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ABSTRAKT 

Studien skildrar hur förskollärare arbetar med barn med koncentrationssvårigheter i 

förskolan. Genom kvalitativa intervjuer intervjuas sex stycken verksamma förskollärare. 

Resultatet visar att förskollärare främst identifierar koncentrationssvårigheter genom den 

motoriska överaktivitet och brist på fokus i aktiviteter och uppgifter 

som barnen uppvisar. Det framkommer även, dock i mindre grad att 

koncentrationssvårigheter kan yttra sig genom passivitet då barnen ses som 

tillbakadragna och tankspridda. Studien visar också att förskollärares arbetssätt upplevs 

ha en betydande roll för att kunna hjälpa barn med koncentrationssvårigheter. En möjlig 

slutsats av studien kan vara att koncentrationssvårigheter kan yttra sig på flera olika sätt 

och det därför är angeläget för förskollärarna att ha kunskap om dessa olika uttryck, 

samt ha en förståelse för vad de signalerar. 
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1 INTRODUKTION 
 

Varje barn är sin egen individ med olika personlighetsdrag. Vissa är tysta och 

tillbakadragna, andra kan vara hyperaktiva och framåt. De hyperaktiva barnen kan 

oftast upplevas som stökiga och ouppmärksamma. Men i många fall kan det handla 

om att barnen har koncentrationssvårigheter som de inte rår för (Kadesjö, 2008). 

Oavsett dessa olika personlighetsdrag så har förskolan ett uppdrag:  

att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde 

(Skolverket, 2010: 5). 

 

Lundgren, Säljö och Liberg (2010) skriver att begreppet en skola för alla nu mera är 

ett myntat begrepp som hela skolväsendet försöker eftersträva. Uttrycket innebär att 

alla barn ska ha rätt till lika förutsättningar i så väl förskola som grundskola 

(Lundgren, Säljö & Liberg, 2010). I Lpfö98 står att läsa:  

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, 2010:5). 

 

Det här ställer höga krav på förskollärarna som ständigt måste arbeta med att försöka 

anpassa verksamheten och sitt arbetssätt för att kunna bemöta de här barnens behov. 

Många förskollärare kan känna sig maktlösa och otillräckliga och uppleva att de inte 

hinner ägna sig åt den pedagogiska uppgiften, vilket i sin tur leder till att barnen får 

svårt att lära sig saker (Kadesjö, 2008). 

 

Vi har genom egna erfarenheter både upplevt samt fått berättat för oss att många 

förskollärare idag har svårigheter med att anpassa verksamheten utifrån varje enskild 

individ. Förskollärarna upplever barngruppen som för stor och personalen för få. 

Detta innebär att tiden inte räcker till för att finna arbetssätt som passar varje barn. 

Förskollärarna upplever också att koncentrationssvårigheter som fenomen blir allt 

vanligare och problematik uppstår då kunskapen kring bemötandet av 

koncentrationssvårigheter är otillräcklig. Förmågan att underlätta och hjälpa de här 

barnen på bästa sätt är något allt fler förskollärare känner behov av att tillägna sig. 

 

Följande studie undersöker därför hur förskollärare arbetar med barn med 

koncentrationssvårigheter i förskolan.  
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2 BAKGRUND 
 

Under bakgrunden sammanställs tidigare forskning. Denna forskning utgörs av både 

nya och äldre upplagor av studier samt litteratur.  Inledningsvis bearbetas begreppet 

koncentrationsförmåga. Vidare beskrivs olika typer av koncentrationssvårigheter och 

vad som kan ligga till grund för dem. Sedan följer exempel på hur man som 

förskollärare i förskolans verksamhet kan lägga märke till koncentrationssvårigheter. 

Därpå behandlas vikten av att barn kan koncentrera sig i förskolan och ger exempel 

på följder av att inte kunna koncentrera sig. I sista avsnittet behandlas olika faktorer 

som inverkar på barns koncentratonsförmåga.  

 

2.1 Koncentrationsförmåga – vad är det? 

 

Hintze och Sandberg (2001) skriver att koncentrationsförmåga innebär att en person 

har förmågan att kunna fokusera på en uppgift eller situation och kan rikta sin fulla 

uppmärksamhet mot uppgiften. Även Conte, Kinsbourne, Kennedy, Sivanson, Zirk 

och Samuels (1986) skriver om det i sin studie. Vidare skriver författarna att 

personen använder flera olika sinnen för att få ut så mycket information som möjligt. 

För att kunna koncentrera sig på en uppgift måste personen kunna tänka bort 

störande moment som sker i omgivningen och hålla fokus vid sin uppgift. Ju bättre 

koncentrationsförmåga en person har desto lättare har hen att kunna sortera ut 

information som är väsentligt för uppgiften, samtidigt som personen kan sortera bort 

sådant som ses som irrelevant (a.a.).  

 

Enligt Duvner (1997) är koncentrationsförmågan förmågan att kunna styra tankar 

och handlingar samtidigt som den är beroende av andra faktorer så som tänkande, 

motorik, språk och minne. Koncentrationsförmågan samspelar med alla de olika 

delarna. Koncentration kretsar kring vårt medvetna tänkande och innefattar vår 

förmåga att kunna styra våra tankar och handlingar (a.a.). 

 

2.1.1 Olika typer av koncentrationssvårigheter 
 

Conte m fl. (1986) lyfter i sin studie hur koncentrationssvårigheter kan ge uttryck på 

olika sätt beroende på många faktorer. Därför är det av stor vikt att försöka förstå 

vilken typ av svårighet det rör sig om och den bakomliggande faktorn. Beroende på 

vilken koncentrationssvårighet barnet har krävs olika insatser för att på bästa sätt 

kunna hjälpa barnet att behålla sin koncentration. Det är därför av betydelse att känna 

till olika typer av koncentrationssvårigheter (a.a.). 
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2.1.1.1 Primära koncentrationssvårigheter 
 

Kadesjö (2008) menar att en del barn har primära koncentrationssvårigheter som ofta 

märks av redan i tidig ålder, som sedan finns kvar genom hela livet och påverkar 

barnet i de flesta situationer. Detta påverkar även omgivningen och människorna 

kring barnet. Barn med stora och varaktiga koncentrationssvårigheter kan uppvisa 

det på flera olika sätt. Vidare menar författaren att barn med primära 

koncentrationssvårigheter brukar uppvisa uppmärksamhetsstörning, svårigheter med 

att finna en lämplig aktivitetsnivå, problem med att förstå och följa regler och 

instruktioner samt impulsivitet.  Orsaken till de primära koncentrationssvårigheterna 

är ett biologiskt betingat tillstånd. Primära koncentrationssvårigheter har sitt 

ursprung i medfödda eller tidigt förvärvade brister i hjärnan. Under vissa perioder 

dominerar biologiska förklaringar under andra psykologiska förklaringar (a.a.). 

 

2.1.1.2 Sekundära koncentrationssvårigheter – en reaktion 
på en påfrestande uppväxtmiljö 

 

Olsson och Olsson (2013) skriver att andra barn har sekundära mer tillfälliga 

koncentrationssvårigheter som kan uppkomma som reaktion på miljön barnet 

befinner sig i. Exempel på faktorer kan vara brister eller stressfaktorer i barnets 

uppväxtsituation. De menar också att alla barn föds med olika förutsättningar och att 

barnen kommer att utvecklas olika, beroende på det stöd och den uppmuntran som 

ges under uppväxten. Barn som växer upp i en bråkig miljö med många konflikter 

kan som följd få svårt att koncentrera sig. Det kan även handla om en otrygg miljö 

där barnet inte har någon tydlig struktur att följa eller där föräldrarna inte är tydliga 

förebilder. Utvecklingen hos barnet kan hämmas, medan god självkänsla istället ger 

en grund för vidare utveckling (a.a.). Kadesjö, (2008) framhåller precis som Olsson 

och Olsson (2013) att det är viktigt att barnets tankar och känslor inte är upptagna av 

annat då de ska fokusera på en uppgift. Det blir tydligt gällande barn som har utsatts 

för orimliga påfrestningar, då deras tankar och känslor är riktade åt annat håll 

(Kadesjö, 2008; Olsson & Olsson, 2013).  

 

2.1.1.3 Situationsbundna koncentrationssvårigheter 
 

Kocentrationssvårigheterna kan även uppkomma i speciella situationer betonar såväl 

Bohline (1986)  som Conte m.fl. (1986).  Koncentrationssvårigheter kallas då för 

situationsbundna koncentrationssvårigheter. Svårigheter kan yttra sig på många olika 

sätt. Det kan vara barn som får läs- och skrivsvårigheter, beroende på deras 

svårigheter att fokusera. Koncentrationssvårigheterna kan också komma till uttryck 

då uppgiftens karaktär inte överensstämmer med barnets förmåga. Barnet ställs inför 

en uppgift som inte motsvarar deras förväntningar eller intellektuella förutsättningar 

(Bohline, 1986; Conte m.fl. 1986). 
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2.1.1.4 En medfödd dysfunktion? 
 

Forskaren Kärfve (2000) lyfter att det finns en grupp neuropsykiatrier i Sverige som 

enligt sin forskning kommit fram till att alla yttre och inre faktorer som inverkar på 

ett barns koncentrationsförmåga är påhittat nonsens. De menar att 

koncentrationssvårigheterna är en medfödd dysfunktion i hjärnan och därmed att 

olika miljöfaktorer omöjligt kan inverka på barns koncentrationsförmåga. Kärfve 

styrker däremot den tidigare forskning som lyfts att koncentrationssvårigheter kan 

bero på flera faktorer som exempelvis hem- och skolmiljö. Kärfve menar att för att 

bekräfta denna medfödda dysfunktion behöver neuropsykiatrierna både bevisa den 

bilogiska orsaken samt att olika miljöfaktorer inte påverkar koncentrationsförmågan. 

Detta är något som de enligt Kärfve ännu inte kunnat påvisa i den forskning de 

bedrivit (a.a.). 

 

2.2 Hur yttrar sig koncentrationssvårigheter hos 
barn i förskolan? 

 

Berglund (2002) menar att koncentrationssvårigheter hos barn kan yttra sig på flera 

olika sätt. Författaren skriver att vissa barn kan ha svårt att komma igång med en 

uppgift, de kan tröttna snabbt och har svårt att följa regler och instruktioner. Palla 

(2011), Jakobsson och Nilsson (2011) samt Duvner (1997) skriver att många barn 

med koncentrationssvårigheter ofta har svårt att sitta still och springer omkring 

planlöst. De har svårt att leka och arbeta lugnt och stilla och tycks ofta gå på 

högvarv. I och med det byter barnen ofta aktivitet innan de hunnit avsluta tidigare 

uppgift. Barnen har även svårt att lyssna och ta till sig instruktioner och pratar oftast 

väldigt mycket (a.a.). 

 

I en studie genomförd av Diamond (2005) står att läsa att barn med 

uppmärksamhetsstörning lätt blir distraherade och de avleds lätt av annat som sker i 

omgivningen omkring dem. Många barn med koncentrationssvårigheter uppvisar 

detta i exempelvis leken då barnet går från det ena till det andra och skiftar ständigt 

fokus. Okoncentrerade barn kan många gånger fokusera på sådant som de är 

motiverade till att göra, men om intresset sviktar är det svårare att behålla 

koncentrationen. Ofta har de svårt att komma igång, de får ingenting gjort, håller inte 

reda på saker de behöver och ger upp så fort en uppgift kräver en extra ansträngning. 

Vuxnas uppfattningar kring fenomenet är oftast att barnen aldrig gör färdigt, de är 

oengagerade och verkar inte lyssna. Det beror på att barnen har många olika intryck 

som de inte klarar av att sortera. Vilket gör att de får svårt att uppfatta det som sker 

där och då. Barn med uppmärksamhetssvårigheter kan inte låta bli att lägga märke 

till olika intryck som finns omkring dem (a.a.). Även Brown (2000) lyfter i sin studie 

dels upp de barn som är hyperaktiva och impulsiva, men även barn med annan 

problembild. Barnen är inte så impulsiva och energiska. När de ställs inför en uppgift 

som tycks kräva tankemöda har de svårt att frammana energi att åta sig uppgiften. De 

har varken lust eller ork att genomföra den, utan behöver i det närmsta tvingas till att 

få något gjort. De här barnen ses ofta som lätt dagdrömmande och är någon 

annanstans i sina egna tankar (a.a.). 
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Enligt Barkley (1997) handlar många barn med koncentrationssvårigheter mycket 

impulsivt. Att dessa barn gör saker som de sedan inte kan stå till svars för är inte 

ovanligt. Det kan inte förklara varför de gjorde det, det bara hände. De tar inte 

ställning till konsekvenserna för sitt handlande (a.a.). Barkley (2005) skriver att ett 

impulsivt barn ofta väljer det mest närliggande målet. Långsiktig planering och 

väntan på belöning ses som svårt och istället går barnet på det som kräver minst 

ansträngning och det som ger snabbast resultat. Det här leder ofta till konflikter. 

Barnet kan inte självt rekonstruera händelseförloppet och ofta skrämmer hen sina 

kamrater med sina plötsliga utbrott. Omgivningen upplever då barnet som besvärligt 

(a.a.). Även Laufer, Denhoff och Solomons (2011) menar i sin studie att impulsiva 

barn inte förutser att deras handlande kan få tråkiga konsekvenser. Barnet gör saker 

som de inte hade för avsikt att göra och i och med det har de i efterhand svårt att 

förstå hur en situation uppstod. De här barnen upplever ofta att de får skulden för 

allt. Vidare visar forskarna att impulsiva barn oftast har svårt att vänta på sin tur och 

kastar gärna ur sig svaren på en fråga (a.a.). Även Duvner (1997) lyfter att barnen 

många gånger uppfattas som ouppfostrade då de ofta avbryter andras samtal. De har 

svårt att vänta på sin tur och avbryter ofta andra eller stör i deras samtal och lekar 

(a.a.) Vidare skriver Laufer, Denhoff och Solomons (2011) att barnen många gånger 

är lättirriterade och utåtagerande, de blir även väldigt lätt frustrerade (a.a.).         

 

De här barnen har enligt Barkley (2005) även svårigheter med att kunna kontrollera 

sina känslor, det innebär exempelvis att känslan av att misslyckas sammankopplas 

med skam. För kamrater i förskolan eller skola som vill att något kan hända, är detta 

mycket tacksamt. Eftersom de då kan använda barnets obalans för att locka fram 

stora och aggressiva utbrott. Då impulsiva barn har problem med att planera i förväg, 

har de även mycket svårt för att se vilka följder deras handlande kan få. För de här 

barnen händer bara saker. Saker går sönder, kläder blir förstörda, barnet slår sig 

vilket även påverkar andra barn i dess omgivning. Då barnet ofta råkar göra saker 

som från början inte var planerat har de också väldigt svårt att objektivt analysera ett 

händelseförlopp. Barnet kan alltså inte se att denne slog i huvudet på grund av att hen 

tippade på stolen, ”det bara hände”.  Omgivningen kan tydligt ha sett vad barnet 

gjorde och vad som hände, medan barnet själv i fråga både kan svara och vara 

övertygad om att det inte var barnets egna fel. Detta på grund av att ett annat barn 

kan ha startat händelseförloppet som ledde till incidenten som det impulsiva barnet 

står för. De impulsiva barnen hamnar ofta i situationer där deras handlande negativt 

påverkar sin omgivning, vilket i sin tur leder till att barnet oftast får skulden för saker 

och ting som de själva inte begriper varför. Det kan leda till att barn med 

koncentrationssvårigheter känner sig missförstådda och utanför (a.a.). 

 

Kadesjö (2008) och Asmervik, Ogden och Rygvold (2001) skriver att många 

impulsiva barn även agerar impulsivt i inlärningssituationer. Om de ska lösa en 

uppgift eller svara på en fråga handlar de utifrån deras första infall och tar sig inte tid 

att tänka. Barnen har även problem med att kontrollera sina känslor i stunden. De blir 

helt utelämnade till den omedelbara affekt som den situationen väcker (a.a.). 
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Barkley (1997) skriver även att de impulsiva barnens handlande ofta kommer till 

uttryck i deras motorik. Barnen rör sig ofta med klumpiga, slängiga och slarviga 

rörelser, barnen har svårigheter med den motoriska planeringen. Problem uppstår då 

de ska anpassa kraft, riktning och tempo till det de vill åstadkomma med rörelserna 

(a.a.). Vidare skriver Duvner (1997) att barn med koncentrationssvårigheter ofta 

uppfattas som hyperaktiva. Hos små barn yttrar sig det här oftast i en hög 

grovmotorisk aktivitetsnivå. De små barnen kan ofta klättra på borden, riva ut saker 

ur bokhyllan eller kasta saker kring sig. I förskolan kolliderar det överaktiva 

beteendet med förväntningarna på att barnet ska kunna sitta still i till exempel 

samlingen. Desto äldre barnet blir desto mer avtar den grovmotoriska överaktiviteten 

och ersätts med en finmotorisk sådan. Men överaktiva barn kan även ofta ses som 

väldigt passiva då de står inför en rutinuppgift. En del barn blir så trötta att de kan 

somna. Många av de överaktiva barnen har störningar i sitt sömn- och 

vakenhetsmönster (a.a.).  

 

Enligt Duvner (1997) kan ouppmärksamhet hos barn i förskolan yttra sig på många 

olika sätt. Däribland genom en passivitet där barnen tycks lyssna på vad andra 

personer säger, men i själva verket sitter de i sina egna tankar. Barnen kan därmed 

missa betydelsefulla detaljer i olika aktiviteter. Barnen har ofta svårt att behålla 

koncentrationen i olika situationer och har även svårt för att uppfatta regler och 

instruktioner. Vidare skriver Duvner att barnen många gånger har svårt att avsluta 

aktiviteter de påbörjat, samt att organisera och strukturera sina aktiviteter. De får 

problem med att hantera uppgifter som kräver en längre mental ansträngning. De har 

även svårt att ta distans från vad som händer kring dem (a.a.). 

 

De Jong, Punt, De Groot, Minderaa, Hadders-Algra (2011) lyfter att de barn som 

uppfattas passiva kallas oftast för ”dagdrömmare” då de lätt blir sittande i sina egna 

tankar, de är inte riktigt närvarande i det som händer runt omkring dem. I studien tar 

de även upp att de här barnen, i motsats till sina motparter måste aktiveras för att 

göra något. De ses sällan som ett problem under förskoleåren, då de är lugna, tysta 

och har förmågan att sitta still vid en aktivitet. De behöver dock extra stimulans för 

att kunna utvecklas. De flesta av de här barnen är motoriskt försiktiga, de drar sig 

undan häftiga lekar och föredrar att vara i mindre grupper framför stora. De väljer 

även lugnare platser på förskolan. Ibland har de en sen motoriskt utveckling. Men 

oftast är det inlärnings- och koncentrationssvårigheter som oroar förskollärarna mest 

(a.a.).  

 

2.3 Vikten av att kunna koncentrera sig 

 

Flera författare Jakobsson och Nilsson (2011), Palla (2011) samt Berglund (2002) 

menar att barn med koncentrationssvårigheter kan få problem med olika former av 

inlärning, då barnet oftast har svårigheter med att sitta still, lyssna och ta in 

instruktioner. För att barnet ska kunna lära sig nya saker och utvecklas krävs det att 

de kan koncentrera sig (a.a.). 
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Olsson och Olsson (2007) menar att barnet kan få svårt att hänga med i utvecklingen 

till följd av att de har svårigheter med att lära sig nya saker. Författaren lyfter även 

att stora varaktiga koncentrationssvårigheter kan bidra till att barnets personlighet 

förändras (a.a.).  Kadesjö (2008) lyfter att barn med koncentrationssvårigheter har 

problem med att rikta fokus mot en uppgift vilket resulterar i att barnen inte hinner 

lära sig det nya och då finner heller inte barnet det spännande. Vidare skriver 

Kadesjö att all inlärning kräver eftertanke och upprepning. Men då barnens 

impulsivitet gör att det blir svårare att strategiskt söka information om en uppgift, 

samt försvårar planeringen av hur barnet ska lösa den är det svårt för barnet. Barnets 

okoncentration tillåter inte barnet att fördjupa sig tillräckligt i uppgiften för att på 

riktigt förstå den, eller känna igen den från vad de tidigare lärt och upplever heller 

inte att den är av intresse (a.a.). 

 

2.4 Faktorer som har betydelse för 
koncentrationsförmågan 

 

2.4.1 Förskollärares bemötande 
 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) skriver att det är av stor vikt att barn 

känner sig trygga för att kunna fokusera och lära sig saker. Det är därför viktigt att 

ett barn med koncentrationssvårigheter får det stöd och uppmuntran som det behöver 

för att kunna känna trygghet till sin egen förmåga och för att kunna utvecklas (a.a.) 

 

Olsson och Olsson (2013) skriver att en viktig aspekt i att fånga en persons 

koncentration är att även fånga dess intresse. Utan intresse och engagemang är 

koncentration omöjligt att uppnå (a.a.). I en studie som Lequia (2011) genomfört 

framgår vikten av att i arbetet med barn kunna sätta sig in i deras värld då det är av 

stor vikt att ta sig an ett barns perspektiv. Detta för att kunna finna barnens intressen 

och motivationsfaktorer. Lequia skriver:  

It is our responsibility to enter into their world, to discover what motivates or interests them, 

and use this strong interest or motivator as a tool to teach them new skills (Lequia, 

2011:406).  

 

Förskollärare måste inse att de har makten och att det är förskollärarens ansvar att 

utgå från ett barns perspektiv. Barns perspektiv handlar om barnets syn på livet. Det 

är av stor vikt att förskolläraren pratar med barnet och försöker sätta sig in i barnets 

värld (Arnér & Tellgren, 2006). 

 

Enligt Socialstyrelsen (2010) finns det flera barn som i sin omgivning kan ses som 

irriterande och störande då de på olika sätt utmanar sin omgivning. Socialstyrelsen 

påvisar även att barnens beteende inte bara är ett problem för omgivningen utan kan 

också vara ett problem för dem själva. I sådana fall är det betydelsefullt att 

förskollärarna är insatta i hur de på bästa sätt kan bemöta de här barnen och erbjuda 

en verksamhet som är anpassad efter varje barns enskilda behov. Det är av stor vikt 
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att barnen får hjälp från en så tidig ålder som möjligt då deras beteende annars kan 

leda till försämrat skolresultat, svårigheter att komma in i kamratgruppen, problem 

med att utveckla sina intressen samt att de ofta får skulden för saker som sker. Vilket 

i sin tur leder till att de både får en sämre självbild samt minskat självförtroende. 

Oftast är det omgivningen som är en bidragande faktor till varför barnet beter sig på 

ett visst sätt och det är därför av betydelse att man som förskollärare försöker se sin 

egen del i barnets reaktion och beteendemönster. Barnen känner sig ofta ledsna, 

missnöjda och missförstådda av sin omgivning vilket tenderar att fortsätta även i 

vuxen ålder, vilket kan bidra till depressioner och asocialt beteende (a.a.).  

 

För att kunna bemöta barn med koncentrationssvårigheter krävs stor kunskap hos 

förskollärarna. Det är något som Berglund (2000) visar i sin studie.  Berglund skriver 

även att de barn som oftast uppmärksammas med koncentrationssvårigheter är de 

barn som har motoriska svårigheter. Det är mer ovanligt att förskollärare 

uppmärksammar de barn som har problem med koncentrationsförmågan. 

Förskollärarna har förmågan att kunna se olika faktorer som speglar 

koncentrationssvårigheter, men de saknar kunskap kring hur de ska bemöta barnet på 

bästa sätt. Berglund anser att mer forskning kring åtgärdssidan behövs för att bemöta 

barnen på bästa sätt (a.a.). 

 

Giota (2002) skriver i sin undersökning om motivation i lärandesituationer. 

Undersökningen tar bland annat upp att förskollärare bör vara observanta på sitt 

handlande kring kunskapskategorisering av barnen. Giota menar att om barnen 

känner att de blir behandlade olika utefter sina kunskapsnivåer kommer deras 

motivation att tryta. Förskollärarna bör inte ha olika förväntningar på barnen och 

svårighetsgraden på en uppgift skall vara lagom svår för att den ska kännas 

motiverande för barnet (a.a.).  

 

Kadesjö (2008) menar att vuxnas bemötande och förhållningssätt har en stor 

betydelse då man som förskollärare kan stärka barnets självkänsla. Genom att få nya 

erfarenheter av att lyckas kan barnet lära sig att få en mer positiv syn på sig själv och 

därmed stärka självförtroendet och sin självkänsla. Barn som gör misstag och dumma 

saker har därför ett större behov av bekräftelse i form av omtanke och uppmuntran. 

För att som förskollärare kunna uppmuntra och berömma barnet istället för att tjata 

och kritisera, gäller det att kunna förstå barnets behov och dess speciella svårigheter. 

Först då kan förskolläraren ge barnet uppgifter som motsvarar dess kompetetens. Det 

är av stor vikt att förskolläraren ger kontinuerlig feedback för att barnet ska kunna 

hålla fast vid den uppgift det har påbörjat. Ibland kanske det känns konstlat att ge 

beröm då barnet gör vardagliga saker, men om förskolläraren är medveten om 

barnets koncentrationssvårigheter inser denne vikten i att uppmuntra barnet då det 

har övervunnit dess grundläggande svårigheter (a.a.). Kadesjö skriver:   

Men då berömmet blir vanligare än kritiken kommer barnet att ta det till sig (Kadesjö 

2008:164). 
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2.4.2 Utformning av miljön 
 

Tufvesson (2009) tar i sin studie upp olika miljöfaktorer som kan ha betydelse för att 

barn ska kunna koncentrera sig på olika uppgifter. Olika faktorer kan påverka både 

negativt och positivt på barnet och dess koncentration. Dekoration på väggar, öppen 

förvaring, bakgrundsljud, stora rum, andra barn eller öppen förvaring är faktorer som 

kan störa koncentrationen hos barnen. Tufveson skriver också om olika positiva 

faktorer i miljön som bland annat är stängd förvaring, individuella övningar och 

mindre rum. Detta då barnet får lättare att fokusera på den uppgift det blivit tilldelad, 

utan yttre faktorers påverkan. Om förskollärarna är medvetna om hur miljön kan 

utformas för att ha en positiv inverkan på barn med koncentrationssvårigheter, blir 

det lättare att skapa förutsättningar för att barnen ska kunna klara av olika uppgifter. 

Studien visar även att placeringen av barn under samlingar kan ha en inverkan på 

koncentrationsförmågan, det här tar Tufvesson även upp i sin studie från 2007. 

Andra faktorer som kan få barnen att lätt tappa fokus kan vara olika ljud så som 

oönskad musik och prat (a.a.).  

 

Tufvesson (2008) visar att miljön är en bidragande faktor för att barn ska kunna 

koncentrera sig. Beroende på hur miljön implementeras i verksamheten kan den 

antingen hjälpa eller stjälpa barn med koncentrationssvårigheter (a.a.). Även 

Norlander, Moås och Archer (2005) lyfter i sin undersökning miljöns utformning 

som en viktig faktor gällande barns koncentrationsförmåga. Studien visar att 

lokalernas storlek och utformning är viktig då det kan vara avgörande när det 

kommer till att fokusera på en uppgift. För små utrymmen kan hindra barnen att 

kunna distansera sig från andra barn då de önskar. Ljud i omgivningen och i 

lokalerna kan också inverka på koncentrationen (a.a.). 

 

2.4.3 En strukturerad verksamhet 
 

Kadesjö (2008) Tufvesson (2008) och Taube (2007) är alla överens om att ett barn 

med stora koncentrationssvårigheter behöver hjälp med att skapa struktur i vardagen. 

Barnen har svårigheter att själva organisera och skapa sammanhang i sin vardag. 

Genom yttre ramar och rutiner hjälps barnen till att reducera antalet splittrande 

intryck. På så vis gör förskollärarna vardagen mer förutsägbar och barnet får mer 

struktur och rytm i vardagen. Kadesjö (2008) fortsätter: 

Ett barn med koncentrationssvårigheter behöver rutiner och den vuxnes uppgift är att hjälpa 

barnet med det (Kadesjö 2008:165).  

 

Det är viktigt att ge barnen fasta rutiner i vardagliga nyckelsituationer som till 

exempel påklädning, samling och måltider. Aktiviteterna måste ha ett upplägg som 

utgår från barnets förutsättningar (Kadesjö, 2008; Tufvesson, 2008; Taube, 2007). 

 

Kadesjö (2008) menar att tydlighet och gränser är A och O gällande barn med 

koncentrationssvårigheter. Det handlar om att beröra barnets medvetande på flera 

olika plan. Barn med koncentrationssvårigheter har oftast svårt att uppfatta 
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hörselintrycken och då måste den vuxnes signaler kunna nå barnet på andra sätt, till 

exempel via ögonkontakt eller beröring (a.a.). 

 

Foran (2009) undersöker i sin studie hur musiken kan användas som ett stöd för 

inlärning hos barn med koncentrationssvårigheter. Genom sin undersökning ville 

Foran visa att musiken har en stor betydelse för att öka inlärningsförmågan hos barn 

som av olika anledningar har bristande koncentrationsförmåga. Musiken användes 

bland annat vid olika tillfällen och studien kom fram till att musik kan hjälpa barnet 

att förbättra minnet, öka uppmärksamheten samt hjälpa barnet att kunna hantera sina 

känslor (a.a.). 
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3 SYFTE 
 

Syftet med vårt examensarbete är att fördjupa oss i hur förskollärare arbetar med 

barn med koncentrationssvårigheter. I syfte av att ge en fördjupad förståelse kring 

begreppet koncentrationssvårigheter samt hur det yttrar sig i förskolans verksamhet 

och hur förskollärare hanterar fenomenet. Genom kvalitativa intervjuer undersöks 

förskollärares syn och arbetssätt gentemot barn med koncentrationssvårigheter. 

Intervjusvaren kommer sedan att analyseras och ställas i relation till relevant 

forskning. Studien utgår från följande frågeställningar: 

 

 Hur identifierar förskollärare barn med koncentrationssvårigheter? 

 

 Hur menar förskollärare att de arbetar för att hantera och underlätta för barn 

med koncentrationssvårigheter? 

 

 Vilka faktorer upplever förskollärare har betydelse för barns 

koncentrationsförmåga? 
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4 METOD 
 

4.1 Metodval 

 

För att samla in data har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod och då 

genomföra semistrukturerade intervjuer med förskollärare. Det innebär att samma 

frågor kommer ställas till samtliga deltagare, samt att frågorna är öppna vilket leder 

till personlig reflektion hos respondenten (Trost, 2010). Patel och Davidsson (2003) 

beskriver kvalitativa intervjuer som en metod då respondenten får utrymme och tid 

att kunna svara genomtänkt och med egna ord (a.a.). Genom att utforma intervjun 

som ett samtal hoppas vi nå en djupare diskussion med utförliga svar. 

Kvalitativa intervjuer bygger på öppenhet mellan de båda parterna. Respondenten 

ska ha möjlighet att kunna uttrycka sig med egna ord. Som intervjuare är det av stor 

vikt att ställa öppna frågor där det inte finns något självklart ”rätt” svar. Intervjun bör 

vara intressant och meningsfull för respondenten (a.a.).  

 

4.2 Urval 

 

För att samla in data har sex stycken intervjuer genomförts med olika verksamma 

förskollärare. Vi valde att göra ett snöbollsurval som är en form av 

bekvämlighetsurval, vilket enligt Trost (2010) innebär att forskaren väljer ut 

personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för forskaren. Kontakt tas med en 

mindre grupp personer som anses vara relevanta för studiens tema. De valda 

personerna, används sedan för att få kontakt med ytterligare personer (a.a.). Samtliga 

respondenter arbetar i en barngrupp med åldrarna 3-6 år. De arbetar på förskolor i 

kommunen och innehar olika lång arbetslivserfarenhet inom spannet av 10-40 år. 

Förfrågan skedde först till våra tidigare VFU-handledare, sammanlagt tre stycken 

och via dem sedan till andra slumpmässigt valda förskollärare. Eftersom några 

respondenter var bekanta med intervjuarna, var det av stor vikt att skapa ett 

professionellt förhållningssätt gentemot respondenten. 

 

4.3 Genomförande 

 

Höstterminen 2014 genomförde vi under två veckors tid sammanlagt sex stycken 

kvalitativa intervjuer med verksamma förskollärare. Intervjuerna skedde i fem fall 

ute på respondenternas arbetsplatser och i ett fall hemma hos respondenten. Samtliga 

tog plats i avskilda rum. Utifrån den tidigare forskningen i bakgrundskapitlet 

utformades en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1). Det vill säga en 

intervjuguide där frågorna är densamma till varje respondent, men där frågorna kan 

ställas i olika följd och kompletteras med följdfrågor (Trost, 2010). Då det var en 

kvalitativ studie användes öppna frågor för att få så utförliga svar som möjligt. 

Denna intervjuguide skickades på förhand ut till respondenterna.  Vi ville ge 

respondenterna en chans att tänka igenom frågorna, så att de kunde läsa in sig och 
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förbereda sig inför intervjutillfället. Enligt Lantz (2013) och Bell (2006) är det 

viktigt att respondenten får ut så mycket information kring intervjun som möjligt på 

förhand, för att känna sig motiverad och se intervjun som meningsfull (a.a.).  

 

Det är enligt Lantz (2013) en fördel att genomföra en pilotintervju för att ta reda på 

om intervjufrågorna är tillräckligt tydliga (a.a.). Inför första intervjun genomförde vi 

därför en pilotstudie med en verksam förskollärare. Genom pilotstudien bekräftades 

intervjuguidens funktionalitet och validitet då vi genom intervjun fick svar på våra 

syftesfrågor, därmed gjordes inga ändringar. För att ytterligare försäkra oss om 

intervjuns pålitlighet var vi väl pålästa och förberedda. Att läsa in sig på aktuell 

forskning är ett måste för att utforma ett forskningsinstrument med validitet (a.a.). 

 

Ljudupptagning skedde på samtliga intervjuer och tidsåtgången för varje intervju var 

cirka en timma. Goodson (2003) belyser vikten av att allt från intervjun skrivs ner, 

även pauser eller eventuella otydligheter hos respondenten (a.a.). Varje intervju har 

därför transkriberats ordagrant. Det tog ungefär fem timmar att transkribera varje 

intervju som tog mellan 40-60 minuter att genomföra.   

 

4.4 Databearbetning 

 

Första steget i databearbetningen var att läsa in oss på tidigare forskning. Vi utgick 

från våra förutfattade meningar, kunskaper och erfarenheter och där av utformades 

en intervjuguide (se bilaga 1). Vid själva databearbetningen bröt vi ner intervjuerna i 

beståndsdelar som vi läste om och om igen för att skapa en förståelse för vad 

förskollärarna sa.  Vi har sedan satt samman delarna till helheter för att skapa oss en 

bild kring förskollärarnas arbetssätt och syn på koncentrationssvårigheter.  

 

4.5 Etiska principer 

 

Inför vår datainsamling utgick vi från de forskningsetiska principerna som står att 

läsa i Dimenäs (2007). För att en studie ska uppfylla de forskningsetiska principerna 

måste fyra krav följas, informationskravet, samtyckeskrav, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet. Innan de kvalitativa intervjuerna ägde rum informerades 

därför respondenterna om syftet kring intervjun samt fick information om vad 

studien skall komma att användas till (se bilaga 2). Personerna i fråga blev även 

informerade om att deras deltagande var frivilligt och att vi garanterar full 

anonymitet. Nyttjandekravet följs då vår insamlade information enbart får användas 

för vårt forskningsändamål (a.a.). 
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4.6 Metodkritik 

 

Som datainsamlingsmetod använde vi oss av kvalitativa intervjuer. Svagheter med 

metoden är enligt Trost (2005) att forskningsmetoden ofta saknar reliabilitet och 

validitet (a.a.). Davidsson och Patel (2011) menar att validitet är ett begrepp som 

innebär att undersökningsinstrumentet mäter det som förväntas att mäta (a.a.) Inför 

intervjutillfällena läste vi därför igenom intervjufrågorna vid ett flertal tillfällen samt 

genomförde en pilotstudie. Anledningen var att försäkra oss om 

intervjuinstrumentets validitet. Davidsson och Patel (2011) tar upp begreppet 

intervjuareffekten. Begreppet innebär att respondenten ger de svar som förväntas 

vara rätt vilket då är en felkälla. Därför är det av stor vikt att som intervjuare inneha 

ett professionellt förhållningssätt, så att denne inte eftersträvar specifika svar (a.a.). 

 

Begreppet reliabilitet innebär enligt Davidsson och Patel (2011) att intervjuaren 

närmar sig respondentens egna tankar och åsikter. Genom att förebygga 

intervjuareffekten kan intervjuns reliabilitet ökas, eftersom respondenten då kan tala 

fritt kring frågorna och utgå från sina egna tankar och erfarenheter (a.a.).  

 

I denna studie utgick vi från ett snöbollsurval, vilket innebär att vi hade en relation 

till några av de intervjuade förskollärarna. Att ha en relation till några av 

respondenterna kan vara både en för- och nackdel. Fördelar kan vara att 

respondenten känner sig mer trygg i intervjusituationen och därför vågar svara mer 

fritt utifrån sina egna tankar och värderingar. Därmed minskar intervjuareffekten och 

intervjuns reliabilitet ökar. Även vi som intervjuare kände oss mer trygga i 

situationen och vi ser det som en fördel då det lättare öppnar upp till en diskussion. 

Nackdelar enligt vår mening kan vara att man som intervjuare inte innehar ett 

professionellt förhållningssätt och att intervjun hamnar på en ”kompisnivå”. Det 

känns som en svårare uppgift att nå fram till en person vi inte känner och få dem att 

vara trygga och bekväma i situationen. 

 

Vi anser även att man som intervjuare måste vara inläst på intervjuguiden och 

förberedd med mot- och eller följdfrågor för att verkligen komma in på djupet i 

respondentens svar. Om intervjuaren inte är förberedd, riskerar denne att endast få 

ytliga och kortfattade svar, något som den kvalitativa intervjun inte eftersträvar. 
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5 RESULTAT 
 

Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare arbetar med barn med 

koncentrationssvårigheter, hur det yttrar sig i förskolans verksamhet och vilka 

faktorer som har betydelse för barns koncentration. I följande kapitel presenteras en 

sammanställning av de kvalitativa intervjuer som har genomförts, analyserats och 

bearbetats. Rubrikerna i resultatdelen är en produkt av våra forskningsfrågor.  

5.1  
 Barn med koncentrationssvårigheter 

 

Under kommande avsnitt presenteras förskollärarnas syn på vad som identifierar 

barn med koncentrationssvårigheter, samt hur koncentrationssvårigheterna yttrar sig i 

förskolans verksamhet.  

 

Resultatet av våra kvalitativa intervjuer visar att alla intervjuade förskollärare har 

inom sin barngrupp ett eller flera barn med koncentrationssvårigheter. De var även 

alla överens om att de under sina år inom yrket sett en ökning bland de här barnen. 

 

5.1.1 Bristande förmåga att kunna fokusera och 
genomföra en uppgift 

 

Alla intervjuade förskollärare är överens om att utmärkande för barn med 

koncentrationssvårigheter är en bristande förmåga på att kunna fokusera, planera, 

genomföra och slutföra en uppgift.  

 

Koncentration för mig handlar om att hålla i en uppgift, att fullfölja det man ska göra, att 

kunna fokusera på att det blir fullföljt och utfört. 

 

Det framkommer även att barnen har svårt att fokusera på rätt saker som exempelvis 

instruktioner då barnen har svårt att skärma av saker som händer runt omkring dem. 

En förskollärare säger: 

  

När man sitter i samling såhär och ger instruktioner så förstår de inte det då. För de kan inte 

sålla vad som verkligen är instruktionen och vad som är annat. 

 

Vidare är förskollärarna överrens om att det finns barn med 

koncentrationssvårigheter som inte yttrar sig vid en första anblick. I samlingar och 

liknande situationer kan det framstå som att barnet lyssnar och tar in informationen 

som sägs, men i själva verket är tankarna någon helt annanstans. Det här blir mer 

tydligt då barnen ska återberätta något eller utföra en uppgift som de blivit tilldelade.  
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5.1.2 Motorisk överaktivitet samt passivitet 

 

Något alla förskollärare är överrens om är att koncentrationssvårigheterna allt som 

oftast yttrar sig i att barnen ständigt är i rörelse och i centrum. Barnen skiftar ständigt 

mellan olika aktiviteter och har oftast svårt att sitta still. Det är inte heller ovanligt att 

barnen hamnar i konflikter på grund av en oförmåga att kunna kontrollera sin 

motorik. En av förskollärarna säger:  

 

Koncentrationssvårigheter hänger ofta ihop med en väldigt hög motorisk aktivitet. Då 

tenderar de här barnen att bli hyperaktiva och stökiga om man nu ska uttrycka sig så. De 

utmärker sig så ofta. 

 

De far omkring och vet inte riktigt vart de ska göra av sig själva. Ofta blir det ju konflikter. 

För många gånger har de ju svårt med sin egen kroppshållning. 

 

 Alla respondenter var bekanta med barnens oförmåga att sitta still. Detta från 

samlingar eller lärarledda aktiviter, då det ställs krav på att barnen behöver prestera 

något.  Barnen sitter ofta och skruvar och vrider på sig, eller sitter och pillar med 

något annat. De vill ligga ner på golvet eller förflyttar sig konstant. Det visar sig 

även i att barnen har svårigheter med att vara tysta eller vänta på sin tur. Flera 

förskollärare nämner även att dessa barn har svårt att ta in instruktioner.  

 

Barnen har svårt att vänta på sin tur och vill ha hjälp direkt sådär. Svårt att fokusera och 

kanske svårt att… När vi gett en instruktion kan de ha svårt att komma igång med uppgiften. 

 

Fyra av respondenterna nämner de barn som inte är motoriskt överaktiva, utan 

snarare tillbakadragna, stillasittande och tysta. Barn med denna problembild brukar 

kallas för dagdrömmare och även de har koncentrationssvårigheter. Förskollärarna 

upplever dock de här barnen som svårare att identifiera då de exempelvis i samlingar 

sitter tysta och stilla och därmed upplevs som närvarande och att de lyssnar.  

 

Att man är väldigt så där i sin egen värld, att de tittar bort att de känns frånvarande på något 

sätt. 

 

Förskollärarna lyfter att de passiva barnen ofta glöms bort och två av respondenterna 

menar att det ofta är flickor som är dagdrömmare.  

 

Ja ofta hänger det ihop med en motorisk överaktivitet. Eller aktivitet. Annars, det är nog 

snarare att man inte ser det lika tydligt. De där barnen som inte har den hyperaktiviteten. 

Men som ändå kan vara, de är svårare att upptäcka i en barngrupp. Men då handlar det om de 

här som drömmer sig bort i det de håller på med. De tycks sitta med den där uppgiften fast i 

själva verket sitter de och dagdrömmer till exempel. Ska jag generallisera är det nog oftast 

flickor som fastnar i det tror jag. 
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5.2 Förskollärarnas arbetssätt för att underlätta för - 
och hantera barn med 
koncentrationssvårigheter 

 

I kommande kapitel följer en sammanställning av vad de intervjuade förskollärarna 

sa om arbetet kring barn med koncentrationssvårigheter. Samt vad de anser vara av 

betydelse i sitt eget arbetssätt och sitt egna förhållningssätt gentemot barnen.  

 

5.2.1 Aktiviter och gruppers sammansättningar 
 

Tre av förskollärarna diskuterade hur gruppens sammansättning och barnens 

placering kan vara avgörande för att kunna fokusera.  

 

Om jag tänker olika gruppsamansättningar, så kan det vara i en grupp där det kan fungera 

väldigt bra för just det här speciella barnet att koncentrera sig och att ha fokus på uppgiften. 

Medan det i en annan grupp kan vara någon liten grej som gör det jättesvårt att koncentrera 

sig. 

 

Genom att testa nya gruppkonstellationer kan förskollärarna förenkla för barnen. 

  

Vilka kompisar har du runt omkring dig? Hur många är vi?  Och även om du sitter bredvid 

din kompis kan spela in. 

 

För stora grupper är även något som alla lyfter och som påverkar barnen mycket. 

Förskollärarna upplever att mindre grupper är en betydande faktor för att barnen 

lättare ska kunna koncentera sig. Det är även något som de har i åtanke vid planering 

av aktiviteter. Då försöker de tänka på gruppens storlek och vilka barn de parar ihop 

med varandra. Alla tar även upp att det många gånger blir bristande koncentration på 

grund av att aktiviteter blir utdragna. Barnen kan koncentrera sig en del av tiden, 

men tappar fokus då aktiviteten blir alldeles för lång. Eller om barnen får vänta länge 

på att det ska bli deras tur. De talar även om vikten av att se till barnens intresse vid 

planering av aktiviteter. 

 

5.2.2 Struktur och rutiner 
 

En av förskollärarna tog upp att det för barn med koncentrationssvårigheter är extra 

viktigt med fasta rutiner och en tydlig struktur i vardagen. Hon berättar att det är av 

stor vikt för barn med koncentrationssvårigheter att veta vad som kommer hända 

under dagen och plötsliga avbrott eller ändringar i schemat kan få barnet ur balans. 

Om någon plötsligt kommer på besök eller om en vikarie kommer in kan dagen bli 

extra jobbig. Att med bilder visa dagens upplägg kan vara ett sätt att förtydliga för de 

här barnen, men även en god kommunikation är viktig för att barnet ska vara 

medveten om det som komma skall. 
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Något som är viktigt är att man har fasta regler och rutiner för de här barnen som kanske har 

det lite svårt, då har de lite lättare att koncentrera sig när de vet vad som ska hända. Tydlig 

struktur på dagen. 

 

En annan viktig punkt kan även vara att barnen har bestämda sittplatser vilket på sikt 

gör det lättare för dem att fokusera. Det kan även vara speciella knep som funkar för 

just det barnet. Exempelvis kanske hen måste sitta med ryggen mot ingången eller 

långt borta från fönstret.  

 

Vart sitter barnet? Sitter det utåt så att det ser hela matsalen och får allt det här mot sig? Eller 

behöver hen sitta i ett hörn. Behöver hen ha ryggen på något eller? 

 

5.2.3 Förskollärarnas förhållningssätt 

 

Det finns enligt de intervjuade förskollärarna många saker som de kan göra för att 

hjälpa barnen att koncentrera sig. Många av förskollärarna talade om att något som är 

minst lika viktigt som att utgå från barnens intressen, är att man som vuxen visar 

engagemang inför en uppgift. 

 

Om vi själva inte tycker att det är roligt kommer inte heller barnen att tycka det. 

 

Genom att ändra tonläge, viska eller gestikulera är det enligt förskollärarna lättare att 

fånga upp barnen. En annan viktig punkt som lyftes var att göra aktiviteterna 

meningsfulla. Ibland måste barnen få små morötter för att orka fortsätta eller för att 

vilja fullfölja uppgiften. Det talades även om att barn med koncentrationssvårigheter 

ofta behöver mer vuxenstöd och att det då är av stor vikt att försöka bistå med det. 

Närkontakt var även något som togs upp och som kunde användas hos de här barnen. 

Positiv uppmuntran och beröm var även en viktig aspekt som nämndes. En 

förskollärare talade också om att det för barnets skull kan vara bra om deras problem 

diskuteras. Förskolläraren menar att det kan hjälpa barnet att själv synliggöra vad de 

behöver träna på, men även för att upplysa de andra barnen i gruppen, så att också de 

är medvetna om det här barnets svårighet. Förskolläraren tror sig hjälpa barnen att 

bygga en starkare sammanhållning och få en större acceptans i gruppen. 

 

Att man liksom kan ta alla barnen till hjälp. Att man pratar om att alla behöver träna på olika 

saker. Även jag behöver träna på saker. Att man tänker att det är inget att hymla om. 

 

Flera förskollärare talade även om att individanpassa uppgifterna. Att tänka igenom 

uppgiften så att den varken är för svår eller för lätt för just det barnet. Att bli tilldelad 

en alldeles för enkel eller för svår uppgift kan göra så att motivationen och därmed 

koncentrationen försvinner. Två förskollärare nämnde också att det kan vara bra att 

byta synvinkel och även granska sig själv ibland.  
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Det kan vara okunskap hos mig själv. Jag kanske inte riktigt har förstått vad som orsakar det 

här barnets koncentrationssvårigheter. 

 

Jag tror att det är viktigt att man tittar på sig själv också. Så att det inte är barnens fel. Sen 

givetvis så finns det ju barn som har svårt at fokusera. Men det är nog viktigt att man går till 

sig själv också. Kunde jag gjort på ett annat sätt?  

 

Det diskuterades även om att man som förskollärare måste tänka på vilka krav man 

ställer på barnen och vilka förväntningar man har på barnen.  

 

Kan jag kräva att alla barnen ska sitta stilla och lyssna i 20 minuter eller måste jag anpassa 

min planering efter barngruppen? Ibland kanske man istället får tänka att det faktiskt är okej 

att det här barnet ligger ner i samlingen för då vet jag att han eller hon har lättare att lyssna 

på det jag säger. 

 

5.2.4 Att skapa förutsättningar 

 

En viktig aspekt som framkom och som fem av de sex intervjuade förskollärna 

belyste är att alla barn kan koncentrera sig under vissa perioder, när det sker på deras 

egna villkor och bygger på deras intresse. Det går även att vända på det och säga att 

alla barn kan ha koncentrationssvårigheter i olika situationer beroende på 

förutsättningarna som ges.  

 

Jag tror att alla kan koncentrera sig, det gäller bara att hitta stället som passar just dem. Sen 

om man kan koncentrera sig efter våra krav är en annan sak. Men att koncentrera sig tror jag 

att alla kan. 

 

Sen tror jag att alla kan koncentrera sig frågan är bara hur länge. Och vilken miljö och sådär. 

 

5.3 Faktorer som har betydelse för barns 
koncentrationsförmåga 

 

Under följande avsnitt behandlas vad förskollärarna upplever som orsaker till den 

bristande koncentrationen. Här lyfts faktorer som miljö, auditiva och visuella intryck 

samt aktivteters utformning som bidragande faktorer till koncentrationssvårigheter i 

barngruppen.  

 

5.3.1 Inre och yttre stimuli  
 

I intervjuerna framkommer att inre och yttre stimuli är av stor betydelse vad det 

gäller barns förmåga att koncentrera sig. Förskollärarna menar att det kan räcka med 
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att en bil åker förbi utanför fönstret, eller att barnet hör gräsklipparen för att de ska 

tappa fokus.  

 

Mycket dofter. Många gånger blåser och luktar det sopor från soptippen och det är en sak. 

Man kanske har en samling ute, där alla barnen sitter och då kan detta barnet börja känna att 

det luktar konstigt, kan inte fokusera på att vi står där utan bara tänka på lukten. Sådana 

saker. Det kan vara precis allting, ljud är ju jätte vanligt eller vart folk ska gå. 

 

En förskollärare lyfter att yttre påverkan kan vara om barnet sitter placerad vid ett 

fönster och ständigt ser vad som händer utanför, då kan det vara svårt att fokusera på 

uppgiften framför sig. Det kan även vara saker som hänger på väggarna som till 

exempel en spegel som kan störa koncentrationen. Barn med stora 

koncentrationssvårigheter är oftast väldigt känsliga för yttre stimuli. Dofter, smaker 

och ljud är sådant som andra barn lättare kan distansera sig ifrån.  

 

Barnet är jätte känslig, alla de här yttre stimuli påverkar enormt alltså. Lukter, barnet frågar 

vad det är som luktar, smakar maten, olika saker och material… Ibland händer ingenting, 

men ljud är oftast det vanligaste för att barnen ska ha svårt för att koncentrera sig. Vad är det 

som skrapar, eller låter. 

 

Vidare berättar förskolläraren att inre stimuli kan påverka koncentrationsförmågan 

både positivt och negativt. Hon menar att om barnet exempelvis är hungrig eller trött 

kan koncentrationen svikta. Några av förskollärarna nämner även att det här är något 

som märks extra tydligt hos små barn.  

 

Orken om det är trött eller piggt, om de är mätta eller hungriga. Oftast syns detta hos små 

barn, ju lägre ner i åldrarna desto tydligare blir det. 

 

 Inre stimuli kan även vara om barnet går och tänker på andra saker som har hänt 

eller ska hända.  

 

Även hemmiljö, barn kan vara splittrade i tanken. De kan ha mycket att tänka på. Vi kan nog 

märka av att fredagar och måndagar beroende på när man byter familj, vi har många som har 

växelboende. Och det behöver nog inte vara så att barnen far illa men tankarna är någon 

annanstans.  

 

5.3.2 Miljöns utformning 
 

Alla förskollärare är eniga kring vikten av miljöns utformning. De menar att miljön 

kan användas som ett verktyg för att skapa en omgivning som erbjuder 

förutsättningar för att barnen ska kunna koncentrera sig. Genom att anpassa miljön 

efter barngruppens behov kan barnen då få lättare att fokusera. Förskollärarna ger 

exempel. Några berättar att i ett rum där de har samling eller liknande lärarledda 

aktiviter, väljer de ofta att inte ha så mycket visuell stimuli i form av leksaker och 

andra föremål liggandes framme. Istället försöker de placera sådant i lådor.  
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Men att man ändå kan anpassa miljön så att det blir lättare. Barnen kan fokusera på det de 

ska. Att grejer kan ligga i lådor istället för att ligga framme och så. 

 

Placering av fönster och dörrar påverkar också och även lokalernas storlek och 

utformning. En förskollärare berättar att de nya förskolorna som byggs strävar efter 

öppna lokaler med mycket glasväggar och fönster. Något som inte alltid är positivt 

när det kommer till barn med koncentrationssvårigheter, då de kan vara i behov av 

att skärma av sig. För få lokaler kan också spela roll då de här barnen ofta behöver 

sitta mer i avskildhet vid exempelvis en tilldelad uppgift.  

 

Lokalerna gör det också svårare att avgränsa sig. Det finns ju öppenhet och vi har den 

nackdelen att det är svårt att hitta någonstans att stänga in sig. Om man hittar det är det 

glasväggar och då står de med näsan emot. 

 

Andra faktorer kan ju också vara rummet där man är. Alltså att det inte är så mycket stimuli 

runt omkring. En del barn kan ju ha svårt att koncentrera sig om det är för rörigt i rummet. 

 

5.3.3 Tid på dygnet 
 

Flera av förskollärarna talar om hur tiden på dygnet påverkar barnens förmåga att 

koncentrera sig.  En av förskollärarna nämner hur långa dagar på förskolan påverkar 

barnens koncentrationsförmåga och hon kunde se en markant skillnad på barnens 

förmåga att koncentrera sig från förmiddag till eftermiddag.  Samma förskollärare 

och två andra nämner hur barnen ofta har svårare att hålla fast vid en aktivitet på 

eftermiddagen samt hur det kan bli extra svårt vid övergångar som att avbryta en 

aktivitet, eller gå till maten och så vidare.  

 

Jag har skrivit trötta barn på eftermiddagen. Men det är för att många barn är väldigt långa 

dagar. 

 

Två av förskollärarna har erfarenhet av att en del barn kan ha svårare att koncentrera 

sig på morgonen då de kan vara morgontrötta eller hungriga, medan en annan 

förskollärare ansåg att barnen oftast koncentrerar sig bättre på morgonen när de är 

utvilade.  

 

Det kan vara att de inte är morgonmänniskor överhuvudtaget. Så de kanske inte fungerar än. 

De har inte vaknat till liv än kan man säga. Det är sådant där individuellt som man får lära 

sig efterhand. Vad som passar bäst för det här barnet att jobba med.  

 

Mm på förmiddagen ah vi gör nästan det mesta då. Som tema. Nu ligger ju gymnastiken på 

eftermiddagen och efter lunch försöker vi, hålla ner nivån också, ha en lugn stund också... 

För det försöker vi att tänka på när vi planerar verksamheten. 
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Flera nämner att långa dagar påverkar barnens koncentrationsförmåga oerhört. De 

talar även om att de på grund av detta väljer att lägga sina planerade aktiviteter under 

tisdag, onsdag och torsdags förmiddagar. Anledningen är att barnen oftast har 

svårare att koncentrera sig efter ett helguppehåll eller på grund av trötthet på 

fredagar. På eftermiddagarna planeras det oftast in någon form av rörelselek eller 

gymnastik för att barnen då har ett större behov att röra på sig. Utelek är även det 

vanligt på eftermiddagar.   

 

5.3.4 Intressets inverkan på koncentrationsförmågan 
 

Samtliga förskollärare talar om barnens intressen som en viktig del i verksamheten 

då intresset är det som kan motivera barnet. Utan intresse är det svårt att fokusera på 

något. Alla är överrens om att även barn med koncentrationssvårigheter kan 

koncentrera sig en viss tid så länge de gör något som de anser är intressant.  

 

Får de göra precis sådana saker som de vill så går det bra. Som den här killen med 

koncentrationssvårigheter. När han spelar tv-spel, han kan säkert sitta i en timme med det, 

det är inga koncentrationssvårigheter då inte. 

 

De talar även om att barnen inte alltid kan göra saker som de tycker är intressanta 

eller roliga. Barnen måste till exempel äta eller klä på sig och det blir då 

förskollärarens utmaning att försöka göra aktiviteten mer lustfylld för barnen. 

 

Dels gäller det att hitta intresset som barnet tycker är roligt. Men sen ibland måste man 

kompromissa. För en del saker måste man göra, man måste äta man måste klä på sig. 

 

Alla nämner även vikten av flexibilitet. Om du har planerat en aktivitet som barnen 

inte alls visar något intresse för, kan det istället vara läge för att tänka om och byta 

fokus. Allt för att fånga barnens intresse igen och återfå deras fokus. En av 

förskollärarna talar om vikten av att lära känna barnen och ta reda på deras intressen, 

för att lättare kunna fånga upp dem igen.   

 

Det gäller att tänka på individ nivå. Okej nu har vi planerat detta tema, men oj, barnen är inte 

där. De pratar bara om spöken. Ja då planerar man om helt enkelt. Då gör man sitt tema 

utifrån spöken.  
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6 DISKUSSION 
 

I diskussionens första avsnitt behandlas det väsentliga ur resultatdelen.  Resultatet 

ställs i relation till tidigare forskning och litteratur samt studiens syfte. I det andra 

kapitlet förs en kritisk diskussion kring vårt val av metod. Vidare följer vår slutsats. 

Vi tar även upp förslag till framtida forskning.  

 

6.1 Barn med koncentrationssvårigheter 

 

Syftet med denna studie är bland annat att undersöka hur förskollärare identifierar 

barn med koncentrationssvårigheter i verksamheten. Ett flertal författare uttrycker att 

koncentrationssvårigheter hos barn yttrar sig på många olika sätt. Bland andra lyfter 

Palla (2011), Jakobsson och Nilsson (2011) samt Duvner (1997)  att många barn med 

koncentrationssvårigheter besitter en motorisk överaktivitet som kommer till uttryck 

i att barnen har svårt att sitta still och hålla sig till en aktivitet åt gången. Författarna 

menar även att den motoriska överaktiviteten gör det svårt för barnen att lyssna och 

ta till sig instruktioner (a.a.).  Enligt de intervjuade förskollärarna har barnen ofta 

svårigheter med att genomföra uppgifter. De menar precis som Berglund (2002) 

belyser att barn med koncentrationssvårigheter kan ha svårt att komma igång med, 

hålla fast vid och slutföra en uppgift. Författaren menar att det många gånger kan 

bero på att barnet har svårt att förstå instruktionerna, vilket leder till att de tappar 

intresse och tröttnar (a.a.). 

 

En intressant aspekt som har kommit fram i vår studie är att 

koncentrationssvårigheter inte alltid yttrar sig vid en första anblick. Det kan istället 

visa sig i att barnen är tillbakadragna, tysta och stillasittande. Även Brown (2000) tar 

upp att det finns koncentrationssvårigheter som tar andra uttryckssätt. Han menar att 

i motsatts till de hyperaktiva barnen finns det barn som är passiva, tysta och 

stillasittande med en helt annan problembild. De här barnen reagerar annorlunda på 

utmaningar eller uppgifter de blivit ålagda. Istället för att bli motoriskt aktiva 

drömmer de sig bort i sin egen värld då de inte orkar frammana energi till att ta till 

sig instruktioner eller genomföra uppgiften (a.a.). Resultatet i vår studie visar att de 

passiva barnen inte uppmärksammas lika ofta som de överaktiva barnen och därmed 

lättare glöms bort i barngruppen. Något annat som sticker ut är att förskollärarna 

upplever att det vanligtvis är flickor som uppvisar ett passivt beteende. Detta är något 

som vi inte kunnat finna i den tidigare forskningen. 
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6.2 Förskollärarnas arbetssätt 

 

Något som de intervjuade förskollärarna enades om är vikten av struktur och rutiner i 

verksamheten. De talade även om att utformningen av aktiviteter och gruppernas 

sammansättningar kunde vara avgörande för barnens förmåga att koncentrera sig.  

Både Kadesjö (2008) Tufvesson (2008) och Taube (2007) tar upp att barn med 

koncentrationssvårigheter behöver struktur och rutin i sin vardag eftersom de själva 

har svårigheter med att skapa ordning och struktur. Yttre ramar och rutiner hjälper 

barnen att begränsa splittrande intryck, detta kan handla om att förskollärarna 

anpassar en aktivitetsnivå eller en grupps sammansättning utefter barnets behov 

(Kadesjö, 2008; Tufvesson, 2008; Taube, 2007).  

 

En annan viktig aspekt som uppmärksammas är att alla barn kan koncentrera sig, så 

länge det sker på deras egna villkor. Det här innebär att intresse och motivation har 

en betydande roll när det kommer till koncentrationsförmågan. Barnens intresse är 

även det något som lyfts vid ett flertal tillfällen som en viktig faktor. Olsson och 

Olsson (2013) menar att barnens intresse är en viktig aspekt att utgå ifrån för att få 

barnen motiverade. De menar att koncentration är omöjligt att uppnå om inte intresse 

och engagemang finns (a.a.). Även Lequia (2001) talar om vikten att utgå från 

barnens perspektiv och finna det som barnen visar intresse för (a.a.)  

 

I studiens resultat framkommer även att förskollärarnas engagemang anses vara av 

betydelse, då det skall locka barnens lust och nyfikenhet. Förskollärarna talar om 

vikten av att ta tillvara på barnens intresse. Olsson och Olsson (2013) lyfter i sin 

studie att alla barn kan koncentrera sig så länge det sker på deras villkor. Att en 

förskollärare är engagerad och visar intresse för ålagd aktivitet är en självklarhet för 

att barnen ska finna aktiviteten intressant (a.a.). 

 

Flera författare, bland andra Johansson, Pramling Samuelsson, (2001) samt Kadesjö 

(2008) lyfter vikten av vuxnas bemötande och förhållningssätt. Författarna skriver att 

förskolläraren har en viktig roll gällande barnets självkänsla (a.a.) Förskollärarnas 

förväntningar på barnen är även det något som framkommer i resultatet. 

Förskollärarna menar att barn med koncentrationssvårigheter ofta har svårare att 

koncentrera sig i en uppgift där de känner att de behöver prestera något, att de 

behöver leva upp till någons förväntningar. Genom att anpassa förväntningarna på 

barnen med koncentrationssvårigheter utefter deras förutsättningar, kan 

förskollärarna erbjuda en miljö där barnen kan koncentrera sig utefter sina egna 

villkor. Det gäller att anpassa aktiviteterna efter barnens egen förmåga och utgå ifrån 

varje enskild individ.  
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6.3 Faktorer som har betydelse för barns 
koncentrationsförmåga 

 

Inre och yttre stimuli är begrepp som är återkommande i resultatdelen. Barn med 

koncentrationssvårigheter är extra känsliga mot detta på grund av en oförmåga att 

distansera sig från det som sker runt omkring. Diamond (2005) menar att barn med 

koncentrationssvårigheter inte kan låta bli att lägga märke till olika intryck (a.a.). 

Inre och yttre stimuli är faktorer som förskollärarna ibland kan påverka. Inre stimuli 

kan exempelvis innebära att barnet är hungrig, trött, tänker på annat eller i övrigt 

disträ. Det framkommer i resultatet att miljöns utformning är av betydande roll när 

det kommer till barns förmåga att koncentrera sig. Genom att tänka på barnens 

placering, gruppkonstellationer och placering av föremål kan en del av yttre stimuli 

begränsas och därmed underlätta för koncentrationsförmågan. Tufvesson (2009) 

belyser att olika miljöfaktorer kan ha inverkan på barns förmåga att koncentrera sig 

på uppgifter. Författaren menar att de kan påverka både positivt och negativt 

beroende på hur de utformats (a.a.).  

 

Förskollärarna var även överens om att det ofta är fördelaktigt att arbeta i mindre 

grupper, då det främjar barnens förmåga att koncentrera sig som en produkt av den 

begränsade yttre stimuli. I mindre grupper finns också en ökad möjlighet att ge 

vuxenstöd och positiv uppmuntran, något som även det framkommer som viktiga 

aspekter i resultatet. Olsson och Olsson (2013) skriver att barnens hemmiljö är en 

yttre faktor som kan påverka barnens koncentrationsförmåga. Om barnet växer upp 

med en otrygg miljö utan någon tydlig struktur kan det leda till 

koncentrationssvårigheter (a.a.). 

 

Såväl Bohline (1986) som Conte m.fl. (1986) påvisar att för stora barngrupper, 

utdragna aktiviteter och tid på dygnet är faktorer som i allra högsta grad inverkar på 

barnens inre stimuli och därmed även på deras förmåga att fokusera. De menar också 

att kocentrationssvårigheter kan uppkomma i speciella situationer (a.a.). I 

resultatdelen går det att urskilja att många pedagogiska aktiviteter äger rum mellan 

tisdag och- torsdagsförmiddagar, då barnens koncentrationsförmåga upplevs vara 

bättre mellan frukost och lunch och avtar sedan framåt eftermiddagen. Tiden på 

dygnet är därmed en viktig aspekt att förhålla sig till i planeringen av aktiviteter.  

 

Vi kan tydligt urskilja att tid är ett upprepande mönster som tas upp i vår resultatdel 

och som förskollärarna hävdar har en inverkan på barns koncentrationsförmåga. Vi 

har inte kunnat finna någon tidigare forskning som styrker detta. Förskollärarna 

menar att det främst är på eftermiddagarna som barnens koncentrationsförmåga 

sviktar. Men vid närmare eftertanke kommer de även fram till att de finns barn som 

har svårare att koncentrera sig på morgonen och vår slutsats är då att det är väldigt 

individuellt. Tiden kan därför spela roll för koncentrationsförmågan, men det finns 

inga bevis för att en specifik tid på dygnet påverkar mer än någon annan. 
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6.4 Metoddiskussion 

 

Genom kvalitativa intervjuer får intervjuaren ta del av respondenternas åsikter och 

uppfattning kring ålagt problemområde eller fenomen. Det här innebär att det endast 

är respondenternas version som synliggörs och intervjuaren analyserar därefter 

materialet och får fram ett resultat. En annan metod som troligtvis hade gett ett annat 

resultat hade varit observationer. Genom att observera hur förskollärarna arbetar med 

barn med koncentrationssvårigheter hade vi fått en bild av hur de faktiskt går 

tillväga. Genom kvalitativa intervjuer kan vi aldrig fastställa huruvida förskollärarna 

faktiskt efterlever det de säger. Vårt resultat går inte heller att generalisera, då våra 

intervjuer enbart bygger på svar från sex olika källor. 

 

Nackdelen med observationer menar vi kan vara att forskaren kan påverka resultatet, 

då forskaren behandlar ett material taget ur en situation som denne själv valt att 

observera. För att få fram en så valid forskningsgrund som möjligt hade det enligt 

oss varit användbart med både kvalitativa intervjuer samt observationer, eftersom 

förskollärarnas tankar och tillvägagångssätt då hade kunnat ställas i relation till 

varandra.  

 

Valet av barngrupp menar vi också är en bidragande faktor till resultatet. Hade 

intervjuerna genomförts med förskollärare i förskoleklass tror vi att svaren skulle 

skilja sig avsevärt gentemot en förskollärare som arbetar med yngre barn. 

 

6.5 Slutsats 

 

Syftet med vår studie var att undersöka hur förskollärare identifierar barn med 

koncentrationssvårigheter på förskolan, vilka faktorer som har betydelse för 

koncentrationsförmågan samt hur förskollärarna ser på sitt arbetssätt. I studien 

framkommer att förskollärare främst identifierar koncentrationssvårigheter genom 

den motoriska överaktivitet och brist på fokus i aktiviteter och uppgifter som de 

uppvisar. Det framkommer även, dock i mindre grad att koncentrationssvårigheter 

också kan yttra sig genom passivitet då barnen ses som tillbakadragna och 

tankspridda. Dessa barn är dock svårare att identifiera och uppmärksammas därför 

mer sällan. Det framkommer även att en mängd olika faktorer har betydelse för 

barnens förmåga att kunna koncentrera sig. Det är bland annat miljöfaktorer i form 

av yttre stimuli, men också inre stimuli så som hunger och trötthet. Även hem – och 

skolmiljö kan spela roll samt många fler olika faktorer. Studien visar att 

förskollärares sätt att arbeta kring barn med koncentrationssvårigheter upplevs ha en 

betydande roll för att kunna hjälpa de här barnen, genom att inta barnens perspektiv, 

tillägna sig och ta tillvara på deras intressen, samt anpassa miljön utefter individernas 

behov.  

 

En slutsats är därmed att koncentrationssvårigheter kan yttra sig på flera olika sätt 

och det gäller därför för förskollärarna att inneha kunskap om olika uttryck, samt en 

förståelse för vad de signalerar. Om förskollärarna besitter en kunskap och förståelse 
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kring koncentrationssvårigheter kan de med stor sannolikhet komma att ha en 

betydande roll när det gäller att förenkla vardagen för barn med 

koncentrationssvårigheter samt deras vidare utveckling och lärande.  

 

6.6 Förslag till framtida forskning  

 

En intressant aspekt som framkom i resultatet var att flera förskollärare sett tendenser 

att det oftast är flickor som uppvisar ett passivt beteendemönster vid 

koncentrationssvårigheter, medan det oftast är pojkar som uppvisar det överaktiva 

rörelsemönstret. Det här är en intressant tanke som skulle kunna användas som ett 

forskningsområde. Det skulle även vara intressant att se hur könsfördelningen av 

koncentrationssvårigheter ser ut och om det är någon skillnad mellan antalet pojkar 

och flickor som uppvisar koncentrationssvårigheter.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Berätta vilka skillnader du ser på arbetssättet nu jämfört med när du började 

arbeta här? 

 Med vilka åldrar arbetar du med just nu? 

 När jag säger koncentration vad tänker du på då? 

 Har du barn i din grupp som har svårt att fokusera? 

 Vilka faktorer har betydelse för att ett barn ska kunna koncentrera sig. Ge 

exempel! (Ev. hur menar du då…) 

 Varför måste barn egentligen kunna koncentrera sig? 

 Vilka orsaker menar du att det kan finnas till att barnet har svårt att fokusera? 

Ge exempel! 

 Hur märker du att ett barn har svårt att koncentrera sig? 

 I vilka situationer tappar barnet fokus? Ge ex. Vad tror du det beror på? Vad 

gör du då? 

 Finns det några speciella situationer som gör det svårare för barn att 

koncentrera sig? Vilka i så fall? Ge exempel! Hur gör du i dessa situationer? 

 Hur gör du för att fånga barnens fokus? Ge exempel! Om det ändå inte 

fungerar hur gör du då? 

 Märker du någon skillnad under dagen? Vilka i så fall? 

 Har du några speciella strategier för att hjälpa barn som har svårt att 

koncentrera sig? Ge exempel! 

 Hur gör du när du ser att ett barn tappar koncentrationen? 

 Har du någon strategi för att hjälpa barnet att kunna fokusera igen? 
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Bilagor 

Bilaga B brev till respondenter 

 

Hej! 

Vi heter Niklas Johansson & Josefina Dahlin och läser sista terminen på 

förskollärarprogrammet. Det har nu blivit dags för oss att skriva vårt examensarbete 

och vi har då valt att rikta in oss på barn med koncentrationssvårigheter i förskolan. 

Vi kommer under arbetets gång att gå ut och göra intervjuer på förskolor och undrar 

om just DU är intresserad av att delta i en intervju. Intervjun kan komma at ta mellan 

30 till 60 minuter och den kommer att spelas in via ljudupptagning. Inspelningen 

kommer enbart användas för detta ändamål och all data kommer att raderas när 

studien är genomförd. Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och kan när som helst 

avbrytas. Önskar du ta del av intervjufrågorna på förhand går detta självklart bra. 

Vi har tänkt genomföra intervjuerna under vecka 40 och kan vara flexibla vad gäller 

dag och tid. Om du är villig att medverka så bestämmer du tid och plats. Vi 

garanterar full anonymitet och att allt sker konfidentiellt, då varken förskola, 

pedagoger eller barn kommer att namnges i arbetet. 

Vi hoppas att du har tid och lust att ställa upp då din medverkan är av yttersta vikt för 

oss och vår studie. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

 Josefina och Niklas 

 

 


