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Abstract 
 

 

Pre-school's learning environment in relation to children with concentration 

difficulties 

preschool teachers' didactic choices.  

 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om didaktiska val som 

några yrkesverksamma förskollärare gör samt hur de anpassar lärmiljön till 

barn med koncentrationssvårigheter för att möjliggöra en likvärdig förskola.  

 

Genom en kvalitativ studie i form av semistrukturerade intervjuer med fem 

verksamma legitimerade förskollärare undersöks hur informanter definierar 

barn med koncentrationssvårigheter vilka didaktiska val de gör samt vilka är 

betydelsefulla faktorer för deras arbete.  

 

Studien innefattar ett resonemang om en likvärdig förskola för alla barn, 

exempel på vilka pedagogiska metoder och arbetssättet som kan användas i 

arbetet med barn med koncentrationssvårigheter samt vilka hinder och 

förutsättningar finns i arbetet med dessa barn.  

 

Studien utgår ifrån ett didaktiskt perspektiv, där didaktiska frågor genomsyrar 

texten.  

 

Resultatet av studien visar att förskollärare definierar barn med 

koncentrations problematik utifrån deras svårigheter att sitta stilla, hålla 

fokus, avsluta påbörjad uppgift, lära sig och skapa goda relationer med andra 

personer. Studien visade även att en god lärmiljö för dessa barn kännetecknas 

av ordning, struktur, tydlighet, flexibilitet och förutsägbarhet. Förskollärarna 

erbjuder stödinsatser i form av bildstöd, anpassningar av pedagogiskt 

material och fysisk miljö, tillgänglighet, ett professionellt pedagogiskt 

förhållningssätt och  

extra resurspersonal, när det finns möjlighet.  

 

Studien visade även att ramfaktorer villkorar undervisningen och påverkar 

förskollärarens didaktiska val.   

 

Nyckelord 

Didaktik, förskola, lärmiljöer, förhållningssätt, likvärdighet, 

koncentrationssvårigheter, ramfaktorer.  
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Förord 

 

Vi är två studenter som har gjort denna studie och skrivit detta arbete 

tillsammans. En utmaning har varit att hitta tid att träffas eftersom vi är 

bosatta i två olika städer, men tack vare digitala medier har vi ändå lyckats ha 

ett bra samarbete.  En annan utmaning har varit att vi har valt ämnen som 

ligger oss varmt om hjärtat, samtidigt som vi behövde vara objektiva i 

samtalet med förskollärarna och analys av resultaten. Vi vill tacka alla våra 

respondenter som låtit oss ta del av deras berättelse. Vi vill även rikta ett stort 

tack till vår handledare Erik Gustavsson som varit det största stödet under 

studiens framväxt.  

 

 

Växjö oktober 2018                                                                                                                       

 Arabela Cosovic 

Therese Persson  

  



 

  

 

4 

 

Innehåll 
1 Inledning 6 

1.1 Syfte och frågeställningar 7 

2 Bakgrund 8 

2.1 Inkludering och likvärdighet i förskolan: en kort historik 8 

 Aktuella styrdokument 9 2.1.1

2.2 Koncentration och koncentrationssvårigheter 9 

 Koncentration 9 2.2.1

 Koncentrationssvårigheter 10 2.2.2

3 Tidigare forskning 12 

3.1 Forskning om förskollärarnas föreställningar om barn med 

koncentrationssvårigheter 12 

3.2 Forskning om förskollärarnas didaktiska val 12 

3.3 Forskning om viktiga ramfaktorer för ett framgångsrikt arbete med 

barn med koncentrationssvårigheter 14 

3.4 Sammanfattning och studiens bidrag 15 

4 Teoretiskt perspektiv 16 

4.1 Didaktik 16 

4.2 Ramfaktorer 17 

4.3 Ett tredimensionellt perspektiv på lärandemiljö 17 

4.4 Teorins roll i studien 18 

5 Metod 20 

5.1 Val av metod 20 

5.2 Urval 20 

5.3 Etiska överväganden 21 

5.4 Genomförande 21 

5.5 Bearbetning av data 22 

5.6 Metoddiskussion 22 

6 Resultat och analys 24 

6.1 Resultat av förskollärares definition av barn med 

koncentrationssvårigheter 24 

 Oro i kroppen 24 6.1.1

 Svårt att hålla fokus 25 6.1.2

 Barn i problematiska hemförhållanden 26 6.1.3

 Barn som utmanar 27 6.1.4

 Analys utifrån förskollärarnas definition 27 6.1.5



 

  

 

5 

 

6.2 Resultat av förskollärares didaktiska val i relation till förskolans 

likvärdighets uppdrag 29 

 Innehållet i undervisningen 29 6.2.1

 Syftet med undervisningen 30 6.2.2

 Hur undervisningen planeras och genomförs 30 6.2.3

 Undervisningstillfällen och lärmiljöer 32 6.2.4

 Analys av förskollärarnas didaktiska val 34 6.2.5

6.2.5.1 Didaktikens grundstenar 34 

6.2.5.2 Lärandemiljön 36 

6.3 Resultat av ramfaktorer som villkorar lärmiljön i förskolan 36 

 Förskollärarens sätt att skapa trygghet och tillit 37 6.3.1

 Den fysiska lärmiljöns utformning 37 6.3.2

 Barngruppens storlek 37 6.3.3

 Samverkans betydelse 38 6.3.4

 Förskollärares kunskaper om barn med 6.3.5

koncentrationssvårigheter 39 

 Ekonomi och förskolechefens betydande roll 39 6.3.6

 Analys av ramfaktorers betydelse 39 6.3.7

7 Diskussion och vidare forskning 42 

8 Referenser 45 

9 Bilagor 49 

9.1 Bilaga A Intervjufrågor 49 

9.2   Bilaga B Informationsbrev 50 

 

  



 

  

 

6 

 

1 Inledning 

 

Förskolan är vår framtida arbetsplats och barnen är framtidens samhällsmedborgare. Utifrån 

det har vi blivande förskollärare en betydelsefull roll för att såväl stödja som att utveckla 

barnens alla förmågor. Med detta som en central kärna i vårt uppdrag handlar det även om att 

möjliggöra så att alla barn får rätt till en likvärdig förskola, oberoende av barnets 

funktionsvariationer. Föreliggande studie handlar om hur förskollärare anpassar lärmiljön till 

barn med koncentrationssvårigheter utifrån de didaktiska val som de gör, för att möjliggöra en 

likvärdig förskola. 

 

Förskolan ska lägga grunden för alla barns livslånga lärande genom att skapa en likvärdig 

förskola som kan ge förutsättningar och verktyg för lärande (Skolverket, 2016).  Alla barns 

rätt till en likvärdig utbildning är ett återkommande begrepp i de olika styrdokumenten inom 

förskoleverksamheten. Detta är förmodligen också något som de flesta människor, inte bara 

förskollärare eller verksamma inom förskolan, håller med om och det ses även många gånger 

som en självklar rättighet. Men att alla barn har rätt till detta innebär inte att det är en enkel 

uppgift för förskolan som samhällelig institution. Det problematiska i detta, ligger i att det 

finns flera barn på förskolan som troligtvis kommer att få en diagnos senare i livet, men som 

förskolan behöver hantera och erbjuda en likvärdig utbildning. Hur hanterar och möjliggör 

förskollärarna detta, utifrån de förutsättningar de har, är något vi vill undersöka i föreliggande 

studie. 

 

I förskolan skall alla barn erbjudas en lärmiljö som både utmanar och lockar till lek och 

lärande. Den relevanta forskningen inom begreppet lärmiljö, har gett oss fler sätt att tänka och 

utforma verksamheten på än tidigare. Både de fysiska och de psykiska aspekterna av 

lärandemiljöer påverkar barnen i förskolan. Biteus och Engholm (2016) betonar att lärmiljön 

ska anpassas efter samtliga barn som finns i den, så den möjliggör barnets inflytande och 

delaktighet i sitt eget lärande. Vidare menar författarna att lärandemiljön i förskolan har en 

betydelsebärande aspekt i hur barnen tillägnar sig kunskaper. Det innebär såväl den fysiska 

som den psykiska miljön i förskolan (a.a.). Utifrån tidigare erfarenheter kan vi konstatera att 

det är betydelsefullt att minimera antalet störningsmoment för barn med 

koncentrationssvårigheter i relation till förskolans miljö. Den fysiska miljön innebär 

verksamhetens utformning, hur den lockar och stimulerar till lek och lärande, till skillnad från 

den psykiska miljön innefattas av ramfaktorer som bland annat barngruppens storlek, 

förskollärarnas förhållningssätt och arbetsmetoder. Problemet i att skapa en likvärdig förskola 

kan uppstå när brister finns i dessa betydelsefulla ramfaktorer som påverkar förskollärarnas 

didaktiska val.  

 

Enligt förskolans styrdokument är det förskolläraren som ansvarar för undervisningen i 

förskolan. Utifrån det faktum är det intressant att undersöka förskollärarnas didaktiska val i 

relation till barn med koncentrationssvårigheter, för att kunna belysa förskolans lärmiljö samt 

en likvärdig förskola. Att planera undervisningssituationer i förskolan innebär att man 

behöver ställa sig de didaktiska aspekterna i relation till det syfte och mål man har med 

undervisningen. Dessa i sin tur bör sedan ställas i relation till barnens olika förmågor i 

barngruppen så att varje enskild individ får möjlighet att vinna kunskaper av lärsituationen 

beskriver Kadesjö (2008). Med utgångspunkt av en mindre grupp av verksamma förskollärare 

tar vi i studien reda på hur förskollärarna definierar barn med koncentrationssvårigheter och 

hur de anpassar lärmiljön för att dessa barn skall få en likvärdig utbildning i förskola. Att vårt 
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val landade på just att undersöka förskollärares didaktiska val för barn med 

koncentrationssvårigheter, är dels att under våra år som verksamma barnskötare på förskolan 

har vi urskilt att dessa barn och förskolans lärmiljö inte alltid går hand i hand med våra 

styrdokument. Även Juul (2005) hävdar att koncentrationssvårigheter kan vara svårdefinierat, 

eftersom fenomenet inte nödvändigtvis omfattas av någon diagnos, utan kan vara allt från en 

tillfällighet till ett återkommande problem. Kadesjö (2008) beskriver tre olika typer av 

koncentrationssvårigheter hos barn; sekundära det vill säga primära eller tillfälliga 

koncentrationssvårigheter; situationsbundna svårigheter när barnet kan vara koncentrerat i en 

situation men inte i en annan samt primära koncentrationssvårighet vilket innebär ett 

biologiskt betingat tillstånd/medfödda brister i hjärnans funktion, dessa barn har oftast 

språksvårigheter, sämre kognitiva funktioner samt sämre motorik, enligt Kadesjö (2008). Juul 

(2005) och Kadesjö (2008) pekar på svårigheten att definiera vad koncentrationssvårigheter 

egentligen är. Koncentrationssvårigheter i relation till förskolans mål om en likvärdig förskola 

(Skolverket, 2016) – utgör ett intressant begrepp, då det öppnar upp för tolkningar. Därför blir 

det relevant att i studien låta förskollärarna själva definiera begreppet, för att sedan se vilka 

didaktiska konsekvenser det får.  
 

Mot bakgrund av förskolans likvärdighetsuppdrag och det faktum att både barn och lärare 

arbetar med olika förutsättningar i förskolan blir det relevant att utifrån ett didaktiskt 

perspektiv studera hur lärare arbetar för att anpassa förskolans lärmiljö i relation till barn med 

koncentrationssvårigheter. Med detta som bakgrund och utgångspunkt vill vi få möjlighet att 

bidra med kunskaper om hur förskollärare utifrån erfarenheter kan möjliggöra att barn med 

koncentrationssvårigheter utvecklas och lär i förskolans praktik. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att bidra med kunskap om vilka didaktiska val några 

förskollärare gör och hur de anpassar förskolans lärmiljö, för att främja en likvärdig 

utbildning med specifikt fokus på barn med koncentrationssvårigheter. Syftet uppfylls med 

hjälp av följande frågeställning.  

  

 

- Hur definierar förskollärare barn med koncentrationssvårigheter? 

- Vilka didaktiska val gör förskollärare för att anpassa lärmiljön efter barn med 

koncentrationssvårigheter för att upprätthålla likvärdighet i förskola? 

- Vilka ramfaktorer upplever förskollärare som avgörande i arbetet med barn med 

koncentrationssvårigheter? 
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2 Bakgrund 

 

Följande kapitel är till för att förklara studiens historiska bakgrund, relevanta styrdokument 

samt att sätta in läsaren i studiens betydelsebärande begrepp: koncentration och 

koncentrationssvårigheter. 

 

2.1 Inkludering och likvärdighet i förskolan: en kort historik 

I början av 1900-talet var svensk skola segregerad, enligt Assarson (2007).  Vidare hävdar 

författaren att det var många elever som inte nådde upp till skolans krav och placerades i olika 

klasser eller institutioner beroende på elevens intellektuell och fysisk förmågan. De olika 

klasserna kunde vara hörselklasser, läsklasser, observationsklasser, skolmognadsklasser, 

kliniker och hälsoklasser. Under denna tid var viktigt att skydda skolan från svagbegåvade 

elever eftersom samhälle såg samband mellan skolsvårigheter och kriminalitet, (Assarson 

2007). Tideman (2004) skriver att på den tiden utfördes intelligenstester för att kunna avskilja 

svagbegåvade elever från undervisningen.   

 

Efter andra världskriget ansåg samhälle att det måste kunna finnas skillnader i skolan precis 

som det finns skillnader i samhället (Tideman, 2004). Med demokratitanken om alla 

människors lika värde och rättigheter ökade integrationen av elever med speciella behov i de 

vanliga klasserna (Persson, 2005). Ett internationellt begrepp inclusion lanserades på slutet av 

1900-talet. Inclusion innebär allas rätt till deltagande, och eftersom alla är integrerade ska 

ingen kunna pekas ut som särskild integrerad, enligt Tideman (2004). Tanken var god, men i 

praktiken var det inte så enkelt att genomföra. Persson (2005) skriver om att skolverket 

genomförde en undersökning under en sexårs period mellan åren 1992–1998 för att 

kontrollera det specialpedagogiska stödet i skolorna. Skolverket (2016) anger utifrån en 

rapport om denna undersökning att vissa skolor saknar specialpedagogiskt stöd, att antal 

lärartimmar per elever har minskat samt att även specialpedagogiska resurser under denna tid 

har minskat med 30 procent. Det innebar att eleverna inte har fått den hjälp de har rätt till.  

 

Synen på barn med koncentrationssvårigheter har ändrats genom tiderna och förskolans 

styrdokument har både reviderats och uppdaterats. Enligt Skollagen ska förskolan erbjuda alla 

barn en förskoleverksamhet av hög kvalitet genom att den skall vara likvärdig. Likvärdighet 

kan belysas utifrån tre grundläggande aspekter: lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på 

utbildningen och att utbildningen ska vara kompenserande (Persson, 2015).  Även i förskolans 

läroplan betonas dagens förskola där samtliga barn skall ha rätt till en likvärdig förskola som 

är utforskande och stimulerande i relation till varje barns förutsättningar (Skolverket, 2016). 

Enligt Vetenskapsrådet (2015) skall likvärdighet inte förstås utifrån tillgången av en identisk 

förskoleverksamhet för varje enskilt barn. Förskolans likvärdighet bör baseras på en analys på 

hur barns olika villkor kan mötas av en förskola, där alla barn kan utnyttja sin fulla potential 

(Vetenskapsrådet 2015). Till skillnad hur det var förr finns idag styrdokument som ska prägla 

förskolans verksamhet. Styrdokumenten i förskolan har formats och förändrats under de 

senare åren. Där en förtydligad läroplan ska höja kvaliteten i förskolan med betoning på 

förskollärarens professionalism och undervisningsuppdrag. Med detta har även förskolan fått 

högre status och större betoning på lärande. Från och med hösten 2010 omfattas förskolan av 

skollagen (Skollagen, 2010:800). Förskolan är en egen skolform med en egen läroplan som 

betonar alla barns lika rätt till utveckling och lärande. 
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 Aktuella styrdokument 2.1.1

Förskolan skall bedrivas utifrån aktuella styrdokument. Vi kommer här att lyfta fram de mest 

betydelsefulla och relevanta till vår studie. Enligt skollagens kapitel 8 § 2 (Skollagen, 

2010:800) skall förskolans verksamhet utgå från en helhetssyn på barnet och dess behov där 

barnet skall erbjudas omvårdnad och fostran i en pedagogisk kontext. Skollagen säger vidare 

att förskoleverksamheten skall vara likvärdig sett över hela landet, men att den skall utgå 

utifrån från varje barns enskilda behov.  

Skollagen under kap 9: Särskilt stöd skriver att: 

 
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska 

ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans 

personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett 

barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. 

Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda 

stödinsatserna (SFS, 2010:800 8 kap. 9 §).  

                                                              

Vidare vill vi även lyfta fram förskolans läroplan där det understryks att förskolans 

verksamhet skall vila på en demokratisk grund som skall främja alla barn till utveckling och 

lärande (Skolverket, 2016). Omsorg över barnets välbefinnande tillsammans med utveckling 

och lärande skall bilda en helhet över den pedagogiska verksamheten, där individens 

förutsättningar och behov skall sättas i centrum. Förskolans arbetslag skall ge alla barn 

förutsättningar att få stimulans och stöd i sin utveckling, de barn som befinner sig i 

svårigheter av olika slag skall ett särskilt stöd ges (a.a.). 

 

Trots att det har skett en förändring sedan klassindelningen efter fysisk och psykisk förmåga 

visar Skolverkets rapport att det finns mycket mer att göra innan retoriken blir verklighet.  

 

 

2.2 Koncentration och koncentrationssvårigheter 

Begreppen koncentration och koncentrationssvårigheter är svårdefinierat eftersom det inte är 

lätt att avgöra när ett barn är koncentrerad eller inte och hur det tar sig i uttryck. Vi kommer 

att i följande del av bakgrunden ge några exempel på hur det i litteraturen definieras och 

förklaras på olika sätt 

 

 Koncentration 2.2.1

Nationalencyklopedin (band nr.11) definierar koncentration utifrån; ”inriktade och 

kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet” 

(Nationalencyklopedin, 1993:227). 

 

I förskolan kan det till exempelvis handla om att barnet ska hålla fokus och lyssna på vad 

förskolläraren har att säga, informera eller lära ut i en viss situation utan att störa sig på ljudet 

från ett annat rum eller vad som händer ute på gården. Björn Kadesjö (2008) beskriver 

begreppet koncentration utifrån förmågan då en person med hjälp av alla sina sinnen tar in 

intryck från sin omvärld. Vidare menar han att, när man med hjälp av den samlade 

informationen som man upplever kan plocka ut och värdera viktiga delar av vad en 

uppgift/situation innebär, blir det en lyckad koncentrationsprocess. Personens 

koncentrationsförmåga är god om informationen som samlats in är den mest användbara, det 

vill säga att det viktigaste finns med, medan det som är onödigt har sållats bort.  Berglund 

(2000) beskriver att koncentration och förmågan att koncentrera sig innebär hur bra en individ 

kan hålla kvar sin koncentration på både yttre och inre händelser, såsom ljud och egna tankar. 



 

  

 

10 

 

När det gäller barn och koncentration, menar Kadesjö (2008) att det måste ske ett möte mellan 

barnets inre liv och dess yttre verklighet. För att ett barn ska kunna koncentrera sig, ska det 

råda en samstämmighet mellan de intryck som ges från omvärlden samt barnets individuella 

förutsättningar, både utvecklingsmässiga och emotionella. Visar förskolläraren upp bilder som 

är igenkännande eller berättar om något som barnet har intresse för alternativt kan skapa inre 

bilder till, möjliggörs ett intresse och en nyfikenhet för lärandet. Detta går i linje med Bruce 

m.fl. (2016), som framhåller vikten av att ta tillvara på barnets intresse och erfarenheter när 

undervisningssituationer planeras. Det som är igenkännbart väcker tankar och minnen som i 

sin tur kan möjliggöra att barnets koncentration lättare kan hållas fast. Barnet måste förstå 

innehållet av det förskolläraren lär ut annars tendera det att tappa fokus och intresse över 

lärtillfället, betonar både Kadesjö (2008) och Bruce m.fl. (2016). Vidare menar Kadesjö 

(2008) att om barnet är koncentrerat är således inte svårt att urskilja. Mötet med nya uppgifter 

eller situationen väcker minnen eller känslor hos barnet. Antingen är lärtillfället stimulerande 

och lustfyllt eller väcker den obehag och ett misslyckande hos barnet, vilket endera skapar 

engagemang att vilja lära sig eller att genomföra uppgiften eller inte. Tillit och koncentration 

hör samman, betonar Kadesjö (2008). 

  

 Koncentrationssvårigheter 2.2.2

Här presenteras ett sätt att beskriva och kategorisera barn med koncentrationssvårigheter. 

Enligt Kadesjö (2008) förklaras begreppet med att om man skall kunna koncentrera sig på en 

uppgift måste man kunna rikta sin uppmärksamhet, perception, sina tankar och sina känslor 

mot en intresserad uppgift, men även att kunna komma igång och påbörja samt avsluta 

uppgiften. De barn som inte klarar av detta, har koncentrationssvårigheter som kan komma till 

uttryck hos barnet på ett flera olika sätt. De tre vanligaste benämner Kadesjö (2008) som 

primära-, sekundära- eller situationsbundna koncentrationssvårigheter. Dessa begrepp skiljer 

sig åt, och därmed finns det olika förutsättningar för barnet som har koncentrationsproblem.  

 

Primära svårigheter innebär att barnet har en betingad brist i förmågan till koncentration vilket 

kommer till uttryck i de flesta situationer som barnet befinner sig i (Kadesjö, 2008). Det 

handlar både om stora och varaktiga koncentrationssvårigheter som skapar återkommande 

bekymmer i barnets vardag. Typisk problematik för dessa barn, är att de uppmärksamhets-

störningar som visar sig genom att det har svårt att ta ut det väsentliga i en uppgift och hoppar 

ofta från det ena till det andra. Barnet är impulsivt och styrs av stundens ingivelse. Svårigheter 

att se samband, följa instruktioner, regler och lekar.  

 

Sekundära koncentrationssvårigheter handlar däremot om en följd av eller reaktion på 

förhållanden i barnets miljö, till exempel brister i barnets hemmiljö av olika anledningar. När 

dessa är åtgärdade finns oftast ingen koncentrationsbrist hos barnet kvar längre, skriver 

Kadesjö (2008).  

 

Den tredje kategorin, situationsbundna koncentrationssvårigheter innebär att barnet kan ha 

svårt att koncentrera sig i vissa situationer, medan de mycket väl kan klara av att koncentrera 

sig i andra situationer (Kadesjö, 2008). Här är det inte barnet som har problematik utan att det 

snarare handlar om situationen, lärmiljön eller pedagogen som är problemet. Dock kan det lätt 

uppfattas som att det är barnet som har problematik, därför är det viktigt att kartlägga 

situationerna som uppstå för att kunna komma åt var problematiken ligger så man kan bemöta 

barnet på rätt sätt. För att kunna kartlägga svåra situationer i relation med 

koncentrationssvårigheter och få kunskap om varför de upplevs svåra är det betydelsefullt att 

känna till vilka situationer som kan uppstå som gör det svårt för barnet att koncentrera sig. 

Kadesjö (2008) lyfter fram att situationer i barnets vardag som innebär väntan, förändringar 
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och val är problematiska för barn med koncentrationssvårigheter. Dessa tre olika faktorer kan 

påverka hur barnet uppfattas av sin omgivning. Kadesjö (2008) menar på att barn utan 

koncentrationsproblematik kan skapa innehåll i ”sedan-situationer” som inte är planerade.  

 

Ett barn med koncentrationssvårigheter blir lätt otåligt, kräver aktivitet och söker efter 

uppmärksamhet när de hamnar i situationer som innebär väntan. Detta kan uttryckas genom 

att barnet blir rastlöst och börjar skruva och röra på sig, plocka med olika saker som finns i 

dess omgivning, blir verbal, och börjar prata, peta eller knuffa på någon annan. 

Förändringssituationer i sin tur innebär att barnet dels skiftar från en aktivitet till en annan 

men också en tanke från en annan. Detta är svårt för barn med koncentrationssvårigheter, då 

de har stora svårigheter att skapa en mental bild på det som komma skall. Att göra kopplingar 

mellan tidigare erfarenheter och framtiden är svårt. Detta ligger i många fall till grund för 

barnets rädsla över att prova något nytt, en ny aktivitet eller i en annan konstellation än 

tidigare, då rädslan för att misslyckas och att deras svagheter avslöjas är stor. Detta ligger 

också till grund för valsituationer, då de innebär att ”väga konsekvenserna av möjliga 

handlingsalternativ mot varandra”, (Kadesjö, 2008:59). 
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3 Tidigare forskning 

 

I följande kapitel presenteras forskning om barn som uppvisar koncentrationssvårigheter i 

förskolan. Vi har valt att dela upp stycket utifrån syftets tre undersökningsfrågor. 

 

 

3.1 Forskning om förskollärarnas föreställningar om barn med 

koncentrationssvårigheter 

I Gerrbos (2012) och Tufvessons (2007) studier beskriver förskollärarna barn med 

koncentrationssvårigheter som ofokuserade och barn i rörelsebehov som inte kan sitta stilla 

och styra sina impulser. I linje med föreliggande studier hävdar Kristian Lutz (2010) att barn  

med koncentrationssvårigheter oftast ses som problembärare. 

 

I sin studie har Berglund (2000) intervjuat 50 lärare som undervisar för sammanlagt närmare 

1000 barn (från förskoleklass till årskurs 6) Lärarna definierade de barn vilka de ansåg ha 

koncentrationssvårigheter och berättade om vilka åtgärder som har vidtagits. Resultatet visade 

på att det krävs stor kunskap av läraren för att kunna identifiera och möta barn med 

koncentrationssvårigheter. Det som oftast gör att lärare uppmärksammar att ett barn har 

koncentrationssvårigheter, är om barnet också har motoriska svårigheter eller är utåtagerande. 

En förklaring till det här påståendet kan hittas i Webster-Stratton, Reid, Jamila, & Stoolmiller 

(2008) studie där det förklaras att koncentrationssvårigheter och emotionell labilitet i form av 

aggressiva reaktioner och känslosvängningar hos barnet ofta leder till konflikter med 

förskolepersonal samt fler konflikter med kompisarna. Berglund (2000) har vidare kommit 

fram till att det sällan är att en lärare upptäcker om ett barn har enbart bristande 

uppmärksamhetsförmåga. Både Berglund (2000) och Lutz (2010) menar på att det finns 

brister på kunskap hos förskollärare avseende barn med koncentrationssvårigheter och 

föreslår vidare forskning kring detta fenomen för att kunna möta dessa barn på ett 

professionellt sätt. 

 

I sin studie om utsatta barn i förskolan problematiserar Jensen (2009) det han kallar för 

kompensationsstrategi. Forskaren menar att kompensationsstrategier innebär att personalen 

betonar barnets brister istället för barnets möjligheter och kompetenser. Förskollärarens 

föreställning om barnen och hur förskollärare definierar barnen med 

koncentrationssvårigheter eller andra särskilda behov speglar sig i sättet att bemöta dessa 

barn. Jensen (2009) understryker förskolans betydelse för utsatta barn och deras familjer, 

framför allt genom utvidgade omsorgsåtgärder för de utsatta barnen. Eftersom barnens 

viktigaste lärmiljöer är hemmet och förskolan, är förskolepersonalens samverkan med 

vårdnadshavarna betydelsefulla för barnets utveckling och lärande. 

 

 

3.2 Forskning om förskollärarnas didaktiska val 

Nordin-Hultman (2004) lyfter i sin avhandling fram de kontextuella faktorers betydelse. 

Enligt forskare innebär det att barn varken är eller har ett visst beteende i förskolan, utan att 

de snarare artar sig till dessa egenskaper, i den pedagogiska miljön.  Denna studie liknar med 

vad Winter, Bell och Dempsey (1994) skriver i sin studie där författarna hävdar att 

förskollärare behöver skapa inkluderande pedagogiska miljöer för alla barn i förskolan. Det är 
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särskilt viktigt för barn med svårigheter eftersom i en inkluderande pedagogisk miljö har 

dessa barn större möjligheter att skapa relationer med övriga barn. Aktiviteter på förskolan 

utan vuxnas ledning kan upplevas som extra svåra av barn med koncentrationssvårigheter, 

utifrån det är anpassningen av lekmiljön betydelsefullt för dessa barn (a.a.) Winter, Bell och 

Dempsey (1994) menar på att en variation av lekmiljön är att föredra som exempelvis, 

rollekar, utklädning, ”hemvrå”, konstruktionslekar och så vidare. Lutz (2006) lyfter fram 

förskolan som en arena, där i princip alla typer av barn integreras. Den spridning av åldrar 

som finns bland barnen i förskolan (1–5 år) ställer krav på förskollärarna att skapa 

inkluderade miljöer med anpassning till barnen på förskolan, menar Lutz (2006). Hans 

undersökning av förskolans lärmiljö visar på att förskollärarna förväntar sig snarare att barnen 

ska anpassa sig till den pedagogiska miljön som de har skapat en gång “för alltid”, snarare än 

att den pedagogiska miljön är föränderlig och anpassas efter barnet. Det företräds genom att 

förskollärarna i undersökningen söker extra personalresurs till det enskilda barnet som inte 

fungerar i den befintliga pedagogiska miljön, för att istället träna det individuellt. Det innebär 

enligt Lutz (2006) en strävan mot segregerade lösningar och inte mot en inkludering av barn 

med koncentrationssvårigheter. Vidare lyfts tidsperspektivet fram i undersökningen, vilket 

innebär att förskollärarna efterfrågar mer tid för att skapa lärmiljöer som kan fånga upp barn 

med koncentrationssvårigheter.  

 

Att det råder en osäkerhet bland förskollärarna i landet kring didaktiska val när det gäller 

planering och genomförande undervisning för barn med koncentrationssvårigheter visar även 

Assarsson (2007) i sin undersökning. I sin avhandling Talet om en skola för alla sätter 

Assarsson (2007) fokus på hur lärarna konkretiserar de politiska riktlinjerna samt hur de 

genomför en skola för alla. Studien visade på att många pedagoger ställde sig osäkra till hur 

väl de lyckades uppfylla de kraven som styrdokumenten ställer på dem. Enligt Assarsson 

(2007) har lärarna fått ett uppdrag med otydliga lösningar för hur lärare ska anpassa 

undervisningen för alla barns olika behov och på det sättet uppfylla de krav som ställs på dem 

som yrkesutövare. Assarsson menar vidare att det är pedagogerna som tar konsekvensen av 

detta och att det bär med sig en risk för ökad andel utbrända pedagoger. Organisationen 

behöver finna mekanismer som stödjer lärarna i att finna strategier inför svårhanterade 

situationer (Assarsson, 2007). Å andra sidan har Tufvesson (2007) och Gerrbo (2012) i sina 

doktorsavhandlingar fokuserat mer på högkvalitativa lärmiljöer som har varit framgångsrika i 

arbetet med barn med koncentrationssvårigheter. Detta är ytterst relevant för vår studie, 

eftersom vårt syfte är att bidra med mer kunskap kring didaktiska val i relation till barn med 

koncentrationssvårigheter. Till skillnad från Lutz (2006) studie, visar Tufvesson (2007) i sin 

undersökning att barn med koncentrationssvårigheter mår bra av att få enskild undervisning 

och vara i mindre barngrupper. Detta eftersom de flesta barn med koncentrationssvårigheter 

även har svårigheter med den sociala interaktionen. Att resultaten skiljs åt kan bero på att 

Tufvesson (2007) har fokuserat på högkvalitativa lärmiljöerna, det vill säga lärmiljöer som 

fungerar bra för barn med koncentrationssvårigheter, medan Lutz (2006) fokuserade mer på 

integration och anpassning av lärmiljö till barn med koncentrationssvårigheter.  

 

Fram till idag har forskarna fått nya kunskaper kring vad som kännetecknar en god lärmiljö, 

där barn med koncentrationssvårigheter integreras. I den processen har ett antal forskare haft 

stor betydelse i att synliggöra de högkvalitativa lärmiljöerna utifrån olika synvinklar. 

Tufvesson (2007) till exempel ställer sig positivt till att barn med svårigheter ska ha en 

personalresurs medan Gerrbo (2012) menar på att högkvalitativa lärmiljöer präglas av tydligt 

schema över vad som ska göras under dagen med fasta rutiner. Att forskarna har olika sätt att 

se på den här problematiken, kan bero på att Gerrbo (2012) inte vill peka ut det enskilda 

barnet och som en lösning föreslår han istället anpassning av lärmiljön. Tufvesson (2007) 
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verkar se barn utifrån ett kategoriskt perspektiv, det vill säga barnet med svårigheter som 

behöver individanpassad undervisning. Gerrbo (2006) i sin tur verkar inta ett mer relationellt 

perspektiv och ser barnet i svårigheter, där lärmiljön anpassas efter barnets behov. Även 

anpassningar betonas såsom gruppindelning, tillgänglighet och en fast avskalad fysisk miljö 

på förskolan. Vidare lyfter Gerrbo (2012) fram specialpedagogisk handledning för 

förskollärare som en viktig stödåtgärd.  

 

Även Isaksson (2009) ger förslag på vad som främjar inlärningen hos barn med 

koncentrationssvårigheter. Forskaren skriver om att det är viktigt att känna till barns specifika 

svårigheter, men ännu viktigare att vara uppmärksam och utgå ifrån barnets starka sidor så att 

barnet kan lyckas i undervisningsmiljön. Isakssons (2009) studie visar på att förskollärare 

erbjuder oftast individrelaterade kompensatoriska åtgärder och utgår ifrån barnets svaga sidor. 

 

 

 

3.3 Forskning om viktiga ramfaktorer för ett framgångsrikt arbete med 

barn med koncentrationssvårigheter 

I sin doktorsavhandling har Lutz (2010) kommit fram till att kunskap om olika dysfunktioner 

hos barnet samt anpassad pedagogiskt material är viktiga faktorer för ett framgångsrikt arbete 

med barn med koncentrationssvårigheter. Hur förskollärare möter barn med 

koncentrationssvårigheter, vilka förväntningar hen har samt vilka krav sätts på barnet som har 

svårt att koncentrera sig spelar betydelsefull roll för barns lärande och utveckling. 

Vetenskapsrådet (2015) har publicerat en sammanfattning av 58 skandinaviska och 

internationella studier från databaserna ERIC, ERC OCH NB-ECEC som visar på att kvalitet 

på förskolan samt likvärdighet avgörs i det konkreta mötet med barnet. Det kognitiva och 

emotionella stödet som personal på förskolan kan ge barnet, är en viktig kvalitetsfaktor som är 

betydelsefull för barns förmåga att utveckla en tro på sig själv som en lärande person. Spritz, 

Hollister Sandberg, Maher och Zajdel (2010) poängterar att denna förmåga visar sig senare i 

livet som färre beteendeproblem och social kompetens. Lundgren och Persson (2003) lyfter 

fram förskollärarens kompetens i relation till skapande av en meningsfull lärmiljö för barn 

med svårigheter. Forskarna samlade under ett års tid empiri från kommunala pedagogiska 

verksamheter i Sverige för att undersöka vilka faktorer som är betydelsefulla i förhållande till 

en förbättring av lärmiljön för barn med svårigheter. Studien visar att pedagogernas 

engagemang, ett gott samarbete pedagoger sinsemellan men också med vårdnadshavarna samt 

gemensam syn på läroplansuppdraget är viktiga för en fungerande lärmiljö. Vidare har 

forskarna kommit fram till att det är viktigt att åtgärderna görs på individnivå, vilket innebär 

att pedagoger behöver identifiera och kartlägga barns behov och utgå ifrån det enskilda barnet 

(Lundgren & Persson, 2003).   

 

Raver, Jones, Li-Grining, Zhai, Bub och Pressler (2011) har gjort en studie på 

kompetensutveckling bland förskolepersonal. Studien visar på betydelsen av att 

förskolepersonal får möjlighet till fortbildning. Forskarna hävdar att om förskolepersonal får 

möjlighet att fortbilda sig i strategier för att hjälpa barnet att reducera sin egen stress, samt att 

öka sin förmåga till självreglering kommer barnet att få både större impulskontroll och större 

uppmärksamhetsgrad (a.a.).  
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3.4 Sammanfattning och studiens bidrag 

Forskningen beskriver barn med koncentrationssvårigheter som ofokuserade, impulsstyrda 

och med ett stort rörelsebehov. Vi har även funnit att tidigare studier mer eller mindre berör 

de didaktiska val som förskollärare gör, för att skapa goda förutsättningar i förskolan för barn 

med koncentrationssvårigheter. Forskarna betonar adekvata aspekter såsom bland annat 

kunskaper om olika dysfunktioner och ramfaktorer som villkorar undervisningen i förskolan 

genom bland annat, anpassat pedagogiskt material, struktur och nätverket runt barnet. Utifrån 

denna ansats kan vår studie bidra till tidigare forskning genom en ökad förståelse för de 

didaktiska val som görs i förskola för att skapa en god lärmiljö. 
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innehållet 

förskollärare    barnet 

4 Teoretiskt perspektiv 

 

Studie kommer att utgå ifrån ett didaktiskt perspektiv. Tre grundläggande begrepp inom 

didaktiken är; läraren, eleven och innehållet (Imsen, 1999). Detta benämns också som den 

didaktiska triangeln och illustrerar didaktikens tre centrala element; innehållet, förskolläraren 

och barnet och relationerna mellan dem (Skolverket, 2015). Utifrån dessa begrepp och 

relation mellan dem ställer vi frågor; hur, vad när och var samt, varför. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Didaktik 

Didaktik beskrivs som läran om konsten att undervisa. Med det här som utgångspunkt blir 

undervisning som objekt, inte lärande i sig.  Enligt Egidius (2006) handlar didaktiken till stor 

del om hur man planerar, genomför och utvärderar undervisningen det vill säga vad, hur och 

varför. Denna definition av begreppet anser Uljens (1997) är alldeles för snäv och menar på 

att det vidare även handlar om vem som skall lära sig, var man ska lära sig, med vem, genom 

vad och för vad man skall lära sig.  Imsen (1999) understryker att didaktiska frågor är frågor 

som förskolläraren kan ställa sig själv i planering av undervisning för att låta dessa didaktiska 

frågor bli ett redskap i dess undervisning (a.a.). 

 

Didaktikens betydelsebärande aspekter innefattas således av begreppen; vad, varför, hur, när 

och var (Egidius 2006). Sätter man dessa centrala utgångspunkter i relation till förskolans 

lärmiljö och barn med koncentrationssvårigheter, kan begreppen förtydligas genom: 

● Vad förskollärare förhåller sig till när de planerar innehållet och målet med 

undervisningen, vilket kan beskrivas som själva innehållet i undervisningen.  

● Varför handlar om syftet med innehållet och den valda arbetsmetoden. Det förklarar 

varför undervisningen lärs ut men också varför innehållets syfte till exempel riktar sig 

till endast några specifika barn och inte till hela barngruppen. 

● Hur åsyftas till metoden samt hur processen och upplägget ska se ut. Med det menas 

hur undervisningen skall genomföras på förskolan, till exempel genom högläsning, 

musikstund eller motorikinlärning.  

● När undervisningen skall ske, i vilket sammanhang? 

● Var undervisningen ska genomföras, i vilka lärmiljöer till exempel utomhus, inomhus 

eller i någon specifik situation som samling, fruktstund.  

 

I vår studie är det intressant att se de didaktiska valen men kanske framförallt i förhållande till 

hur frågan, det vill säga planerar förskollärarna annorlunda för barn med 

koncentrationssvårigheter. Dessa didaktiska frågor i kombination med förskollärares 
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 förutsättningar och skyldigheter, utgör ramfaktorer som villkorar undervisningen i förskolan.   

 

 

4.2 Ramfaktorer 

Både Uljens (1997) och Imsen (1999) menar att didaktik inte enbart handlar om mål, metoder 

och arbetsformer i undervisningen. Det handlar om ett samspel med en rad yttre faktorer i 

förhållande till den barngrupp som undervisningen sker i, så att möjligheter för alla barn ges 

att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Dessa faktorer kan till exempel vara tiden, 

miljön och organisationen. Ett samlingsbegrepp för de olika faktorerna som påverkar 

undervisningen i förskola är ramfaktorer. Begreppet utvecklades av Urban Dahllöf under 

slutet av 1960-talet (Gustavsson, 1994) som även är upphovsman till ramfaktorteorin. Teorin 

bygger på idén om att det finns faktorer som sätter antingen gränser eller ger förutsättningar 

för det pedagogiska arbetet (a.a.).  Lundgren (1986) lyfter fram ramar som karakteriserar 

undervisningen men som ligger utanför lärarens kontroll. Dessa är personella ramar som 

innefattar utbildningsnivå, sammansättning av barngrupp och rekrytering. Organisatoriska 

ramar inkluderar kompensatoriska åtgärder, gruppstorlek och till exempel om hur länge 

barnen skall gå på förskolan samt fysiska ramar som innebär tillgång till pedagogiskt material 

och lokaler. Genom att använda oss av ramfaktorteorin kommer vi att synliggöra vad som styr 

undervisningen och på vilket sätt den påverkas i förskolan.  

 

Vår studie riktar sig till att undersöka förskollärares didaktiska val i relation till barn med 

koncentrationssvårigheter; vad det man som förskollärare bör ha med i sin beaktning vid 

planeringen och undervisningen för barn med koncentrationssvårigheter. Även förskollärarens 

förhållningssätt till dessa barn och deras lärandemiljö kommer att belysas. Dessa aspekter av 

resultatet kommer att analyseras utifrån det relationella perspektivet på lärande samt vikten av 

ett professionellt förhållningssätt.  

  

 

4.3 Ett tredimensionellt perspektiv på lärandemiljö 

Lärmiljö är med enkla ord, hela den miljö och de sammanhang som ett barn befinner sig i 

under sin dag på förskolan. Lärmiljön är uppbyggt av relationer och för att förstå dess 

betydelse kommer vi att beskriva förskolans lärmiljö utifrån tre dimensioner; den fysiska, 

psykosociala och pedagogiska dimensionen. Uljens (1997) och Imsen (1999) menar att 

didaktiken tillsammans med omgivningens betydelse kan en god lärmiljö skapas som 

möjliggör för alla barn att lära och utvecklas. 

  

Den fysiska miljön inkluderar lokalerna på förskolan dess inredning och möbler, samt ljus och 

ljudmiljö. Leif Strandberg (2006) hävdar att den fysiska miljön talar till barn vad som 

förväntas av dem, förmedlar kunskaper, känslor och erfarenheter. Vidare anser Strandberg 

(2006) att vad som underlättar barns utveckling i förskolan är tillgängligheten. Tillgång till 

pedagogiskt material och leksaker är viktigt eftersom kroppslängd ibland kan vara mer 

avgörande än ”intelligensnivå” (a.a.). I jämförelse med Strandberg skriver Tufvesson (2009) 

om att miljöns fysiska utformning skapar en stor påverkan på barnet som subjekt, i synnerhet 

de barn som har primära koncentrationssvårigheter. Det beror framförallt på att deras 

sensoriska funktioner är mycket mer känsliga för ljud, ljus och andra intryck vilket i sin tur 

leder till att de inte kan koncentrera sig eftersom de har svårt att stänga ute ovidkommande 

stimuli. Vidare lyfter även Persson (2005) fram förskolans fysiska miljö som ska utformas 

utifrån barnets förutsättningar för att ett lärande ska kunna ske. Där perspektivet utgår från 
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varje enskilt barn och där verksamheten ska erbjuda mångfald av upplevelser så att ett lärande 

blir meningsfullt för individen (a.a.). Flertalet författare såsom Asp-Onsjö (2010, Björck-

Åkesson (2009) och Tufvesson (2009) poängterar att den fysiska lärmiljön på förskolan måste 

vara begriplig så att barnet förstår hur den skall användas. Först då kan också barnet finna 

meningsfullhet i den fysiska utformningens lek och lärande. I linje med föregående författare 

sammanfattar och betonar Mitchell (2005) den fysiska lärmiljöns kvalitet i förskolan, som 

avgörande för barn med koncentrationssvårigheters trivsel och utveckling. 

  

Den psykosociala lärmiljön på förskolan innefattar, relationer mellan personal och barn samt 

barn sinsemellan (Holmsten, 2002). Beroende på vilket förhållningssätt förskollärarna har, 

kan ett barn upplevas som problematiskt eller unikt. Inom det relationella perspektivet 

beskriver Persson (2005) att det som sker i samspel och förhållande blir centralt mellan olika 

aktörer. Kärnan för detta perspektiv är att se barnet i svårigheter istället för med svårigheter.  I 

linje med Persson (2005), skriver Aspelin (2010) att för en lyckad undervisning krävs det att 

relationen mellan barn och förskollärare baseras på ett ömsesidigt förtroende, vilket även 

innebär att förskolläraren ska vara relationellt kompetent och med en god förmåga att möta 

det enskilda barnet som den är. Utifrån ett relationellt perspektiv kan förskolans lärmiljö både 

utmana och stimulera barnen, samtidigt som den lockar till utveckling och lärande 

  

Den pedagogiska miljön handlar om olika arbetsmetoder, extra anpassningar, bildstöd, 

tydlighet samt struktur i verksamheten, enligt Asp-Onsjö (2010). Författaren menar vidare att 

det är utformningen av den pedagogiska miljön som är avgörande för vem som är i behov av 

särskilt stöd. Begreppet, behov av särskilt stöd, har fått ett mer vidgat perspektiv från ett 

kategoriskt till ett mer rationellt perspektiv, där individens möjligheter i lärmiljöns kontext 

står i fokus (a.a.). I praktiken kan det jämföras med att man tar upp begreppet en ytterligare 

nivå där materiella stöd och insatser lyfts upp i en gemensam diskurs av ett bejakande 

förhållningssätt av förskolans pedagoger, där den sociala interaktionen står i fokus för det 

enskilda lärandet hos varje barn. Inom det kategoriska perspektivet ligger fokus på barns 

svårigheter, som anses vara medfödda och individbundna (Persson, 2013). Utifrån det 

antagandet skapas pedagogiska miljöer som är direkt kopplade till barn med svårigheter, där 

det handlar om att kompensera barnet för dess problem, eftersom barnet ses som 

problembärare (a.a.). Kadesjö (2008) anser att kartläggning över barnets problematik behövs 

tillämpas för att kunna anpassa inlärningssituationerna på bästa sätt. 

 

Genom att anpassa förskolans lärmiljö skapas förutsättningar för en inkludering på förskolan, 

vilket i sin tur innefattar en modell av förhållningssätt, där barn lär av varandra och finner en 

mening i sammanhanget (Björck-Åkesson, 2009). Även i förskolans styrdokument belyses 

barnets rättigheter i relation till lärmiljön fram. De barn som behöver särskild anpassning eller 

särskilt stöd på förskolan skall så också få det stödet (Skolverket, 2016). 

 

 

4.4 Teorins roll i studien  

I det här kapitlet har vi tagit upp teoretiskt perspektiv som används som utgångspunkt för att 

undersöka och analysera hur några förskollärare definierar barn med 

koncentrationssvårigheter samt vilka didaktiska konsekvenser detta får. Förhållandevis är det 

mycket litteratur som talar om förskollärarens förhållningssätt, som stommen för en god 

lärandemiljö. Detta har vi valt att sammanfatta i följande stycke för att öka förståelse för 

denna studie. 
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Som vi har nämnt i tidigare forskning belyser Bruce m.fl. (2016) förskolan som en central 

arena för utveckling och lärande, där förskollärarnas förhållningssätt är direkt avgörande för 

barn med koncentrationssvårigheter. Genom ett professionellt förhållningssätt är det möjligt 

för förskollärarna att förmedla en känsla till var och en av barnen som går på förskolan att de 

är viktiga och värdefulla. Det handlar om att hur man som förskollärare förhåller sig till, 

bemöter, lyssnar in och förstår barnen, deras perspektiv och förutsättningar. Författarna menar 

vidare att det även handlar om att skapa trygghet och tillit till förskolan som arena samtidigt 

som verksamheten måste göras begriplig och förutsägbar är för barnet så att tryggheten kan 

möjliggöras (a.a.). Å andra sidan måste de klargöra för sig själva vilka förväntningar som 

finns på barnet i dessa situationer. Sjödin (2000) i sin tur ger en rad olika råd om hur man på 

bästa sätt skall möta barn med koncentrationssvårigheter och belyser framförallt den vuxnas 

förhållningssätt. Att bemöta barnet utifrån den de är och inte dess svårigheter. Ge barnet sin 

tid, tala tydligt och förklara vad som förväntas är strategier som Sjödin (2000) menar skall 

hjälpa barnet i deras koncentrationssvårigheter. Även förståelsen och bekräftelsen över 

barnets svårigheter är viktiga att lyfta fram, så barnet istället kan få strategier att klara av dem 

eller andra sätt att tänka (a.a.). Juul (2005) i sin tur belyser framförallt sättet hur man som 

pedagog informera om uppgifter eller aktiviteter som skall göras är av betydande faktor. Att 

titta på barnet och förklara direkt och inte till hela gruppen ökar förståelsen av den 

information man vill få fram. Vidare menar Juul (2005) att man även kan använda sig av en 

lista där man skriver upp de olika moment som finns inför en uppgift som skall genomföras, 

gärna i kontinuerlig ordningsföljd och med bildstöd. Detta för att barnet lättare skall förstå 

vad som sker och i vilken ordning det skall genomföra momenten (Juul, 2005). Ofta får barn 

med koncentrationssvårigheter en negativ självbild då de får höra det de inte klara av. Kadesjö 

(2008) menar att det därför är av stor vikt att man som förskollärare intar ett positivt 

förhållningssätt och istället lyfter fram och bekräftar barnets starka sidor. 
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5 Metod 

 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur några förskollärare definierar barn 

med koncentrationssvårigheter samt vilka didaktiska konsekvenser detta får. För att reda på 

detta har vi använt oss av intervju som metod för att få fram förskollärarnas definition, åsikter 

och erfarenheter om vårt valda ämne. 

 

 

5.1 Val av metod 

Studien grundar sig på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 5st verksamma 

förskollärare, angående deras didaktiska val didaktiska val för barn med 

koncentrationssvårigheter. För denna studie anses denna metod som står i samklang med 

innehållets invecklade beskaffenhet lämpligt, eftersom vi behöver få insikt i förskollärarnas 

åsikter, uppfattningar och erfarenheter. Denscombe (2016) beskriver att intervjuer utgör en 

lämplig metod, då forskarens syfte är att fånga upp personers uppfattningar och erfarenheter 

kring ett specifikt ämne.  

 

 

5.2 Urval 

I strävan att få information med tillräckligt variation om verksamhetens anpassning till barn 

med koncentrationssvårigheter använde vi oss av subjektivt strategiskt urval. Kihlström 

(2012) förklarar att subjektivt urval handlar om att göra val av respondenter utifrån deras 

erfarenhet av det ämne som intervjun ska behandla. Det gör att svaren är baserade på egna 

erfarenheter. Subjektivt urval leder till en mer tillförlitlig studie (a.a.). Respondenter i denna 

studie valdes ut efter tre kriterier: verksamma legitimerade förskollärare, respondenterna ska 

arbeta i olika förskolor i två olika städer och att alla ska ha erfarenhet av att arbeta med barn 

med koncentrationssvårigheter. Det sistnämnda kriteriet kräver så kallade snöbollsmetoden 

som enligt Denscombe (2016) innebär att en person hänvisar till en nästa person. 

Undersökningen tillämpar ett subjektivt urval där processen började med 

bekvämlighetsurvalet det vill säga med redan existerande kontakter inom förskolan som var 

relevanta för studien. Därefter använde vi oss av snöbollsmetoden, som innebar att vi frågade 

våra tilltänkta intervjupersoner om ytterligare personer som skulle kunna vara relevanta för 

undersökningen (a.a.) I ett av fallen tog vi till denna metod, då en av våra respondenter har 

föreslagits av en annan respondent. Nedan presenteras tabell 1. som ger för studien relevanta 

uppgifter om respondenterna genom, fiktiva namn samt verklighetsbaserade ålder, erfarenhet 

baserat i antal år och respondenternas nuvarande barngrupp på förskolan.   

 

Fiktiva namn Ålder Erfarenhet  Nuvarande barngrupp 

Lina 40 10 1–5  

Karolina 45 19 3–5 

Maria 42 21 3–5 

Marika 52 28 1–5 

Josefin 48 23 3–5 Tabell 1. 
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5.3 Etiska överväganden 

Som vi argumenterat för i inledningen är en studie kring barn med koncentrationssvårigheter 

och deras möjligheter till lärande och utveckling, både viktigt och nödvändigt. Enligt 

Vetenskapsrådet (2011) är forskarens ansvar att ställa mot värdet av det förväntade 

kunskapstillskottet mot risker i form av negativa konsekvenser för respondenterna. 

Undersökningen baseras på de fyra grundläggande individskyddskraven enligt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002); informationskravet, samtyckeskravet,  

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 

Informationskravet handlar om att forskaren skall informera deltagande intervjupersoner om 

deras uppgifter och villkor med sin medverkan i studien, att den är frivillig och att de kan 

avbryta sin medverkan när de vill under studiens gång, samt uppgiftens forskningssyfte. I linje 

med vad Trost (2012) menar, hade studiens inriktning fastställts innan processen med att 

utforma informationsbrev och intervjufrågor inleddes. Först formulerades ett 

informationsbrev (se bilaga 1) till utvalda respondenter angående studiens syfte och hur 

genomförandet skulle gå tillväga, där deras villkor med sin medverkan tydliggjordes. Därefter 

tog vi på telefon kontakt med våra utvalda respondenter för att boka intervjutillfället.  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren skall inhämta ett samtycke av de medverkande och har 

till följd att den deltagande i studien har rätt att bestämma om de vill delta eller inte. I denna 

studie var det enbart de intervjuade förskollärarna som behövde godkänna intervjun, då 

intervjun endast omfattade dem. Vi tog kontakt med förskollärarna via telefon och frågade om 

de kunde tänka sig att delta i vår studie. Förskollärarna som vi har frågat om deltagande i 

denna studie, har själva sagt att de godkände att vi kom och intervjuade dem. I studien 

behövde varken vårdnadshavare eller barn inkluderas, därför har inte deras samtycke 

efterfrågats.  

 

Konfidentialitetskravet skyddar deltagarnas uppgifter, den försäkrar att uppgiftslämnaren 

förbli anonym i forskningsstudien men också att även utomstående inte kan identifiera vem 

som intervjuats eller ta del av informationen som den deltagande har lämnat. I studien anges 

varken vilka förskolor eller i vilken kommun som respondenterna kommer ifrån. Vidare har vi 

valt att använda oss av fiktiva namn för förskollärarna för att öka konfidentialiteten. Detta  

vidtagande informerades respondenterna om, innan intervjun påbörjades.  

 

Nyttjandekravet i sin tur ger en försäkran att materialet endast kommer att användas för 

forskningens syfte. Förskollärarna är informerade om att informationen som vi samlar in ska 

enbart användas till vårt examensarbete.  Eftersom vi använde oss av ljudinspelningar fick vi 

förklara för respondenterna att inspelningarna kom att förvaras oåtkomligt för andra personer.  

 

 

5.4 Genomförande  

Samtliga intervjuer genomfördes på samma förutbestämda sätt, i ett lugnt och avskilt rum på 

respondenternas respektive arbetsplats. Varje intervju började med att vi berättade om oss 

själva samt syftet med intervjun och deras rättigheter att medverka. Därefter la vi fram 

mobiltelefon för ljudupptagning samt en Ipad/laptop till reserv. Utifrån att använda 

ljudupptagning i samband med intervjuerna möjliggörs att man i efterhand kan gå igenom 

insamlat material flera gånger för att säkerhetsställa att allt som intervjupersonerna berättar 
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kan transkriberas. Stukát (2005) och Denscombe (2016) menar att å ena sidan är 

transkribering tidskrävande, men att det å andra sidan belyser en viktig del i processen om att 

få fram material att analysera gentemot det som undersöks. Vidare belyser även Lantz (2007) 

fördelen med ljudupptagning genom att det möjliggör att vi som intervjuare kan koncentrera 

oss på den tillfrågades svar och följa upp med eventuella följdfrågor för att förtydliga svaren. 

Bryman (2011) påtalar att det finns en risk med att spela in intervjuer då tekniken kan vålla 

besvär. Utifrån det fanns även en Ipad/laptop framlagd på bordet, för att säkerhetsställa att 

intervjuerna spelades in så de sedan kunde transkriberas. Under själva genomförandet stötte vi 

inte i något av fallen på några problem med tekniken. Bjørndal (2005) anser att en nackdel 

med att använda intervju som metod är dess risk för att egna uppfattningar och åsikter färgar 

respondenten. Det är av yttersta vikt att de som intervjuar strävar efter neutralitet för att få 

fram så tillförlitliga svar som möjligt (a.a.). Varje intervju pågick mellan 35–60 minuter.  

 

 

5.5 Bearbetning av data 

Studie inleddes med att vi skaffat oss kunskap om tidigare forskningsresultat, som en 

utgångspunkt för att ta del av vad det var som var värt att undersöka (Denscombe, 2016). 

Vidare försökte vi att närma oss det valda ämnet med verktyg i form av begrepp som didaktik, 

lärandemiljöer, relationellt perspektiv, ramfaktorer, likvärdighet och koncentrations-

svårigheter. Vi strävade efter en systematisk studie utan att blanda in eget ”tyckande” i 

resultatdelen samt att uppnå vårt syfte genom att argumentera och belysa frågeställningen. 

Empirin analyserades genom ordagrant transkriberade intervjuinspelningarna. Vidare 

kategoriseras empirin utifrån likheter och skillnader i relation till undersökningssyfte där 

kategorierna är av betydande faktorer. När en selektiv kodning gjordes av det insamlade 

materialet, delades empirin upp i olika tema, vilket vidare låg till grund för resultatets 

styckesindelningar. Resultatet analyserades sedan och ställdes med utgångspunkt i vårt 

teoriavsnitt för att få fram svar på studiens syfte: att bidra med kunskap om hur några 

förskollärare definierar barn med koncentrationssvårigheter samt vilka didaktiska 

konsekvenser detta får. Den analys av empirin som gjorts kan med Denscombes (2016) ord 

beskrivas som tematisk. Det innebär att analysen ställs till den befintliga forskningen. Den här 

formen av analys gör det enkelt att se likheter och skillnader, dra slutsatser och resultat av ett 

undersökningsområde (a.a.). 

 

 

5.6 Metoddiskussion 

Studien utgår från en ett bestämt syfte om att bidra med kunskap om hur förskollärare 

anpassar lärmiljön till barn med koncentrationssvårigheter.  För att studien ska vara trovärdig 

krävs att empirin svarar på forskningsfrågan. Trovärdighet i denna studie bygger på att vi har 

använt oss av redan erkända forskningsmetod och tillvägagångssätt genom semistrukturerade 

intervjuer (Denscombe, 2016). Vidare handlar trovärdighet även om att vi har argumenterat 

över våra genomförda val och synliggjort hur vi använt metod, begrepp, tidigare forskning 

och litteratur för att genomföra en analys. Det är i ljuset av våra begrepp och perspektiv som 

frågeställningarna besvaras. Vi använde oss av citat från respondenterna för att öka validiteten 

av studien. I analysen kopplade vi empirin till befintlig litteratur och forskning för att studien 

skall vara trovärdig. Tillförlitlighet handlar om att man samlat in och bearbetat data på ett 

systematiskt och hederligt sätt (Denscombe, 2016). För att denna studie sedan ska vara 

tillförlitlig har vi redogjort för undersökningens alla steg och även argumenterat för de val 

som vi har genomfört. Alla intervjuer spelades in med ljudupptagningen via våra egna 
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mobiltelefoner och empiri användes sedan till att transkriberas och analyseras tillsammans, 

vilket skapar en tillförlitlighet i studiens resultat.  Hela studien innefattas av ett systematiskt 

arbetssätt där vi har kategoriserat studiens alla delar i relation till de forskningsfrågor som 

studiens syfte omfattas av. Detta går i linje med studiens reliabilitet som innebär att studiens 

undersökningsinstrument är pålitliga (Denscombe, 2016).  

 

Vi utgick ifrån ett didaktiskt perspektiv, tidigare teorier och forskning relaterad till 

undersökningssyfte. Studies viktiga begrepp genomsyrar texten vilket underlättar för läsaren 

att följa med i studiens gång. Begreppsvaliditet enligt Allwood och Erikson (2010) innebär att 

det finns koppling mellan teoretiska begrepp och deras empiriska operationaliseringar vilket 

vår studie innefattas av. 

 

Vår studie innehåller ett subjektivt urval, vilket innebär att respondenterna vi valde ansågs ge 

oss mest värdefull empiri och är relevanta för undersökningssyfte (Denscombe, 2016). Med 

utgångspunkt av en mindre grupp av verksamma förskollärare tog vi i studien reda på hur 

förskollärarna definierar barn med koncentrationssvårigheter och hur de anpassar lärmiljön 

för att dessa barn ska få en likvärdig utbildning i förskolan samt vilka faktorer anses vara 

betydelsefulla. Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval, genom redan existerande kontakter 

inom förskolan. Detta i sig strider mot de krav som ställs på vetenskaplig forskning, eftersom 

en god forskning väljer respondenter utifrån kriterier som hänger samman med ämnet för 

forskningen och inte utifrån vem som är enklast att nå. Förskollärarna som har intervjuats är 

verksamma i yrket och har blandade erfarenheter av barn med koncentrationssvårigheter, 

såväl diagnostiserade som odiagnostiserade. Stukát (2008) hävdar att generaliserbarheten 

försämras av att man har en liten undersökningsgrupp. Detta kunde inte undgås då tiden för 

studien var begränsad. 
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6 Resultat och analys 

 

I följande kapitel kommer vi att behandla alla tre frågeställningar där vi kommer att 

sammanfatta förskollärarens svar och analysera i relation till tidigare forskning, teoretiskt 

perspektiv och bakgrund. Vi kommer att koppla våra frågeställningar till relevanta citat från 

respondenterna, som består av fem olika förskollärare med erfarenhet av att arbeta och 

undervisa barn med koncentrationssvårigheter. Syftet är att bidra med kunskaper om hur 

några förskollärare anpassar lärmiljön genom de didaktiska val de gör, för att upprätthålla en 

likvärdig förskola, med specifik fokus på barn med koncentrationssvårigheter.  

 

Frågorna som utgår ifrån syftet är följande: 

● Hur definierar lärare barn med koncentrationssvårigheter? 

● Vilka didaktiska val gör förskollärare för att anpassa lärmiljön efter barn med 

koncentrationssvårigheter för att upprätthålla en likvärdig förskola? 

● Vilka ramfaktorer upplever förskollärare som avgörande i mötet med barn med 

koncentrationssvårigheter? 

 

 

6.1 Resultat av förskollärares definition av barn med 

koncentrationssvårigheter 

I det här stycket kommer vi att presentera resultatet av förskollärarnas definition av barn med 

koncentrationssvårigheter. Därefter avslutas stycket med en analys av definitionen, som är 

kopplat till både tidigare forskning och teoretiska perspektiv. Med hjälp av Kadesjös (2008) 

kategoriseringar av de olika koncentrationssvårigheterna kommer vi att analysera 

respondenternas svar.  

 

 Oro i kroppen 6.1.1

Samtliga förskollärare som intervjuats har gett oss en tydlig bild på vad de anser som 

utmärkande hos ett barn med koncentrationssvårigheter. En oro i kroppen som gör att man inte 

orkar sitta still är ett vanligt uttryck för koncentrationssvårigheter. Barnet har svårt att 

fokusera på en uppgift och störs ofta av vad som händer i sin omgivning, trots att det gör 

något som intresserar dem väldigt mycket. Maria beskriver barn med 

koncentrationssvårigheter enligt följande: 

 
När man inte kan hålla sig till samma aktivitet eller fokusera på en sak. Barnet klarar 

inte av yttre stimuli, kan inte sålla intryck även om barnet är intresserad av det som det  

gör (Maria). 
 

Detta tar sig i uttryck genom att de blir högljudda skriker och springer runt berättar Maria. 

Lina beskriver barn med koncentrationssvårigheter utifrån att de har svårt att sitta stilla, 

fokusera på en viss aktivitet eller ett specifikt göromål, men också att det är svårt med att få 

ögonkontakt med dem. Till och med vardagliga sysslor såsom att klä på sig och gå på 

toaletten kan upplevas som problematiska. I jämförelse med vad Lina har sagt menar Karolina 

och Marika att problematiken med ögonkontakten och den flackande blicken är mycket 

vanligt hos barn med koncentrationssvårigheter.  
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Om man tänker en del kan ju ha svårt att fokusera när man pratar med dem, liksom med 

ögon och sådär att dom flackar lite med blicken, svårt att vara stilla och kryper i 

kroppen och svårt att hitta någonting som intresserar dom överhuvudtaget sådär. Går 

efter sin egen lust (Marika). 

 

Marika beskriver också barn med koncentrationssvårigheter som att de saknar empati för 

andra barn och har svårt att se in i andras perspektiv. När förskollärarna pratar om barn med 

koncentrationssvårigheter talar de om specifika barn som troligtvis kommer att bli 

”diagnostiserade”. Tre av fem intervjuade förskollärare nämner att det oftast finns ett eller två 

barn i barngruppen som verkar ha oro i kroppen och följaktligen svårt att koncentrera sig. 

Josefin beskriver att hon har erfarenheter av diagnostiserade barn på förskolan som ofta även 

har koncentrationsproblematik:  

 
Tidigare har jag haft en flicka på förskolan med koncentrationssvårigheter som också 

var diagnostiserad med ADHD och även hennes mamma hade ADHD och självklart 

när man har ADHD problematik har man också en oro i kroppen och kan inte sitta still 

(Josefin). 

 

Här ser vi att respondenterna har delad bild av vad som utmärker barn med 

koncentrationssvårigheter samtidigt som att de är överens om att det i första hand handlar om 

en oro i kroppen.  

 

 Svårt att hålla fokus 6.1.2

Alla respondenter har berättat om olika situationer där de mött barn med 

koncentrationssvårigheter i. Gemensamt hos samtliga respondenter är att alla har erfarenheter 

av mötet med dessa barn och de menar på att alla situationer som är i förskolan såväl 

omsorgs- som undervisnings- eller leksituationer kan upplevas som problematiska för dessa 

barn. 

 

Tre av förskollärarna definierar dessa barn som okoncentrerade med stort kontrollbehov att de 

hela tiden måste ha koll på vad som händer på förskolan vilket kan vara en förklaring till att 

barnet har svårt att koncentrera sig på det barnet gör. Förskolläraren Lina beskriver hur ett 

barn som har svårt att hålla fokus kan bete sig på förskolan:  
 

För mig är ett barn med koncentrationssvårigheter ett barn som är 
okoncentrerade och som har svårt att hänga med. De har oftast stort kontrollbehov, 

de vill veta vad som händer runt om dem, de springer runt och är högljudda, detta kan 

bero på att de inte vet vad de ska göra eller vad som förväntas av dem [...] Det kan 
vara en enkel grej att man inte kan sitta still och att man inte klarar enkla saker, 
stillasittande saker t.ex. bygga pussel (Lina).  

 

I liknelse med Lina berättar Maria också om att när ett barn med koncentrationssvårigheter 

hör något ifrån ett annat rum på förskolan så störs det så pass mycket att barnet måste gå till 

ljudkällan för att se vad det är som händer. Enligt Maria är detta en förklaring till att barnet 

tappar fokus men även till varför barn med koncentrationssvårigheter ofta hamnar i konflikter:  

 
Men jag har ett barn nu som har stora koncentrationssvårigheter och klarar inte av att 

hålla fokus på det hen gör, oberoende vilken situation det handlar om såväl mat- som 

samling eller en egen vald leksituation. Händer det något annat i ett rum någon 

annanstans som hen hör så måste barnet bara gå dit och se vad det är som händer, oftast 

uppstår det då en konflikt då barnet går in förstör leken (Maria). 
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I linje med Marias beskrivning anser Marika att dessa barn ofta upplevs som att de förstör hos 

de övriga barnens lek på förskolan. Barnet kan komma inspringande i en lek som de hört eller 

sett på avstånd, men som de saknar ett innehåll och en förståelse för, ofta tenderar då leken att 

förstöras där konflikterna istället tar vid. Detta beskrivs som energikrävande hos både barnet 

och pedagogen. Sammanfattningsvis ser vi att när respondenterna definierar barn med 

koncentrationssvårigheter belyser de deras svårigheter att behålla fokus i olika situationer. 

Vidare lyfts inga situationer fram där barn med koncentrationssvårigheter kan klara av att 

koncentrera sig i om lärmiljön anpassas. 

 

 Barn i problematiska hemförhållanden 6.1.3

I två fall som tas upp, nämner förskollärarna att barnens hemförhållande är svåra, vilket de 

tror påverkar barnet ännu mer i sin koncentrationsproblematik. Förskollärare Karolina berättar 

om en situation där hon beskriver hur barnets problematiska hemförhållande speglade av sig 

på flickan när hon var på förskolan.  Flickans föräldrar klarade inte av hennes problematik 

enligt Karolina. Utan de hotade med polisen om hon inte “skärpte till sig”.  
 

Hennes trygga punkt var förskolan, den brukar ju vara hemmet men för henne var det 

tvärtom, hon skötte sig som in i bomben hemma för hon var livrädd att någon skulle 

komma och hämta henne och ta henne ändå hade hon det i sig det här med lite 

impulsstyrd och det här med koncentrationen när hon hade det svårt att fokusera och så 

(Karolina).  
 

På förskolan avlöste konflikterna varandra både med pedagoger och med kamrater där 

situationen var ohållbar, sett utifrån flertalet perspektiv, för flickan själv de andra barnen och 

pedagogerna. Arbetslaget satte då in extra anpassningar i form av att anpassa gruppstorleken 

och att flickan hade en specifik pedagog knuten till henne. De åt bland annat vissa måltider 

själva där stunder för samtal uppkom. Till sist menar Karolina att dessa samtal möjliggjorde 

att betydelsefull information kunde komma fram, vilket i sin tur resulterade i ett gott 

samarbete mellan förskolan, specialpedagog och hemmet.  

 

I den andra familjen beskriver Josefin att pojkens tillvaro kantades med olika förhör hos 

polisen under hela hans tid på förskolan. Pojken orkade inte koncentrera sig och förväntningar 

på honom blev bara mer och mer ju äldre han blev.  

 
Jag har haft ett barn nyligen som har haft problem hemma med föräldrarna och det har 

gått ju genom hela hans förskoletid också de har blivit anmälda. Han har varit förhörd 

av polisen och så det har visat sig att han har fått bara krav på sig hela tiden och att han 

inte orkar koncentrera sig på saker och så snabbt han tycker att han inte klarar av då 

lägger han av, då vill han inte och när han säger att andra har fixat det att tyckte att det 

är lätt då blir han irriterad på dem (Josefin).  

 

I jämförelse med Karolina nämner Josefin ingenting om några insatser, däremot att pojken 

blev fysiskt aggressiv när han kom upp i skolåldern både mot sina kamrater och skollokalen. 

 

Slutligen kan vi uppmärksamma att ingen av respondenterna pratar om situationer där barnen 

med koncentrationssvårigheter kan ha lätt att klara av. Därav presenteras inte förskollärares 

svar som rymmer den tredje kategoriseringen, situationsbundna svårigheter. Däremot ger vi i 

nästa stycke en sammanfattad bild, av hur förskollärarna upplever barn med 

koncentrationssvårigheter. 
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 Barn som utmanar 6.1.4

Samtliga respondenter anger att de ser barn med koncentrationssvårigheter som en utmaning 

snarare än ett problem. Maria beskriver att, å ena sidan kan barnet ses som en utmaning, men 

att det å andra sidan också kan skapa svårigheter. Det är en stor utmaning för pedagogerna att 

kunna få dessa barn att intressera sig samt kunna få dem att uppleva olika lärande situationer 

som de kanske inte gjort förut på grund av att de inte klarat av att vara med tidigare.  

 
Dessa barn kan inte sålla intryck, vilket skapar stor press på dem i inlärningssituationer 

och är energikrävande för oss pedagoger. Men det finns ju inget som är roligare än när 

det funkar, när man har lyckats få med dem att lyckas (Maria). 
 

Synen på barn med koncentrationssvårigheter behöver lyftas fram i ett kollegialt samlärande 

belyses av tre av respondenterna. Förskollärarna beskriver att arbetslagets samsyn är 

betydelsefullt för bemötandet hos dessa barn så de ses som en utmaning och inte ett problem. 

Josefin tror att både okunskap och yttre faktorer såsom barngrupp, personaltäthet och lokaler 

kan upplevas som stressande och problematiskt för många i arbetet med barn med 

koncentrationssvårigheter, vilket också kan göra att dessa barn ses som ett problem hos vissa 

pedagoger. Både Karolina och Marika menar att synen är något som förändrats genom åren. 

När Karolina började jobba för över 20 år sedan beskriver hon att det var barnet som skulle 

anpassa sig till gruppen och miljön, till skillnad från dagens anpassningar där lärmiljön 

anpassas efter barnens behov. Erfarenhet tillsammans med ny kunskap och forskning, samt 

styrdokument kan vara bidragande aspekter till denna nya syn att se barn med 

koncentrationssvårigheter i menar både Marika och Karolina på. Att se det som ett lärande 

och utmaning för sig själv som pedagog, lyfter nästan alla respondenterna upp och hävdar att 

det inte oproblematiskt utan kräver både energi och goda didaktiska val hos pedagogerna. 

                  
Vad är det vi kan göra som fångar det här barnet, hur kan vi forma miljön, vad behöver 

vi för material och för att de inte ska bli utpekade av de andra kompisarna vilket de ofta 

blir (Marika). 
 

Respondenterna uttrycker här problematiken om att hantera barn som kan vara besvärliga, 

men som samtidigt har rätt till en likvärdig utbildning. Samtliga respondenter ger uttryck till 

barn som utmanar snarare än barn som är problembärare. Två av förskollärarna menar på att 

deras syn på barnen med koncentrationssvårigheter speglar sig i sättet att möta dessa barn.  

 
 

  Analys utifrån förskollärarnas definition  6.1.5

När förskollärarna definiera barn med koncentrationssvårigheter lyfter de främst fram barns 

svårigheter oberoende av omgivningen. Dessa barn beskrivs som barn som har oro i kroppen, 

är okoncentrerade, har svårt att sitta stilla, fokusera, genomföra en uppgift eller följa 

instruktioner, samt att klara av “enkla” saker.  Utifrån dessa beskrivningar verkar 

förskollärarna se barnen med svårigheter snarare än i svårigheter, vilket kännetecknas av det 

kategoriska perspektivet.  

 

Det kategoriska perspektivet beskrivs enligt Asp Onsjö (2010) när barns svårigheter sätts i 

fokus, oberoende av den miljö som barnet befinner sig i. Detta går i linje med Jensens (2009) 

studie om utsatta barn i förskolan. I sin studie visar Jensen (2009) att personal i förskolan 

betonar barnets brister, istället för barnets möjligheter och kompetenser. Det problematiska i 

detta, är enligt forskaren att föreställning om barnen speglar sig i förskollärarens sätt att 

bemöta dessa barn (a.a.). I jämförelse med Jensens (2009) problematisering, anser 

respondenterna att de skapar goda lärandemiljöer för barn med koncentrationssvårigheter 
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utifrån de ramfaktorer som villkorar deras arbete. Samtliga respondenter anger att de arbetar 

inom ramen för förskolans styrdokument där fokus ligger på en likvärdig förskola för alla 

barn.  

   

Respondenterna lyfter vidare fram det relationella perspektivet i förhållande till lärmiljön 

genom hög ljudnivå, stora barngrupper samt för mycket visuella intryck. Vidare beskrivs hur 

barnet har svårt att behålla fokus när plötsliga ljud uppkommer eller när barnet har 

problematiska hemförhållanden, vilket går i linje med det relationella perspektivet. Alla 

förskollärarna anser att det är viktigt att barn med koncentrationssvårigheter inkluderas och 

erbjuds en likvärdig verksamhet utifrån deras förutsättningar. Den här reflektionen av barn 

med koncentrationssvårigheter, går i linje med ett relationellt perspektiv (Asp Onsjö, 2010).  

 

Respondenternas definition av barn som uppvisar koncentrationssvårigheter i förskolan 

stämmer vidare överens med Kadesjös (2008) förklaring av barn med 

koncentrationssvårigheter. Författaren skriver att ett barn behöver rikta sin uppmärksamhet, 

sina tankar, känslor samt perception mot en uppgift, men även påbörja och avsluta uppgiften. 

Barn som inte klarar av detta, definierar Kadesjö (2018) som barn med 

koncentrationssvårigheter. Vidare beskriver författaren tre kategorier av 

koncentrationssvårigheter, primära-, sekundära- och situationsbundna 

koncentrationssvårigheter, vilka också finns representerade i förskollärarnas svar. 

  

Primära Sekundära Situationsbundna 

fem av fem förskollärare två av fem förskollärare en av fem förskollärare 

Tabell 2 

 

Samtliga av respondenter har pratat om primära koncentrationssvårigheter som enligt Kadesjö 

(2008), innebär att barnet har en betingad brist i förmågan till koncentration, vilket kommer 

till uttryck i de flesta situationer som barnet befinner sig i. Givet med vad Kadesjö (2008) 

skriver berättar även respondenterna att primära koncentrationssvårigheter skapar 

återkommande bekymmer i barnets vardag, eftersom det handlar om både stora och varaktiga 

koncentrationssvårigheter. Det problematiska i detta är att barn med primära 

koncentrationssvårigheter har bestående problematik men inte är diagnostiserade. Detta 

skapar komplexitet i att upprätthålla en likvärdig verksamhet för dessa barn, då inte rätta 

förutsättningar kan ges vilket Josefin och Lina lyfter fram i resultatet. 

 

Endast två av de intervjuade förskollärarna talar om de sekundära koncentrationssvårigheter 

som Kadesjö (2008) beskriver som en följd av en reaktion av till exempel brister i barnets 

hemmiljö. I det ena fallet handlade det om att barnet anstränger sig så mycket hemma, för att 

tillfredsställa föräldrarnas förväntningar. Detta gjorde att när barnet var i förskolan hade det 

mycket svårt att hålla fokus och koncentrera sig. I det andra fallet handlade det om en 

otrygghet i barnets hemmiljö och bristande uppmärksamhet från föräldrarnas sida. Både 

Karolina och Josefin lyfter fram hemförhållandena som en bidragande orsak till barnets 

koncentrationsproblematik. Karolina berättar att de kompenserar detta genom att de avsatte en 

personalresurs specifikt bunden till barnet med uppdrag att kompensera det barnet saknade i 

hemförhållandena. Som till exempel; uppmärksamhet och en nära relation till en vuxen som 

förstod hennes problematik.  

 

Tredje kategorin av koncentrationssvårigheter som Kadesjö (2008) lyfter fram är mer 

situationsbundna och kopplade till en specifik situation. Problemet beror på specifika 
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situationer i lärmiljön inte i relation till barnets svårighet vilket ingen av respondenterna tar 

upp i sina svar kring definitionen av barn med koncentrationssvårigheter.  

 

Intervjuade förskollärarna har inte nämnt barn som har svårt med inlärning på grund av sin 

koncentrations problematik, men som är tystlåtna. I våra intervjuer låg inte de här aspekterna 

närmast till hands, respondenterna valde att prata om koncentrationssvårigheter i relation till 

barns utagerande beteende. Detta liknar med Berglunds (2000) studie som visade på att 

förskollärare har bristande kunskaper om att uppmärksamma barns sämre 

uppmärksamhetsförmåga, framförallt de passiva barnen som inte tydligt visar sin problematik. 

Enligt Berglund (2000) har förskollärare förmåga att uppmärksamma barns 

koncentrationssvårigheter om barnet har en diagnos eller motoriska svårigheter. I analys av 

insamlad empiri visade det sig att när förskollärarna pratar om barn med 

koncentrationssvårigheter talar de om specifika barn som troligtvis kommer att diagnostiseras. 

  

 

 

6.2 Resultat av förskollärares didaktiska val i relation till förskolans 

likvärdighets uppdrag 

 

I detta avsnitt redogörs för respondenternas syn på lärmiljöns betydelse för barn med 

koncentrationssvårigheter i relation till de didaktiska val som förskollärare gör för att 

upprätthålla en likvärdig förskola. Didaktikens grundstenar såsom när, var, hur, vad och 

varför är något samtliga förskollärare tar upp som relevant i arbetet med barn med 

koncentrationssvårigheter. Även förskollärarens förhållningssätt och miljön på förskolan 

benämns som betydelsefulla. Här presenteras studiens didaktiska resultat utifrån följande 

underrubriker; Vad, hur och varför samt när och var. 

 

 

 Innehållet i undervisningen  6.2.1
Flera av respondenterna lyfter fram didaktikens vad, där de reflekterar över innehållet som 

ska ingå i förskolepedagogiken. När vi pratar med förskollärarna lyfter Marika fram syftet i 

relation till undervisningens innehåll som högst relevant för barn med 

koncentrationssvårigheter. 

 
Vi försöker lägga samlingar så att det ska fungera så bra som möjligt för alla, för att de 

inte ska bli utpekade igen utan man försöker att man ha mer tålamod att de har mer 

större ramar, alltså man vet ju att de inte kan vara så still då kan man inte kräva det 

heller. Man får bestämma sig vad det är vi vill ha ut av samlingen, vad lägger vi fokus 

på, det viktigaste (Marika). 

 

Samtliga respondenter planerar undervisningen på en gruppnivå. Ingen av dem planerar 

separat för barn som har svårt att koncentrera sig. Däremot anpassas undervisningen till det 

enskilda barnet genom utformningen av miljön, att minimera intrycken men också med hjälp 

av pedagogiskt material och olika hjälpmedel. Lina säger att hon planerar undervisningen för 

alla barn, men ser till att det finns en extra vuxen som ska ta hand om barnet med 

koncentrationssvårigheter.  

 

När förskollärarna planerar undervisningen menar de på att det är viktigt att utgå ifrån barns 

intresse och erfarenheter, eftersom barn har lättare att hålla fokus på något som de är 

intresserade av eller har erfarenhet av. Lina lyfter fram barnets intresse som den centrala 
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kärnan i planeringen och betonar att trots planeringens innehåll är det samtidigt viktigt att 

vara lyhörd på barnets förmågor. 

  
Man behöver vara lyhörd på hur barnet klarar av det som är planerat. Barns 

kunskaper och förmågor i förskola är enbart strävansmål inte uppfyllande mål 

som i övriga utbildningsinstitutioner. Dessutom är innehållet i undervisningen 

varierande beroende på barngruppen och det enskilda barnets intresse (Lina). 

 

Även Marika berättar att hon planerar samlingar som ska fungera så bra så möjligt för alla 

barn. Vad som är viktigt att finnas med i undervisningens innehåll i förskolan kommer inte 

riktigt fram. Det som samtliga respondenter understryker är att undervisning i förskolan ska 

utgå ifrån barns intresse.  

 

 Syftet med undervisningen 6.2.2

Vi ställde frågan varför det är viktigt att göra en planering för hela gruppen och inte planera 

separat för barnen med koncentrationssvårigheter. Vidare frågades vad som händer när barnet 

har svårt att koncentrera sig och inte klarar av att vara med i undervisningen. Återkommande 

svar på denna fråga var att barn med koncentrationssvårigheter ska inkluderas, inte exkluderas 

och att de får möjlighet att gå ifrån när det känns jobbigt för dem. 

 
Det barnet som jag hade, han fick gå ifrån när han kände att han inte klarade av 

och jag såg också eftersom jag är så spänd hela tiden och har koll på honom 

hela tiden och när jag ser så frågar jag, vad tycker du? Klarar du av det eller vill 

du gå ifrån och då gick han ifrån och det som vi kom överens att han ska inte 

alltså bara vara på Ipaden, istället ska han göra någonting som Bornholm, vi 

jobbade med planeter med förtiden, matte och teknik. Han ska använda sådana 

                   appar (Josefin). 

 

Även Lina talar om varför balansen mellan individ och grupp är viktigt att upprätthålla, här 

med ett exempel om inköp:  

 
Jag tänker att man planerar utifrån barngruppen, tänker att det ska finnas något 

för alla att det ska finnas olika att man individanpassar ju, man tänker ju utifrån 

en grupp och så tänker man om vi säger något som spel så ska man köpa in spel 

eller ta in spel att man tänker utifrån alla barn så att det är liksom olika sorter 

och så tänker man när det gäller allt att det ska finnas anpassad till alla barn,  

uttrycker Lina. 

 

Studiens resultat visar att några förskollärare är osäkra om de lyckas med det didaktiska 

uppdraget samt att främja likvärdighet i förskolan. Josefin lyfter fram denna problematik; 

”[...] jag är så spänd hela tiden och har koll på honom hela tiden och när jag ser, så frågar jag 

vad tycker du? Klarar du av det eller vill du gå ifrån och då gick han ifrån [...]”.  

 

 

 Hur undervisningen planeras och genomförs  6.2.3

I detta avsnitt samlas förskollärares erfarenheter av hur de genomför planeringen och 

undervisningen så innehållet blir meningsfullt för barn med koncentrationssvårigheter. Det 

blev mycket tydligt i intervjuerna att individ och gruppnivå, samt olika hjälpmedel och 

strategier påverkar genomförande av undervisningen. 

 

Begrepp som tålamod, tid, lyhördhet, individanpassning, konsekvent, planering och att vara 
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strukturerad tas upp frekvent i svaren hur man som förskollärare ska planera och genomföra 

undervisningen. Att vara konsekvent med tydliga ramar och gränser underlättar för dessa barn 

att ta till sig kunskap, då vet de vad som förväntas av dem, menar Marika och Karolina. 
 

 

Tålamod. alltså tålamod är så viktigt då menar jag inte att man ska tåla vad som helst 

men tålamod är så betydelsefullt, tydliga gränser men ända att man inte tänker för 

mycket rättvisa. Rättvisa är ju inte att allt är rättvist, utan rättvisa för mig är att man att 

varje barn får sitt utefter sitt eget behov. Sen ska man inte argumentera i stridens hetta 

eller stirra på dem i ögonen när man blir arg då dessa barn ofta har svårt med 

ögonkontakt (Marika). 

 

Vidare anser både Maria och Karolina att en ödmjukhet hos pedagogen är betydelsefull. Det 

är viktigt att man visar att det är ok att göra fel, men att man ändå alltid är älskvärd. Att 

undvika att stirra barnet i ögonen och argumentera i stridens hetta, anser Karolina är en fördel 

att använda sig av, då dessa barn har stora svårigheter med att möta blicken och se sin egen 

del i sitt agerande. Lina och Josefin menar på att som pedagog behöver man kunna tillgå 

alternativa lösningar, men också vara lyhörd på hur barnet klarar av det som är planerat.  

Josefin säger:   
 

Alltså det är väldigt viktigt att man ska se lösningen utan problem. Man ska hitta på 

olika saker någonting som hjälper barnet i stället för att tänka att alla ska bemötas 

likvärdigt (Josefin). 

 

Att arbeta förebyggande med värdegrundsarbete kan vara ett sätt att skapa förståelse hos hela 

barngruppen att vi alla är olika berättar Josefin. Vidare lyfter förskollärarna fram möjligheter 

till att kunna dela barngruppen i mindre grupper, kontinuerlig personal och särskild 

anpassning som är viktigt att förhålla sig till i planeringen och genomförandet av 

undervisningssituationer. 

 

Bildstöd och dagsschema nämner tre av förskollärarna som bra hjälpmedel för barnet att få 

struktur och kontroll över sin vardag. För att vara tydlig och minska frustrationen hos barnet 

över att det t.ex. inte hittar vad de letar efter, förstå sagans innehåll eller för att kunna lättare 

plocka undan efter en lek använder samtliga respondenterna bildstöd. Lina beskriver att, å ena 

sidan finns bilder som stöd på hyllor och väggar i verksamheten. ”Bilder på var varje sak ska 

stå, för att man ska kunna hjälpa till och städa, sen när man har lekt färdigt” Å andra sidan 

används de som stöd i undervisningen, som t.ex. i samlingar för att förstärka det som skall 

läras ut. Marika lyfter fram fördelarna med bildstöd, ”det hjälper alla barn, inte bara de som 

har det svårt när det är för rörigt […] På något vis skapar det tydlighet”. När respondenterna 

talar om dagsschema lyfter de fram bildstöd på alla aktiviteter barnet ska göra under en dag på 

förskolan. Både undervisning- och omsorgssituationer nämns. Maria menar att det inger en 

tydlighet för barnet att förstå sin dag.  

 

Samtliga respondenter är eniga om att det är viktigt att planera på vilken plats ett barn som har 

svårt att koncentrera sig ska sitta under undervisningen för att ta in kunskap och inkluderas i 

undervisningen. ”Barnet med koncentrationssvårigheter sitter i knäet eller precis bredvid”, 

säger Maria. Lina ger en förklaring varför det är viktigt att ha dessa barn nära förskolläraren i 

undervisningssituationer;  

 
[...] så kan man ju försöka få med dem i sagan, man kan ställa en fråga, hur var det nu 

Greta skulle gå hem så att man ha med de, så att man vet att de förstår. Så fort de tappar 

tråden så börjar de prata eller göra någonting annat, man försöker få med dem i 

berättelsen lite och ofta. När man har de i knäet så är det lite lättare för att man har de 
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liksom med och så håller man de lite på plats så behöver de inte koncentrera sig på 

mycket annat eller de behöver inte det (Lina). 

 

Karolina berättar om att hon använder sig av föremål att känna, hålla och trycka på för barnet 

med koncentrationssvårigheter vilket hon även vill delge som ett bra tips att använda sig av. 

Hon menar att det främst är en stor fördel med att låta barnet ha något i sin hand att fokusera 

på i undervisningssituationer, möjliggör att barnet lättare kan behålla fokus och sitta still. ”[...] 

något att trycka med t.ex. de här squeeze som kan få vilken förälder som helst att bli tokig och 

de funkar bra”.  Nackdelen med att barnet har en sak i handen är dock att det kan störa de 

andra barnen, anser Karolina. 

 

 Undervisningstillfällen och lärmiljöer  6.2.4

Vi kommer här nedan att lyfta fram förskollärarnas resonemang kring frågorna om när och 

var undervisningen på förskolan sker. När vi redogör för resultatet av var-frågan handlar det 

framförallt om hur förskollärarna uppfattar betydelsen av lärmiljön.  

 

Förskolans undervisning sker överallt under en dag, antingen i planerad form eller spontant, 

när man fångar lärandet här och nu i situationen som barnet befinner sig i, menar samtliga 

respondenter på. Den största skillnaden mellan den planerade och den spontana 

undervisningen anser Marika handlar om syftet. I den planerade undervisningen sker den i 

form av t.ex. en aktivitet eller samling som har ett förutbestämt mål och syfte. Vidare berättar 

hon att det inte alltid blir som man har tänkt sig, utan att undervisningssituationen kan ta 

andra banor beroende på barnens intresse. I den spontana undervisningen utgår man från 

barnets intresse och därigenom fångas lärandet. I jämförelse med Marika, belyser Karolina att 

skillnaden mellan de planerade och de spontana lärande tillfällena snarare handlar om ett 

åtagande som man som förskollärare är ålagd att göra. 

 
Den planerade har ett mål ett syfte ett dokumenterande som jag som pedagog är ålagd 

att göra. Den oplanerade är det barnen som är dragare även om jag kan vara där och 

lära dem (Karolina).  

 

Lina i sin tur särskiljer undervisnings begreppet i relation till när den sker och uttrycker sig: 

”Spontan undervisning har vi inte riktigt, det kallar vi lärande. Undervisning är alltid 

planerat”. Vidare menar Lina på att barn med koncentrationssvårigheter gynnas mer av den 

planerade undervisningen än det spontana lärandet. Planerade undervisningssituationer 

integrerar ett tydligt mål och struktur, gällande materialtillgång och personalresurser. ”Har 

man inte allt material framme till exempel, måste man gå ifrån och hämta vilket bryter fokus 

och distraherar barn med koncentrationssvårigheter”. I jämförelse med Lina, betonar även 

Josefin betydelsen av den planerade undervisningen, samtidigt som hon belyser 

problematiken av den spontana undervisningen. “Barn med koncentrationssvårigheter klarar  

inte av den, då undervisningen måste förberedas”. 
 

Men när det gäller barn med koncentrationssvårigheter, då förbereder vi dem och pratar 

vad som kommer att hända, de klarar inte spontana lekar. [...] de måste ha någon som 

leder, annars blir dem låsta så upplever jag dem att, så snabbt är det någonting att dem 

måste klara av själva så blir det att de blir låsta [...] (Josefin). 

 

Detta motsätter Maria som snarare anser att barnen får mer ut av den spontana inlärningen än 

den planerade. Detta menar hon beror till största del på henne själv som pedagog, samtidigt 

som deras tematiska inlärningsmetod kan ha en bidragande påverkan. 



 

  

 

33 

 

Dessa barn får nog nästan mer ut av den spontana undervisningen och det tror jag beror 

på oss pedagoger för man är så fixerad av de här planerade, att det ska bli så som man 

tänkt si, och blir det inte det så, är det lätt att man bryter och gör något annat (Maria). 

Lärandemiljön beskrivs av respondenterna som både den fysiska utformningen som den 

psykiska inramningen med förskollärarnas förhållningssätt och arbetsmetod i spetsen. 

Utformning av förskolans fysiska lärandemiljö ska vara genomtänkt och väl anpassad, enligt  

respondenterna. Miljön skall inte vara för rörig eller innehålla för mycket saker, utan snarare 

handlar det om att minimera intrycken eftersom barn med koncentrationssvårigheter ”har ofta 

svårt med för mycket intryck och starka färger” säger Lina. Vidare tillägger hon att det 

däremot bör finnas bilder uppsatta på leksaker på lådorna så barnen vet vad som finns i vilken 

låda. Även Karolina betonar materialets anpassning för barnet med koncentrationssvårigheter. 

”Finns det inget färdigt pedagogiskt material som fångar barnets intresse rakt av, får man 

istället försöka skapa eget material”.  Marika berättar om deras förvandling av verksamhetens 

fysiska miljö, hur de har gått från den traditionella ”förskoleinredningen” till en mer 

minimalistisk och tydlig inredning, med många olika små lekmiljöer som är inredda med 

relevanta och få leksaker, bilder och mattor. Marika säger: 

 
Vi försöker att inte ha för mycket saker, om man tänker att man har som man hade 

förut. En låda med en massa bilar i kanske, en låda med en massa plastdjur i. Då har vi 

istället sådana här fyrfacks hyllor, bokhyllor som är åtta och då har vi inrett två stycken 

och lagt en matta en korthårig matta på botten vilket gör att det blir mindre ljud, det blir 

ju lite tystare och så har vi småbilar där, då har vi satt laminerade miljöer på vägar till 

exempel i två fack och så har vi ett par bilar där, vi kanske har tio sådana här små bilar 

(Marika). 

 

Dessa åtgärder av förskolans inomhusmiljö menar Marika minimera både störmoment 

samtidigt som den förtydliga lekmiljön. Barnet vet då vad man kan leka med för material och 

på vilken plats leken kan utföras på. Vidare menar Marika att barnen givetvis får ta med sig 

leksaker till andra platser i verksamheten om de så önskar. Dessa åtgärder handlar om ett 

förtydligande och ett hjälpmedel för barnen i leksituationer. Tre av förskollärarna belyser att 

det är viktigt att tänka på att den fysiska miljön och dess färgsättning bör innefattas av ljusa 

färger som går ton i ton, vilket inger ett harmoniskt intryck.  

 

Respondenterna är eniga om att utformning av den fysiska miljön har betydelse för hur barnet 

med koncentrationssvårigheter mår på förskolan, vilket går inom ramen av den psykiska 

miljön. Marikas beskriver hur de anpassat verksamhetens miljö (både inomhus och utomhus) 

så den ska vara tillgänglig och begriplig för alla barn och där möjligheter till återhämtning 

finns, vilket innefattas av den psykiska miljön. ”Vi har gjort koja i vårt materialrum inne på 

avdelningen, en perfekt plats för barnen att komma undan och framförallt gynnsamt för 

barnen med koncentrationsproblematik”, säger Marika. Att barnen kan skapa känsla av 

inramning och ha ställen att gå undan på, är viktigt menar Marika vilket även Maria lyfter 

fram.  

 
Rensa intrycken samt ta bort, så man inte kan springa runt och se till att barnet kan 

stänga om sig när de leker eller är i undervisning. Att man ska kunna stänga om sig där 

undervisningen sker är framförallt det viktigaste (Maria). 

 

Vidare tar Maria upp betydelse av att barnen med koncentrationssvårigheter får möjlighet att 

vara i ett rum där man kan stänga dörren för att inte bli störd av yttre stimuli i undervisningen. 

Maria berättar att hon då alltid tänker ut i förväg hur barngruppen kan fördelas i mindre 

grupper och att barnet med koncentrationssvårigheter hamnar i ett rum som går att stänga om 

sig. [...] ”titta vad de andra grupperna ska vara, kan vi få lugnt runt oss där vi ska vara, kan vi 
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stänga dörren”. Maria berättar även om att det snarare är lättare att ha hand om dessa barn 

utomhus än inomhus. Det kan å ena sidan vara för att de har möjlighet att komma undan på ett 

annat sätt, dels för att inramningen är vidare och de kan lättare komma undan om de behöver. 

Det kan å andra sidan också bero på att antalet pedagoger är fler i och med att inte barnen 

delas in i smågrupper som i en undervisningssituation inomhus vilket i sin tur ger mer  

möjlighet till tid och stöttning för barnet. 

 

När det gäller den psykiska miljön lyfter respondenterna fram barngruppens storlek. Fyra av 

fem respondenter påstår att barn med koncentrationssvårigheter mår bättre av att vistas i 

mindre barngrupp. Lina berättar att förskollärare har bättre förutsättningar till att tillfredsställa 

barnets behov i en mindre barngrupp.  

 
[...] det är lättare att hjälpa de vid situationen när det är mindre barn per vuxen. Jag tror 

det är mindre rörigt för de barnen faktiskt över huvud taget, det är mindre rörigt för alla 

barn ännu mer för de barnen (Lina).  

 

Förskollärarens förhållningssätt och bemötande är oerhört viktigt och betydelsefullt för 

barnets välbefinnande på förskolan, enligt samtliga respondenter. När det gäller 

förhållningssättet talar förskollärarna om hur viktigt det är att som vuxen vara lyhörd, tydlig, 

prata långsammare samt ha förståelse. Samtliga respondenter hävdar att deras förhållningssätt 

påverkar barn med koncentrationssvårigheter på flera sätt d.v.s. hur dessa barn lär sig och 

utvecklas, vilken självbild de skapar, samt hur de socialiseras och samverkar med andra barn 

och vuxna.   

 

 Analys av förskollärarnas didaktiska val 6.2.5

Här analyseras förskollärarnas didaktiska val i relation till barn med koncentrationssvårigheter 

med specifik fokus på likvärdighet. Vi har valt att dela upp analysen i två teman; didaktikens  

grundstenar, samt lärmiljön. 

 

6.2.5.1 Didaktikens grundstenar 

Respondenterna har talat om vikten att barn med koncentrationssvårigheter får möjligheter att 

lära och belyst allas lika värde utifrån en inkluderande pedagogik. Vidare lyfts det fram hur 

förskollärarna förhåller sig till både en grupp och en individnivå för att kunna skapa 

möjligheter till undervisningssituationer kantade av kvalitet. 

 

Tideman (2004) och Winter m.fl. (1994) lyfter fram behovet av inkluderande pedagogiska 

miljöer sett utifrån både ett kategoriskt och ett relationellt perspektiv. Å ena sidan belys 

undervisningen utifrån ett innehåll som inryms av en inkluderande pedagogik. Å andra sidan 

skall den inkluderade miljön möjliggöra ett skapande av relationer för barnet med 

koncentrationssvårigheter. Återkommande svar på frågan om hur förskollärarna planerar och 

genomför undervisningen var att de både planerar och genomför undervisningen utifrån en 

gruppnivå och inte separat för barnen som har svårt att koncentrera sig. Förskollärarnas 

argumentation till detta är att de inte vill exkludera barnen med koncentrationssvårigheter, 

utan att de istället bör inkluderas och vara en del av gruppen vilket går i linje med både 

Tideman (2004) och Winter m.fl. (1994) samt förskolans likvärdighets uppdrag.    

 

Likvärdighet och inkluderade pedagogik för alla barn har vi hört flera gånger under våra 

genomförda intervjuer. Själva begreppet likvärdighet är intressant i relation till 

respondenternas svar. När några av respondenter pratade kring likvärdighet betonades 
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tillhörighet. Ett barn med koncentrationssvårigheter ska vara tillsammans med den övriga 

barngruppen vilket kräver att undervisning planeras så den blir begriplig för alla, för att dessa  

barn inte riskerar att bli exkluderade.  

    

Denna studies utgår ifrån det didaktiska perspektivet som kännetecknas av relationerna mellan 

tre grundläggande begrepp: innehållet, förskolläraren och barnet (Imsen, 1999). 

Respondenterna sätter de här tre begreppen i relation till varandra och delar med sig det de 

tycker fungerar bra och gynnar barnen med koncentrationssvårigheter. Det handlar om bland 

annat att under undervisningstillfälle ha barn som har svårt att koncentrera sig fysiskt nära sig 

själv som förskollärare. Detta för att skapa möjligheter till att göra barnet delaktig i den 

gemensamma undervisningen. Vidare betonar respondenterna bildstöd som ett viktigt verktyg 

i arbete med barn med koncentrationssvårigheter. Alla använder sig av bildstöd. Lina betonar 

att det gynnar alla barn, inte bara barn med koncentrationssvårigheter. Respondenternas 

betoning av bildstödets betydelse, går i linje med Juul (2005), som tar upp bildstöd som 

betydelsefullt i relation till undervisningen till barn med koncentrationssvårigheter. 

Författaren förklarar att det visuella stödet är att föredra när man inför en uppgift och gärna att 

bildstödet sätts upp synligt för barnet i kontinuerlig ordningsföljd. Detta för att barnet skall 

veta vad som ska göras och i vilken ordning det kommer ske. Om barnet glömmer eller har 

varit ofokuserad i stunden när förskolläraren haft genomgång av uppgiften så finns bilderna 

kvar som stöd att titta på, vilket möjliggör att barnet kan påbörja och förstå sammanhanget i 

det som skall göras (a.a.). I jämförelse med Juul (2005) menar Gerrbo (2007) att 

högkvalitativa lärmiljöer betonas av dagsscheman, tydliga ramar och fasta rutiner.  

 

Bruce m.fl. (2016) belyser vikten om att utgå ifrån barns intresse och erfarenheter när 

undervisningssituationen planeras. Enligt författarna kan barns koncentration lättare hållas 

fast om det undervisas i något som är igenkännbart och väcker tankar och intresse hos barnet 

(a.a.). I jämförelse med författarna berättar respondenterna att undervisningens innehåll för 

barn med koncentrationssvårigheter, främst styrs av barnets intresse men med utgångspunkt 

från förskolans läroplan. Lina berättade att som förskollärare måste det finnas alternativa 

lösningar att tillgå i undervisningssituationen beroende på vad som kommer fram i själva 

genomförandet. Genom lyhördhet, ett varierat undervisningsinnehåll samt med ett vidgat 

textbegrepp kan detta möjliggöras.  

 

Någon vidare förklaring kring själva undervisningsinnehållet framgick inte i resultatet, mer än 

att respondenterna till största del utgår från barnets intresse. Detta går i linje med förskolans 

läroplan (Skolverket, 2016) där det understryks att undervisningsinnehåll ska grundas på 

barns intresse och erfarenheter.   

 

I vår genomgång av tidigare forskning kring förskollärarnas didaktiska val, kan vi inte finna 

någon forskare som talar om strategier för vilka didaktiska val förskollärare bör förhålla sig 

till. Detta går i linje hur respondenterna i denna studie har svarat på frågan om det finns 

strategier som de ska förhålla sig till när de planerar och genomför undervisningen för barn 

med koncentrationssvårigheter. Karolina: säger att hon och hennes kollegor samlar idéer på 

nätet, ”vi googlade mycket, höll oss till läroplanen och höll oss inom ramen för alla de andra 

barnen”.  

 

För att skapa likvärdighet i förskolan planerar och genomför förskolläraren undervisningen 

utifrån alla barns olika förutsättningar och behov. Detta genom att använda sig av genomtänkt 

pedagogiskt material, olika hjälpmedel och olika strategier för att göra undervisningen 

begriplig och likvärdig för alla barn. Marika till exempel pratar om det rättvisa och orättvisa i 
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förskolan och nämner vikten av att tänka på att rättvisa inte handlar om att alla måste ha 

likadant, utan att alla barns olika behov ska tillgodoses så de möjliggörs en likvärdig 

utbildning. Det framgick tydligt att ramfaktorerna inte alltid skapar möjligheter till detta vilket 

skapar en osäkerhet över det pedagogiska uppdraget hos många av respondenterna. Josefin 

berättar att hon ” är spänd hela tiden och har koll på honom”. Enligt Assarsson (2007) är det 

förskollärarna som tar konsekvensen av att förskoleverksamheten inte har mekanismer som 

stödjer personalen i att finna strategier inför arbetet med barn med koncentrationssvårigheter. 

Författaren menar att förskollärarna känner sig otillräckliga vilket kan leda till en hög 

stressnivå med sjukfrånvaro till följd. Däremot ger Sjödin (2000) råd hur förskollärare kan 

förhålla sig till barn med koncentrationssvårigheter. Hon menar att genom att ge barnet sin tid 

och vara tydlig i sin kommunikation där barnet bemöts utifrån den de är och inte dess 

problematik kan hjälpa barnet i koncentrationssvårigheterna (a.a.). Detta finner vi i hur 

förskollärarna talar om barnet utifrån ett relationellt perspektiv där barnets svårigheter ses 

utifrån omgivningens struktur. Samtliga respondenter betonar vikten av att vara tydlig och 

strukturerad gentemot barnet då det minskar frustration och skapar goda förutsättningar för 

utveckling och lärande. 

 

6.2.5.2 Lärandemiljön 

Enligt teoretiska utgångspunkten så består lärmiljön av relationer utifrån tre dimensioner, den 

psykosociala, fysiska och den pedagogiska (Uljens, 1997 & Imsen, 1999), vilket vi också 

finner i svaren hos våra respondenter angående innehållet av en lärandemiljö. Respondenterna 

liksom Björck-Åkesson (2009) poängterar att förskolans lärandemiljö är betydelsefull för alla 

barns utveckling och lärande, men särskild viktig för barn med koncentrationssvårigheter. När 

respondenterna planerar och genomför undervisningen verkar de se barn i svårigheter istället 

för barn med svårigheter, vilket Persson (2005) förklarar utifrån ett relationellt perspektiv. 

Författaren menar att inom det relationella perspektivet blir det som sker i samspelet med 

andra avgörande för hur en individ mår eller utvecklas. Bruce, Rubin, Thimgren och Åkerman 

(2016) skriver att förskollärarens förhållningssätt är direkt avgörande för barn med 

koncentrationssvårigheter samt att genom professionellt förhållningssätt kan förskollärare 

skapa en känsla till var och en av barnen att de är värdefulla och viktiga. Enligt författarna 

och respondenter handlar det även om att skapa trygghet och tillit till förskolan.    

 

Vi hittar likhet i hur respondenter förklarar vad som är viktigt att tänka på i det fysiska miljö i 

relation till barn med koncentrationssvårigheter och vad Tufvesson (2009) skriver. Författaren 

hävdar att den fysiska miljön är framförallt betydelsefull för barn med primära 

koncentrationssvårigheter eftersom deras sensoriska funktioner är känsliga för ljus, ljud samt 

andra intryck vilket gör att de inte kan stänga ute ovidkommande stimuli vilket vidare leder 

till svårigheter med koncentration. Förskollärarnas berättelser som anpassningar av den 

fysiska miljön kan, utifrån Björck-Åkesson (2009) beskrivas om att skapa förutsättningar för 

inkludering och att kunna skapa mening. Som resultatet visar grundas anpassningen av den 

fysiska miljön till stor del på vad som förväntas av barnen. Detta kan kopplas samman med ett 

relationellt perspektiv på lärandemiljön som handlar om att utforma miljön utifrån att se 

barnet i svårigheter och inte med svårigheter, poängterar Persson (2005).  

 

 

6.3 Resultat av ramfaktorer som villkorar lärmiljön i förskolan 

I det här avsnittet framkommer ramfaktorer som är betydelsebärande i arbetet med barn med 

koncentrationssvårigheter. Enligt intervjuade förskollärarna har ramfaktorerna betydelse i 

arbetet med barn med koncentrationssvårigheter. Dessa faktorer lyfts fram utifrån följande 
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underrubriker; förskollärarens sätt att skapa trygghet och tillit, den fysiska lärmiljöns 

utformning, barngruppens storlek, samverkans betydelse, förskollärares kunskap om barn 

med koncentrationssvårigheter samt ekonomi och förskolechefens roll. 

 

  Förskollärarens sätt att skapa trygghet och tillit 6.3.1

Lärarna pratar om förskollärares förhållningssätt och bemötande på ett sätt som går i linje 

med begreppen trygghet och tillit. Som vi har nämn tidigare så anser respondenterna att 

förskollärares professionella förhållningssätt är en betydelsefull faktor för den psykiska 

miljön, där barn med koncentrationssvårigheter inkluderas. Marika lyfter fram tryggheten hos 

barnet som den mest betydelsefulla aspekten att förhålla sig till i arbetet med barn med 

koncentrationssvårigheter.   

 
Det är ju att skapa en trygghet för det första. Först och främst att de känner sig trygga 

med oss pedagoger och vet att vi är där och vad vi har för regler det är grunden sen kan 

du bygga på med kunskaper och annat men tryggheten kommer först (Marika). 

 

Vidare berättar samtliga respondenter att de försöker skapa tillit och trygghet i relationen med 

barnet för att möjliggöra en god självkänsla hos barnet med koncentrationssvårigheter. Detta 

anser förskollärarna är grunden för fortsatt utveckling och lärande i förskolan. Sabina berättar 

att det är viktigt att ge rätt förutsättningar för barnet så det skapas möjligheter till att lyckas i 

sin utveckling. Även förskollärarens bemötande framkommer av samtliga respondenter som 

en viktig faktor. Maria beskriver att barn med koncentrationssvårigheter ofta har en dålig 

självkänsla att de känner att de inte lyckas. ”[...] viktigt att visa att man tycker om barnet även 

om det misslyckas och gör fel”. 

 

 

  Den fysiska lärmiljöns utformning 6.3.2

Den fysiska lärmiljön, det vill säga verksamhetens utformning anses vara en betydelsefull 

faktor i arbetet med barn med koncentrationssvårigheter. Samtliga respondenter lyfter fram 

betydelsen av själva verksamhetslokalen det vill säg rummet/rummen som förskolan eller 

avdelningen har att tillgå, men också inredningen av lokalerna. Karolina menar att hur 

lokalerna ser ut är av stor vikt då det påverkar arbetssättet utifrån om eller hur barngruppen 

kan delas i mindre grupper. Detta för att skapa förutsättningar för en god psykisk miljö för 

barn med koncentrationssvårigheter. Som vi tidigare har skrivit fram berättar förskollärarna 

att det är viktigt att skapa utrymme på förskolan där barnen kan vara själva, vila och  

återhämta sig.    

 

 Barngruppens storlek 6.3.3

Samtliga förskollärare arbetar på olika förskoleavdelningar med barnantal mellan 15–20 sin 

barngrupp. Tre av fem förskollärare anser att gruppstorleken har en inverkan på barnet, ju 

större grupp, ju fler möten och mer att hålla ihop för barnet, beskriver Marika. I linje med 

Marika anser även Lina och Karolina på att barn med koncentrationssvårigheter trivs och 

fungerar bäst i en mindre grupp, med mindre intryck och lägre ljudnivå. Lina säger: 

                 
Dels är det lättare att fånga upp barnet i en mindre barngrupp, det är lättare att upptäcka 

dem, det är lättare att hjälpa de vid situationen när det är mindre barn per vuxen (Lina). 

 

Maria ser det snarare tvärtom. I den stora gruppen är de mer personal och har lättare att kunna 

gå ifrån med barnet om det behövs än om de är i en liten grupp med få pedagoger då det blir 
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mer sårbart. Josefin däremot kan inte se varken något negativ eller positivt med själva antalet, 

utan att det snarare handlar om att skapa trygghet för barnet. 

 
Det är viktigare hur gruppen fungerar och hur förskollärare har arbetat med 

likvärdighet och trygghet samt hur förskolan struktur och rutiner ser ut än hur många 

barn det finns i gruppen (Josefin). 

 

Samtliga respondenter anser att barn med koncentrationssvårigheter fungerar bäst med rutiner 

och tydliga ramar, vilka skapar trygghet hos barnen och en förståelse över vad som förväntas 

av dem. Tre av fem förskollärare anser att det är lättare att nå dessa barn i mindre barngrupper 

medan två av förskollärarna pratar mer om verksamhetens kvalitet oberoende av 

barngruppens storlek.   

 

  Samverkans betydelse 6.3.4

I arbetet med koncentrationssvårigheter handlar det mycket om att försöka förstå barnet, dess 

problematik och hur man kan skapa förutsättningar för barnet att lyckas på förskolan är några 

av svaren som kommer fram av våra respondenter. För att detta skall kunna möjliggöras 

menar Karolina att en samverkan av en fungerande arbetsgrupp är jätteviktigt. Det är viktigt 

att man har en gemensam syn på hur verksamheten skall bedrivas, gemensam barnsyn att man 

“ser problematiken kanske inte på samma sätt men på samma spår”. Vidare berättar Karolina 

att hennes arbetslag har vid flera tillfällen tagit hjälp av specialpedagog men även 

handledning av psykolog för att hjälp med struktur, arbetsmetod och bemötande. 

 
Vi lyssnar på varandra om någon ser något så tar vi alltid det på allvar oftast ser vi det 

på liknande sätt men tar alltid hjälp av specialpedagog. Vi lägger aldrig locket på även 

om vi inte är överens, så är vi överens om hur vi skall gå till väga (Karolina). 

 

Man måste kunna lita och ta varandra på allvar när någon i arbetslaget lyfter upp en 

problematik som de ser i verksamheten vare sig det handlar om individ-, grupp- eller 

organisationsnivå, menar Karolina. 

 

Gemensamt hos samtliga respondenter är att alla har tillgång till specialpedagog som samtliga 

använder sig av när behovet finns. Maria berättar att de tagit hjälp av specialpedagogen vid 

flera tillfällen. Oftast handlar det om att få ventilera som arbetslag där specialpedagogen finns 

med för att kunna ge tips och råd både konkreta men även tänkbar litteratur eller liknande. 

Både Josefin och Marika menar att externa instanser såsom specialpedagog och psykolog är 

en god faktor i arbetet med barn med problematik av olika slag. Maria belyser 

specialpedagogisk hjälp utifrån två aspekter. Å ena sidan talar hon om specialpedagogens 

hjälp att observera och kartlägga barnets problematik för att hjälpa oss pedagoger hur vi ska 

bemöta barnet. Å andra sidan lyfter hon fram specialpedagogens hjälp i att observera hur 

arbetslaget arbetar för att möta dessa barn.  
 

När vi tog hjälp av en specialpedagog såg hon att vi behövde bli tydligare i vår miljö, 

vilket vi verkligen har anammat sen dess och gjort om miljön med olika små 

lekmiljöer och tydlighet med laminerade bilder och mindre mängd leksaker (Maria). 

 

Utöver specialpedagogisk och psykologisk handledning och hjälp har Josefin även tillgång till 

socionom och berättar att hennes arbetslag träffar någon av instanserna regelbundet för 

kontinuerlig handledning och feedback på arbetet med barn med koncentrationssvårigheter. 
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 Förskollärares kunskaper om barn med koncentrationssvårigheter 6.3.5

Lina och Maria talar om sina egna kunskaper i relation till barn med 

koncentrationssvårigheter. Lina nämner betydelse av att ha kunskap kring barnet med 

koncentrationssvårigheter för att kunna möta dem på ett likvärdigt sätt och kunna tillgodose 

deras behov i relation till styrdokumentet. ”Jag tror att okunskap kring dessa barn framkallar 

stress och med stora barngrupper, med okunskap så blev sådana barnen liksom som jobbiga 

barn”.  Maria menar på att förskollärarna ofta behöver uppdatera sina kunskaper: ”Kunskaper 

känner jag att man aldrig får tillräckligt av”.   

 

  Ekonomi och förskolechefens betydande roll 6.3.6

Förskolans ekonomi och förskolechefens lyhördhet anses också vara betydelsefull faktor för 

att säkerställa en likvärdig utbildning för alla barn. Resultaten visar att det ser olika ut på olika 

förskolor. Maria som arbetar i ett personalkooperativ, en privat förskola som är personalstyrd 

menar på att arbetslaget gemensamt måste komma fram till verksamhetens bästa, vare sig det 

handlar om fortbildning, ekonomi eller organisatoriska förändringar som personaltäthet,  

schema eller liknande.  

 
Vi har ju ingen förskolechef i den bemärkelsen, utan vi har ju mest en förskolechef på 

pappret. Vi har inte gjort några kostsamma förändringar, utan det är mycket enkla men  

betydelsefulla vi har gjort (Maria). 

 

Hälften av respondenter som arbetar i kommunala verksamheter anser att de inte får stöd från 

sin förskolechef för att anpassa lärandemiljön för barn med koncentrationssvårigheter. 

Förskolläraren Lina känner att hon inte har en tillräckligt engagerad förskolechef som ser eller 

har en inblick i förskolans lärmiljö. ”Förskolechefen vet jag inte om hon skapar möjligheter 

för att jag ska skapa god lärande miljön”, säger Lina. När Lina talar om lärande miljön belyser 

hon både den fysiska och den psykiska miljöns utformning. Lika viktigt som den fysiska 

miljöns utformning ser ut, är framförallt möjligheten till vidareutbildning och personaltätheten 

när man arbetar med barn med koncentrationssvårigheter. I jämförelse med Lina anser 

Karolina att ansvaret allt som oftast ligger på förskollärarna själva att bedöma när en insats 

ska sättas in eller att ta reda på hur man bäst anpassar verksamheten för barn med 

koncentrationssvårigheter. Dock betonas de externa insatsers hjälp och stöttning som alla 

kommunala förskolor har tillgång till och kan vända sig till när behovet anses. ”Ingenting om 

man inte själv letar upp det, man kan få hjälp av specialpedagog men inget annat säger 

Karolina. Karolina påstår att de ”klarar mycket själva” medan Marika verkar vara nöjd med 

sin situation och stödet från sin förskolechef: 

 
Vi har en lyssnade förskolechef. Vi kan ibland rita upp hur vi vill ha vår miljö och dom 

här sakerna behöver vi och så mycket hon kan tillmötesgå hon det och allt har en 

ekonomisk aspekt också därför försöker man trolla med små medel att man inte tittar på 

dyra saker för man kan faktiskt titta och hitta på avtalspriser. Sen kan man hitta på 

loppis vissa grejer och så man kanske ha någon hylla hemma eller så som skulle passa 

eller vad som helst. Vi får ju handla på IKEA nu och det är bra och prisvärt och med 

deras färger så det också viktigt (Karolina). 

 

I linje med Marika, tycker även Josefin att det fungerar bra både gällande ekonomi samt med 

en lyssnande ledning. 

 

  Analys av ramfaktorers betydelse  6.3.7

Som vi har nämnt i teoriavsnittet, så är det ramfaktorer som villkorar arbete med barn med 

koncentrationssvårigheter. Vi har samtalat med förskollärarna kring förutsättningar och stödet 
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de får för att skapa goda lärandemiljöer för barn med koncentrationssvårigheter.  Begrepp 

som förskollärarens förhållningssätt, barngruppens storlek, den fysiska utformningen av 

lärmiljön samt specialpedagogiskt stöd tas frekvent upp i svaren i relation till ramfaktorer. 

 

Samtliga respondenter anser att förskollärarens förhållningssätt är en betydelsefull faktor i 

arbetet med barn med koncentrationssvårigheter och bidrar till en positiv psykosocial miljö. 

Att skapa trygghet och tillit hos barnet lyfts fram som kärnan i förskollärarens bemötande, 

vilket går i linje med både Bruce m.fl. (2016) och Kadesjö (2008), som betonar att trygghet 

och koncentration hör samman. Vidare anser Bruce m.fl.  (2016) att förskollärarens 

förhållningssätt är direkt avgörande för barns lärande och utveckling. Faktum att förskolans 

läroplan ställer krav på förskollärare att upprätthålla en likvärdig undervisning för alla barn på 

förskolan, stärker författarnas påstående. Författarna menar att det även handlar om att skapa 

trygghet, vara tydligt, lyhörd och förstå barnet och deras förutsättningar (Bruce m.fl, 2016 & 

Kadesjö, 2008.). I förskollärarnas svar finner vi koppling till Juul (2005) och hans beskrivning 

av förskollärarens sätt att informera om hur en aktivitet eller uppgift ska göras som en 

betydande faktor för barn med koncentrationssvårigheter. Respondenterna anser att deras sätt 

att informera barnen om vad som ska göras är betydelsefull i relation till hur en aktivitet ska 

genomföras. Som till exempel när Marika pratar om rättvisa respektive orättvisa menar hon 

att det rättvisa inte innebär att alla ska få likadan information. Det handlar istället om hur 

barnen kan ta till sig informationen, vilket går i linje med begreppet likvärdighet. Marika i 

samklang med de andra respondenterna använder bildstöd som hjälpmedel, vilket Juul (2005) 

lyfter fram som betydelsefullt för att barn med koncentrationssvårigheter ska ta till sig 

informationen.     

 

Barngruppens storlek anses också vara en betydande aspekt inom ramfaktorer. Det är svårt att 

avgöra vad som är en ”lagom barngrupp” och som förskollärare kan man inte påverka 

barngruppens storlek. Däremot tre av fem förskollärare hävdar att det är lättare att organisera 

undervisningen som ska vara begripligt för alla barn i mindre barngrupper. Det som kan vara 

svårt för barnen med koncentrationssvårigheter i stora barngruppen är hög ljudvolym, många 

intryck och att vänta på sin tur, enligt respondenter. Lundgren (1986) lyfter fram 

organisatoriska ramar som påverkar undervisningen men som ligger utanför lärarens kontroll. 

Inom de organisatoriska ramarna innefattas bland annat gruppstorleken på barngruppen (a.a.).  

 

Lundgren (1986) lyfter vidare upp personella ramar som karaktäriserar undervisningen där 

utbildningsnivån hos förskolläraren inryms. När respondenterna samtalar om förutsättningar i 

arbetet med barn med koncentrationssvårigheter, så nämns vikten av att ha kunskaper inom 

området. Däremot tas det inte upp några möjligheter till fortbildning eller vidareutveckling. 

Det kan ha en koppling till att de flesta respondenter anser sig inte få stöd av sin förskolechef 

men också att förskolan har en begränsad ekonomi. Enligt skollagen är förskolechefen skyldig 

att se till att barnet i behov av särskild ges sådant stöd (Skollagen, 2010). Två av fem 

förskollärare sagt att det är viktigt att ha kunskap om dessa barn, vilket går i linje med Raver 

m.fl. (2011) som visar på hur viktigt det är att förskolepersonal får möjlighet till fortbildning. 

Respondenter i denna studie berättar att de inte har några standardiserade metoder eller 

strategier för att undervisa för barnen med koncentrationssvårigheter och en av dem berättar 

att när de känner sig osäkra så söker de tips och idéer på “Google”.  Rever m.fl. (2011) hävdar 

att förskolepersonal behöver kunna strategier för att hjälpa barnet att minska sin egen stress 

samt att öka sin förmåga för självreglering. Detta hjälper barnet att få större 

uppmärksamhetsgrad men även större impulskontroll (a.a.). Även förskolans styrdokument 

understryker vikten av förskollärarens kompetens till att förhålla sig till varje enskilt barn och 

att stimulera och stödja  
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barnet i sin utveckling (Skolverket, 2016). 

 

Den fysiska miljöns utformning och hur lokalerna används är också en viktig ramfaktor som 

respondenterna lyfter fram, vilket går i linje med Lundgren (1986) och hans beskrivning av 

fysiska ramar som påverkar undervisningen. Det är viktigt att skapa en miljö som är lugn och 

harmonisk där tid för återhämtning finns menar respondenterna. Förskollärarnas sätt att 

resonera kring utformningen av den fysiska miljön känns igen från flertalet av de 

publikationer vi lyft fram i den tidigare forskningen. Björck-Åkesson (2009), Asp-Onsjö 

(2010) och Tufvesson (2009) lyfter fram miljöns utformning och dess betydelse för att kunna 

skapa förutsättningar för att inkludera barn med koncentrationssvårigheter.  

 

För att kunna se barnets behov och möjligheter till inlärning behövs en kartläggning över 

barnets behov tillämpas, vilket Kadesjö (2008) lyfter fram som en viktig faktor i arbetet med 

barn med koncentrationssvårigheter. Detta tar respondenterna upp i relation hos det 

specialpedagogiska stödet. Gemensamt för alla respondenter är tillgången till 

specialpedagogiskt stöd och det välfungerande samarbetet, vilket förskollärarna lyfter fram 

som en betydelsefull faktor i arbetet med barn med koncentrationssvårigheter.  
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7 Diskussion och vidare forskning 

 

Vår studie visar på en kamp mellan teorin och praktiken. Läroplanen för förskolan präglas av 

ett relationellt perspektiv, vilket innebär förmågan att anpassa undervisning och stoff till 

skilda förutsättningar hos barnen. Intervjuade förskollärare verkar vara väl insatta i 

läroplanen. De visar även på att de har kunskap och ideal. Däremot ges ramfaktorer i 

praktiken inte förutsättningar till att anpassa undervisningen på det bästa sättet. En av 

anledningar till att förskollärarna inte får tillräckligt med stöd för att möta behovet hos barn 

med koncentrationssvårigheter, kan vara att de flesta barn som visar återkommande 

koncentrationssvårigheter, inte får diagnos innan de börjar skolan. Troligtvis kommer dessa 

barn att diagnostiseras och först då, tas deras svårigheter på “allvar”, vilket i sin tur genererar 

till mer förutsättningar för lärarna att möta barnens behov. Eftersom det sällan ställs en 

diagnos på barn i förskolan på grund av deras unga ålder, då kunde vi inte diskutera med 

förskollärarna om det finns en skillnad i beteende på diagnosticerade och odiagnostiserade 

barn. Det hade varit relevant information till denna studies resultat för att få kunskap om detta 

påverkar de didaktiska val förskollärare gör för att skapa likvärdighet i förskolan.  

 

Givet med vad Kadesjö (2008) skriver om tre kategorier av koncentrationssvårigheter finner 

vi i resultatet att förskollärarna framförallt förhåller sig till primära svårigheter. 

Respondenterna har lyft fram omsorgssituationer, undervisningssituationer men också leken 

som problematiska för barn med primära koncentrationssvårigheter. Det framkommer tydligt 

att den typ av svårigheter har konsekvenser på vilka didaktiska val förskollärarna gör. Till 

exempel menar fyra av fem förskollärare att dessa barn behöver en personalresurs för sig 

själv. Å ena sidan menar respondenterna att det behövs för att kunna individuellt anpassa 

undervisningen som generellt utgår från en gruppnivå. Å andra sidan menar de att en resurs 

bör finnas med för att kunna ge möjligheter för barnet med koncentrationssvårigheter att själv 

kunna gå ifrån när det känns jobbigt eller om övriga barn upplever sig störda av barnets 

beteende i situationen. Det här med resurs och individanpassad undervisning, går å ena sida i 

linje med förskolan demokratiuppdraget i spetsen där barn har rätt att påverka sin del i 

verksamheten. Å andra sidan pekar det på det kategoriska perspektivet som motsätter det 

relationella perspektivet och där blicken till stor del riktas mot det enskilda barnets brister. 

Med stöd av tidigare forskning kan vi konstatera att det kategoriska perspektivet kan leda till 

exkludering av barnet med koncentrationssvårigheter, medan det relationella perspektivet 

innebär att fokus och insatser riktas till det lärandemiljö där barnet befinner sig i. 

 

Inom det kategoriska perspektivet anses barns svårigheter vara individbundna och medfödda 

(Persson, 2013). Däremot finner vi att alla förskollärare gör ett försök till en inkludering för 

barnet med koncentrationssvårigheter, både gällande undervisningssituationer och i barnets 

lek. Detta genom en anpassning av förskolans lek och lärmiljö men också att som 

förskollärare inta ett professionellt förhållningssätt. Med det menar de att förskolläraren har 

förståelse och kan se på barnets svårigheter i relation till omgivningen och dess påverkan, inte 

enbart individuellt, vilket vidare ger tecken på att förskollärarna utgår ifrån ett relationellt 

perspektiv. När förskollärarna definierar barn med koncentrationssvårigheter så blev det 

tydligt att de intar ett kategoriskt perspektiv, eftersom de pratar om barn med svårigheter utan 

att de nämner omgivningens påverkan. Förskollärarna tar inte upp situationsbundna 

svårigheter vilka Kadesjö (2008) beskriver som att barnet kan ha svårt att koncentrera sig i 

specifika situationer medan de i andra situationer mycket klarar av att koncentrera sig. I 

intervjuguiden kan man se att det finns frågor som förskollärarna hade kunnat svåra genom att 



 

  

 

43 

 

berätta att det finns situationer, där barn med koncentrationssvårigheter kan klara av beroende 

på hur lärmiljön är anpassas. När förskollärarna reflekterar över deras sätt att planera och 

genomföra undervisningen, lyser det relationella perspektivet genom. Alla respondenter pratar 

om olika anpassningar de gör för att upprätthålla likvärdighet i förskolan så att alla barn kan 

utvecklas så långt så möjligt utifrån sina förutsättningar. Med detta sagt så ser vi att 

förskolläraren pendlar mellan det kategoriska och det relationella perspektivet i arbetet med 

barn med koncentrationssvårigheter.  

 

När förskollärarna definierar barn med koncentrationssvårigheter pratar de framförallt om 

barns svårigheter oberoende av omgivningens påverkan. Detta är intressant att se utifrån olika 

teoretiska perspektiv som vi har lyft fram, eftersom förskollärares syn på barnet avspeglas i 

möte med barnet och även påverkar förskollärarens didaktiska val.    

 

Förskollärarna arbetar inom ramen för förskolans styrdokument, vilket speglas i deras strävan 

att möta och inkludera barnen med koncentrationssvårigheter. Å ena sidan anser alla 

förskollärarna att det är viktigt att barn med koncentrationssvårigheter inkluderas i 

verksamheten utifrån deras förutsättningar. Å andra sidan kan vi tolka förskollärarnas behov 

av resurser och individanpassad undervisning som en exkluderande anpassning. Detta genom 

att t.ex. möjliggöra att barn som har svårt att koncentrera sig lämnar gruppen och arbetar 

ensam med en resurspersonal. Dels för att fokusera bättre på uppgiften, dels för att inte störa 

övriga barn i barngruppen. Studiens resultat har kunnat analyseras utifrån det didaktiska 

perspektivet. Däremot har vi medvetet valt att inte fördjupa oss i några av Uljens (1997) 

didaktiska frågor, så som ”för vem, med vem, genom vad och för vad man ska lära sig” 

eftersom vi inte har fått tillräckligt med empiri för att kunna analysera dessa frågor. 

 

Förskollärarnas förhållningssätt visar sig vara det mest avgörande för det didaktiska valet med 

barn med koncentrationssvårigheter. Detta går i linje med Bruce m.fl. (2016) som påstår att 

förskollärarens förhållningssätt är direkt avgörande i relation till vilka möjligheter barnet har 

till utveckling och lärande. Förskollärarens kompetens och deras syn på barn med 

koncentrationssvårigheter vill vi påstå kan medföra till stora skillnader mellan vilka 

möjligheter till lärande och utveckling barnen får i landets olika förskolor. Detta i sin tur 

villkorar förskolans likvärdighets arbete. När man utgår ifrån ett didaktiskt perspektiv kan vi 

se att ramfaktorer påverkar förskollärarens didaktiska val, vilket i sin tur påverkar barns 

vidare utveckling. De förskollärare som påstår sig skapa en god lärmiljö anser också att de har 

bra förutsättningar för sitt arbete, där det specialpedagogiska stödet har en betydande faktor. 

Persson (2003) skrev om en undersökning som har pågått mellan åren 1992 - 1998 på uppdrag 

av Skolverket. Resultaten visade på att det specialpedagogiska stödet saknas i landet, vilket 

inte stämmer överens med vår studies resultat. Enligt respondenter hjälper specialpedagog 

förskollärarna att skapa goda lärandemiljöer till barnen som har svårt att koncentrera sig. 

Några respondenter hävdar att det sällan händer att specialpedagogen träffar och arbetar med 

det enskilda barnet med koncentrationssvårigheter. Det tyder på att det finns en tanke om att 

vuxna anpassar sitt förhållningssätt och lärande till miljön i stället att kräva eller förvänta sig 

att barnen ska anpassa sig. Förskollärarna säger att de har en förändrad syn, men synsättet 

verkar få svårt att ta fäste i praktiken. Just kompetensen kan vara en aspekt i att 

förskollärarnas förhållningssätt har förändrats genom åren, då mer forskning och litteratur 

finns att förkovra sig i nu än förr, vilket också borde visa sig i den moderna 

förskollärarutbildningen.  

 

Då resultatet visar på att förskollärarnas förhållningssätt är den mest betydelsefulla faktorn för 

barn med koncentrationssvårigheter, vore det intressant att fördjupa sig och forska vidare om 
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vad som påverkar just förhållningssättet. Själva förhållningssättet grundar sig i en rad olika 

faktorer såsom bland annat barnsyn och kompetens. Vidare hade varit intressant att göra 

samma studie men med observation som metod för att se hur det ser ut i praktiken. I så fall 

hade man kunnat få en bredare bild om hur barns verklighet ser ut. Till sist hade det även varit 

intressant att forska vidare kring riktlinjerna hur man planerar och genomför undervisning för 

barngruppen som inkluderar barn med koncentrationssvårigheter, så att verksamheten kan 

garantera en likvärdighet.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga A Intervjufrågor  

 

Hur definierar lärare barn med koncentrationssvårigheter?  

1. Vad utmärker ett barn med koncentrationssvårigheter och hur tar det sig i uttryck? 

2. Berätta om någon situation som ni mött barn med koncentrationssvårigheter i! 

3. Ses barn med koncentrationssvårigheter som en utmaning eller problem? Beskriv varför de 

ses på det sättet? 

4. Finns det någon skillnad i beteende beroende på om ett barn med koncentrationssvårigheter 

är en flicka eller en pojke.  

 

 

Vilka didaktiska val gör lärare för att anpassa lärmiljön efter barn med 

koncentrationssvårigheter?  

1. Vad är viktigt att tänka på när man arbetar med barn som har svårt att koncentrera sig? 

2.  Hur planerar du undervisningen för barn med koncentrationssvårigheter, inkluderas eller 

exkluderas de till den övriga barngruppen? 

3.  På vilket sätt stöttar du barnet med koncentrationssvårigheter i undervisningssituationen.  

4. Beskriv de val du gör när du planerar lärmiljön och genomför undervisningen i förskolan? 

5. Vad är det viktigt att tänka på i den fysiska miljön, hur organiserar du den fysiska miljön så 

att det inte är distraherande utan lockar till lek och lärande?   

6. Var sker undervisningen i förskolan och är det någon skillnad på den planerade och den 

spontana undervisningen i relation till barn med koncentrationssvårigheter. 

7.  Hur får du barnet med koncentrationssvårigheter att sitta och lyssna på högläsning 

sagostunder eller liknande situationer eller löser du situationen på något annat sätt? 

  

Vilka faktorer upplever förskollärare som avgörande i möte med barn med 

koncentrationssvårigheter?  

1. Vilka förutsättningar har du som förskollärare tillgång till i undervisningen för barn med 

koncentrationssvårigheter? 

2. Hur ser förskolans miljö ut? 

3. Hur stor är er barngrupp och kan barngruppens storlek påverka arbete med barn med 

koncentrationssvårigheter, i så fall på vilket sätt? 

4. Vilka faktorer behöver ni ta hänsyn till för barn med koncentrationssvårigheter? 

5. Hur ges ni möjligheter av er förskolechef att skapa en god lärandemiljö för alla barn på 

förskolan och vilka möjligheter och hindrande aspekter finns det i relation till den? 

 

 

  

 

 

 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1469-7610.2008.01919.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1469-7610.2008.01919.x
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9.2   Bilaga B Informationsbrev  

 

Förfrågan om att delta i en studie om förskollärares didaktiska 

val av förskolans lärmiljö i relation till barn med 

koncentrationssvårigheter? 
 

Du tillfrågas härmed att delta i en studie genom att bli intervjuad. Vi läser till förskollärare vid 

Linneuniversitetet i Växjö och arbetar nu med vårt självständiga arbete. Arbetet ska utgå från 

ett förskolepedagogiskt område och syftet med vår studie är att bidra med kunskap om hur 

några förskollärare definierar barn med koncentrationssvårigheter samt vilka didaktiska 

konsekvenser detta får i relation till förskolans lärmiljö. 

Studien kommer att genomföras med intervju som metod. Intervjun beräknas ta ca 30-60 

minuter och ljudet kommer att spelas in via mobiltelefon/Ipad och sedan transkriberas. Det är 

frivilligt att delta och ni som respondent kan själv välja att när som helst avbryta deltagandet 

om ni så önskar.  Intervjuerna kommer endast att användas i studiens syfte (att bidra med 

kunskap om hur några förskollärare definierar barn med koncentrationssvårigheter samt vilka 

didaktiska konsekvenser detta får). 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen 

obehörig kommer att få ta del av den. Alla respondenter kommer att anonymiseras i studien. 

Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra studerande 

inom förskollärarprogrammet, samt i form av ett självständigt arbete. När vårt självständiga 

arbete är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas vid Linnèuniversitetet i 

Växjö. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när vårt självständiga 

arbete är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av vårt självständiga arbete genom att få 

en kopia av det. 

 

Vill du delta i studien?  

Vi ber dig återkoppla till oss via mail eller telefon, om ditt beslut. Du blir sedan kontaktad av 

en av oss intervjuare för vidare gång av intervjutillfälle, plats och tid. I Malmö kommun 

kommer intervjuerna att genomföras av Arabela Cosovic och i Ljungby kommun kommer 

intervjuerna att genomföras av Therese Persson. Det är önskvärt att få genomföra intervjun 

under juni månad 2018. 

 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig! 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 

Arabela Cosovic                                                             Therese Persson 

ac222ja@student.lnu.se                    tsajz09@student.lnu.se 

076-1103333                                                                                  070-3130960 
 

Linneuniversitetet 

Handledare: Erik Gustavsson, erik.gustavsson@lnu.se               
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