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Sammanfattning 

Jag har valt att göra en studie som handlar om pedagogernas tankar och erfarenheter om barn i 

koncentrationssvårigheter på förskolan. De deltagande pedagogerna är verksamma i yrket och har 

blandade yrkesbakgrunder och erfarenheter. Syftet med denna studie är att ta reda på hur pedagogerna 

definierar barn i koncentrationssvårigheter och i vilka situationer eller sammanhang dessa utmärker sig 

samt hur pedagogerna möjliggör en god lärandemiljö. Efter att ha presenterat olika aspekter om 

koncentrationssvårigheter har jag valt att utgå ifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

systemteori, för att få en förförståelse för hur olika aspekter och sammanhang kan upprätthålla och 

samverka kring barn i koncentrationssvårigheter. Jag har utgått ifrån en fenomenologisk metod när jag 

genomfört min studie. I resultatet har jag valt att lyfta fram pedagogernas olika tankar och 

erfarenheter. En del i urvalsgruppen definierar barn i koncentrationssvårigheter, när ett barn har 

svårigheter med att fokusera och följa instruktioner eller när barnet inte är tillräckligt intresserad av en 

aktivitet, som blir mer framträdande vid; övergångarna, när det är stora barngrupper och när det fattas 

personal på avdelningen. Pedagogerna delar in barnen i mindre grupper under dagen och de lyfter även 

vikten med en god lärande miljö. Detta bidrar till att alla barnen inte alltid är på samma plats hela 

dagarna och barnen blir lugnare och kan koncentrera sig bättre. I diskussionen har jag lyft fram att 

koncentrationssvårigheter är ett stort och komplext ämne och de bakomliggande aspekter som bidrar 

till koncentrationssvårigheter är sammansatt av olika faktorer som påverkar varandra på olika vis. Det 

är viktigt att ha ett öppet system, för att skapa förutsättningar och ge möjligheter till utveckling för alla 

barnen och även se det egna förhållningssättet i relation till barnet på ett reflekterande sätt. 
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Förord 

Jag vill börja med att tacka alla pedagoger som ställt upp och deltagit i denna studie. Utan Er 

öppenheten om barn i koncentrationssvårigheter hade jag inte kunnat genomföra denna studie.  

Jag vill frambringa ett stort tack till min handledare Jaana Zaino. Utan dina tankar och synpunkter 

hade detta arbete varit svårt att genomföra. En bättre handledare hade jag aldrig kunnat få. 

Jag vill också rikta ett stort tack till Eric Fredholm, som hjälpt mig med all korrekturarbetet. 

Sist men inte minst, vill jag av hela mitt hjärta tacka min underbara man Ibrahim, för all den stöd och 

uppmuntran jag fått av dig under hela utbildningens gång. Tack för att du gav mig modet att söka till 

lärarutbildningen! Utan min familj hade jag aldrig kunnat klara av denna långa resa på egen hand. 

Tack för att ni finns i mitt liv! 
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Inledning 

Bakomliggande aspekter som bidrar till koncentrationssvårigheter är sammansatt av olika faktorer som 

påverkar varandra och samverkar på olika vis (Kadesjö, 2007). Även studier gjorda i USA visar att det 

finns flera bakomliggande faktorer som kan bidra till att ett barn får beteendeproblem. Exempel på 

dessa faktorer är barnets kön och etniska ursprung, föräldrarnas socioekonomiska bakgrund, 

lågutbildade mödrar och även lågt kvalitativt föräldraskap har stor påverkan på vilket beteende barnet 

uppvisar (Morgan, Farkas, Hillemeier & Maczuga, 2009). Har ett barn stora och varaktiga 

koncentrationssvårigheter kan det påverka hela deras personlighetsutveckling (Olsson & Olsson, 

2007).   

Under utbildningens gång har jag haft verksamhetsförlagd utbildning; VFU både på olika förskolor 

och i förskoleklasser. Där har jag stött på en del barn som varit ”lite mer” än det vanliga. I olika 

sammanhang verkar ett barn fokuserat på det den har framför sig och samma barn i annan situation, 

vill den inte delta. Barnet vill exempelvis inte vara med på samlingen som de övriga kompisarna, sitta 

och räkna eller skriva en uppgift som det blivit tilldelat. Det kan till exempel förekomma att barnet 

börjat gäspa så fort läraren går igenom en uppgift. Samtidigt visar samma barn vid en annan situation 

att det visst kan vara koncentrerat och fokuserar längre stunder som när; barnet leker i sandlådan, har 

en idrottslektion, cyklar på gården, lyssnar på musik, sitter och pysslar, målar, bygger och konstruerar 

med olika material. Detta har väckt mitt intresse kring hur samma barn i olika sammanhang visar ett 

sådant mönster. Många människor nämner barn med koncentrationssvårigheter, men jag väljer att säga 

barn i koncentrationssvårigheter. Jag anser att vi inte bör resonera att det är barnet som äger 

koncentrationssvårigheter utan att miljön runtomkring, pedagogernas synsätt, hur olika aspekter 

samverkar och frambringar att ett barn kommer i koncentrationssvårigheter.   

 I de senaste debatterna och i nyare forskning om ADHD visar att 34 % barn som är senare födda på 

året får mycket oftare diagnosen ADHD och blir medicinerade än barn som är födda tidigt på året. 

Man intervjuade Björn Kadesjö, överläkare i barnneuropsykiatri som anser att barn sent födda på året 

har ofta sämre förutsättningar att möta kraven från skolan och samhället vilket skapar ett problem. Här 

kan det istället handla om att barnen inte är lika mogna som barn födda tidigt på året och upplevs som 

stökiga och splittrade av sin omvärld, med ett beteende som ofta kan uppfattas som ADHD. Samma 

resultat syns i läkemedelsregistret: 35 procent fler pojkar som är födda årets sista månad får läkemedel 

mot ADHD jämfört med snittet för första halvåret. Kadesjö pekar på att ADHD finns i lindriga former 

som inte innebär några problem för individen. Han säger, om miljön omkring barnet inte är tillräckligt 

anpassad så förstärker det barnets bekymmer vilket kan innebära ett stort problem. I dessa debatter 

anser Kadesjö att ADHD kan många gånger istället handla om omognad och lätt missförstås. Dessa 

barn kanske inte behöver få stora problem, om omgivningen lyckas möta barnen utifrån deras egna 

förutsättningar  (Intervju Svt.se & DN.se, 2012-05-10).   

I denna studie kommer jag inte att fördjupa mig i barn med olika diagnoser, utan jag tänker mer 

utanför ramarna kring vilka aspekter och situationer samverkar i samband  med 

koncentrationssvårigheter. Detta för att få en bredare bild och nyanser kring koncentrationssvårigheter. 

Under utbildningen har vi fått ganska lite kunskap och verktyg kring barn i koncentrationssvårigheter. 

Med hjälp av denna studie hoppas jag få nya kunskaper och reflektioner inför min kommande lärarroll.    

Jag är medveten om att det inom specialpedagogik sker både omfattande forskning och 

metodutveckling inom ämnesområdet; koncentrationssvårigheter. Jag har dock valt att utgå ifrån den 
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mera allmänna barn- och ungdomsvetenskapliga forskningstraditionen där förskoledidaktiken är nära 

sammankopplad och där systemteoretiska tankar är väletablerade. 

Syfte   

Syfte med denna studie är att ta reda på hur pedagogerna definierar barn i koncentrationssvårigheter.   

I vilka situationer eller sammanhang utmärker sig dessa samt hur pedagogerna möjliggör en god 

lärandemiljö för barn i koncentrationssvårigheter.  

 

Frågeställningar 

 

1. Hur definierar pedagogerna koncentrationssvårigheter hos barn? 

 

2. I vilka situationer eller sammanhang utmärker sig dessa koncentrationssvårigheter? 

 

3. Hur planeras och möjliggörs en god lärandemiljö runtomkring barn i 

koncentrationssvårigheter? 
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Bakgrund 

Under detta avsnitt kommer jag med hjälp av relevant litteratur lyfta fram och förklara vad 

koncentration och koncentrationssvårigheter innefattar. Men även vilka olika faktorer som samverkar 

och som i sin tur skapar koncentration och koncentrationssvårigheter.   

Vad betyder koncentration? 
För Björn Kadesjö (2007) innebär begreppet koncentration; förmågan då en person med hjälp av alla 

sina sinnen tar in intryck från sin omvärld. Han menar även när man sedan med hjälp av den samlade 

informationen kan plocka ut och värdera alla viktiga delar av vad uppgiften innebär, blir det en lyckad 

koncentrationsprocess. Vad barnet öppnar sina sinnen mot, vilka intryck det låter passera in och vilka 

som stängs ut bestäms av olika faktorer och det viktigaste är; 

 
- Barnets tidigare erfarenheter, kunskap och intellektuella nivå. 

 

- Barnets känsloliv, dvs. vilka emotionella reaktioner som intrycken från omvärlden väcker hos barnet. 

 

- Barnets motivation till att vilja närma sig den konkreta uppgiften, något som till stora delar bestäms av 

de två första punkterna.   

 

                                                                                                                                          (Kadesjö, 2007, s. 16) 

 
Förmågan att arbeta koncentrerat på en uppgift är enligt Duvner (1997) beroende av många 

samverkande faktorer och dessa är bland annat; Fokusering, det vill säga att ett koncentrerat barn ska 

kunna rikta sin uppmärksamhet och begränsa sina tankeprocesser och sinnesintryck till själva 

uppgiften. Det gäller även att barnet är uthålligt och kan hålla uppmärksamheten på någonting 

specifikt tillräckligt länge. Fördelad uppmärksamhet innebär sedan att kunna göra två saker samtidigt. 

Att kunna koncentrera sig på en sak och ändå vara medveten om vad som händer runtomkring en. Att 

kunna växla uppmärksamheten stundvis till något annat och sedan återgå till den ursprungliga 

uppgiften ingår i Duvners resonemang om koncentrationsförmågan (Duvner, 1997).  

 

Det moderna samhällets påverkan 
Kadesjö (2007) skriver om det moderna samhällets påverkan och menar att idag utsätts barnen mer än 

någonsin med intryck, lockande möjligheter, impulser och spännande aktiviteter. Under sin dag träffar 

barnen både på förskolan och skolan många människor, de ingår i flera grupper och de skiftar mellan 

aktiviteter och mellan olika miljöer många gånger under en dag. Medias påverkan på barnen med sina 

dramatiserade rubriker om den oroliga världen dem befinner sig i etc. Utifrån kan det se ut som att 

barnen får otroliga möjligheter till lärande och utveckling, men detta sker om bara barnen kan ta 

tillvara allt som erbjuds. Enligt författaren, är det långt ifrån att alla klara av detta, klyftan  påstår 

Kadesjö (2007) blir stor och risken är att det blir ojämlikt mellan de barn som kan klara av detta och 

de som inte kan hantera allt som erbjuds. För att en del barn inte kan förstå samband mellan allt de 

varit med om och detta skapar kaos och splittring hos dessa dem. Barnen kan då inte påverka sin egen 

livssituation och följden blir en osäker identitet med många misslyckanden  med till exempel kamrater 
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och de söker vilset efter annat som ger tillvaron lite krydda. Här blir det viktigt att vuxna i barnens 

omgivning förstår dem och kan hjälpa dem (Kadesjö, 2007). Olsson och Olsson (2007) skriver såsom 

Kadesjö om informationssamhället, att dessa barn behöver hjälp och motivation för att kunna utveckla 

sitt eget tänkande och reflektera över sina handlingar och känslor. Det vill säga, utveckla en inre 

dialog med sig själv och utveckla förståelsen om när deras handlingar blir felaktiga och att de i sin tur 

lär sig av sina erfarenheter. 

Olika typer av koncentrationssvårigheter 
Kadesjö (2007) skriver om tre olika typer av koncentrationssvårigheter, dessa kallar han för; 

sekundära svårigheter, situationsbundna svårigheter och primära koncentrationssvårigheter.  

 

Mer tillfälliga koncentrationssvårigheter kallar Kadesjö (2007) för sekundära svårigheter. Kommer 

barnet exempel ifrån ett hemförhållande med misshandel, övergrepp, har starka upplevelser av en 

olycka eller krig, är det naturligt att barnets tankar stundtals kan vara upptagna av annat än uppgiften 

den har framför sig. (Svårt som vuxen men betydligt svårare för ett barn att koncentrera sig när man 

varit med om något traumatiskt och det är förståligt att det inte går att koncentrera sig på något annat, 

istället är tankarna någon annanstans). Får barnet hjälp och stöd i den aktuella livssituationen och över 

en period om det finns behov av en mer individanpassad pedagogisk miljö med rimliga krav kan detta 

vara övergående (Kadesjö, 2007). 

 

När ett barn kan vara koncentrerat i en situation men inte i en annan, kallar Kadesjö (2007) för 

situationsbundna koncentrationssvårigheter. Detta kan vara tydligt när uppgiftens svårighetsgrad inte 

överensstämmer med barnets egna erfarenheter eller intellektuella förutsättningar. Det kan vara i en 

situation där ett kognitivt omoget barn ställs inför en alldeles för svår uppgift och barnet tappar 

koncentrationen eftersom det inte sker ett möte mellan barnet och uppgiften som den ställs emot. Ett 

annat exempel är om en text är för svår och abstrakt och ett barn har läs- och skrivsvårigheter, så kan 

det gå mycket krafter åt att läsa ihop meningarna. Barnet tappar sammanhanget i texten och därmed 

koncentrationen. Även motoriska svårigheter hos ett barn kan leda till koncentrationssvårigheter och 

blir då tydligt i de situationer där det krävs en välfungerande motorik. Barnet kanske är klumpigt i sitt 

sätt och råkar knuffa till en kompis eller slår omkull saker. Detta kan enligt Kadesjö (2007) bli ett 

störningsmoment och menar att detta tar uppmärksamheten från den uppgiften barnet egentligen skulle 

genomföra (Kadesjö, 2007).  

Primära koncentrationssvårigheter är enligt Kadesjö (2007) ett biologiskt betingat tillstånd som är 

medfött eller förvärvade brister i hjärnans funktion. Detta leder till att barnet får svårigheter med att 

rikta uppmärksamheten mot en uppgift eller en aktivitet. Dessa medfödda svårigheter påverkar ofta 

även förmågan att utesluta oväsentliga stimuli och därutöver hålla fast vid den pågående uppgiften tills 

den är färdig. Dessa svårigheter märks ganska tidigt när barnet är litet och kan följa det genom hela 

livet. Primära koncentrationssvårigheter säger Kadesjö (2007) kan visa sig i alla olika situationer och 

barnet får svårt att i en situation skilja ut det viktiga från det oviktiga. Detta gör att barnet har svårare 

att uppfatta en instruktion och hålla sig till de överenskomna reglerna eftersom det barnet tänker, gör 

och säger inte styrs av en planering hos barnet, utan mer av impulser och för stunden, vad som händer 

här och nu. Det är inte heller ovanligt att många av de här barnen blir överdrivet passiva medan andra 

blir alltför uppvarvade. De får därmed svårt att anpassa sin aktivitetsnivå. Förutom själva 

koncentrationssvårigheterna har dessa barn ofta även andra problem såsom försenat språk, sämre 
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motorik och sämre kognitiva funktioner (Kadesjö, 2007). ( Det är dock viktigt att reflektera att det 

finns stora skillnader, svårighetsgrader och hur olika sårbarheter samspelar med varandra) 

Olika diagnoser som en faktor i samband till 

koncentrationssvårigheter 
Juul (2005) lyfter också fram att uppmärksamhetsstörningar har en rad olika bakomliggande faktorer 

till varför ett barn kan visa en bristande förmåga till koncentration.  Det kan handla om någon form av 

en diagnos, till exempel ADHD eller DAMP (Juul, 2005). I Sverige är antalet som har ADHD 

omkring tre till sex procent av alla barn i skolåldern. Det är ungefär två till tre gånger vanligare med 

ADHD hos pojkar än flickor. ADHD kan göra livet svårare för dessa barn och de är oftare beroende av 

att det finns vuxna i deras närhet som förstår deras beteende och därmed hjälpa dem att göra vardagen 

lite lättare (Socialstyrelsen, 2004).  

Impulsivitet som en delfaktor av 

koncentrationssvårigheter 
En del barn har svårt att hantera sin impulsivitet. De kan då istället bli hyperaktiva och får svårigheter 

att hålla fokus och vara koncentrerade (Juul, 2005). Ett impulsivt barn tänker inte på vad som kan 

hända om man exempelvis knuffar en kompis eller slår omkull ett annat barns sandslott. Dessa barn 

har svårare att förstå konsekvensen av en handling och istället agerar de oftare utifrån den första 

impulsen .En del av de här barnen kan ta sönder saker, barnet skadar sig och andra och hamnar ofta i 

konflikter. De har svårare att vänta på sin tur, avbryter oftare andras samtal och uppfattas av andra som 

självcentrerade. De betraktas ofta som det bråkiga, busiga eller jobbiga barnet. Som försvar säger 

barnet istället ”det blev bara så” eller ”det var inte meningen”. Dessa barn har ofta svårt med att vänta 

och vill allt ska ske här och nu och allt som ”ska” eller tar tid, känner dessa barn som ett hinder och 

blir därmed frustrerat. Barnet har ett förhållningssätt som ”kan själv” och allt som det inte klarar av 

slänger det iväg, istället för att prova och ge det en ny chans som när det ska sätta ihop en legomodell 

eller lägga ihop ett pussel. Barnet får gång på gång höra från vuxna vad den får- respektive inte får 

göra. Ensam eller i mindre grupper vet detta barn vad som gäller, men med många fler barn blir det 

svårare med samspel. Barnets impulsivitet att vilja göra någonting spännande övergår istället i 

omedelbar handling. När det gäller situationer då det krävs en god och välanpassad motorisk förmåga 

visar det istället en klumpighet, slarvighet och hastiga rörelser. Men egentligen har barnet svårt med 

det som Kadesjö (2007) kallar för den motoriska planeringen, det vill säga barnet har svårigheter med 

att anpassa riktning och hastighet med sina rörelser när det vill åstadkomma något (Kadesjö, 2007).   

 

Svårigheter att finna lämplig aktivitetsnivå  
Hos vissa barn i koncentrationssvårigheter är tempot på hög nivå jämfört med jämnåriga kompisar och 

de har också en hög grovmotorisk aktivitetsnivå. Karaktäristisk för dessa barn säger Björn Kadesjö 

(2007) är att de vill springa hela tiden när de är ute på gården utan att bry sig mycket om ifall andra 

barn deltar. Barnet är ofta i farten och är överallt och river ner böcker från bokhyllan, häller ut alla 

leksaker, klättar på bord etc. och med de vuxna ofta ett steg efter som iordningställer det barnet ställt 
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till med. Här är en del barn även på andra sätt överdrivet aktiva; de pratar hela tiden, avbryter, väntar 

inte på sin tur och kommenterar allt och alla och barnet blir lätt uppspelt. De tankar barnet får, vill 

barnet genast omsätta i handling, som i sin tur leder till ytterligare impulser tills det inte går att 

kontrollera mer. Tydligt blir det i olika leksituationer. Till skillnad från en stor barngrupp där dessa 

barn uppfattas ofta som störande och krävande kan det enskilt med en vuxen, förstås som påhittig, 

lugn och trevlig (Kadesjö, 2007).  

Passiva barn med koncentrationssvårigheter 
Det finns inte barn som bara är hyperaktiva som har koncentrationssvårigheter, utan även barn som är 

tystlåtna, passiva och stillsamma barn som inte gör mycket väsen av sig (Kadesjö, 2007). Författaren 

säger att barnet kan sitta i egna tankar och är inte riktigt närvarande i det som händer omkring det. 

Dessa barn har svårt att komma igång i en aktivitet eller vid en uppgift och behöver ofta en liten 

”push” för att starta. Här behövs det vuxnas stöd i form av förberedelser, tydlighet och stimulans för 

att barnet ska våga prova på, klara av att genomföra nya aktiviteter eller uppgifter (Kadesjö, 2007).  

 

Hur bristande motivation kan påverka 

koncentrationen 
En av faktorerna till koncentrationssvårigheter kan vara att uppgiften inte är tillräckligt intressant eller 

motiverande för en del barn. Anledningen kan också vara att barnet protesterar mot att den vuxne ska 

bestämma vad den ska fokusera på. Barn har en egen vilja och vill bestämma vad de ska koncentrera 

sig på och detta kan i sin tur kanske uppfattas som koncentrationssvårigheter. Johannessen (1997) 

skriver att det är viktigt som vuxen ställa sig olika frågor för att se barnets specifika 

koncentrationsmönster, som; har det samband med situationen, uppgiften, barnet själv eller den egna 

kommunikationen med barnet att göra och när kan barnet koncentrera sig (Johannessen, 1997).   

Hur sårbarhet i hemmiljö kan påverka 

koncentrationen 
Kommer barnet från en påfrestande hemmiljö, kan detta enligt Kadesjö (2007) påverka 

koncentrationsförmågan negativt. Det kan vara en orimlig påfrestning hemifrån som  exempelvis 

misshandel och övergrepp som påverkar barnets vardag på olika nivåer. Om barnet har starka men 

tillfälliga upplevelser och plågsamma minnen från en olycka eller när ett flyktingbarn som bär med sig 

minnen av krig och förföljelse, kan dessa leda till koncentrationssvårigheter både i den akuta fasen 

men även som en eventuell posttraumatisk stress. Barnet tänker på händelsen och går i sina egna 

tankar. Om barnet sen ska börja rikta sina tankar och känslor och koncentrera sig på en uppgift, är 

dessa upptagna av annat. Följden blir att barnet får svårt att koncentrera sig på den aktuella uppgiften 

(Kadesjö, 2007).  
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Andra utmärkande drag hos barn i 

koncentrationssvårigheter 

Oförutsägbarhet är en aspekt som Kadesjö (2007) lyfter fram som ett utmärkande drag för barn i 

koncentrationssvårigheter. Där barnets förmåga att koncentrera sig varierar med motivationen, 

uppgiftens art och med de yttre förhållanden samt hur nöjda de är med situationen. Man ställer sig 

frågan ”varför blir det så här idag, när det gick så bra igår”. Dessa barn blir ofta missförstådda och 

man tror att deras beteende visar en bristande vilja. I själva verket handlar det istället om en oförmåga 

till koncentration i dessa sammanhang (Kadesjö, 20007) . 

Förändringar är en annan aspekt som barn i koncentrationssvårigheter har svårt att klara av. En dag på 

förskolan omfattar många förändringsmoment, det vill säga övergångssituationer, där barnen växlar 

från en aktivitet till en annan och både tanken och handlingen måste snabbt anpassa sig till den nya 

situationen samtidigt som barnen måste följa gruppen oavsett sin egen önskan. Förändringar, enligt 

Kadesjö (2007) innebär att man måste lämna det som tankarna är inne i just nu, till något som man inte 

på förhand vet vad det innebär. Förväntan är att skapa en mental bild på det som ska inträffa och även 

föreställa minnen av liknande situationer för att kunna förstå vad det nya kommer att innebära. Denna 

komplexa mentaliseringsprocess är enligt Kadesjö (2007)   svårt för vissa barn att  klara av. Dessa 

barn behöver en förförståelse av de olika situationerna och viktigt blir här, att vid övergångarna ge 

barnet en enkelt och konkret beskrivning och låta den tänka sig in i den nya situationen för att det ska 

gå lättare att hantera (Kadesjö, 2007).  

Styrdokument 

Alla som arbetar med barn inom förskolan, skolan och fritidshem ska förhålla sig till lagar och 

styrdokument så som skollagen. Under detta avsnitt kommer jag lyfta fram relevanta delar av 

läroplanen och FN:s barnkonvention som beskriver hur vuxna ska arbeta och förhålla sig till barn och 

barns rättigheter.  

Om läroplanen för förskolan 
I den nya reviderade läroplanen för förskolan, har förskollärare fått ett betydligt större ansvar i 

verksamheten än tidigare. I den tidigare förskolans läroplan står det att alla som arbetar i förskolan ska 

samverka för att och skapa en god miljö för barns utveckling, lek och lärande. Man ska även ge 

särskilt uppmärksamhet till de barn som behöver hjälp samt hjälpa de barn som av olika skäl behöver 

stöd i sin utveckling (Lpfö98). 

I den nya reviderade läroplanen för förskolan, lyfts det fram att det är förskollärare som har det yttersta 

ansvaret att; ge förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt att barnen ska använda och 

utveckla hela sin förmåga och att få utmaningar så att barnen tycker att det är roligt och meningsfullt 

att lära sig nya saker. Där förskolläraren ska ge stöd så att barnen kan utveckla sina motoriska 

färdigheter, verksamheten ska vara språkutvecklande och barnen ska även få stöd så att de kan 

utveckla ett socialt samspel med andra individer. Men även att göra barnen delaktiga så att de kan 

påverka sin vardag (Lpfö98/2010).  
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FN:s barnkonvention 
Vika rättigheter har barn? En grundtanke i FN:s barnkonvention är att barnet har lika rättigheter som 

vilken annan person som helst. Där barnet ska respekteras oavsett hudfärg, kön, religion, etnicitet, 

kultur, funktionsnedsättning eller andra grunder. En annan bärande princip är oavsett vad det handlar 

om, ska barnets bästa alltid komma först. Ett barnperspektiv genomsyrar hela FN:s barnkonvention 

om barnets rättigheter.  I artikel 6 och 12 framkommer det tydligt att barnet måste få utvecklas, få en 

möjlighet att göra sig hörd och även påverka den egna situationen (Hammarberg, 2006). 

 

Tidigare forskning 

I sin forskning intervjuade Strander (1997) fyrtio ungdomar för att ta reda på hur de uppfattade sin 

barndom på ett daghem och vad det har haft för betydelse för dem senare i livet. När ungdomarna 

började tänka och beskriva sin tid på daghemmet, beskrev de hela sin barndom, sitt hem och daghem 

som Strander (1997) kallar en helhet och där allting hänger ihop. Det vill säga att barnen inte delade 

dessa som två separata system utan dessa samverkade med varandra om hur det har på olika sätt 

påverkat deras utveckling. För alla barnen var relationer mellan barn och vuxna oerhört viktiga och 

detta genomsyrar också hela doktorsavhandlingen. Brister i barnets hemmiljö kan kompenseras av 

daghemmet, vilket också hade stor betydelse för barnens utveckling. Det allra viktigast för barnen var 

att de ville bli förstådda och sedda som den person de är (Strander, 1997). 

 

Nordin-Hultman (2005) lyfter fram i sin avhandling att barn inte är på ett speciellt sätt utan de blir och 

de positionerar sig, på olika sätt i relation till möjligheter som de olika miljöerna erbjuder. Författaren 

beskriver en samlingssituation, där en pedagog berättar hur dagen kommer se ut och alla barnen sitter 

på sina prickar. En pojke snurrar på sin prick och varje gång han snurrat runt ett varv, nuddar han 

flickan bredvid med sina tåspetsar. Han får vänliga tillsägelser men pojken svara högljutt tillbaka och 

skrattar och gör grimaser åt några andra pojkar. Pedagogen lägger lugnt en hand på barnets ben och 

sen lyfter hon upp honom i knäet för att han ska lugna ner sig. Istället slänger han med överkroppen 

och benen. Nordin–Hultman (2005) lyfter samma barn vid annan situation där han ska slå in ett paket. 

Pojken sitter och försöker snurra runt papper och sedan tejpa fast det. Han ber en kamrat att hålla fast 

en tejpställning medan han river av det. Han sitter länge och koncentrerat och slår in paketet. Det som 

Nordin–Hultman (2005) vill komma fram till är att samma barn kan i vissa situationer vara 

uppmärksam, aktiv, samspela med andra personer och även fokusera på det han har framför sig och 

slutföra en uppgift. Medan samma barn i en annan situation kan verka okoncentrerad och visar inget 

intresse av det pedagogerna vill erbjuda (Nordin-Hultman, 2005). 
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Teoretiska perspektiv 

Eftersom det är flera olika faktorer och delfaktorer som samverkar och leder till att ett barn tappar 

koncentrationen har jag valt Bronfenbrenners systemteoretiska modell för att belysa komplexiteten i 

samband med koncentrationssvårigheter. 

Systemteori som en förklaringsmodell 
Under 1900-talet utvecklade Urie Bronfenbrenner, professor i utvecklingsekologi, en modell där 

utveckling ses som en process över en tid och någonting som äger rum mellan olika system. I det 

systemiska tänkande står barnets utveckling i fokus och denna utveckling äger rum mellan olika 

samverkande system (Strander, 2008). I systemteorin ingår även påverkan av yttre faktorer som 

samhällets och kulturens inflytande och hur detta påverkar på människans liv. Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska systemteori kan delas in i olika systemnivåer; mikro-, merso-, exo- och 

makrosystem (Strander, 1997).   

 

 

(Bild kopierad från; http://hem.passagen.se/larli333/HRM/pao/pao8.gif ).  

 

Mikrosystemet beskriver den närmiljö som barnet deltar i dagligen och hit hör familjen, förskolan, 

skolan, kamratgrupper som i sin tur skapar aktiviteter och utvecklar relationer som barnet ingår i. I 

dessa mikrosystem samspelar barnet med sin omgivning och andra personer på olika sätt och detta 

skapar olika förutsättningar hur barnet utvecklas både socialt, känslomässigt och kognitivt. Även 

aktiviteter som ingår och formas i dessa system samspelar med barnet och kan både påverka mer 

utvecklingsfrämjande eller bromsande. Strander (2008) lyfter även fram hur det är viktigt att alltid 

utgå ifrån ett sammanhang, en konkret situation när man försöker förstå ett barns upplevelser och 

tankar exempel i samband med upplevda svårigheter. Hon påpekar att barnet ”blir på ett visst sätt i ett 

sammanhang” det vill säga, vikten att reflektera hur omgivna systemaspekter på olika sätt ständigt 

http://hem.passagen.se/larli333/HRM/pao/pao8.gif
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samspelar med individen. När ett barn börjar på förskolan byggs olika relationer mellan barnen och 

även relationer till pedagogerna. Relationerna byggs inte enbart på hur det fungerar i förskolan utan 

även på vad som sker i hemmet (Strander, 2008). 

 

Begreppet mesosystem omfattar hur de olika mikrosystemen samarbetar, samspelar och kommunicerar 

med varandra. Den kontakten eller relationerna och kommunikationen som förskolan skapar och 

praktiserar med föräldrarna kommer i sin tur att påverka barnets utveckling (Andersson, 1980). 

Strander (2008) lyfter fram ”det cirkulära tänkandet” det vill säga hur olika aspekter, både 

konstruktiva och mindre konstruktiva kan skapar olika cirklar. Detta kunde till exempel vara hur 

dagliga samtal med föräldrarna om dagens aktiviteter kan skapa ökat intresse, att samtala om detta 

även i barnets hemmiljö. Just detta helhetstänkande och förändringspotential då alla systemaspekter 

samspelar och på olika sätt påverkar barnets livssituation kännetecknar det systemiska tänkandet 

(Strander, 2008). 

  

Exosystemet består av det lokala samhället, vilket påverkar barnet både primärt och sekundärt på olika 

sätt. Genom exempelvis att föräldrarna måste arbeta långa dagar och inte ha lika mycket kvalitetstid 

med sina barn och detta kan i sin tur leda till en stressad hemmiljö för barnet (Bronfenbrenner, 2005).  

Det kan visa hur de kommunala besluten om barnomsorgen i form av större barngrupper kan bidra 

genom att den fysiska miljön blir trång och tillgång till stöd och närhet i praktiken kan försvåras. 

Strander (2008) lyfter fram hur barn kan reagera på olika sätt på samma situation och även hur det som 

faktiskt fungerar bra i ett system kan fungera sämre i en annan. Strander (2008) menar att det 

reflekterande arbetssättet bland pedagoger ger goda pedagogiska utvecklingsmöjligheter som kan 

gynna det enskilda barnet. Hon betonar även vikten av den grundläggande kommunikations betydelse 

med barnen. Att ställa öppna frågor om ”Hur, vad, när” i situationer för att skapa förstånd och 

delaktighet i sin vardag bidrar både till att skapa samförstånd, trygghet och gemensamt finna lösningar 

(Strander, 2008). 

 

Makrosystem är det system som håller ihop de övriga systemen och har den överordnade makten för 

hela ekologiska utvecklingen. Detta innefattar samhället och den kultur som råder och som därmed 

påverkar det lilla barnets mänskliga utveckling (Bronfenbrenner, 2005). Hit hör alla politiska beslut 

kring skolans och förskolans utformning. De aktiviteter, roller och relationer som kommer att forma 

barnet, påverkas av samspel mellan de olika miljöerna. Med det menar Strander (2008) att barn kan 

uppleva och reagera på en och samma situation på många olika sätt och på samma vis hur olika 

miljöer påverkar barnet (Strander, 2008). Schodt och Egeland (1994) diskuterar om huruvida systemen 

är öppna eller mer slutna. Det öppna systemet kännetecknas ett öppet informationsflöde och kan 

därmed inge större möjligheter för öppen kommunikation och mer reflekterande arbetssätt. Författarna 

lyfter även fram hur struktur och organisation är olika i systembegrepp. Förändring av strukturer i 

form av relationella aspekter, aktivitetens innehåll, ramar för pedagogiska aspekter, kan påverka 

huruvida en person kan anpassa sig i ett system. Samtidigt kan man bevara den aktuella organisationen 

(Schodt & Egeland, 1994). 
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Barnperspektiv 

I detta avsnitt kommer det att presenteras hur synen på barn har förändrats under de senaste 50 åren och att 

vuxnas bemötande och förhållningssätt till barn kan se olika ut.     

 

Sommer (2005) skriver att det har skett stora förändringar kring uppfattningen om vad barn är och om 

barnets utveckling sedan paradigmskiftet på 1960-talet, och skriver att barndomen inte är längre vad 

den har varit. Barnet sågs som det sårbara ”bräckliga barnet” och dess förmågor underskattades. Nu 

talas det istället om barnets relativa resiliens. Man ser det kompetenta barnets utveckling i samspel, 

relationer och i aktiviteter med sin omvärld, som med tiden skapar barnets personliga relationer.  

Johansson (2003) lyfter olika förhållningssätt eller synsätt vuxna har på barn och deras agerande. 

Dessa synsätt visar hur de vuxna kan förhålla sig när det kommer till ett barns perspektiv. Beroende på 

situation och sammanhang växlar pedagogerna enligt Johansson (2003) mellan de olika 

förhållningssätten. Om en pedagog anser att barns erfarenheter, intentioner och uttryck är viktiga, blir 

det en självklarhet att ta med dem i beslut som infattar barnen själva. Då vuxna ser Barn är 

medmänniskor, visar de respekt, samtalar och lyssnar på de och försöker att gemensamt komma fram 

till ett beslut tillsammans med barnen så att dessa ska känna sig delaktiga och låter barns perspektiv 

komma till uttryck. Ett annat synsätt Vuxna vet bäst beskriver Johansson (2003) att de vuxna har en 

intention att närma sig ett barns perspektiv genom att de samtalar och lyssnar på dem. Men när det ska 

fatta beslut, utgår de från ett vuxenperspektiv på vad som är bra eller dåligt för barnen. 

 

Metod 

Här kommer jag att beskriva ett tillvägagångssätt från det att jag valt ett undersökningsområde till 

bearbetning av intervjumaterial.  

Urval 
I denna studie har jag valt att intervjua både förskollärare och barnskötare på förskolan, eftersom jag 

studerar själv till lärare mot yngre åldrar. Det var en självklarhet att ta reda på vad just de anser om 

barn i koncentrationssvårigheter eftersom det är just pedagoger jag kommer att arbeta tillsammans 

med när utbildningen är klar. När jag kommit fram till mitt undersökningsområde kom jag i kontakt 

med två förskolor som ligger lite norr om Stockholm. Båda förskolorna är kommunala och inom 

medelklassområden. Detta var också ett medvetet val eftersom det inte skulle bli allt för stora 

skillnader på grund av till exempel ekonomiska förutsättningar.    
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Val av informanter  
 Jag har valt att intervjua förskollärare och barnskötare för att få olika perspektiv på barn i 

koncentrationssvårigheter. De deltagande pedagogerna är verksamma i yrket och har blandade 

yrkesbakgrunder och erfarenheter. Pedagogerna har mellan 2 och ett halvt år och upp till 25 års 

erfarenheter kring barn. Det har varit ett frivilligt deltagande av intervjun och för att skydda 

pedagogernas identitet har jag använt mig av fingerade namn på samtliga i enlighet med det etiska 

konfidentialitetskravet när man ska genomföra en studie. Fem av pedagogerna arbetar på 

småbarnsavdelning med barn i åldrar 1-3 år och tre pedagoger arbetar med barn i åldrar 3-5 år. 

Fingerade namn på förskollärare; Anna, Stina, Petra, Mona och Tara. Fingerade namn på barnskötare; 

Klara, Linda och Malin.   

 

Tillvägagångssätt/procedur 
Innan jag gick ut på förskolorna för att genomföra intervjuer, sände jag ut ett informationsbrev till 

pedagogerna (bilaga 1), där jag presenterade vad ämnet skulle bli i intervjun samt syftet med intervjun. 

Jag har även utgått från konfidentialitetskravet då det gäller att skydda intervjupersonernas identitet 

samt andra rekommendationer från Vetenskapsrådet (Vetensskapsrådet, 2002). Jag valde att inte 

skicka ut frågorna (bilaga 2) i förväg för att komma så nära pedagogernas subjektiva tankar, 

reflektioner och erfarenheter som möjligt. Innan jag började formulera frågorna till intervjun, valde jag 

ett forskningsområde det vill säga, syftet med min studie. Jag påbörjade sedan att läsa litteratur kring 

ämnet koncentrationssvårigheter. Frågor som ”vad är koncentrationsvårigheter och när kan man se att 

ett barn befinner sig i koncentrationssvårigheter”, har jag haft med mig när jag läst litteraturen för att 

hålla mig nära ämnet och få mycket bredare kunskap som möjligt. Detta gjorde att jag fick en 

förförståelse kring barn i koncentrationssvårigheter, därefter kunde jag formulera relevanta frågor som 

skulle bli aktuella för denna studie.   

Jag har utgått ifrån en fenomenologisk forskningsmetod när jag genomfört min studie. Där jag vill ta 

reda på vad personen och i detta fall hur pedagogerna själva definierar barn i 

koncentrationssvårigheter. Men även närma mig deras erfarenheter av olika situationer som kan 

frambringa att ett barn kommer i koncentrationssvårigheter. Denna forskningsmetod, säger Kvale och 

Brinkmann (2009) ger tillträde till människors upplevelser av den levda världen. Det pekar på ett 

intresse av att förstå sociala fenomen utifrån pedagogernas egna synsätt och en beskrivning utifrån 

deras egna erfarenheter som den upplevs av de, men även förstå världen ifrån 

undersökningspersonernas synvinkel, att utveckla mening ur deras erfarenheter och synliggöra deras 

levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom 

detta vill jag närma mig pedagogernas livserfarenheter som kommer att vara av betydande för denna 

studie.  

En kvalitativ forskningsmetod innebär fokus på de vardagliga, kulturella och situerade aspekterna av 

människors vetande, lärande, handlande och sätt att uppfatta sig som personer. Detta tvärtemot det 

”teknifierade” sätt att utforska människolivet (Kvale & Brinkmann, 2009).  Denna forskningsmetod 

har jag gjort i form av semistrukturedade intervjuer vilket innebär att intervjun riktar fokus på mitt 

forskningsämne genom öppna frågor som jag formulerat. De formulerade frågorna fungerade som ett 

underlag med olika delfrågor till fortsatta intervjun. Styrka i denna kvalitativa forskningsintervju är att 

det ger tillträde till människors erfarenheter och upplevelser så som den beskrivs av dem (Kvale & 

Brinkmann, 2009).   
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För att samla in material för bearbetning för denna studie har jag varit i kontakt med två kommunala 

förskolor och fått komma och intervjua de frivilliga pedagogerna, både förskollärare och barnskötare. 

Det har varit åtta intervjuer, fyra på vardera förskolan. Intervjuerna har tagit mellan 30-50 minuter 

vardera och dessa genomfördes i mars 2012. På båda förskolorna gick vi igenom avdelningen till 

personalrummet så att vi kunde utföra intervjuerna ostört. Intervjuerna genomfördes en och en för att 

samtalet skulle fokuseras kring den specifika pedagogens perspektiv och även för att de inte skulle bli 

påverkad av varandras svar. Inför varje intervju jag gick igenom ytterligare mitt forskningsområde 

samt dess syfte men även upplyste alla deltagande kring de etiska principerna (Vetenskapsrådet, 

2002). Jag hade även ett anteckningsblock och penna för att kunna skriva ner olika funderingar som 

jag fick under intervjuerna som jag sedan kunde gå tillbaka till och ställa delfrågor. Jag ville inte börja 

spela in samtal utan det tillfrågades pedagogerna och det gick bra för samtliga. Detta för att lättare 

kunna lyssna, ha ögonkontakt med de deltagande samt följa samtalet och få med all viktigt 

information. Detta skulle även senare underlätta transkriberingen av intervjun. I och med att 

individens verklighet är lagrad kan man sedan också ta den i repris om och om igen, för att försäkra att 

vi har uppfattat allt korrekt. (Patel & Davidson, 1994).  

 

Materialbearbetning 
Efter intervjuerna transkriberades alla samtalen ner ordagrant. Att transkribera innebär att 

transformera, det vill säga en ändring från en form till en annan, en utskrift där det muntliga språket 

övergår till ett skrivet språk och där rösten, inandningen och intonationen går förlorade (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Därefter lämnade jag intervjuerna under några dagar för att gå tillbaka till dem 

igen. Detta för att se alla intervjuerna med nya ögon. Detta gjorde jag ett par gånger för att till slut 

kunna se likheter och olikheter mellan pedagogernas tankar kring barn i koncentrationssårigheter, 

skulle bli ett avgörande för denna studie.   

 

Reliabilitet och validitet  
Kvalitativa undersökningar med fenomenologi som grund, ligger fokus på att tolka och förstå de 

resultat som framkommer och inte förklara genom att generalisera och förutse. Man försöker förstå det 

enskilda och unika. Vid kvalitativa undersökningar är reliabiliteten, (tillförlitlighet med själva 

mätinstrumentet) ofta osäker enligt Stukát (2011), eftersom man har ett få antal intervjupersoner vilket 

försvårar generaliseringen för man baserar sin studie efter just deras levda erfarenheter (Stukát, 2011). 

Intervjuerna skedde ostört och enskilt för att de inte skulle bli påverkad av varandras svar.  Det var 

viktigt för mig att ställa samma frågor och som underlag ha med följdfrågor vid behov, detta för att 

förstå och även förtydliga vissa svar. Reliabiliteten kan ha påverkats något av delvis olika följdfrågor.  

En annan viktig metodaspekt är validitet (giltighet) enligt Stukát (2011) och menar att validitet handlar 

om man mäter det man avser att mäta och i vilken mån undersökningen är hållbar och välgrundad 

(Stukát, 2011). I validitet ingår att syftet, frågeställningar och hur dessa tolkas teoretiskt ”hänger 

ihop”. Jag har valt att inte skicka intervjufrågorna i förväg för att i möjligaste mån utgå ifrån 

intervjupersonen egna reflektioner och erfarenheter och undvika tillrättalagda svar. Detta var inte 

avsikten med denna undersökning, utan jag ville komma så nära deras tankar, synsätt och erfarenheter 
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om barn i koncentrationssvårigheter. Därför finner jag pedagogernas svar trovärdiga eftersom många 

av deras svar var likadana trots att de inte hade fått frågorna i förväg och trots att intervjuerna skedde 

var för sig. Jag har transkriberat noggrant och baserat min analys utifrån pedagogernas erfarenheter. 

Genom semistruktuerade intervjufrågorna baserat på syftet med denna studie och dess frågesällningar 

ökar dessa uppsatsens validitet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Forskningsetiska principer 
När jag genomfört min studie har jag utgått ifrån Vetenskapsrådet (2002) när det gäller 

personuppgifter om de enskilda som ingått i denna studie. Det gäller de fyra forskningsetiska principer 

som man ska ta hänsyn till för att skydda en individ som medverkar i ens undersökning. Med 

informationskravet innebär att de deltagande ska få information kring ämnet som ska undersökas samt 

syftet med studien. Ämnet och syfte fick pedagogerna innan jag gick ut för att intervjua dem (bilaga 

1). Den andra principen, samtyckekravet betyder att deltagarna i en undersökning har rätt att själva 

bestämma över sin medverkan och kan bestämma om hur länge och på vilka villkor de ska delta. De 

intervjuade ska även kunna närsomhelst avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder 

för dem. Innan vi påbörjade intervjuerna förklarade jag ytterligare att deras medverkan var frivilligt 

och de kan närsomhelst avbryta den om de inte vill medverka längre. Detta var viktigt för mig att föra 

fram för att pedagogerna inte skulle känna sig tvingade av något slag. Självklart var det också viktigt 

för mig att få deras godkännande för att spela in intervjuerna. Det centrala i konfidentialitetskravet 

gäller personuppgifter på alla som deltar i en undersökning. Där insamlade material ska förvaras på ett 

sådant sätt att inga utomstående kan ta del av. Innan påbörjad intervju berättade jag för pedagogerna 

hur jag skulle använda mig av insamlade material. Det skulle endast användas för denna studie och all 

material ska förstöras och all samtal ska raderas efter att jag skrivit klart mitt självständiga arbete. 

Undersökning ska ges största möjliga konfidentialitet, genom att jag använder fingerade namn på 

pedagogerna och avkodar förskolans namn och lägesplacering av förskolorna så att inga utomstående 

kan ta reda på detta. Alla uppgifter som gör att det går att identifiera en person som exempelvis genom 

anteckningar, inspelning av samtal ska avrapporteras eller förstöras på ett sådant sätt att de enskilda 

personerna inte kan identifieras av andra. Nyttjandekravet innefattar att de insamlade uppgifterna om 

enskilda personer får endast användas för forskningsändamål och inget utöver detta (Vetenskapsrådet 

2002). 
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Resultat och analys 

Analys utifrån barnsperspektiv, läroplanen och 

FN:s barnkonvention 
Då jag ser tillbaka på mina intervjuresultat, kan det tydligt visa att pedagogernas förhållningssätt till 

barnen är det som Johansson (2003) skriver att pedagogerna ser barn som medmänniskor. Pedagogerna 

säger att barn i koncentrationssvårigheter kräver extra uppmärksamhet av de och därför försöker de 

skapa förutsättningar för dem barnen också. Förskollärare uttrycker vikten att som pedagog vara 

tydlig, lugn och berättande och även förbereda barnen när de ska göra något. De delar exempelvis in 

barnen i mindre grupper vid matsituationen så att det blir en stillsammare atmosfär, barnen landar och 

blir lugnare och får större möjlighet att komma till tals. Som pedagogen Malin säger att ”… vi sitter 

och pratar, man för diskussioner och alla får möjlighet att komma till tals. Även de som inte brukar 

prata så mycket, då blir de mer synliga… man lyfter de också”. Här lyfter pedagogen en viktig aspekt 

för att närma sig ett barns perspektiv, där hon lyssnar på alla barnen, samtalar och försöker även fånga 

de barn som inte brukar ta för sig i andra sammanhang och stärker dem. Genom att pedagogen 

synliggör barnen, låter de komma till uttryck och tar vara på det barnet säger tyder det att hon lyfter 

barnens perspektiv före sitt eget synsätt på saker och ting. Sommer (2005) skriver att det kompetenta 

barnets utveckling sker i samspel, relationer och i aktiviteter med sin omvärld, och med tiden skapar 

dessa barnets personliga relationer. Detta betonar även den nya reviderade läroplanen att man ska 

arbeta efter att ge förutsättningar och utveckla ett socialt samspel med andra individer. Oavsett 

religion, kön, etnicitet, kultur, funktionsnedsättning eller andra grunder, kan jag se att pedagogen 

Malin eftersträvar att behandla alla barnen på bästa sätt med lika villkor. Barnen kan med respekt få 

uttrycka sina åsikter, komma till tals och respekten att lyssna in varandra och visa hänsyn och inte 

avbryta när ett annat barn pratar. I andra situationer framkommer att pedagogerna har ett annat synsätt, 

Johansson (2003) skriver om att Vuxna vet bättre. Pedagogerna vill ta vara på barnens perspektiv och 

skapar miljö och ger förutsättningar i det de tror och antar är bäst för barnen. Dock kommer inte 

barnens perspektiv fram utan mer vad som är bra för barnen utifrån vad de vuxna anser vara bäst för 

dem. Detta eftersom de inte sitter med barnen och samtalar om vad just de har att säga och påverka i 

den situation då det berör dem på olika vis. Pedagogerna säger att de utvecklar verksamheten efter 

barnens intresse, ålder och behov. Men vad är barnens behov och vad är barnen intresserade av? Detta 

krävs att ta reda på för att inta ett barnsperspektiv i enlighet med konventionen om barnets rättigheter, 

att låta de få en möjlighet att komma till tals och även få förutsättningar att påverka den egna 

situationen.  

Analys utifrån pedagogernas definition av barn i 

koncentrationssvårigheter 
När pedagogerna reflekterar över definitionen av barn i koncentrationssvårigheter, då lyfter de fram 

hur en del barn har svårigheter med att fokusera och följa instruktioner. Situationerna blir enligt 

förskollärare mer tydliga när det är mycket som händer omkring barnet och då tappar barnet lätt fokus 

och vill påbörja annan aktivitet innan den har slutfört det första. Förskollärare Anna säger ”Det kan 

vara när ett barn inte är tillräckligt intresserad av en aktivitet och då har den svårt att koncentrera sig”. 

Johanessen (1997) säger att en delfaktor till koncentrationssvårigheter kan vara att uppgiften inte är 

tillräckligt intresserant eller motiverande för vissa barn. De är individer som inte alltid kan vara 
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motiverade och intresserade av samma saker hela tiden och då är det svårt att vara fokuserad på 

någonting man egentligen inte vill göra (Johanessen, 1997). Författaren säger också, att barn i 

koncentrationssvårigheter ofta beskrivs av vuxna att de inte kan fokusera sig på lugna aktiviteter och 

de blir distraherade av andra saker som sker omkring dem istället (Johannessen, 1997). Duvner (1998) 

lyfter viktiga aspekter som samverkar med varandra vilket kan frambringa förmågan koncentration 

eller framkalla koncentrationssvårigheter. Det handlar om att barnets personliga erfarenheter inför en 

aktivitet och är uppgiften för svårt för barnet, hur ska den kunna ta till sig den? Omgivningens 

påverkan och miljön omkring barnet är också någonting att notera (Duvner, 1998). Händer det för 

mycket kring ett barn i koncentrationsvårigheter och det är hög ljudnivå med många barn, ja då kan 

det svårare att hitta en lämplig aktivitet och därmed svårigheter att koncentrera sig. En förskollärare 

definierar barn i koncentrationssvårigheter, när ett barn lätt tappar fokus på det den gör och barnet vill 

vara överallt på samma gång. Dessa situationer säger hon, blir mer tydliga när det är mycket som 

händer runtomkring barnet.  Kadesjö (2007) påstår att barn som beskrivs att de inte kan sitta stilla och 

måste hela tiden göra någonting nytt innebär istället att de har svårigheter att finna en lämplig aktivitet 

som han eller hon kan sitta med. Aktivitetsnivå är hög och barnet har svårt av egen förmåga att 

organisera och skapa sammanhang i sin tillvaro. Kadesjö (2007) framför att det gäller som vuxen ge 

struktur till barnets vardag med rutiner som hjälper barnet att minska antalet splittrade intryck och 

valsituationer som gör vardagen mer meningsfull (Kadesjö, 2007). Förskollärare och barnskötare säger 

att svårare koncentrationssvårigheter kan ibland leda till att barnet får någon form av en diagnos. Detta 

kan även Juul (2005)  konstatera att oförmåga till koncentration, har en rad olika bakomliggande 

faktorer och kan ibland handla om någon form av en diagnos, som exempelvis ADHD eller DAMP 

(Juul, 2005). 

 

Analys utifrån systemteori 
I vilka situationer eller sammanhang dessa koncentrationssvårigheter utmärker sig, säger förskollärare 

och barnskötare; när ett barn inte förstår en instruktion som pedagogerna tilldelat och barnet får svårt 

att fokusera på vad den har framför sig.  Förskollärare säger ”Det kan vara svårt och locka ett barn i en 

aktivitet och försöka sen hålla igång barnet under en längre stund”. En barnskötare lyfter att det är 

svårt att ta ”på det” och känner en maktlöshet i olika situationer när hon inte når ett barn i 

koncentrationssvårigheter, här kan det enligt Strander (2008) visa en brist i samspelet mellan barnet 

och pedagogen. Pedagogen måste tänka mer cirkulärt och fråga sig när, var och hur dessa situationer 

blir mer tydliga och se sitt eget förhållningssätt/roll i förhållande till barnet. Detta för att få en 

förförståelse till varför hon känner en maktlöshet och även närma sig ett barnsperspektiv. Strander 

(2008) lyfter även den goda relationens betydelse och menar att det är när man har en god relation med 

en öppen dialog, kan man upptäcka nya sätt att hantera svåra situationer och man närmar sig en 

lösning. I det systemteoretiska synsättet att tänka, talar man hellre om arbetssättet än att ett barn är på 

ett visst sätt . Andersson (1980) säger att man kommer då ifrån ett syndabockstänkande och ett 

sökande efter fel på individen. Man kommer också ifrån låsningar och finner andra infallsvinklar att 

bryta onda mönster (Andersson, 1980). Det öppna systemet säger Schodt och Egeland (1994)  ger 

större möjligheter för öppen kommunikation och mer reflekterande arbetssätt. Förändring av strukturer 

i form av relationella aspekter, aktivitetens innehåll, ramar för pedagogiska aspekter, kan påverka 

huruvida en person kan anpassa sig i ett system och så vidare (Schodt & Egeland, 1994). För samtliga 

pedagoger visar det utmärkande att barn har koncentrationssvårigheter är när det är stora barngrupper 

och när det saknar personal på avdelningen. Det visar att hela gruppen blir påverkad om det finns barn 

i koncentrationssvårigheter. Förskollärare Anna säger ”De dagar alla barnen är tillsammans får de 
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svårt att hinna med och hjälpa de som behöver extra uppmärksamhet av oss pedagoger”. Utgår man 

ifrån ett systemiskt tänkande kan det visa att den stora barngruppen är redan bestämd av det yttersta 

systemet det vill säga av makrosystemet, där alla politiska beslut om barnomsorgen ingår. De 

kommunala besluten om barnomsorgen sker även i form av större barngrupper som kan bidra genom 

att den fysiska miljön blir trång och tillgång till stöd och närhet i praktiken kan hämmas. Detta 

påverkar relationen och samspelet mellan barnen och pedagogerna, som i sin tur skapar en obalans i 

hela systemet. Pedagogerna talar om vikten av att dela in barnen i mindre grupper så att de inte är 

tillsammans hela dagarna och säger att då blir det mycket lugnare omkring barnen.  Barnen kan sitta 

och rita, måla eller pyssla längre stunder. Detta kan visa att pedagogerna försöker skapa det Andersson 

(1999) kallar ett jämviktsförhållande, balans mellan de olika systemen (Andersson, 1999). När de har 

stora barngrupper blir det oroligheter, därmed obalans i systemet. Då pedagogerna delar in barnen i 

mindre grupper och därmed skapar en trygg miljö för barn i koncentrationssvårigheter och de skapar 

och stabiliserar systemet.  

 

Analys utifrån tidigare forskning 

Samtliga pedagoger lyfter vikten med en god lärande miljö för barn i koncentrationssvårigheter. 

Förskollärare säger ”Miljön är som en tredje pedagog och det måste vara inbjudande. Man måste alltid 

titta hur barnen använder sig av miljön”. Att dela upp avdelningen på mindre ytor är något som 

pedagogerna anser fungerar bra. Så att alla barnen inte alltid är på samma plats hela dagarna och det 

blir lugnare för barn i koncentrationssvårigheter. Barnen kan välja vad de vill göra och på det viset blir 

det inte så störande för någon. Att dela på rummet i mindre ytor gör att barnen kan röra sig fritt från 

till exempel en sagohörna, bygghörna, dockrummet, målarrummet och allt blir lättillgängligt. 

Förskollärare framför hur ett barn i koncentrationssvårigheter blir lugn när han eller hon får sitta i knät 

och de läser en spännande bok. Nytt material presenteras för att barnen ska veta hur de ska använda 

det. Får de en ny barngrupp då anpassas avdelningen efter deras intressen, ålder och behov. Viktigt 

enligt förskollärare att skapa förutsättningar för barn i koncentrationssvårigheter, att de också får vara 

med. Sedan försöka lyssna in barnen, se vad de är intresserade av och därefter skapa möjligheter för 

det. Strander (2008) säger för barn som kommer ifrån jobbiga hemförhållanden kan förskolan bli deras 

räddning genom att det finns vuxna som skapar en god och trygg relation med dem och ger de 

möjligheter och skapar förutsättningar för utveckling. Att som pedagog eller lärare våga gå utanför 

ramarna och pröva andra vägar, kan bryta negativa mönster. I en systematisk tankesätt handlar det om 

att ställa nya frågor och försöka se situationen från ett annat håll och detta ligger i linje med det 

cirkulära tänkandet. Man lär sig då finna öppningar och möjligheter och därmed underviker låsningar. 

I ett sådant klimat får barnet möjlighet att växa eller utveckla en ”egen värld” (Strander, 2008). Även 

Nordin-Hultman (2005) lyfter att barnet blir på ett visst sätt i relation till den pedagogiska 

omgivningen och miljön. Hon säger att barns sätt att vara, faktiskt är olika i olika situationer och olika 

miljöer. Nordin-Hultman (2005) lyfter också att barns identitets- och subjektskapande pågår hela tiden 

beroende av sin omgivning. Det vill säga, ett barn kan i vissa situationer vara uppmärksamt, delta, 

samspela med andra personer och är fokuserad på uppgiften eller aktiviteten den har framför sig och 

slutför den. Samma barn i en annan situation kan verka okoncentrerat och visar inget intresse av det 

pedagogerna vill erbjuda (Nordin-Hultman, 2005). 
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Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagogerna definierar barn i 

koncentrationssvårigheter. I vilka situationer eller sammanhang dessa utmärker sig och hur 

pedagogerna anser sig möjliggör en god lärande miljö för barn i koncentrationer.  

Mina frågeställningar har varit: 

¤ Hur definierar pedagogerna barn i koncentrationssvårigheter? 

¤ I vilka situationer eller sammanhang dessa utmärker sig? 

¤ Hur pedagogerna anser sig möjliggöra en god lärande miljö för barn i koncentrationssvårigheter?  

 

Jag har varit nyfiken på vad begreppet koncentrationssvårigheter innefattar och strävat efter att ta reda 

på hur pedagogerna möjliggör en god lärandemiljö för dessa barn. Även närma mig pedagogernas 

erfarenheter kring olika sammanhang dessa svårigheter utmärker sig mer än andra.  Jag har varit 

intresserad av att intervju både barnskötare och förskollärare på två olika förskolor för att få så många 

perspektiv på barn i koncentrationssvårigheter som möjligt.  Det mest intressanta i denna studie är att 

det inte finns ett svar på vad koncentrationssvårigheter är. Utan det är ett brett ämne som innefattar 

olika faktorer och delfaktorer som samverkar och kan i sin tur frambringa dessa svårigheter hos en del 

barn.  

 

Resultatdiskussion 

Utifrån pedagogernas intervjuresultat kan jag se att koncentrationssvårigheter är ett stort och komplext 

ämne. Kadesjö (2007) säger att bakomliggande aspekter som bidrar till koncentrationssvårigheter är 

sammansatt av olika faktorer som påverkar varandra på olika vis. Det finns inget exakt svar eller 

definition på vad det innefattar men dock innebär det att dessa barn har svårigheter med att sitta still, 

fokusera, koncentrera sig och följa instruktioner. Barnet påbörjar även annan aktivitet innan den har 

slutfört det första och så går det runt som en ond cirkel och barnet blir inte tillfredsställt. Detta visas i 

resultat av pedagogernas intervjuer, i de situationer och sammanhang när det är mycket som händer 

omkring barnet, när det är stora barngrupper eller då det saknas personal på avdelningen. Om det är 

många barn och med hög ljudnivå, får ett barn i koncentrationssvårigheter svårt att finna något den är 

intresserad av på grund av att uppmärksamheten går till annat. Även om ett barn inte är tillräckligt 

intresserad av en aktivitet eller en uppgift visar den svårare att koncentrera sig vid. En delfaktor till 

koncentrationssvårigheter utgår både Kadesjö och Johanessen (2007, 1997) ifrån att det kan vara när 

uppgiften inte är tillräckligt intresserant eller motiverande. Barn är individer som inte alltid kan vara 

motiverade och intresserade av samma saker hela tiden och då är det svårt att vara fokuserad på 

någonting man egentligen inte vill göra. Inte heller om uppgiften innehåller en svårighetsgrad som inte 

når barnets förmågor.  Jag kan se miljöns betydelse för barn i koncentrationssvårigheter som ett stort 

hjälpmedel till att fånga barns intresse tillräckligt och där visar barnet att den kan visst koncentrera sig. 

Att dela upp avdelningen på mindre ytor så att alla barnen inte alltid är på samma plats hela dagarna 

visar det sig blir lugnare för barn i koncentrationssvårigheter. Barnen får valmöjligheter och de kan 

finna det de själva vill göra och därmed skapar en lugnare omvärld för alla. Miljön fungerar som en 



20 

 

”tredje” pedagog och blir därmed en viktig del i att skapa förutsättningar och ge möjligheter för alla 

barnen. Finns det för mycket eller för lite material? Finns det intressanta och tilltalade material som 

inbjuder barnen till aktivitet och utforskande, har stor betydelse för hur den skapar förmåga till 

koncentration. Detta styrker med hjälp av Strander (2008) och visar att aktiviteter som ingår och 

formas i barnens vardag samspelar med barnet och kan både påverka mer utvecklingsfrämjande eller 

bromsande. Det jag också finner är att ett barn som beskrivs som störande eller som har svårt att sitta 

still och måste hela tiden pilla på något skapar sig den identiteten som just en ”störande unge” 

beroende i vilken miljö den befinner sig i. Dessa tankar lyfter även Nordin-Hultman (2005) upp med 

resonemanget att barnet blir på ett visst sätt i relation till den pedagogiska omgivningen och miljön. 

Hon säger att barns sätt att vara, faktiskt är olika i olika situationer och olika miljöer, där barns 

identitets- och subjektskapande pågår hela tiden beroende av sin omgivning. Strander (2008)  lyfter 

fram att barn som kommer ifrån hemförhållanden med bristande omsorg kan förskolan bli deras 

räddning genom att det finns vuxna som skapar en god och trygg relation med dem och ger de 

möjligheter och skapar förutsättningar för utveckling. Att en del pedagoger känner en maktlöshet när 

det inte når fram till ett barn i koncentrationssvårigheter, kan bero på att de inte vet anledningen eller 

”den bakomliggande faktorn” till ett barns beteende. I ett systemiskt tänkande säger Strander (2008) 

att pedagogerna måste tänka mer cirkulärt och ställa sig frågorna ”när, var och hur” dessa situationer 

blir tydliga och även få inblick i den egna rollen i förhållande till barnet. Detta för att få en 

förförståelse till barn som befinner sig i koncentrationssvårigheter och på detta vis kan pedagogerna 

även närma sig ett barnsperspektiv. Strander (2008) säger även att det krävs en god relation med en 

öppen dialog med barnet. På detta vis upptäcker man nya sätt att hantera svåra situationer och istället 

närmar sig en lösning. Har ett barn koncentrationssvårigheter blir de mer oroliga om det är stora 

barngrupper eller om ordinarie personal inte finns på plats. Det blir svårare att hinna och hjälpa de 

barnen som behöver extra uppmärksamhet, vilket blir tydligare vid övergångarna visar 

intervjuresultatet. Genom hela resultatet av intervjuerna har det lyfts olika typer och faktorer som 

påverkar att barn kommer i koncentrationssvårigheter. Om ett barn beskrivs i 

koncentrationssvårigheter är det väldigt viktigt att förstå vilka bakomliggande sammanhang som kan 

bidra att upprätthålla dessa oroligheter hos barn. Viktiga aspekter att tänka på inom systemteori är 

relation, aktiviteter, förändringar, att tänka cirkulärt, där olika system som samspelar och notera även 

pedagogernas roll i detta. Hur de kommunicerar, skapar relationer, möjligheter och förutsättningar för 

utveckling. Även politiska beslut, i normer och värderingar kan även ingå det samhällsklimatet som vi 

lever i, påverkar hur det ser ut i våra förskolor i hela landet. 

 

Metoddiskussion  

Jag har gjort åtta intervjuer på två förskolor i en liten förort utanför Stockholm. Båda förskolorna är 

kommunala med samma ekonomiska förutsättningar i en medelklass område. Har valt att intervjua 

både barnskötare och förskollärare med olika pedagogiska utbildningar och bakgrund för att få en 

nyanserad bild av deras erfarenheter.  

Jag har utgått ifrån en fenomenologisk synsätt när jag genomfört min studie. Detta synsätt pekar på ett 

intresse av att förstå sociala fenomen utifrån individens egna synsätt och en beskrivning utifrån deras 

egna erfarenheter som den upplevs av dem (Kvale & Brinkmann, 2009). Valet av intervjuform anser 

jag ha varit betydelsefullt, genom att ha ställt öppna frågorna har dessa givit mig tillträde till ett 
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djupare samtal med pedagogerna. Styrka i dessa semistruktuerade intervjusamtalen är att den ger 

beskrivningar av intervjupersonernas levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos de beskrivna 

fenomenen. Denna metod är tidskrävande och man sorterar, kategoriserar, och så småningom 

framträder ett mönster i intervjuerna. Man finner likheter och skillnader i personens utsagor som man 

kan kategorisera som uppfattning (Stukát, 2011).  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning kan vara att  intervjua pedagoger på olika förskolor och kommuner. Eller 

en förskola med majoriteten av barn med andra sociala bakgrunder och en förskola med majoriteten 

där svenska barn går. Detta för att se om det fanns likheter eller olikheter i pedagogernas beskrivning 

av barn i koncentrationssvårigheter, vilket jag tror skulle visa andra resultat 

Det hade även varit intressant att ute i barngruppen observera pedagogernas förhållningsätt gentemot 

barn i koncentrationssvårigheter det vill säga, vad som händer i praktiken.  
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 Bilaga 1 

 

Hej,  

 

Jag heter Rojin Kizil och studerar på Stockholms Universitet och läser till 

förskollärare med inriktning mot yngre åldrar. Går min sista termin och ska nu 

skriva mitt självständiga arbete. Anledning till att jag skriver detta brev, är att ge 

information inför kommande intervju.  

Ämnet kommer att handlat om barn i koncentrationssvårigheter och syftet med 

mitt arbete kommer handla om pedagogernas förhållningssätt till barn i 

koncentrationssvårigheter och hur man som pedagog kan möjliggöra en god 

lärande miljö.  

Eftersom min studie kommer bli en offentlig publikation kommer jag att avkoda 

förskolans namn och använda mig endast av fingerade namn på alla deltagande 

under intervjun enligt konfidentialitetskravet. Men även att deltagande är 

frivilligt och man kan när som helst avbryta den. Samtal som spelas in kommer 

att raderas och all intervju material förstöras och slängas efter att mitt arbete är 

klar.  

 

Har ni några funderingar kan ni gärna höra av er till mig. 

 

Med vänliga hälsningar 

Rojin Kizil 

Mejl adress: Roj_79@hotmail.com 

 

Tel: XXXXXXX  
 

mailto:Roj_79@hotmail.com
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Bilaga 2 

 

INTERVJU FRÅGOR 
1. Vilken kompetens/bakgrund har du? 

2. Hur länge har du arbetat med barn? 

3. Hur definierar du själv koncentrationssvårigheter hos barn? 

4. Kan du berätta utifrån dina erfarenheter vilka typer av 

koncentrationssvårigheter hos barn du har bemött? 

5. När tycker du är svårt att vara pedagog till ett barn i 

koncentrationssvårigheter, kan du ge exempel?  

6. Hur har du gjort i de sammanhangen för att bemöta barn i 

koncentrationssvårigheter, kan du ge exempel?  

7. Tycker du att dessa barn kan vara koncentrerad i andra situationer och när 

kan du se det? 

8. Vad tror du att koncentrationssvårigheter beror på och vilka konsekvenser 

kan detta ge ett barn, ge exempel?  

9. Hur kan du som pedagog möjliggöra en god lärande miljö eller situationer 

för barn i koncentrationssvårigheter, kan du ge exempel? 

10.  Hur tycker du att det fungerar? 
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