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ABSTRAKT 
I detta arbete undersöks utifrån olika aspekter, barn med koncentrationssvårigheter i 

förskola. Mitt teoretiska perspektiv är motivationsteorin. Min hypotes är att miljöns 

utformning har betydelse för barn med koncentrationssvårigheter. Mina forskningsfrågor 

är föjande; Vad är viktigt för att ett barn skall bibehålla sin koncentration? Vad har 

förskollärarna för ansvar för att bibehålla barnens koncentration? Vad har 

förskollärarna för strategier så att barnen skall kunna bibehålla koncentrationen? Och 

Har miljös utformning betydelse för barn koncentrationsförmåga? För att undersöka 

syftet har kvalitativaintervjuer utförts med tre förskollärare med olika erfarenheter och år 

inom yrket. I resultatet framkom det att förskollärarna hade olika tankar om när någon 

har koncentrationssvårigheter. De var alla eniga om att koncentrationen var olika från 

dag till dag och olika tider på dygnet. En av förskollärarna menade att ”Alla har 

koncentrationssvårigheter i olika situationer.” De var eniga om att det är förskollärarens 

roll att se till så att barnen har intresse och att motivation finns för att kunna delta i 

aktiviteterna i förskolan. Både förskollärare och forskning visade att det är viktigt att 

förskolläraren och barnet måste hitta samma fokus. Det kan annars tolkas som att barnet 

inte är koncentrerat. 
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1 INTRODUKTION 
Är det bara i skolan som barn har svårt att koncentrera sig? Vad gör att vissa barn har 

så uttalade koncentrationssvårigheter? Vad kan man göra redan i förskolan?  

Under min utbildning har jag haft VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) på några 

olika förskolor och i en förskoleklass. Under dessa tillfällen har jag funderat på 

miljön, den ser ofta väldigt olika ut. Vid alla VFU perioder har jag och handledaren 

vid ett eller flera tillfällen diskuterat just miljön. Det är ofta mycket möbler på liten 

yta, ibland är det gardiner och ibland inte, i många av förskolorna finns många 

fönster samt många dörrar. Det är stora ytor och flera mindre rum där det förväntas 

ske olika aktiviteter. Det är ofta hög ljudvolym och mycket människor passerar varje 

dag i den dagliga verksamheten. Jag vill undersöka om min hypotes stämmer, om 

miljön har påverkan för barns koncentrationsförmåga. 

Jag har erfarit under VFU perioderna att många barn i förskolan blir distraherade, i 

bland annat samlingar, av olika orsaker. Jag har upplevt att orsaken till en bristande 

koncentration kan vara många, allt från barnets dagsform, till för mycket stimula från 

utsidan. Barnet kan även ha någon  form av funktionsnedsättning där en av delarna är 

koncentrationssvårigheter. Några av förskollärarna jag mött under VFUn har uttryckt 

att det är viktigt att utforma miljön, för alla barn i förskolan, på ett sådant sätt att de 

förblir koncentrerad i aktiviteten. Det kunde vara allt från hur mycket material 

förskolan väljer att ha framme till hur de har möblerat utifrån fönster, dörrar och 

andra potentiella störningsmoment.  

När jag har läst texter och böcker om specialpedagogik inriktad mot förskolan är det 

sällan som begreppet koncentrationssvirgheter nämns. Upptäcks 

koncentrationssvårigheter först när barnen blir äldre? Är det inte koncentrationen lika 

viktigt som allt annat som barnen förväntas kunna innan de börjar skolan? Med 

utvecklingssamtal och uppmärksamma förskolelärare kan problem med barnen 

upptäckas i tid. Det kan vara svårigheter med allt från förståelse av texter till att 

återberätta en händelse.  

Som med andra svårigheter så är det värdefullt att koncentrationsproblemen 

uppmärksammas tidigt så att man kan undvika problem högre upp i skolan. 

Om vi skall uppfölja vad som står i läroplanen för förskola; ”Skollagen föreskriver 

att utbildningen i förskolan ska, varhelst den anordnas, vara likvärdig.” (Skolverket, 

2010), måste förskolan kunna anpassa miljön på ett sådant sätt så alla barn kan vara 

med annars exkluderar vi barnen istället för att skapa en skola för alla. 

Hur kan förskollärare hjälpa barnen att bibehålla sin koncentration? 



4 

 

2 BAKGRUND 
 

För att skapa mig en förståelse runt koncentrationssvårigheternas olika former har 

jag fått vara öppen och följa många olika vägar. I min sökning efter litteratur stötte 

jag på problem, det var svårt att finns relevanta artiklar. Jag fick öka mitt sökfält och 

vara mer kreativ. Efter att ha läst olika litteratur så förstår jag att 

koncentrationssvårigheter kan bero på väldigt många olika orsaker. I 

bakgrundskapitlet kommer jag under rubriker förklara vad det innebär att vara 

koncentrerad, att inte kunna koncentrera sig, orsaker samt förskolans uppdrag. 

2.1 Vad innebär det att kunna koncentrera sig? 

Kadesjö (2007) beskriver begreppet att vara koncentrerad med att man kan rikta sin 

information på uppgiften, kunna utesluta ovidkommande intryck och kunna starta 

upp en uppgift, hålla sig kvar i den samt att avsluta uppgiften. Ericsson (2003) 

förklarar begreppet koncentrerad på ett liknande sätt, att kunna ta in intryck via sina 

sinnen på ett effektivt sätt och kunna avgöra om informationen är viktig. Samt kunna 

sortera ut ljud som är onödiga för sammanhanget. Berglund (2000) beskriver 

begreppet koncentrerad att kunna koncentrera och ha en plan för en uppgift och 

slutföra den utan att bli störd av andra intryck. Han menar att vara koncentrerad kan 

förklaras med att kunna ha kontroll över sin motoriska förmåga, temperament, 

impulsivitet och energi. 

Motivation är en viktig del vid inlärning, för att eleverna skall kunna ta in och 

tillägna sig kunskapen. Vi vuxna försöker ofta lära ut utifrån våra begrepp och 

metoder som vi lär oss bäst, vi vill att barnen skall se det utifrån vårt perspektiv. Det 

finns en komplexitet inom motivationsforskningen, det finns många sätt att se 

motivation på. Däremot är det svårt för forskarna att kunna mäta motivationen. Det 

förklaras att det finns inre och yttre motivation, inom motivationsforskningen blir det 

svårt att kunna förklara den inre motivationen då den är komplex och skiljer sig från 

person till person. Det blir ofta en förenklad förklaring av barnens inre tankar och 

känslor och tappar då centrala delar i förklaringen till bristen av motivation (Giota 

2002). 

Motivationssystemet som Lichtenberg (1989) har tagit fram är ett starkt system som 

har hjälpt oss under lång tid för bland annat överlevnad.  Det finns en del basala 

behov som människan har som måste tillfredställas som hunger, törst sömn bland 

annat. Får vi inte dessa behov tillfredsställda blir det en obehagskänsla, blir behovet 

däremot mättat finner vi en positiv känsla (Havnesköld och Risholm Mothander 

2009).  

2.2 Vad innebär det att inte kunna koncentrera sig? 

Det finns enligt Havnesköld och Risholm Mothander (2009) vissa basala 

affekter/emotioner som människor känner. Det är bland annat glädje, intresse, rädsla, 

ångest, ilska, ledsnad och avsky. De menar att ett barn som känner sig tryggt och 

upplever något positivt kommer att vilja ta emot omvärlden. Blir barnet däremot 

ledsna eller arga tar det mycket kraft hos ett och det tar stort fokus och är då svårt att 

komma ur. Det är inte endast känslan av ledsnad eller förtvivlan som är svår att ta sig 

ur, det innebär även kroppsliga processer som bland annat trötthet.  
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Som Kadesjö (2007) skriver, det finns vissa faktorer som måste finnas för en lyckad 

koncentrationsförmåga, det är speciellt tre faktorer som är viktiga, barnens tidigare 

erfarenhet, känsloliv och motivation. Det måste finnas en viss anknytning till barnens 

tidigare erfarenhet av att ta in världen och förstå sig på uppgiften. Han skriver att 

”Barnets självtillit har stor betydelse för dess koncentrationsförmåga”. Barn har med 

sig mycket från tidigare erfarenheter och har med sig sina känslor från till exempel 

tidigare misslyckanden. Det gör att barnet undviker att hamna i samma situation igen 

och engagerar sig inte i uppgiften. Barn kan verka okoncentrerade, men kan i själva 

verket vara brist på motivation. Barnet kan vara koncentrerad, men på något som inte 

var tänkt från början av läraren. Det gäller för läraren att hitta barnets motivation och 

hitta samma fokus. (a.a.) 

Barn behöver omsorg och känna sig trygga, det är viktigt för barnens inlärning. Det 

beskrivs hur viktigt det är att läraren sätter sig in i barnens olika livsvärldar. De 

förklarar livsvärldar som olika erfarenheter som vi bygger upp vår livsvärld av, vi 

måste bli presenterade för saker vi gör i olika miljöer. Vi upplever mycket med vår 

kropp, både motorik men även andra sinnen som känslor, vi tar in mycket och får 

erfarenheter genom dessa sinnen (Johansson, Pramling Samuelsson, 2001).  

När barn är små upptäcker de och utforskar mycket genom kroppen, hörseln, synen 

och smaken. Under de första levnadsåren är det mycket som ett barn skall lära sig 

och förstå. Ett barn upptäcker genom att använda sin kropp och springa och röra sig 

på olika sätt för att lära sig kontrollera sin kropp, det kan ske till exempel genom 

dans. (Hansson, 2009) Barn med koncentrationssvårigheter rör sig ofta klumpigt och 

upplevs ofta ha bråttom. Barn med dessa svårigheter har svårt med den motoriska 

planeringen, de har svårt att anpassa kraft, riktning och tempo (Kadesjö, 2007). 

2.3 Orsaker till koncentrationssvårigheter 

De olika orsakerna till koncentrationssvårigheter kan vara någon form av 

funktionsnedsättning, avsaknad av motivation, intresse eller brist på rörelse. Som 

Kadesjö (2007) beskriver att det finns många orsaker till varför 

koncentrationssvårigheter uppkommer. En stor faktor är samhället, barn som lever i 

vårt moderna samhälle får ta del av en massa nya intryck och samhället förändras 

konstant. Alla barn klarar inte av att hantera alla nya intryck. Det finns några 

funktionsnedsättningar, som ADHD, som har koncentrationssvårigheter som en del i 

diagnosen, Kadesjö (2007). Socialstyrelsen (2004) skriver i en rapport att 

koncentrationssvårigheter i diagnosen ADHD inte avtar, utan följer med upp i vuxen 

ålder. Alla människor är olika och har olika erfarenhetsvärld samt olika sätt att ta in 

världen på. Vissa dagar kan koncentrationen vara lägre för vem som helst, så det 

gäller att vara medveten om detta och man måste lära känna varje barn och dess 

behov. Alla är vi olika, Kadesjö (2007). 

En funktionsnedsättning kan synas på utsidan, många gånger gör det de inte det. Det 

gör det svårare som lärare att upptäcka direkt utan kräver ett mer utbildat öga och en 

vilja att upptäcka.  

”Hur hindrande den blir för det enskilda barnet beror på den omgivande miljön 

och dess krav, men också på de habiliterande eller utvecklande insatser som 

barnet får tidigt.” (Socialstyrelsen 2010 sid. 11)  

Miljön i klassrummet har stor betydelse för alla barn och kan vara en orsak till 

bristande koncentration, det visar sig speciellt för barn med en funktionsnedsättning. 
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Det är viktigt hur vi möblerar rummen och placerar barnen, i vissa fall kan miljön 

hjälpa men i andra fall hindra barnen i deras fortsatta utveckling.  

Som Tufvesson (2008) visar i flera av diagnoserna av ADHD/ADD, 

autismspektrumstörning och Downssyndrom så är koncentrationssvårigheter en 

gemensam faktor för flera diagnoser. Flera av diagnoserna har som gemensam 

nämnare att det blir svårt att koncentrera sig när det är hög ljudvolym och många 

barn.  

2.4 Förskolans uppdrag 

Läraren har mycket ansvar vad gäller att vara pålästa och kunniga och veta vilka 

åtgärder som skall sättas in. Det är viktigt att kunna se karaktären i elevens svårighet. 

Den motoriska delen som kännetecknar koncentrationssvårigheter är lättare att 

särskilja än de andra delarna som brist på motivation. Den främsta och enklaste 

komponenten som en lärare upptäcker, att barnen kan ha koncentrationssvårigheter, 

ligger i den motoriska förmågan. Det är mer sällan att en lärare märker det i problem 

med den socioemotionella förmågan, uppmärksamhetsförmågan, metakognitiva 

förmågan (Berglund 2000). 

De menar också att det gäller att kunna vara tydlig och att kunna beskriva ett barn 

svårigheter på ett sådant sätt så det inte får inte får en stämpel på sig. Han framför 

vikten i att som lärare kunna se elevens specifika problem för att kunna ge eleven rätt 

stöd. En lärare måste vara väl påläst om koncentrationssvårigheter för att kunna se 

många olika åtgärder (Berglund 2000). 

Som förskollärare räcker det inte enbart att kunna upptäcka 

koncentrationssvårigheter. Det krävs också att ta reda på hur eleven får det bästa 

stödet och utföra åtgärden på bästa sätt, lärarens ansvar blir att kunna hitta rätt 

strategier för att kunna utföra åtgärden. Berglund (2000) menar även att läraren 

måste vara väl påläst och medveten om vad denne ger sig in på. Om läraren har för 

lite kunskap kan det förorsaka mer skada, både för elevens psykiska välmående och 

för elevens studieresultat, om det brister i den psykologiska stödet. 

Skolverket (2011) menar att läraren har stora krav på sig som skall uppfyllas, de ska 

kunna se alla barn och ge dem omsorg och se till  at de får den likvärdiga 

undervisning de har rätt till. 

”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat 

med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som 

möjligt.” (Skolverket, 2010. Sid. 5) 

Det är inte enbart lärarens ansvar att se till att de barn som behöver stöd får det, det 

är skolans ansvar att göra det möjligt. Skolan har ansvar att se till att det finns 

möjligheter och resurser för att stödja eleverna. Som det står i läroplanen har alla 

elever rätt att nå sina mål utifrån sina förutsättningar även om de av olika 

anledningar har svårigheter. Det är då skolans ansvar att se till så att skolans resurser 

fördelas lika. Eftersom alla är olika så måste undervisningen utformas olika utifrån 

elevernas olika behov (Skolverket 2011). 

Förskolläraren har ett stort ansvar att förklara en uppgift så att eleven finner 

motivation. Giota (2002) skriver att en lärare bör både kunna se lärandesituationen 

från sitt eget perspektiv samt från elevens. För att kunna förstå och förklara bättre för 

barnet måste förskolläraren kunna vara öppen för förändring, barn får då nya 
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erfarenheter men låser sig läraren i tolkningen av barnets handlingar kan de få fel 

bild. Läraren måste förstå att det är tolkningen av barnet som är felaktig, att det inte 

är barnets fel. Liksom Johansson m.fl. (2001) skriver är det viktigt att läraren sätter 

sig in i barnens livsvärld för att kunna förstå dem bättre för att kunna integrera 

omsorg med pedagogik. Barn lär sig i kommunikation med andra och ser mening om 

det är någon som bryr sig om dess livsvärld. 

Om man är beredd att möta elever på deras villkor kan man finna att eleven eller 

människan har många dimensioner där de starka områdena kan kompensera 

andra mindre starka områden (Giota, 2002, sid. 301). 

Enligt Giota (2002) har skolan en bit kvar för att kunna ge alla elever en likvärdig 

utbildning och förutsättningar för att kunna nå sina mål. Men i artikeln beskrivs 

problematiseringen kring att sätta barn i centrum, barnet kan bli ett objekt för 

generaliseringar. I problematiseringen spelar många faktorer in som det sociala och 

kulturella perspektivet. Läraren måste kunna se och förstå att alla grupper är olika 

och alla barn är olika. Det finns en rad olika förhållanden som påverkar oss som 

individer, som bland annat kön och ålder. Hon menar att vi har en lång väg att gå för 

att kunna leva upp till elevperspektivet och se till att människans okränkbarhet 

uppehålls.  

2.5 Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt presenteras valt teoretiskt perspektiv. I detta arbete har jag valt att 

använda mig av Giotas (2002) teori om motivation. 

2.5.1 Motivationsteori 
Giota (2002) förklarar motivation som betydande för barn i skola, samtidigt 

presenterar hon svårigheterna och komplexiteten runt motivation. Hon definierar 

motivation som något flerdimensionellt. Hon menar att motivation är något som 

utvecklas tidigt hos barnen genom till exempel känslor som självförtroende. Hon 

uttrycker att det är betydande för barnens motivation att känna ett egenvärde och att 

det finns mål som är uppnåeliga för barnen. Känner barnen ingen mening eller 

ointresse kontinuerligt så kan de få dålig upplevelser som håller i sig under 

skolgången. Hon menar att det är viktigt för läraren att ha samma mål som barnet, 

även att läraren och barnet har samma fokus hur barnet skall nå fram till målet. Hon 

skriver att det är lätt att barnet har sitt sätt att nå fram till målet men läraren hade inte 

tänkt sig det och det blir lätt att barnet få tillsägelse att de gör fel. Giota (2002) visar 

på att det är viktigt som lärare att själva veta vad man har för förväntningar på 

barnet. Först när läraren har kommit underfund med det kan denne nå barnets inre 

värld och barnets verklighet. Hon skriver att en svårighet i motivation är när de 

vuxna vill att barnen skall anpassa sin inre värld efter den vuxnes tyckande blir 

barnet lätt omotiverat. Det har visat att det är en av de största anledningarna till att ett 

barn bli omotiverat.  

2.6 Tidigare forskning 

I tidigare forskning presenteras resultaten av de vetenskapliga artiklar, rapporter och 

avhandlingar som jag har valt att använda mig av. Den mest centrala delen av mina 

resultat beskriver strategier för ökad koncentration samt vad lärarna har för ansvar 

gentemot elever med koncentrationssvårigheter. 
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2.6.1 Strategier för ökad koncentration 

På 1980-talet startades ett projekt som heter MUGI, Motorisk utveckling som grund 

för inlärning. Barnen fick rörelseträning, 60 min en gång per vecka, vissa barn som 

hade behov av extra motorisk stimulering fick det av en förskollärare. Föräldrarna 

fick ta del av projektet och fick med sig lekövningar hem så att de kunde stimulera 

barnens motoriska utveckling. På sikt fick det positiva resultat (Ericsson 2003).  

Studien som Ericsson (2003) gjorde visar att barn som har en bra motorik också visar 

sig ha bättre koncentrationsförmåga. Resultaten av studien indikerar att 68 % av 

eleverna som har varierande grad av koncentrationssvårigheter även uppvisar små 

eller stora brister i sin grovmotorik. För att få en ökad motorik, och för att 

rörelseträningen skall få någon effekt, bör man ha rörelseträning varje dag. 

Fornan (2009) undersöker i sin studie, musikens betydelse för barn som till exempel 

har en bristande koncentrations förmåga, som upplevt något trauma eller som har 

beteende problem. Han vill undersöka och bevisa att musik har stor betydelse för att 

förbättra inlärningsförmågan hos barn. En del skolor har använt sig av musik i olika 

tillfällen, en har mattesånger en annan skola startar varje dag med klassisk musik. I 

studien kom de fram till att musik kan hjälpa till med att förbättra minnet, 

uppmärksamhetsförmågan och att kunna hantera det emotionella.  

2.6.2 Lärarnas kunskap och ansvar 

Berglund (2000) kommer i sin studie fram till att det krävs stor kunskap av läraren 

för att kunna bemöta barn med koncentrationssvårigheter. Det som, oftast, gör att 

lärare uppmärksammar om en elev har koncentrationssvårigheter är om eleven har 

motoriska svårigheter. 

Det är mer sällan att en lärare uppmärksammar till exempel barnets bristande  

uppmärksamhetsförmåga. Lärare har förmågan att se att det finns olika faktorer som 

indikerar koncentrationssvårigheter men det saknas kunskap om hur barnet får det 

rätta stödet. Studien avslutas med att Berglund (2000) anser att det behövs mer 

forskning på åtgärdssidan för att kunna bemöta barnens behov bättre. 

Giota (2002) har utfört en undersökning om motivation i skolan, undersökningen är 

utförd på olika åldrar. De förklarar inledningsvis att det är svårt att undersöka elevers 

motivation och göra undersökningar inom detta fält, det för att kunna värna om varje 

elevs intregretet. De tar bland annat upp att läraren bör vara observant på sitt 

handlande när det gäller att kategorisera barnen efter olika kunskapsnivå. Förstår 

eleven att de blir olika behandlade efter kunskapsnivå sänks deras motivation. 

Läraren bör även vara medvetna om att de inte har olika förväntningar på barnen. En 

annan faktor som spelade in i elevernas motivation var balansen i svårhetsgrad i 

uppgifterna. Svårhetsgraden bör inte vara för svår men inte heller för låg för att bli 

motiverande. Även kort- och långsiktiga mål spelar in i barns motivation. Giota 

(2002) avslutar med att vi måste ta hänsyn till varje barns elevs människovärde och 

värna om elevperspektivet. Men hon menar att vägen dit är lång; För vi måste kunna 

överföra våra tankar till handlingar.   

Som Tufvesson (2008) beskriver i sin studie är planeringen av klassrummet en viktig 

del för barn med funktionsnedsättningar där koncentrationssvårigheter är en 

gemensam nämnare. Många av barnen med dessa funktionsnedsättningar behöver 

stängda hyllsystem, färre fönster, mindre störande ljud och jobbar bäst i mindre rum. 

En tydlig och organiserat klassrum är fördel för de flesta av barnen. Det kan var vara 
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ett stöd för andra barn i klassen som inte har en diagnos men också behöver en tydlig 

struktur.  

2.7 Sammanfattning 

Det är mycket som händer i vår kropp, som Johansson m.fl. (2001) skriver, är 

omsorg en viktig del i barns inlärning och läraren måste erbjuda barn möjlighet att 

bygga upp sin erfarenhetsvärld. Det är många aspekter som skall tas hänsyn till för 

att ett barn skall kunna vara koncentrerat, som t.ex. motivation, mycket möjlighet till 

rörelse samt om det har någon funktionsnedsättning. De största faktorerna som 

många av forskarna skriver om är motivation, det är svårt att tillgodose. Som 

Lichtenberg (1989) beskriver motivationssystemet, var motivationen från början en 

överlevnadsfaktor, vi behöver motivation för att utföra uppgifter. 

Som Havnesköld m.fl. (2009) skriver att barns utveckling spelar stor roll i hur de tar 

in omvärlden. Vad som skapar naturliga hinder är bland annat avsaknaden av 

trygghet då barn har svårt att slappna av och ta in omvärlden och nya kunskaper. 

Som även Johansson m.fl. (2001) skriver är trygghet av en stor betydelse för att barn 

skall kunna fokusera. Som både Johansson m.fl. (2001), Havnesköld m.fl. (2009) 

samt Hansson (2009) skriver att vi upptäcker mycket med kroppen, vid olika 

händelser i vår livsvärld påverkas både vårt psyke och vi kan kroppsliga besvär. Som 

Ericsson (2003) och Kadesjö (2007) beskriver krävs det en viss förmåga att kunna 

rikta sin uppmärksamhet på rätt saker och filtrera bort oviktig information. 
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3 SYFTE 
Som Berglund (2000), Ericsson (2003) och Kadesjö (2007) beskriver, är man 

koncentrerad skall man kunna sortera ut ovidkommande intryck samt kunna slutföra 

sin planerade uppgift. Havnesköld m.fl. (2009) beskriver barns naturliga behov som 

sömn, hunger och omsorg som något som behöver vara tillfredsställda för att barn 

skall kunna ta in ny kunskap. Förskolan får med det ett större tryck på utbildningen 

och skall enligt Skolverket (2010) erbjuda alla barn livärdig utbildning. Förskolans 

ansvar blir att finna strategier för att finna varje barns motivation. Min hypotes är att 

miljöns utformning har påverkan för alla barns koncentrationsförmåga i förskolan, 

men speciellt för barn med koncentrationssvårigheter. Jag vill undersöka detta 

genom intervjuer med förskollärare. Jag vill undersöka hur förskollärarna ser på 

miljön i förskolan och hur de har tänkt vid utformningen av miljön. 

- Vad är viktigt för att ett barn skall bibehålla sin koncentration? 

- Vad har förskollärarna för ansvar för att bibehålla barnens koncentration? 

- Vad har förskollärarna för strategier så att barnen skall kunna bibehålla 

koncentrationen? 

- Vad har miljöns utformning för betydelse för barns koncentrationsförmåga? 
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4 METOD 
I metodkapitlet beskriver jag under sex stycken rubriker, Metodval, urval, 

tillvägagångssätt, etiska principer, metodkritik, hur undersökningen utfördes. Under 

dessa rubriker presenteras val av metod för att undersöka mina tre forskningsfrågor 

som är; Vad är viktigt för att ett barn skall bibehålla sin koncentration? Vad har 

förskollärarna för ansvar för att bibehålla barnens koncentration? Vad har 

förskollärarna för strategier så att barnen skall kunna bibehålla koncentrationen? 

Vad har miljöns utformning för betydelse för barns koncentrationsförmåga? Det 

framkommer hur urvalet har gått till, hur undersökningen genomfördes. Under etiska 

principer framkommer hur de etiska principerna praktiseras. I metodkritik beskrivs 

med ett kritiskt förhållningssätt val av metod vid genomförd undersökning.  

4.1 Metodval 

För att samla in data vill jag göra intervjuer med förskollärare och 

förskoleklasslärare. Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Som Patel 

och Davidson (2003) skriver vill jag låta personen som blir intervjuad få utrymme att 

kunna svara med egna ord. Genom att föra samtal vill jag att båda skall kunna bidra 

till detta samtal och föra ett utbyte. Innan intervjun vill jag erbjuda förskollärarna att 

jag kan skicka ut frågorna så de får möjlighet att läsa igenom frågorna innan 

intervjun. Detta för att de skall få möjlighet att vara förberedda. Som Lantz (2013) 

skriver att det är viktigt att ge respondenten all information om intervjun som 

möjligt, så de känner sig motiverade och ser mening att delta i intervjun. Om jag som 

intervjuare visar en tydlig bild vad intervjun skall komma och handla om samt skapa 

ett syfte blir det en mycket mer effektiv intervju.   

En kvalitativ intervju bygger på att det skall finnas en öppenhet, intervjupersonen 

skall få möjlighet att kunna uttrycka sig med sina egna ord. Det är även viktigt som 

intervjuare att ställa frågorna så att det inte finns något ”rätt” svar på frågorna. Det 

gäller som intervjuare att kunna få intervjun att bli intressant och meningsfull för 

intervjupersonen. För att förbereda mig har jag valt att göra en provintervju för att få 

syn på om det är några frågor som skall ändras på eller ändra antalet frågor (Patel 

m.fl, 2003) 

4.2 Urval 

De som deltog i intervjuerna var alla utbildade förskollärare och jobbade i en 

barngrupp. Jag valde att skicka förfrågan om intervju till tre av mina tidigare VFU-

handledare, samt en vän som arbetar som förskollärare. Eftersom jag kände 

respondenterna valde jag som Lantz (2013) skriver att det är av stor vikt att tänka 

över sin roll i intervjun och skapa ett professionellt förhållningssätt gentemot 

intervjupersonen. Alla respondenterna är kvinnor, det är rent slumpmässigt. Alla tre 

har olika lång erfarenhet samt jobbar på olika orter. De arbetar med olika åldrar på 

barnen, alla tre arbetade på förskola. Jag är intresserad att få varierade svar och få 

deras tankar om undersökningsområdet. Lantz (2013) skriver att det är en fördel att 

utföra en provintervju, då får intervjuaren reda på om frågorna är tydligt skrivna. Det 

blir tydligt om frågorna måste formuleras om för att jag som intervjuare skall få svar 

på det som var meningen. Hon menar även att det är bra om respondenten i 

provintervjun är insatt eller arbetar samma område som respondenterna i intervjun. 

Jag utförde en provintervju, med en vän som studerar till förskollärare, i 

förberedande syfte och efter det gjorde jag en del ändringar i intervjufrågorna. Jag 
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valde att plocka bort en del frågor och omformulera en del. Ändringen skedde för att 

få så många öppna frågor som möjligt och få ut så mycket användbart som möjligt. 

Från början var min tanke att intervjua även förskoleklasslärare, men efter att jag inte 

fått något svar så tog jag bort denna koppling från arbetet.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Jag började med att utföra en provintervju på en nära vän som var insatt i ämnet, jag 

kunde efter studien redigera vissa intervjufrågor innan jag kontaktade förskollärarna. 

När jag planerade arbetet var tanken att göra ett arbete om förskola och 

förskoleklass. Jag vill ha en bred syn på ämnet så jag valde att kontakta förskollärare 

med olika bakgrund och antal verksamma år inom förskolan. Jag kontaktade tre 

förskollärare samt en förskoleklasslärare via e-post. De fick information om ämnet 

då jag skrev vad syftet med examensarbetet samt att de fick ta del av mina 

forskningsfrågor. Som Patel m.fl. (2003) skriver har inte intervjupersonerna någon 

egen vinning av intervjun, så för att skapa en meningsfullhet hos intervjupersonerna 

valde jag att skicka med mina forskningsfrågor samt att inleda med några frågor som 

inte har direkt användning för mig i intervjun men som öppnar intervjun.  

I mejlet beskrev jag även att de är anonyma och de skall få ta del av resultatet när 

examensarbetet är färdigt. När de hade svarat på om de vill ställa upp på intervjun 

skickade jag ut intervjufrågorna så de kunde titta igenom intervjufrågorna innan 

intervjutillfället. När de svarat bestämde vi en dag och jag kom ut och intervjuade 

dem på förskolorna. En av respondenterna har jag intervjuat via telefon men 

intervjun är i övrigt likadan som de andra två intervjuerna. När jag intervjuade de tre 

personerna antecknade jag ner alla intervjuerna. Den första förskolläraren jag 

intervjuade ville inte bli inspelad, så för att få samma förutsättningar för alla fortsatte 

jag med att anteckna.   

4.4 Databearbetning 

Patel m.fl. (2003) skriver är det viktigt att reflektera över hur forskaren väljer att 

hantera svaren på intervjuerna. Samt att det är viktigt att vara medveten om sina val 

vid transkriberingen då det kan påverka analysen. Efter varje avslutad intervju läste 

jag igenom intervjuerna och bearbetade dem och jämförde svar mellan 

respondenterna. Jag ville se om det skiljer sig något mellan svaren och vad som är 

lika. Jag ville se vad de hade gemensamt mellan varandra och undersöka om det 

finns med den tidigare forskningen, den analysen har skrivits i diskussionen. Det 

skilde sig en del mellan svaren från intervjuerna. Jag har antecknat ner alla 

intervjusvaren och fått fram likheter och skillnader.  

4.5 Etiska principer 

Innan intervjuerna utfördes tog jag del av Codex (2009) regler och riktlinjer för 

forskning. Jag följde Codex (2009) fyra huvudkrav innan forskningen utfördes, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

För att följa de fyra kraven började jag att presentera i mejlet som skickades ut till de 

fyra förskollärarna, deltagandet är frivilligt, de fick förhandsinformation genom att 

jag skickade ut intervjufrågorna i förväg samt att de är anonyma i arbetet. Precis 

innan intervjun började uttryckte jag att de att de närsomhelst under intervjun kunde 

avbryta, utan några negativa påföljder. Efter intervjun var klar förklarade jag att det 

inte fanns något i mina anteckningspapper som kunde avslöja deras identitet, samt att 
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anteckningarna endast kommer att användas i arbetet och inte till något annat 

ändamål. Jag erbjöd även att meddela när arbetet är färdigt om de är intresserade att 

läsa.  

4.6 Metodkritik 

Jag upplevde, eftersom jag antecknade ner alla intervjuer, att det var svårt att skriva 

ner under tiden då det gick snabbt. Jag valde emellan att spela in intervjun eller 

anteckna ner intervjun. En av förskollärarna ville inte bli inspelad så av hänsyn till 

denne så antecknade jag. När jag gick igenom mina intervjuer, tog jag bort de citat 

som hade blivit ofullständiga, för att de skall bli så korrekta som möjligt. 

Som Lantz (2013) skriver kan det vara en svårighet att hinna anteckna ner 

intervjuerna samtidigt som man skall lyssna och ställa fler frågor. Det kan vara lätt 

att av olika som kultur- och personbundna föreställningar selektivt tolka svaren från 

intervjun och välja ut de svar som passar. Efter intervjun bör intervjupersonen gå 

igenom anteckningarna och komplettera dessa. 

Jag har försökt att vara så konstruktiv som jag kan vara, efter intervjuerna var färdiga 

satte jag mig ner och tittade igenom mina anteckningar och granskade dem kritiskt. 

Jag tog bort de anteckningar som var ofullständiga för att jag inte skulle tolka svaren 

utan vara så korrekt som möjligt. 

Jag insåg att det krävs erfarenhet att klara av att ställa spontana följd frågor och hålla 

samtalet flytande. Det fungerade dock bättre efter intervjuernas gång, jag inser att 

behålla lugnet är betydande för ett fungerande samtal. 
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5 RESULTAT 
I detta kapitel skrivs resultatet fram utifrån mina forskningsfrågor som presenteras 

nedan. Intervjusvaren har sedan kategoriserats i flera underrubriker utifrån de svar 

förskollärarna har givit i intervjuerna. Under en del underrubriker har jag valt att 

stärka texten med citat, medans under vissa underrubriker är citatet inskrivet i den 

löpande texten. Detta för att jag ibland ansåg citatet förklarade mer i den löpande 

texten med förklaring än fristående. 

- Vad är viktigt för att ett barn skall bibehålla sin koncentration 

- Vad har förskollärarna för ansvar för att bibehålla barnens koncentration? 

- Vad har förskollärarna för strategier så att barnen skall kunna bibehålla 

koncentrationen? 

- Vad har miljöns utformning för betydelse för barns koncentrationsförmåga? 

5.1 Viktiga faktorer för att ett barn skall bibehålla sin 
koncentration 

Under detta avsnitt presenteras vad förskollärarna ansåg är viktiga faktorer för att ett 

barn skall bibehålla sin koncentration. Intervjusvaren har kommit fram till två 

övergripande svar; Motivation samt Fasta rutiner. 

5.1.1 Motivation 
En av förskollärarna uttryckte att det är förskollärarens ansvar att se till så att barnen 

får möjlighet att kunna lyckas. Hon uttryckte sig att ”vi måste tro på barnet, tror vi på 

barnen så lyckas dem”. Hon menade på att det är förskollärarens roll att hjälpa 

barnen att finna motivation och drivkraft för att kunna koncentrera sig.  

”Det gäller att kunna balansera barnens kunskapsnivå, både att kunna lägga sig 

lite över samt under deras kunskapsnivå för att kunna få med alla.” 

Förskolläraren menar att det inte skall spela någon roll om det är tio barn i olika 

åldrar. Som förskollärare skall man ändå kunna hålla en balans för att fånga alla 

barn. 

”En pedagog skall kunna finna motivation och drivkraft så att alla barn skall 

kunna koncentrera sig.” 

5.1.2 Fasta rutiner 
En av förskollärarna ansåg att det är samhället som har skapat 

koncentrationssvårigheter hos alla, inte bara hos barnen. Hon anser att vi lever i ett 

hektiskt samhälle där det krävs att vi som människor står själva och skall lyckas 

själva. Det är inget som består utan hon menar att det är snabba byten, vi ger upp 

lättare då allt skall gå mycket fortare. Vi hinner inte fördjupa oss i något utan det blir 

mer ytligare beslut och handlanden. 

När det gäller förskolans värld ansåg de att koncentrationssvårigheter skapas när det 

infinner sig en massa impulsiva beslut i barnens värld. En annan förskollärare menar 

på att det skapas i samling, vid av och påklädning, vid måltider. När en av 

förskollärarna förklarade att alla är olika uttryckte hon även;  

”vissa barn behöver fasta rutiner. Om dessa rutiner ändras på kan det skapa 

koncentrationssvårigheter, det blir oroligt för barnet då det inte alls blev som 

barnet hade förväntat sig.” 
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5.2 Förskollärarens ansvar för barn med 
koncentrationssvårigheter 

Under detta avsnitt presenteras vad förskollärarna anser att de har för ansvar 

gentemot barn med koncentrationssvårigheter. Intervjusvaren har resulterat i tre 

rubriker; Förskollärarnas engagemang, Förklara tydligt, Lära känna sin barngrupp.  

5.2.1 Förskollärarnas engagemang 
I många av svaren uttryckte förskollärarna sitt eget ansvar gentemot barnen i denna 

fråga. ”Hur kan jag fånga barnets intresse”, samma förskollärare uttryckte att det 

finns tre viktiga frågor för att vara en observant förskollärare; ”Se, höra, göra” samt 

att förstå att ”alla är olika”.  

”Jag tar ibland åt mig som pedagog om jag inte lyckas fånga barnet.” 

Samma förskollärare ställde sig även frågan ”Varför blir det ofta just detta barn?” En 

annan förskollärare ställde sig ungefär samma fråga ”Är det 

koncentrationssvårigheter eller är det förskollärarens brist på engagemang?” De 

ställde sig alla frågor som var riktade till sig själva som förskollärare. De var alla tre 

engagerade och hade viljan att få med alla barnen.   

”Pedagogerna har även de olika tider på dygnet där de har bättre fokus att 

förklara något för barnen.”  

Förskolläraren uttryckte att det är mycket som spelar in för att skapa en bra 

förutsättning för en fungerande koncentrationsförmåga. 

5.2.2 Förklara tydligt 
En av förskollärarna anser att det varierar från dag till dag när barnen är som mest 

fokuserade och att de är olika koncentrerade olika tider på dagen. Hon menar att det 

inte endast är barnens dagsform som spelar roll.  

”Alla pedagoger förklarar olika och har olika strategier för att barnen skall hitta 

fokus.” 

Hon menade på att det är viktigt att tänka på hur vi berättar något för ett barn, samt 

att tänka igenom sina strategier. En annan förskollärare anser att det är viktigt att 

vara tydlig som förskollärare, det hjälper alla i gruppen. 

5.2.3 Lära känna sin barngrupp 
Likväl som bristen på koncentration kan det vara brist på motivation eller något 

liknande kan det även vara fel tid på dagen för barnet. En av förskollärarna 

förklarade att det varierar mycket från barn till barn när de har bäst fokus. Vissa barn 

har störst möjlighet att koncentrera sig på förmiddagen och andra barn finner lättare 

koncentrationen på eftermiddagen. Hon menade även att det väldigt sällan går att 

fånga barnens koncentration innan maten, då anpassar de samlingen efter situationen. 

Hon fortsätter förklara att det gäller att lära känna sin barngrupp och veta hur de 

barnen fungerar bäst. ”Alla har koncentrationssvårigheter i olika situationer”, hon 

menade att det beror mycket på situationens förutsättningar för att ett barn skall 

kunna klara av att koncentrera sig. Förskolläraren menade att det beror helt på hur vi 

som förskollärare definierar koncentrationssvårigheter.  

”Betydelsen vad vi menar som koncentrationssvårigheter är individuellt mellan 

pedagoger.”  
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En av förskollärarna menar att lära känna barnen och deras behov är en viktig del. 

Hon förklarar även att vissa barn kan behöva ha något i sina händer för att kunna 

sitta still och koncentrera sig bättre. Det kan vara något mindre som inte stör de 

andra barnen men som blir som en trygghet för detta barn och en möjlighet att finna 

koncentration. 

5.3 Strategier i arbetet att bibehålla barnens 
koncentration 

Under detta avsnitt framkommer det vad förskollärarna har för strategier för att 

kunna bibehålla barnens koncentration. Tydliga ramar, Planera uppgiften, Anpassa 

sig efter barnet, Att träna, Hitta rätt kunskapsnivå.  

5.3.1 Tydliga ramar 
En av förskollärarna ansåg att barnen behöver ha tydliga ramar och att vi som 

förskollärare skall vara tydliga och berätta vad som förväntas av barnen. En ordentlig 

struktur i uppgifterna och samlingarna som man håller i, det gör det lättare för barnen 

att fokusera på uppgiften. 

Förskollärarna menade även att det är viktigt att berätta för barnen, innan man börjar, 

vad som skall ske under samlingen, vad som förväntas av mig som barn samt att de 

skall kunna se ett slut på aktiviteten. De skall kunna se en tydlig struktur. De ansåg 

att det är en trygghet för alla barn att få en tydlig struktur.   

”Det beror på tillfället samt på barnens ålder hur vi gör i dessa situationer”  

5.3.2 Planera uppgiften 
Förskolläraren ansåg att det var viktigt att försöka så långt det är möjligt kunna 

planera sina styrda aktiviteter i god tid innan den skall utföras. Allt skall vara klart 

materialet, hur uppgiften skall gå till och var den skall utföras. Det kan lätt bli annars 

att barnen får sitta och vänta i onödan och de blir trötta innan aktiviteten hinner 

börja. Hon anser att utför man de stegen tappar barnet mer sällan fokus och uppgiften 

blir i centrum. 

5.3.3 Anpassa sig efter barnet 
En av förskollärarna menade att man måste kunna anpassa sig efter barnet, det kunde 

vara att låta barnet sitta i knäet på en vuxen eller sitta bredvid. Hon ansåg att det är 

speciellt viktigt då barnen är yngre. 

En av förskollärarna förklarade att för att kunna förstå vad det är som skapar 

svårigheterna behöver vi ställa oss tre viktiga frågor ”När, var, hur”. Hon förklarade 

att ställer vi oss först frågorna ”När på dagen uteblir koncentrationen”, ”Var, i vilken 

situation” och ”Hur framträder koncentrationssvårigheterna” så kan man jobba 

utifrån frågorna och få med alla aspekter av problemet. De tre frågorna menade 

förskolläraren att man kan använda vid många olika tillfällen. 

Två av förskollärarna uttryckte att de ibland får ändra på sin planering för att det sker 

något i barngruppen som gör att den planerade aktiviteten inte går att utföra. Som en 

av förskollärarna uttrycker spelar det ibland ingen roll om man ändrar sin planering, 

då vissa barn inte klarar av att utföra aktiviteten med hela gruppen. Vid dessa fall 

berättade förskolläraren att hon satte sig ned efter och gjorde aktiviteten själv med 

barnet. 
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5.3.4 Att träna 
För att få barn att kunna koncentrera sig längre menade en av förskollärarna att det 

går att träna att kunna stanna kvar länge i aktiviteterna. Förskollärarna har en stor roll 

att se till att barnen finner motivation, samt att skapa miljön så det inte finns några 

störande moment.  

”Under samlingarna tilltalar jag barnen med deras namn, jag ändrar röstläget, 

varierar mitt kroppsspråk, jag är engagerad, försöker att ligga lite över deras 

kunskapsnivå, samt är tydlig.”   

En av förskollärarna menade att de får ändra i sin planering vid vissa situationer. En 

annan strategi var att efter en samling sätta sig med ett eller två barn och göra 

uppgiften tillsammans. Hon menar att alla barn inte klarar av att tillägna sig 

uppgiften i en stor grupp utan behöver fullt fokus av förskolläraren själv. Vissa barn 

behöver sitta i en liten grupp med en närvarande förskollärare.  

En av förskollärarna förklarar sin barngrupp som stökig och att de då kan ha svårt att 

fånga alla barnen under samling. De hade ett barn som var extra svårt att nå fram till. 

De hade då vissa strategier för att fånga detta/dessa barn. Vissa framgångsrika 

strategier som denna förskollärare hade försökt med var att viska, då behövde barnen 

anstränga sig för att lyssna och det skapade en spänning. Då tystnade en del barn och 

fokuserade på vad förskolläraren sa och var med i aktiviteten. 

5.3.5 Hitta rätt kunskapsnivå 
 

Det som förskolläraren och deras avdelningar hade gemensamt var att de delade in 

barnen i mindre grupper vid olika styrda aktiviteter. På så sätt kan de nå fram till 

varje barn lättare och alla fick utmaning på sin kunskapsnivå. Det såg olika ut hur de 

hade delat upp barnen, vissa hade delat upp efter ålder en annan efter kunskapsnivå. 

Det gjorde det lättare enligt en av förskollärarna att fånga barnens koncentration. 

En av förskollärarna förklarar att har de något barn som har svårt att lyssna sitter de i 

ett annat rum och gör något tillsammans ostört. Det är då bara förskolläraren och 

barnet, det fungerar bättre och barnet har lättare att hålla koncentrationen längre.  

”Vi delar upp dem i tre mindre grupper utifrån ålder, vid matsituationen och 

styrda aktiviteter. Vi upplever att det fungerar bra.” 

En av förskollärarna upplever att koncentrationen brister i de styrda aktiviteterna. 

Hon har en spridd grupp där barnen är i olika åldrar och det är svårt att hitta rätt nivå. 

Hon menar samtidigt att det är meningen att barnen skall lära av varandra men det 

fungerar inte alltid då de har olika nivå och de blir ofta att barnen tappar 

koncentrationen. Både för att de störs av varandra och det är svårt att hitta en 

balanserad nivå för alla barn. 

5.4 Miljöns betydelse för barns 
koncentrationsförmåga 

Under detta avsnitt presenteras respondenternas syn på om miljön har påverkan på 

barns koncentrationsförmåga. Struktur, Barnens perspektiv, Störande moment, Små 

rum i rummet, Lugn miljö. 
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5.4.1 Struktur 
En av förskollärarna menade att ”det beror på barngruppen”, hon menade att 

inomhusmiljön ser olika beroende på vad det finns för behov i just den 

gruppkonstellationen. En annan förskollärare menar att struktur har en betydande del 

för att skapa en fungerande inomhusmiljö. 

5.4.2 Barnens perspektiv 
En av förskollärarna underströk vikten i att se miljön utifrån barnens perspektiv, 

”Det är viktigt att materialet är placerad på barnens nivå så de slipper bli beroende av 

de vuxnas tyckande”. Hon underströk att det är bra att sätta sig på golvet med barnen 

och leka. Samt att placera dokumentation på deras nivå. För att nå upp till detta 

utförde de diskussioner med barnen för att skapa en bra miljö tillsammans. 

Förskollärarna utförde även observationer för att se vad barnen lekte med och hur de 

lekte med leksakerna.  

5.4.3 Störande moment 
Samt om det finns något i inomhusmiljön som behövs ändras, som i rummet där de 

hade samling så det finns så lite störande moment som det går.  

Två av förskollärarna var eniga om att koncentrationssvårigheter skapas vid bland 

annat påklädning och matsituationen, medan den sista förskolläraren inte alls höll 

med. De menade att om dessa situationer skall bli annorlunda måste vi som 

förskollärare kunna anpassa miljön för alla barn. ”Skapar vi godare förutsättningar 

kommer barnen att lyckas behålla koncentrationen”. 

5.4.4 Små rum i rummet 
En av förskollärarna hade jobbat på några olika förskolor de senaste åren och upplevt 

olika miljöer. Hon hade varit på en förskola där det var en öppen planlösning, i ett 

rum var lösningen att skapa ”små rum i rummet”. Det gällde att kunna utforma flera 

olika ställen där det fanns olika material och på något sätt avskärma dessa något så 

barnen kunde leka så ostört som möjligt.  

5.4.5 Lugn miljö 
En av förskollärarna beskrev att de ville alla skapa rum där det finns så lite störande 

moment som möjligt, som till exempel där de satt och åt mat och i samlingsrummet. 

De uttrycker alla att det är svårt att skapa dessa rum. ”Det beror helt på hur lokalerna 

ser ut”, ”På grund av rummets uppbyggnad är det svårt att möblera”. Det är naturliga 

svårigheter som de förklarar som hinder för att kunna nå upp till det optimala 

rummet som främjar koncentration.  

”Slippa genomgångs rum med så få dörrar som möjligt, lite intryck utifrån, lugn 

miljö, inte blir störd, sitta bra, gott om plats för varje barn, inte hungriga eller 

trötta. Vara väl förberedd innan aktiviteten så långt det går så barnen slipper sitta 

och vänta i onödan.” 

En av förskollärarna förklarade att de får göra det bästa av situationen. För att skapa 

en bättre situation vid påklädning slussar de till exempel ut barnen så det blir en 

lugnare miljö för barnen att koncentrera sig på att klä på sig ytterkläderna. 
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6 DISKUSSION 
Diskussionen är uppdelad i fyra rubriker, mina forskningsfrågor. Jag har valt att 

skriva ut min diskussion efter mina forskningsfrågor för att lättare kunna presentera 

vad jag kommit fram till. I min undersökning vill jag, som beskrevs i syftet, 

undersöka, Vad är viktigt för att ett barn skall bibehålla sin koncentration? Vad har 

förskollärarna för ansvar för att bibehålla barnens koncentration?, Vad har 

förskollärarna för strategier så att barnen skall kunna bibehålla koncentrationen?, 

Har miljöns utformning betydelse för barns koncentrationsförmåga?. 

 

6.1 Vad är viktigt för att ett barn skall bibehålla sin 
koncentration? 

Förskollärarna har olika åsikter vad de anser är viktigt för att ett barn skall kunna 

bibehålla sin koncentration. De två huvudgrupperna är motivation och fasta rutiner. 

Som Giota (2002) beskriver är motivation en av de viktigaste delen för att ett barn 

skall kunna bibehålla sin koncentration. Förskollärarna uttryckte att motivation är en 

viktig del för att ett barn skall kunna koncentrera sig och återkom till det flera gånger 

under intervjun. Giota (2002) anser att det är svårt och komplext att mäta motivation 

eftersom det skiljer sig från person till person. Både Kadesjö (2007) och en av 

förskollärarna beskriver att det förskollärarens ansvar att hitta barnets motivation, 

drivkraft och ha samma fokus, ”En förskollärare skall kunna finna motivation och 

drivkraft så att alla barn skall kunna koncentrera sig”. Giota (2002) menar att det är 

viktigt för lärare att veta vad man förväntar sig av barnet, på så sätt kan läraren sätta 

sig in i barnets inre värld. Det blir då svårt som förskollärare att nå upp till att kunna 

finna varje barns drivkraft och motivation. Giota (2002) skriver om att det är viktigt 

att själv reflektera för att kunna veta hur man skall kunna motivera barnen. Samtidigt 

beskriver hon komplexiteten att kunna motivera någon då det är många faktorer som 

spelar in som känslor. Hon beskriver att känslor som självförtroende och egenvärdet 

som viktigt för att kunna känna sig motiverad och kunna klara uppgifter. Så som 

både Giota (2002) samt förskollärarna beskrev är det viktigt att finna rätt nivå för 

barnen samt tro på barnen att de skall tro på sig själva. 

Alla tre förskollärarna förklarade att det inte är enkelt att beskriva när 

koncentrationssvårigheter uppkommer. Samt svårigheten att definiera och avgöra när 

någon har koncentrationssvårigheter. En av förskollärarna menade att beskrivningen 

av koncentrationssvårigheter är olika från förskollärare till förskollärare, alla har 

olika tankar. Det kan vara lätt att placera barnen i fack och att vi själva utan någon 

djupare undersökning kan bestämma när någon har koncentrationssvårigheter. 

Forskarna i bakgrundskapitlet visar att det är många faktorer som skall med för att 

det skall vara koncentrationssvårigheter. Kadesjö (2007) menar att det är viktigt att 

se hela bilden, det kanske är så att barnet är fullt fokuserat på något annat, men som 

inte var förskollärarens tanke. En av förskollärarna uttryckte ”alla har 

koncentrationssvårigheter i olika situationer”. Det visar på en viss komplexitet och 

samtidigt hur viktigt det är att kunna se situationer utifrån olika perspektiv. Det är 

viktigt att som förskollärare att inte fastna i sin egen tolkning av ett barnen utan se 

det i olika situationer och disuktera med andra kollegor.   

Samhället har stor påverkan på vår koncentrationsförmåga, det uttrycker både 

Kadesjö (2007) samt en av förskollärarna jag intervjuat. De menar att samhället 

ändras mycket snabbare nu och det krävs många impulsiva beslut. Det skapar 
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problem speciellt för de barn som har koncentrationssvårigheter, då de har svårt med 

impulsivitet. Barn med koncentrationssvårigheter klarar inte av att koncentrera sig 

om de utsätts för och om det krävs för många impulsiva handlingar och om det blir 

för många snabba förändringar. En av förskollärarna beskrev efter att ha konstaterat 

att vissa barn inte klarar av att det sker så mycket förändringar, utan måste ha fasta 

rutiner. 

6.2 Vad har förskolläraren för ansvar för att 
bibehålla barnens koncentration?  

Något som genomsyrar hela arbetet är att det aldrig är barnets fel, utan det är 

förskollärarens ansvar att se till så det finns goda förutsättningar för att kunna 

koncentrera sig. Som Pramling m.fl. (2001) skriver att läraren måste förstå att det är 

tolkningen av barnet som är felaktig och att det inte är barnets fel. En av 

förskollärarna uttryckte att det är viktigt att lära känna barnen och deras behov. 

Pramling m.fl. (2001) skriver att det är viktigt att en förskollärare sätter sig in i 

barnens livsvärld för att kunna integrera omsorg och pedagogik. Som en av 

förskollärarna uttrycker är alla barn olika och har olika tillfällen på dagen då 

koncentrationsförmågan är bättre/sämre. Hon menade att det gäller att då kunna 

anpassa uppgifterna efter olika tider på dagen, hon uttryckte igen att det gäller att 

känna sin barngrupp. En av förskollärarna ställde sig frågan, ”är det 

koncentrationssvårigheter eller är det förskollärarens brist på engagemang?”.  Det är 

ett stort arbete att lyckas hitta svar och det kräver ett stort engagemang från 

förskolläraren som person. Som Berglund (2000) skriver krävs det att en 

förskollärare är väl påläst för att kunna se många olika återgärder. Han menar att det 

är viktigt både för förskolläraren som barnet.  

Giota (2002) skriver är det ofta som vi vuxna förklarar och lär  ut något för ett barn 

utifrån våra egna metoder och perspektiv. En av förskollärarna upplevde ”alla 

förskollärare förklarar olika och har olika strategier för att barnen skall hitta fokus”, 

hon menade att som förskollärare tänka igenom våra strategier och förklara tydligt 

för barnen, hon ansåg att alla barn har nytta av det. 

6.3 Vad har förskollärarna för strategier så att 
barnen skall kunna bibehålla koncentrationen? 

Tidigare forskning visade att det fanns olika strategier för att öka barnens 

koncentration. Men även som Berglund (2000) uttrycker är det i en del fall att det 

saknas kunskap om hur barnet får det bästa stödet. Han menade att det krävs mer 

forskning hur vi som lärare kan bemöta barnens behov bättre. En viktig del som 

förskollärarna kände var vikten i att lära känna sin barngrupp och arbeta efter hur den 

fungerar.  

Ericsson (2003) beskrev att rörelseträning har visat sig ha god inverkan på 

koncentrationsförmågan, han menade att en god motorik ger en bättre 

koncentrationsförmåga. Den andra strategin som presenteras i tidigare forskning är 

Fornans (2009) studie om musikens betydelse, det har visat sig att klassisk musik kan 

ha hjälpt till med att förbättra minnet, uppmärksamhetsförmågan och att kunna 

hantera det emotionella. Det är två strategier som ingen av respondenterna har nämnt 

något om, utan de har tagit upp andra strategier som de aktivt arbetar med. Som 

nämndes tidigare behöver vissa barn fasta rutiner och som en av förskollärarna 

nämner, tydliga ramar. Hon menar att de förklarar innan vad som kommer ske, vad 

som förväntas samt att de skall kunna se ett slut på aktiviteten. Som Berglund (2000) 
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skriver att om man är koncentrerad skall man kunna ha en plan för sin uppgift samt 

att kunna avsluta den. En strategi som en av förskollärarna hade var att dela upp 

barnen i mindre grupper och upplevde att det hade positiva effekter på barnens 

koncentration. De uttryckte att vissa barn behöver sitta i en mindre grupp för att få 

den fulla närvaron av en vuxen. Uppdelningen av grupperna kunde vara för att hitta 

barnens kunskapsnivå och utmana barnen efter det. Som en av pedagogerna uttryckte 

att ett barn kan bli okoncentrerat om det är för lätt även om det blir för svårt. Hon 

uttryckte att det var förskollärarens uppgift att utmana barnen och finna rätt nivå. 

Samtidigt som en av förskollärarna hade dilemmat att det var meningen på deras 

avdelning att barnen skulle lära av varandra. Något som summerar deras tanke var en 

av förskollärarna som sa ”strategier har man hela tiden”.    

6.4 Har miljöns utformning betydelse för barns 
koncentrationsförmåga? 

Det visar sig att miljön har en viss betydelse för barns förmåga att koncentrera sig. I 

resultatet framkom det att miljön är enligt de tre förskollärarna inte en av de främsta 

anledningarna till koncentrationssvårigheter. Det fanns andra saker innan miljön som 

var viktigare för en lyckad koncentrationsförmåga.  

Tufvesson (2008) beskriver i sin studie att barn som har en funktionsnedsättning där 

koncentrationssvårigheter är en gemensam nämnare, behöver viss anpassning av 

miljön som bland annat stängt hyllsystem och mindre störande ljud. De menade att 

dessa ändringar kan hjälpa alla barn, då vissa barn är i behov av en tydlig struktur. 

En av förskollärarna beskrev att ”det beror på barngruppen”. I en av förskollärarnas 

arbetslag arbetade de med att anpassa miljön utifrån barnens nivå. De utförde 

observationer emellanåt för att få insyn i vad barnen lekte med samt att de försökte 

skapa rummet för samling så det skall finnas lite störande moment som möjligt.  

De tre förskollärarna var oense om var koncentrationssvårigheter skapas, två av 

förskollärarna menade att det sker vid mat och påklädningssituationen, medan den 

tredje inte alls höll med. De menade att om det inte går att ändra miljön som det 

ibland inte heller handlar om så får vi anpassa oss efter hur planlösningen ser ut. En 

av förskollärarna hade börjat med att slussa ut barnen, när några var klara fick de går 

ut så blev det lugnare för barnen att koncentrera sig på påklädningen. ”Skapar vi 

godare förutsättningar kommer barnen att lyckas behålla koncentrationen”. 

6.5 Sammanfattning 

Att miljön har påverkan på barns koncentration stämde till viss del. Efter att jag 

studerat svaren från intervjuerna och bakgrundsdelen har jag insett miljön har inte 

den största påverkan på barn koncentrationssvårigheter. Socialstyrelsen (2010) 

uttrycker att miljön och dess krav kan få negativa inverkan på barnen om det skapar 

hinder. Förskollärarna uttryckte att det är svårt att anpassa miljön då lokalerna har en 

fast planlösning. De hade samtidigt lösningar för att skapa en bättre miljö för barnen 

att lyckas i. Förskollärarna har strategier för att miljön inte skulle bli ett hinder för 

barnens möjlighet att koncentrera sig, som att slussa ut barnen efter maten och att 

sätta sig med ett barn i ett enskilt rum. 

Det visade sig att forskning och intervjusvaren anser att det är viktigt att lära känna 

barnen och motivation var några av de viktigaste faktorerna för att ett barn skall 

kunna bli koncentrerat. Det förstärktes även av Giota (2002) som förklarar 

motivation ur olika synvinklar men fokuserar mycket på barnens inre värld och 
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vikten i att de vuxna sätter sig in i barnens värld och inte tvärt om. Alltså är det 

lärarens uppdrag att finna barnens intresse och motivation. En slutsats jag upplever 

utifrån forskning och intervjusvar är att det är viktigt med kunskap, förståelse att alla 

är olika, engagemang samt en vilja att finna strategier och utföra dem utifrån varje 

barns förutsättningar. Lyckas vi utföra dessa uppgifter tror jag att förskolan blir en 

inkluderande verksamhet samt att barnen förbereds med strategier för sin skolgång. 

6.6 Fortsatta studier 

Koncentrationssvårigheter har visat sig är ett brett begrepp, det kunde även 

förskollärarna som jag intervjuat hålla med om. Det hade varit intressant att göra 

denna undersökning i en förskoleklass, eftersom det förväntas mer och de 

introduceras för en skolmiljö. Det hade varit intressant och se vad de resultaten visar 

i jämförelse med förskolan. 
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Bilagor 

 

Intervjufrågor 

1. Hur många barn har du ansvar för? 

2. Hur ser en typisk dag ut för barnen i gruppen, med olika aktiviteter? 

3. Har ni några barn med koncentrationssvårigheter? 

4. Vad innebär koncentrationssvårigheter för dig? 

5. Har ni strategier för barn med koncentrationssvårigheter? 

6. Vad ser ni för tecken på koncentrationssvårigheter?  

7. Vad är det som gör att ni upptäcker koncentrationssvårigheter? 

8. Uppmärksammas bara de yttre tecken på koncentrationssvårigheter eller även 

de inre som ”dagdrömmeri”?  

9. Var i den dagliga verksamheten ser ni att koncentrationssvårigheter skapas? 

10. Hur gör ni i en situation där barnen tappar koncentrationen? 

11. Har ni strategier för att fånga barnens intresse/koncentration igen? 

12. Beskriv en situation där förutsättningarna för en god koncentrationsförmåga 

finns, enligt dig. 

13. Hur tänker ni runt inomhusmiljön? 

14. Hur ser er inomhusmiljö ut, finns det något du skulle vilja ändra i er 

inomhusmiljö för att främja koncentration? 

15. Sker det interaktion mellan er och barnen i leken? 

16. Vad tror du ligger till grund för orsaker till koncentrationssvårigheter? 
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Mejl till förskollärarna 

 

Hej, jag är som du kanske vet inne på min sista termin på lärarutbildningen och 

håller på att skriva mitt examensarbete. Mitt examensarbete handlar om 

koncentrationssvårigheter. Mina huvudsakliga forsknings frågor är: Vad är viktigt för 

att ett barn skall behålla sin koncentration? Vad har läraren för ansvar och uppgifter 

för att behålla barnens koncentration?  

 

Min fråga till dig nu är om du kan tänka dig att vara en av respondenterna i mina 

intervjuer? 

Jag förstår att det är mycket att göra nu inför jul och det kan vara lite bortfall i 

personal men hoppas ändå att du skulle vilja medverka. Intervjun tar max 1 timme 

och helst om det finns tid v.50 eller 51. 

 

Självklart får du ta del av resultatet när arbetet är klart. Jag kan även maila frågorna 

innan om det önskas. Självklart blir du som respondent anonym. Hoppas du tycker 

detta låter intressant. 

 

Med vänliga hälsningar 

Malin Andersson 

 


