Kadesjö 2007). Andra lägger hela problembilden på förskole- och skolmiljön. I 

detta fall syftar den då rådande diskursen på den pedagogiska miljön och organisationen av tid 

och rum (Nordin-Hultman 2005). 

Min erfarenhet är dock att oberoende av anledningen så kämpar dessa barn, men känner sig 

ofta ganska misslyckade.   

Syftet med studien är att undersöka hur specialpedagoger resonerar och problematiserar runt 

begreppet koncentrationssvårigheter. Jag vill även undersöka om det finns något sätt att tänka 

och handla som främjar barn med koncentrationssvårigheter, hur en verksamhet kan se ut och 

hur man som pedagog kan vara en tillgång.

Jag kan efter de intervjuer jag gjort konstatera att koncentrationssvårigheter, enligt mina 

undersökningspersoner, är relativt vanligt i förskola och skola. Jag kan också konstatera att 

orsaken och anledningen till koncentrationssvårigheter kan vara svåra att enas om, många 

diskurser konkurrerar om att vara den rådande. Resultatet angående förhållningssätt och 

pedagogiska metoder har sammanfattningsvis varit att det finns många bra metoder men att de 

måste anpassas för varje individ och varje situation. Det bör enligt mina 

undersökningspersoner finnas ett samspel och en nära relation mellan barn och pedagoger. 

Det kan även behövas hjälp till samspel mellan barnet och dess kamrater. Ett positivt 

tillåtande förhållningssätt gentemot inte bara barn med koncentrationssvårigheter, utan mot 

alla barn skapar en bättre acceptans för varandras olikheter.

Nyckelord;  Koncentrationssvårigheter,  primära  koncentrationssvårigheter,  förhållningssätt 

och bemötande.
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