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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare och lärare arbetar för att främja delaktighet 

och lärande för barn och elever som uppvisar koncentrationssvårigheter i förskola och skola. 

Syftet var även att ta del av förskollärarnas och lärarnas berättelser om hur en god lärmiljö 

kan se ut för dessa barn och elever. En kvalitativ forskningsansats användes. Tio 

förskollärares och 12 lärares berättelser samlades in med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. Studien visade att förskollärare i förskola och lärare i skola erbjuder stödinsatser i 

form av enskilt inriktat stöd; anpassningar av undervisningsmaterial och hjälpmedel; 

återhämtning och tid för rörelselek för att främja koncentration, delaktighet och lärande för 

barn och elever som uppvisar koncentrationssvårigheter. Studien visade att en god lärmiljö för 

dessa barn och elever kännetecknas av struktur, ordning, förutsägbarhet, välkomnande 

atmosfär och flexibilitet. Studien visade att samtliga förskollärare och lärare önskade stöd av 

specialpedagog i arbetet med att erbjuda barn och elever med koncentrationssvårigheter en 

god lärmiljö i förskola och skola.  
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Förord 

Vi är tre studenter som skrivit detta arbete och gjort denna studie tillsammans. Att vara tre 

studenter har för oss varit mycket lärorikt och berikande, men stundtals även utmanande. En 

utmaning har varit att vi är bosatta i olika städer i Mellansverige, men vi har träffats så 

mycket som möjligt i framtagandet av denna studie. En annan utmaning är att vi kombinerar 

arbete i förskola eller skola med studier. Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som 

låtit oss ta del av deras berättelser. Stort tack till vår handledare Johanna Lundqvist som varit 

ett viktigt stöd under studiens framväxt. Vi måste också ge ett mycket varmt tack till våra 

familjer som varit väldigt tålmodiga och förstående när vi arbetet med denna studie.  
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Inledning 

Den här studien handlar om att förebygga och möta barn i förskola och elever i skola som 

uppvisar koncentrationssvårigheter. Den handlar särskilt om hur förskollärare i förskola och 

lärare i skola arbetar för att främja dessa barns och elevers koncentration, delaktighet och 

lärande. I studien intervjuas förskollärare och lärare om sitt arbete och vad de anser utgöra en 

god lärmiljö för barn och elever som uppvisar koncentrationssvårigheter. I samband med vår 

specialpedagogutbildning vid Mälardalens högskola har vi funderat över hur vi ska kunna 

stödja förskollärare och lärare, och hur vi ska kunna erbjuda, barn och elever i förskola och 

skola en bra utbildning, också de med koncentrationssvårigheter. Då vår bakgrund finns i 

både förskola och skola har det för oss varit relevant att ha med båda dessa skolformer i vår 

studie. Idag är det snarare en regel än ett undantag att någon eller några barn i varje 

förskolegrupp eller någon eller några elever i en skolklass uppvisar koncentrationssvårigheter 

och därför kan vara i behov av stödinsatser för att kunna koncentrera sig. Specialpedagogens 

uppgift i förskola och skola är att stödja barn och elever, men även att stödja förskollärare och 

lärare, så att alla barn och elever kan utvecklas i sitt lärande. I skollagen (2010:800) och i 

läroplanen (Skolverket, 2011) står det att alla barn och elever har rätt till det stöd de behöver. 

Förskollärare, lärare och specialpedagoger som möter barn och elever behöver kunskap och 

verktyg för att kunna skapa en god lärmiljö för att kunna möta alla barns och elevers behov, 

inklusive dem som har koncentrationssvårigheter. Detta är anledning till att denna studie 

behövs. Antalet barn på förskoleavdelningar i Sverige tycks öka. Läroplanen i förskolan har 

reviderats och högre krav ställs på den pedagogiska verksamheten samt på de verksamma 

pedagogerna i förskolan (Pramling Samuelsson, Williams, & Sheridan, 2015). Även antalet 

elever i svenska skolklasser ökar. Under hösten 2016 gick över 1 023 970 elever i 

grundskolan (Skolverket, 2017). Relativt många barn, uppskattningsvis mer än 40 procent, 

behöver stöd, tillfälligt eller över tid, i skolan (Giota & Emanuelsson, 2011). Förskollärare på 

en avdelning och lärare i en skolklass behöver möta behoven hos allt fler barn och elever. 

Skolverket (2016) konstaterar att det finns arbete kvar att göra när det gäller insatser för barn i 

behov av stöd eftersom elever med en funktionsnedsättning inte har lika goda villkor för 

lärande som övriga barn i skolan. När skolans lärmiljöer utformas så att de möter elevers 

behov behöver färre elever särskilt utformade insatser (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2017a). I studien används begreppet koncentrationssvårigheter och syftar då på barn och 

elever som enligt sina lärare uppvisar svårigheter med att behålla koncentrationen.  
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Bakgrund 

Bakgrunden i denna studie innehåller beskrivningar av internationella styrdokument och 

nationella dokument. Bakgrunden innehåller för studien relevant litteratur samt vetenskapliga 

studier om bland annat koncentrationssvårigheter, stödinsatser i förskola och skola, 

inkludering samt specialpedagogens roll. Vi lyfter även fram några internationella och 

nationella studier om koncentrationssvårigheter, samt teoretiska perspektiv på skolsvårigheter 

och koncentrationssvårigheter. De teoretiska ramverk vi använder oss av i vår studie är 

Response To Intervention (RTI) och Building Blocks. De förklarar hur olika typer av 

stödinsatser relaterar till varandra och hur förskollärare och lärare kan behöva arbeta för att 

underlätta för barn och elever i behov av stöd, till exempel för barn och elever som uppvisar 

koncentrationssvårigheter. 

Internationella och nationella styrdokument  

I Barnkonventionen (Unicef, 2009) som antogs av FN:s generalförsamling 1989, finns 

bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Det finns fyra grundläggande principer som 

alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn: Att alla barn har samma rättigheter 

och lika värde (artikel 2); att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut (artikel 3); att alla barn 

har rätt till liv och utveckling (artikel 6); och att alla barn har rätt att säga sin mening och få 

den respekterad (artikel 12).  

Salamancadeklarationen (1994) antogs i Spanien 1994. Där står skrivet att alla skolor ska ge 

plats för alla barn, även för dem som har fysiska, intellektuella, sociala, emotionella eller 

språkliga funktionsnedsättningar eller andra svårigheter. Det betyder att deklarationen anser 

att barn med koncentrationssvårigheter ska få gå på inkluderande skolor tillsammans med 

andra barn.  

Skollagen (2010:800) innehåller grundläggande bestämmelser för förskola och skola.  

I Skollagen står bland annat att barn har rätt till stöd: ”Barn som av fysiska, psykiska eller 

andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov 

kräver” (Skollagen, 2010:800, 8 kap 9§). Det står också att alla barn ska ges ledning och 

stimulans: 

 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 
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utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika 

kunskapskrav som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser (Skollagen, 2010:800, 3 kap 3§). 

 

Skolverket är en myndighet som har i uppdrag av regeringen att ta fram läroplaner och 

allmänna råd för förskolan och det obligatoriska skolväsendet. Förskolan är frivillig och har 

en egen läroplan med mål och riktlinjer (Skolverket, 2010). Skolan är obligatorisk för elever i 

grundskolan och har en läroplan med kunskapskrav och kursplaner i respektive ämne 

(Skolverket, 2011). I Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 2010) står att förskolan ska 

erbjuda en god miljö för utveckling och lärande, och särskilt uppmärksamma och hjälpa de 

barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. Verksamheten i förskolan ska anpassas 

till alla barn. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i det enskilda barnets 

utveckling och lärande. Det är därför viktigt att stöd ges till barn så långt som möjligt i den 

ordinarie verksamheten och inte via särlösningar (Skolverket, 2010). Därmed blir 

verksamheten en resurs för barn som tillfälligt eller varaktigt är i behov av stöd i sin 

utveckling. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 

(Skolverket, 2011) står att hänsyn skall tas till varje elevs förutsättningar och behov och att 

undervisningen skall anpassas därefter. Det finns olika vägar att nå målet och skolan har 

särskilt ansvar för elever som har svårt att nå målen för utbildningen. Skolan har som central 

uppgift att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt och då är en god lärmiljö 

grunden, men även att förebygga så att svårigheter inte uppstår (Skolverket, 2014b). I de 

allmänna råden (Skolverket, 2014a) står skrivet om extra anpassningar och särskilt stöd för 

elever i skolan. Undervisningen i skolan ska möta alla elevers behov och anpassas efter de 

elever som finns där genom ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd (Figur 

1).  
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Notera. Modellen är framtagen av logoped Ida Rosqvist utifrån Skolverkets stödnivåer i skolan. 

Figur 1. Stödnivåer inom skolan (Rosqvist, 2016, ”Som skollogoped ser mitt uppdrag”, stycke 

5).  

 

Alla barn och elever ska ges ledning och stimulans i förskola och skola. Det betyder att 

verksamheten i förskola och skolan ska organiseras och struktureras så att barn och elever får 

förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Extra anpassningar 

är stöd som ges inom ramen för den vanliga undervisningen för att eleven ska få en mer 

tillgänglig undervisning. De kan innebära att hjälpa eleven via ett särskilt schema över 

skoldagen, att ge extra tydliga instruktioner och enstaka specialpedagogiska insatser 

(Skolverket, 2014b). Något formellt beslut behöver inte tas när det gäller att ge eleven extra 

anpassningar, men de ska dokumenteras. Om de extra anpassningarna inte anses tillräckliga 

ska rektor se till att en utredning skyndsamt genomförs, i vilken det ska framgå om eleven är i 

behov av särskilt stöd eller inte. Det är i utredningen viktigt att förstå när svårigheterna 

uppstår, varför de uppstår och vilka stödinsatser eleven är i behov av. Särskilt stöd är insatser 

av mer ingripande karaktär och handlar om stöd när eleven har betydande svårigheter att 

tillgodogöra sig undervisningen. Det kan innebära enskild undervisning under en längre tid 

eller placering i speciell undervisningsgrupp (Skolverket, 2014a).  

Koncentrationssvårigheter 

Kadesjö (2011) förklarar koncentrationssvårigheter som svårigheter att rikta 

uppmärksamheten och sortera de intryck som finns runt omkring. Detta medför att personer 
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med koncentrationssvårigheter tar in alltför många intryck både auditivt, visuellt och 

känslomässigt, vilket påverkar deras möjlighet till koncentration negativt.  

Kadesjö (2011) beskriver tre olika typer av koncentrationssvårigheter; primära, sekundära 

och situationsbundna. Primära koncentrationssvårigheter är varaktiga och de tar sig uttryck i 

flera olika typer av situationer och relationer. De har svårigheter med koncentration över tid, 

och behöver mycket omsorg, stimulans och tydlighet: ”-Barn med primära 

koncentrationssvårigheter är barn som ser ut som vilka barn som helst och som behöver det 

som alla barn behöver; kärlek, tålamod, stimulans och tydlighet, men kanske så mycket mer 

av allt detta” (Kadesjö 2011, s.25). Dessa primära svårigheter kan ibland innefatta motoriska 

svårigheter och rastlöshet. Barn och elever med primära koncentrationssvårigheter har svårt 

att rikta uppmärksamheten på en uppgift, hålla fast vid den och stänga ute saker och händelser 

i omgivningen: Några vanliga uttalanden om dessa barn (elever) är följande (Kadesjö 2011, s 

.54): ”Alla barn med koncentrationssvårigheter har svårt för situationer som innebär att 

vänta”, ”Han måste alltid ha något att göra”, ” Allt ska hände med en gång”, ”Han kan bara 

inte vänta”. Sekundära koncentrationssvårigheter är mer tillfälliga och kan vara en reaktion på 

en omständighet i barnets/elevens miljö. De kan visa sig som vantrivsel, depressivitet, stress 

eller aggressivitet. Det finns även barn och elever som kan bli passiva eller drömmande i en 

situation som påverkar deras koncentration negativt. Situationsbundna 

koncentrationssvårigheter inträffar då en uppgift eller situation inte överensstämmer med 

barnets förmåga, erfarenhet eller förutsättningar intellektuellt. Elever som har 

koncentrationssvårigheter kan ha svårt att skapa struktur i sitt skolarbete och svårigheter att 

arbeta tillsammans, men även att arbeta på egen hand (Gerrbo, 2012). De kan också vara 

auditivt och visuellt lättavledda (Gerrbo, 2012). Koncentrationssvårigheter kan förknippas 

med funktionsnedsättningen, Attention Deficit Hyper Activity Disorder, (ADHD), (Olsson & 

Olsson, 2013) och med inlärningssvårigheter. Barn och elever som har både 

inlärningssvårigheter och ADHD, det vill säga koncentrationssvårigheter, kan ha det extra 

svårt att lära sig saker och det kan vara en utmaning för läraren att hjälpa dessa barn och 

elever (Gal, Schreur, & Engel-Yeger, 2010; Kutscher, 2016). Den största utmaningen för barn 

och elever med koncentrationssvårigheter uppkommer i de skolår då det ställs högre krav på 

flexibilitet och självständigt arbete. Det är därför viktigt att skolan är flexibel och använder 

varierande arbetssätt som passar alla elever (Duvner, 1998; Gillberg, 2013). Många lärare 

tycker att de saknar den kunskap de behöver för att på bästa sätt arbeta med elever som har 

koncentrationssvårigheter (Honkasilta, Sandberg, Närhi, & Jahnukainen, 2014).  
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Skydds- och riskfaktorer hos barn och elever i förskola och skola 

Skyddsfaktorer ökar en persons motståndskraft för ohälsa och negativa påverkningar och kan 

vara koncentrationsförmåga, ett stabilt humör, en god social förmåga och en känsla av 

sammanhang och tillhörighet (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017b). Ytterligare en 

skyddsfaktor för ohälsa och negativa påverkningar är ett tryggt förhållande till förskolan och 

skolan, såsom en bra relation med en lärare. Elever med koncentrationssvårigheter som har 

svårt att planera och genomföra aktiviteter behöver lärare som bryr sig om dem (Honkasilta, 

Sandberg, Närhi & Jahnukainen, 2014). Även goda kamratrelationer som innefattar 

kamrathandledningar, och föräldrars förmåga till vägledning vad gäller barns och elevers 

beteende (Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit, 2007) är viktiga skyddsfaktorer. Mitchell (2015) 

menar att alla barn och elever gynnas av kamrathandledning både vad gäller akademiska 

prestationer i skolan och den sociala utvecklingen. Social kompetens och ett gott förhållande 

till sina kamrater, kan främja mentalt välbefinnande (Hellblom Thibblin, 1999; Henricsson & 

Rydell, 2006). Kamrathandledning innebär att barn och elever lär av varandra.  

Bristande social kompetens och bristande självkontroll kan vara riskfaktorer, eftersom de kan 

öka sannolikheten för att utveckla ett beteendeproblem (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2017b). Även brister i den språkliga förmågan, inlärningssvårigheter, lågt självförtroende och 

en låg tolerans kan anses vara riskfaktorer (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017b) för 

ohälsa och utveckling. Ett hetsigt temperament, utagerande beteende, hyperaktivitet och 

bristande social kompetens hos elever ser även Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007) som 

riskfaktorer i skolan och till att koncentrationssvårigheter uppstår. Ytterligare riskfaktorer kan 

vara stora klasser och för lite resurser i form av lärartäthet, vilket i sin tur kan bidra till att 

elever med svårigheter i skolan ökar eftersom ett förebyggande arbete inte hinns med (Hjörne 

& Evaldsson, 2012). Det kan också vara så att motivationen är för låg och att det utgör en 

riskfaktor för utvecklingen i skolan. Elever kan behöva tydliga mål för att känna motivation: 

”Koncentration och motivation hör ihop. Om elever inte känner sig motiverade att genomföra 

en uppgift har de också svårare för att koncentrera sig på den” (Jakobsson & Nilsson 2011, 

s.287). 

Stödinsatser i förskola och skola 

Förskolan och skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och är ålagda att utforma verksamheten 

efter alla barn och elevers behov (Skolverket, 2014a). Lundqvist (2016) menar att stödinsatser 

kan vara en bro till delaktighet och lärande. Barn i behov av stöd under tidiga skolår kan 
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behöva materiellt och relationellt integrerat stöd (Lundqvist, 2016). Det kan också behöva en 

till en- träning, stöd av logoped eller en utökad tid i förskolan, enligt Lundqvist. Rörelse i 

olika former i klassrumsmiljön kan gynna elever med koncentrationssvårigheter och bidra till 

bättre stresshantering, enligt Mulrine, Prater och Jenkins (2005). Lugn musik i klassrummet är 

ytterliga exempel som kan bidra till ökade förutsättningar i undervisningsmiljön (Foran, 

2009).  Stödinsatser är viktiga: Individuellt stöd och anpassningar av lärmiljöer bidrar till 

inkludering menar Lutz (2010). Anpassningar, särskilt stöd och genomtänkt fördelning av 

resurser bidrar även till utveckling för barn och elever (Lindqvist, 2013). Lärare med struktur 

och ett väl valt pedagogiskt arbetssätt kan vara avgörande för om eleven ska lyckas i 

undervisningsmiljön eller inte (Graham, 2006; Hattie, 2012). Läraren kan behöva prata med 

barnet och eleven om stödinsatser. En lärare kan i dialog med barnet/eleven hitta lösningar 

och han eller hon arbetar då utifrån ett lösningsinriktat förhållningssätt (Hejlskov-Elvén, 

2014). Läraren kan även utgå från barnet och dess specifika svårigheter och än viktigare, dess 

starka sidor för att eleven ska lyckas i undervisningsmiljön (Juul, 2005). Elever i behov av 

stöd erbjuds ofta individrelaterade åtgärder i form av färdighetsträning och i många fall är de 

lösningar som erbjuds kompensatoriska åtgärder och utgår från elevens svaga sidor (DuPaul 

& Jimerson, 2014; Isaksson, 2009). Tre av fyra elever får undervisning utanför klassrummet, 

enskilt eller i mindre grupp (Haug, 2014).  

Internationell och nationell forskning 

Nedan presenteras internationell och nationell forskning om barn och elever som uppvisar 

koncentrationssvårigheter i förskolan och skolan, och som handlar om hur lärmiljöer har 

anpassats för dessa barn och elever. I vårt arbete har vi valt att lyfta fram några studier som 

tangerar vårt syfte om hur förskollärare i förskola och lärare i skola arbetar för att främja 

delaktighet och lärande samt skapa goda lärmiljöer för barn och elever som uppvisar 

koncentrationssvårigheter.  

Sandberg, Norling och Lillvist (2009) har undersökt förskollärares syn på tidiga insatser för 

barn i behov av särskilt stöd på 38 förskoleavdelningar. Förskollärarna i studien beskriver 

vilket stöd de ger barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Forskarna presenterar två 

perspektiv: Ett perspektiv är att förskollärarna inte gör något unikt för barn i behov av särskilt 

stöd. I det andra perspektivet pekar förskollärarna ut specifikt stöd. Stödet består av bland 

annat anpassningar i den fysiska lärmiljön, tal- och språkstöd samt stöd i den motoriska 

utvecklingen hos barnen. Resultatet av studien visar att det finns olika medvetande hos 
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förskollärarna om hur de ska arbeta för att stödja barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Det 

framkommer också att det finns en variation kring vilka insatser som görs på avdelningarna. 

Lundqvist, Allodi och Siljehag (2015) har undersökt hur några förskollärare på åtta förskolor 

möter barn i behov av stöd i förskolan. De har tittat på barnen utifrån tre behovskategorier; 

visst stödbehov, omfattande stödbehov och mycket omfattande stödbehov. Studien visar att 

alla barn i behov av stöd kan behöva materiellt och relationellt integrerat stöd, och att de i 

behov av lite mer stöd också kan behöva en till en- träningar, behandling av logoped och en 

utökad tid i förskolan. Materiellt integrerat stöd kunde vara en tidtagare för att visa tid för 

barnen, steg för steg guide för att visa i vilken ordning ytterkläder ska tas på för utomhuslek 

och individuella dagsscheman som visar dagens innehåll. Personalen delade även upp barnen i 

mindre grupper. Det visade sig att barn i och utan stödbehov hjälper varandra både i inlärning 

och vid lek. Det framkommer att stödet till barnen i förskolorna kunde bero på var förskolan 

var placerad, vilka och hur många lärare som arbetade med barnen, lärarnas kompetens och 

erfarenheter samt vilket förhållningssätt de intog.  

Tufvesson (2007) har undersökt skolmiljön för elever med bland annat 

funktionsnedsättningen ADHD. Hon menar att den pedagogiska atmosfären runt elever med 

koncentrationssvårigheter är viktig. Det är också viktigt vilka metoder som används i 

klassrummet. Att eleven har en egen plats med möjlighet till avskildhet är att föredra. Elever 

med koncentrationssvårigheter mår vanligtvis bra av en till en-undervisning och att få 

möjlighet att sitta enskilt i till exempel ett grupprum. Att arbeta i grupp kan enligt Tufvesson 

vara besvärligt för elever med koncentrationssvårigheter då många har svårigheter med social 

interaktion.  

Gerrbo (2012) har undersökt den specialpedagogiska praktiken i en skola för alla. Han anser 

att skolsvårigheter uppstår där samspelet brister. Han lyfter fram en rad stödåtgärder som kan 

ges i skolan. Dessa stödåtgärder är bland annat undervisning och kommunikation, en till en- 

undervisning, uppgifts- och kravanpassning samt regelavvikelser och undantag. Vidare menar 

han att en omgruppering i klassrummet, förberedelser, en vidgning av klassens förståelse för 

att alla elever inte är lika, samt handledning för lärare tillsammans med en specialpedagog är 

viktiga stödåtgärder.  

Velasquez (2012) har studerat en särskild undervisningsgrupp för elever med diagnosen 

ADHD. Fokus i studien låg på aktiviteter och relationer mellan eleverna och lärarna. 

Velasquez konstaterar att elevernas beteenden ofta blir tolkade så att beteendet påvisar 

elevens svårigheter samt att det tillskrivs elevens personlighet. Lärarna anser sig ha rätten att 
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tolka situationerna som uppstår och olika typer av maktkamper som utspelas i undervisningen. 

När elevens respons inte motsvarar lärarens förväntningar så förekom det att elever blir 

utvisade ut ur klassrummet. För att få en större förståelse och för att möta dessa elever på ett 

bättre sätt är det värdefullt att analysera de processer som pågår i undervisningen samt att ta 

del av elevens tankar om dessa.   

Lärmiljöns olika dimensioner 

En lärmiljö består av olika dimensioner. Lärmiljöer kan beskrivas utifrån fysiska, pedagogiska 

och psykosociala dimensioner. Den fysiska lärmiljön kan exempelvis utgöras av barnens och 

elevernas lokaler, dess möbler och inredning samt ljud- och ljusmiljö (Sveriges Kommuner 

och landsting, 2017a). Den fysiska lärmiljöns kvalitet spelar en avgörande roll för barn och 

elever med koncentrationssvårigheters prestationer och trivsel i utbildning (Mitchell, 2015). 

Den pedagogiska lärmiljön innefattar olika arbetssätt och metoder, tydlighet och struktur 

genom exempelvis ett schema eller ett bildstöd, extra anpassningar eller särskilt stöd samt 

kompensatoriska hjälpmedel (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017a). Den psykosociala 

lärmiljön handlar om det sociala klimatet, trygghet och gemenskap samt bemötande och 

relationer mellan lärare, övrig personal och elever (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2017a). En positiv inlärningsmiljö ska inte enbart fokusera på kunskapsinhämtning utan även 

på att utveckla sociala kompetenser (Johansen, Little, & Akin-Little, 2011). Det finns en del 

att arbeta med enligt Skolverket (2016) när det gäller att erbjuda lärmiljöer som är tillgängliga 

fysiskt, pedagogiskt och psykosocialt. Det arbetssätt som används kan vara avgörande för 

elevers delaktighet och lärande, och det är en pedagogisk utmaning att skapa lärandemiljöer 

där alla elever får det stöd de behöver, menar Jakobsson och Nilsson (2011). Att lärare har 

kunskap om och färdigheter i att på ett positivt sätt hantera utmaningarna i 

klassrumsundervisningen är ett viktigt inslag i lärmiljön för både elever och lärare (Beaman, 

Wheldall, & Kemp, 2007).  

Inkludering 

Inkludering handlar om att barn med och utan stödbehov utbildas tillsammans, att olikheter 

uppskattas och att stödinsatser erbjuds så att alla barn/elever kan utbildas tillsammans 

(Lundqvist, 2016). En viktig förutsättning för en inkluderande undervisning är högkvalitativa 

lärmiljöer där hänsyns tas till alla elever och där förutsättningar för lärande erbjuds (Olsson & 

Olsson, 2013). Det kan, enligt Olsson och Olsson, innebära att skapa en strukturerad lärmiljö, 

där delar av ett klassrum har en bestämd funktion och där eleven har en bestämd plats. 
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Faktorer som kan möjliggöra inkludering (Nilholm, 2006) är tydligt ledarskap, engagemang, 

lärares attityder, gott samarbete och lärares förmåga till anpassningar. Inkluderande lärmiljöer 

handlar om att göra det som traditionellt ses som anpassningar till en naturlig del av 

undervisningen för alla elever (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017a). Faktorer som 

bidrar till inkluderande lärmiljöer kan vara goda relationer mellan skolan, eleven och 

vårdnadshavarna, struktur genom tydlig inledning och avslutning vid varje lektion, elevernas 

placering i klassrummet, varierande arbetssätt och metoder, digitala hjälpmedel och 

tidshjälpmedel samt strukturella överenskommelser (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2017a). 

Specialpedagogens roll i förskola och skola 

I utbildningens mål för specialpedagogprogrammet på Mälardalens högskola, kan man läsa att 

en specialpedagog ska medverka till att undanröja svårigheter och hinder i olika lärmiljöer; 

och stödja utveckling av det pedagogiska arbetet inom förskola eller skola med målet att möta 

behov hos alla barn och elever. Specialpedagogen har även en viktig roll i elevhälsan. I 

elevhälsan ska det finnas en samsyn på barns och elevers lärande och utveckling och 

elevhälsan har ett särskilt ansvar för barn och elever i behov av särskilt stöd (Lundin, 2014). 

Hjörne och Säljö (2013) menar att syftet med elevhälsan är att kunna stärka elevernas hälsa. I 

elevhälsan sker ett kollektivt lärande och där beslutas om hur man ska använda skolans 

resurser. I specialpedagogens uppdrag ingår därtill att ha olika samtal, såsom rådgivning och 

handledning med pedagoger och föräldrar, men även med barn och elever (Wächter, 2001). 

När pedagoger upplever problem i sitt arbete kan handledning ges som stöd av 

specialpedagogen (Bladini, 2004; 2011). I handledningssamtalen beskrivs verkligheter och 

utifrån dessa görs reflektioner för att stimulera eventuella behov av förändringar i 

pedagogernas handlande. Observationer är ett arbetsverktyg som kan hjälpa till att utveckla 

lärmiljöer (Bjørndal, 2005), och kan till exempel användas av specialpedagoger. En 

observation kan genomföras på olika sätt och den kan avslutas med en återkoppling. 

Återkopplingen ska ha fokus på vad som kan förändras och åtgärdas i den pedagogiska miljön 

samtidigt som positiva intryck ska lyftas i det som observerats enligt Bjørndal (2005). 

Perspektiv på koncentrationssvårigheter  

Förklaringar till att svårigheter och problem kan uppstå inom förskola och skola kan sökas 

både hos barnet och i lärmiljön (Hjörne & Säljö, 2004; Lutz, 2010; Nordin Hultman, 2004). 

Istället för att förändra generella förutsättningar, som personaltäthet och barngruppernas 
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storlek, ses ofta barnet som problembärare (Lutz, 2010). Hjörne och Säljö (2004) menar att 

elevhälsoteam i skolan lägger större fokus på elevens beteende än på pedagogerna och den 

omkringliggande miljön runt eleven. Alltför stor vikt läggs enligt dem på att diagnostisera 

eleven i stället för att tillrättalägga och anpassa undervisningen så att alla elever får 

förutsättningar att lyckas. Inom specialpedagogiken kan man se möjligheter och svårigheter 

på skolproblem utifrån olika perspektiv (Ahlberg, 2013; Emanuelsson, Persson, & 

Rosenkvist, 2001). I ett individinriktat perspektiv ses elevens svårigheter som någonting som 

ligger hos eleven (Ahlberg, 2013). Det är eleven som har ansvar för de svårigheter som kan 

uppstå i skolan (Emanuelsson, Persson, & Rosenkvist, 2001). Skolorna utgår ofta från ett 

individperspektiv och svårigheter söks hos individen (Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck 

Åkesson, & Granlund, 2010; Skolverket, 2015). I ett relationellt perspektiv söker man 

förklaringar till skolproblem i mötet mellan eleven och den omgivande miljön (Ahlberg, 

2013). Svårigheter uppstår i relationen mellan individen och omgivningens krav. Ett stort 

fokus läggs på pedagogiken och miljön, i förskolan och skolan (Emanuelsson, Persson & 

Rosenkvist, 2001). För att kunna möta varje elev på bästa sätt behöver skolan enligt Ahlberg 

(2013) inta ett relationellt perspektiv. Det innebär att mötet mellan eleven och omgivningen 

behöver analyseras och förändras. Specialpedagogen bör inta ett relationellt perspektiv och se 

barn och elever i samspel med andra och den omkringliggande miljön (Isaksson, 2009). 

Skolsvårigheter kan enligt Isaksson (2009) ses som ett samspel mellan individ och miljö och 

att skapa förutsättningar för inkludering blir hela skolans ansvar. Olsson och Olsson (2013) 

menar att specialpedagogiken ska flytta fokus från individens svårigheter och istället titta på 

samspelet mellan de som arbetar med problemet. Istället för att se eleven som problembärare 

ska ansvaret läggas på skolan och läraren.  

Sammantaget visar rapporter och forskning att personer med koncentrationssvårigheter kan ta 

in alltför många intryck auditivt och visuellt, samt känslomässigt. Det kan påverka deras 

möjlighet till koncentration negativt. Det finns lärare som saknar den kunskap de behöver för 

att hjälpa och stödja elever med koncentrationssvårigheter. Det finns fler studier som visar 

vilket stöd som barn i svårigheter kan behöva, till exempel materiellt och relationellt 

integrerat stöd och en till en-undervisning/träning. Skickliga lärare med struktur och ett väl 

valt pedagogiskt arbetssätt kan vara avgörande för elevers delaktighet och lärande och för om 

de ska lyckas i skolan. Förklaringar till att svårigheter och problem kan uppstå i förskola och 

skola kan sökas både hos barnet och i lärmiljön. Det finns en hel del att göra när det gäller 

förutsättningar för att erbjuda lärmiljöer som är tillgängliga fysiskt, pedagogiskt och 
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psykosocialt för elever med koncentrationssvårigheter. Specialpedagogen kan stödja 

utvecklingen av det pedagogiska arbetet på förskolan eller skolan genom handledning, med 

målet att möta behovet hos alla barn och elever och flytta fokus från individen och istället titta 

på samspelet mellan individen och miljön. 

Teoretiska ramverk om stödinsatser i förskola och skola 

Här presenteras två teorier som utgör ramverk för studien. De bidrar med beskrivningar om 

hur förskollärare i förskola och lärare i skola, genom stödinsatser (interventioner) av olika 

steg kan underlätta för barn och elever i behov av stöd, till exempel för dem som uppvisar 

koncentrationssvårigheter. Det finns likheter mellan dessa två ramverk, till exempel att de 

utgår från interventioner i gruppen/klassen till att ge mer individuellt stöd till vissa barn och 

elever.   

Response To Intervention, RTI 

Response To Intervention (RTI) är en teori och modell som visar olika typer av stödinsatsers 

relation till varandra och som ger läraren verktyg för att tidigt upptäcka elever som riskerar att 

få inlärningssvårigheter eller ett problembeteende. Modellen innebär att man följer framstegen 

hos alla elever i en klass och identifierar elever vars nivå och prestationstakt ligger under 

klasskamraternas. Läraren bedömer systematiskt hur elevernas prestationer påverkas av de 

anpassningar som görs i undervisningen. RTI-modellen fokuserar på resultat och utvärdering 

av interventioner. Modellen består av tre nivåer1 (Figur 2), där man i varje nivå genom olika 

interventioner ger mer intensiv och individualiserad undervisning (Mitchell, 2015): Nivå 1, 

(Tier1) utgör den grundläggande klassrumsundervisningen och fokuserar på stöd och 

gruppinsatser inom klassens ram för alla elever. De ses vanligen som förebyggande. På nivå 1 

undersöks alla elevers framsteg genom screening för att identifiera eventuella elever som 

ligger i riskzonen (Mitchell, 2015). Elever som upplevs ligga i riskzonen, får extra stöd i 

klassrummet. Efter en tid görs en utvärdering av de elever som fått extra stöd under 

skoldagen. Om eleven fortfarande visar sig ha svårigheter, får eleven gå vidare till nivå 2 (RTI 

Action Network, 2015, “What is RTI”, stycke 5). Nivå 2, (Tier2) innebär kompletterande 

undervisning för elever som inte har svarat på ordinarie undervisning och extra stöd som 

erbjudits i klassrummet (Mitchell, 2015). På denna nivå kan eleverna arbeta under en längre 

tid, men inte längre än ett läsår. Eleverna får riktade interventioner i små grupper om två till 

                                                           
1 Det engelska ordet ”Tier” är synonymt med det engelska ordet ”Level”, vilket kan översättas till det svenska 
ordet ”Nivå”. 
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fyra elever. Här ansvarar klasslärare och speciallärare för stödinsatserna (RTI Action 

Network, 2015, “What is RTI”, stycke 6). På nivå 3, (Tier3) bedrivs undervisning utifrån 

intensiv intervention. På denna nivå undervisas elever som har stora svårigheter och som inte 

har svarat tillräckligt bra på tidigare insatser. Eleverna kan uppvisa både inlärningssvårigheter 

samt sociala och beteendemässiga svårigheter (Mitchell, 2015). Eleverna kräver mer riktade 

insatser enskilt eller i liten grupp, med stöd av speciallärare. Elever som inte svarar på insatser 

på nivå 3, kan utredas för fortsatt skolgång i specialklass (RTI Action Network, 2015, “What 

is RTI”, stycke 7).  

  

 

Notera. Nivå 1: Klassrumsintervention (stödinsatser i klassrummet), screening, undervisning utifrån 

olika utvecklingsnivåer och inlärningsstilar. Nivå 2: Intervention i små grupper (stödinsatser i mindre 

grupp). Nivå 3: Individualiserad och intensiv intervention (en till en- undervisning). Översättningarna 

har skett i samråd med handledare. 

Figur 2. Response to Intervention (Moving with math, 2017, “Response to Intervention (RTI) 

is an educational,” stycke 1).   

 

Building Blocks 

Building Blocks är en teori och modell som förklarar olika typer av stödinsatsers relation till 

varandra och hur förskollärare och lärare kan identifiera och stödja elever med 

funktionsnedsättningar i förskolan (Sandall & Schwartz, 2008). Teorin bygger på forskning 

om inkluderande förskolor. I arbetet med barn som behöver stöd i undervisningen är det enligt 

dem viktigt med lärares engagemang, tydlighet och en positiv relation till barnet. Det uppstår 

många utmaningar för lärare i undervisningen vilka kan handla om beteenden som barn 
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uppvisar till följd av koncentrationssvårigheter. Samarbete mellan olika yrkeskategorier 

behövs också kring barn i behov av stöd för att undervisningen ska bli ännu mer inkluderande 

och lärorik. Lärare behöver arbeta kontinuerligt med identifikation, planering och val av 

lämpliga lärmetoder för att barnen ska bli inkluderade och trivas på förskolan. Building 

Blocks innehåller fyra olika byggstenar som behövs för att realisera en inkluderande förskola. 

En inkluderande förskola behöver ha god övergripande kvalitet och olika typer av stödinsatser 

(Figur 3): På nivå a, (High-quality early childhood program) erbjuder läraren ett tryggt, 

intressant och engagerande klassrum för barnen och en balans mellan olika typer av 

aktiviteter. På nivå b, (Curriculum modifications and adaptations) gör läraren tillsammans 

med övriga kollegor anpassningar i lärmiljön för att öka möjligheten för barn som uppvisar 

svårigheter, att delta. Det kan innebära att implementera bildstöd, individuellt schema eller att 

erbjuda fysiskt stöd i form av fotstöd eller sittkudde till barn och elever. På nivå c, (Embedded 

learning opportunities) ökar och förbättrar läraren förutsättningarna för inlärning i den 

ordinarie undervisningen, genom strukturerat arbete och riktade insatser, där barnens intressen 

tas till vara. Det kan ske genom att läraren medvetet ställer frågor till barnen, handleder 

barnen i att följa regler i lekar eller ger dem möjlighet att arbeta i en mindre grupp. På nivå d, 

(Explicit, child-focused instructional strategies) ges barnet individuellt stöd och träning 

utifrån sina behov. Här är kollegialt arbete viktigt för att få alla involverade i barnets 

svårigheter och för att hjälpas åt att hitta vägar till barnets lärande. Det kan vara att barnet får 

individinriktat stöd i form av handledning vid lek med kamrater, stöd att öka sitt ordförråd i 

träningar, stöd vid toalettbesök eller stöd vid av- och påklädning.  

 

Notera. J. Lundqvist (personlig kommunikation, 9 maj, 2017) översätter dessa på följande sätt: (a) en 

högkvalitativ lärmiljö; (b) modifieringar och anpassningar av lärmiljöer; (c) integrerade 

inlärningsmöjligheter; och (d) explicita, barn-fokuserade undervisningsstrategier.  

Figur 3. The Building Blocks framework (Sandall & Schwartz, 2008, s.12) 



 20 

Syfte och frågeställningar  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur några förskollärare i förskola och lärare i skola arbetar 

för att främja koncentration, delaktighet och lärande för barn och elever som uppvisar 

koncentrationssvårigheter. Syftet med studien är även att få ta del av dessa lärares berättelser 

om hur en god lärmiljö kan se ut i förskolan och skolan för barn och elever med 

koncentrationssvårigheter samt hur de anser att specialpedagogens roll kan se ut.   

Frågeställningar: 

 Vilka stödinsatser beskrivs implementeras av förskollärarna och lärarna i 

undervisningen i förskola och skola för att främja delaktighet och lärande hos barn 

med koncentrationssvårigheter?  

 Hur kan en god lärmiljö se ut för barn och elever som uppvisar 

koncentrationssvårigheter, enligt förskollärarna och lärarna? 

 Vilken roll anser förskollärarna och lärarna att specialpedagogen kan ha i deras arbete 

med att förebygga och möta koncentrationssvårigheter? 

Metod 

I den här delen kommer studiens process att presenteras. Vi beskriver val av metod, urval, 

datainsamling, tillförlitlighet och etiska överväganden samt hur vi genomfört vår dataanalys.  

En kvalitativ forskningsansats 

I studien används en kvalitativ forskningsansats. Kvalitativ analys kan ha flera syften (Fejes 

& Thornberg, 2015). Ett syfte kan vara att sätta fokus på personliga erfarenheter, exempelvis 

förskollärares och lärares upplevelser och föreställningar om koncentrationssvårigheter i 

förskola och skola. Ett annat syfte kan vara att beskriva ett fenomen på djupet, exempelvis 

stödinsatser i förskola och skola. Backman (2008) menar att ett kvalitativt synsätt riktar 

intresset mot individen och hur den tolkar sin verklighet. I den här studien riktas intresset mot 

förskollärare i förskola och lärare i skola och hur de beskriver sitt arbete för att främja 

delaktighet och lärande för barn och elever som uppvisar koncentrationssvårigheter. Vi anser 

att en kvalitativ forskningsansats passar vår studie väl eftersom vi vill få del av förskollärares 

och lärares erfarenheter av stödinsatser i förskola och skola samt att kunna beskriva likheter 

och skillnader i erfarenheter. Urval till en kvalitativ studie kan göras utifrån att tanken är att få 
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fram variation mellan de individer som deltar (Kvale & Brinkman, 2014). I den här studien 

deltar både förskollärare och lärare. 

Urval av förskollärare och lärare 

I studien genomfördes intervjuer med verksamma förskollärare i förskola och lärare i skola. 

Totalt tio förskollärare och 12 lärare deltar (N=22). Urvalet gick till på följande sätt: Vi 

kontaktade förskolechefer och rektorer på några förskolor och skolor i mellersta Sverige, via 

telefon eller besök, för att få deras medgivande att kontakta förskollärare och lärare i den 

aktuella verksamheten. Därefter kontaktade vi de utvalda respondenterna som tackat ja till att 

ställa upp på våra intervjuer, via telefon eller personlig kontakt. 22 förskollärare/lärare 

tackade ja till att delta i studien och skrev under missivbrevet. I missivbrevet (bilaga 1) 

beskrivs syftet med studien, hur datainsamling skulle gå till, samt kontaktuppgifter till de 

ansvariga i studien. Det skulle vara legitimerade förskollärare och lärare eftersom vi anser att 

en pedagogisk utbildning är en förutsättning för att kunna ge alla barn och elever en bra 

undervisning och utbildning. Anledningen till att både förskollärare och lärare tillfrågades var 

att vi ville få del av en variation av erfarenheter mellan individer som deltar. Förskollärarnas 

och lärarnas utbildning, yrkesår och arbetsplats redovisas i tabell 1. Tabell 1 visar att våra 

respondenter bestod av förskollärare i förskolegrupp med barn i åldern 3-5 år, förskoleklass 

samt lärare i grundskola år 1-6. Den visar även att respondenterna arbetade på fyra olika 

förskolor (A, B, C och D) och på fem olika skolor (E, F, G, H och I). 
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Tabell 1. Översikt över deltagande förskollärare och lärare, deras arbetsplats, ålder på 

barn/elever de arbetar med, deras grundutbildning och antal år i yrket. 

Respondent Arbetsplats Ålder på barn/elev Utbildning Yrkesår 

F1 A: Förskola 3-4 år 3-4 år Förskollärare 18 år 

F2 C: Förskola 5 år 5 år Förskollärare 26 år 

F3 A: Förskola 4-5 år 4-5 år Förskollärare 12 år 

F4 B: Förskola 3-4 år 3-4 år Lärare tidigare åldrar 4,5 år 

F5 A: Förskola 5 år 5 år Förskollärare 23 år 

F6 A: Förskola 4-5 år 4-5 år Förskollärare 17 år 

F7 E: Förskoleklass 6 år Förskollärare 26 år       

L8 E: Skola år 5 11 år Grundskollärare 1-7 Sv/So 17 år 

L9 E: Skola år f-3 6-9 år Grundskollärare 1-7 Sv/So  18 år 

L10 E: Skola år 2 8 år Grundskollärare 1-7 Sv/So  23 år 

L11 E: Skola år 4 10 år Grundskollärare 1-7 Sv/So  15 år 

L12 E: Skola år 3-6 9-12 år Grundskollärare 1-7 Ma/No 12 år 

L13 F: Skola år 6 12 år Grundskollärare 1-7 Ma/No  17 år 

L14 G: Skola år 2 8 år Grundskollärare 1-7 Sv/So 17 år 

L15 G: Skola år 1 7 år Grundskollärare 1-7 Ma/No 14 år 

L16 F: Skola år 4 10 år Grundskollärare 1-7 Sv/So 17 år 

L17 H: Skola år 6 12 år Grundskollärare 1-7 Sv/So  5 år 

F18 D: Förskola  1-5 år Förskollärare 32 år 

L19 E: Skola år 1 7 år Lärare tidigare åldrar 10 år 

F20 A: Förskola 3-4 år Förskollärare 15 år 

F21 B: Förskola  4-5 år Förskollärare 10 år 

L22 I: Skola år 3 9 år Lärare tidigare åldrar 2 år 
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Notera. Förskollärare, (F). Lärare, (L). Svenska, (Sv). Matematik, (Ma). Naturorienterande ämnen, 

(No). Samhällsorienterande ämnen, (So).  

Datainsamling  

Förskollärarnas och lärarnas berättelser samlades in med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. Enligt Bryman (2002) är målsättningen med semistrukturerade intervjuer att alla 

respondenter möter samma frågor. En intervjuguide (bilaga 2) som innehöll ett antal teman 

användes som grund. Dessa teman var: förskollärarnas och lärarnas beskrivningar av 

koncentrationssvårigheter och barn och elever som uppvisar sådana svårigheter; skydds- och 

riskfaktorer som kan förebygga och leda till koncentrationssvårigheter; förskollärarnas och 

lärarnas beskrivningar av stödinsatser; förskollärarnas och lärarnas beskrivningar av en god 

lärmiljö och förskollärarnas och lärarnas beskrivningar av specialpedagogens roll. Fördelarna 

med en semistrukturerad intervju (Bryman, 2002) är att man har möjlighet att ställa 

följdfrågor för att få djupare svar. Möjligheten att ställa följdfrågor var viktig för oss eftersom 

vi ville få del av respondenternas erfarenheter och upplevelser, samt skapa en förståelse. 

Intervjufrågorna utgick från vårt syfte och våra frågeställningar. 22 intervjuer genomfördes 

varav 10 intervjuer med förskollärare i förskola och förskoleklass och 12 intervjuer med lärare 

i grundskolan. Intervjuerna pågick 30-70 minuter. Av 22 intervjuer spelades 20 intervjuer in 

på telefonens röstmemo och/eller via diktafon. De övriga två intervjuerna gjordes per telefon, 

och spelades inte in på röstmemo och/eller via diktafon, då respondenterna hade svårt att ses 

personligen. De två respondenternas svar skrevs ner under intervjuns gång och renskrevs 

direkt efter avslutad intervju. Alla respondenter fick välja ut en för dem lämplig plats där 

intervjun skulle genomföras. Back och Berterö (2015) menar att platsen är viktig för intervjun 

då den ska kännas trygg för respondenten. Intervjuerna transkriberades ordagrant efter 

genomförd intervju. Det är viktigt att spela in och transkribera hela intervjun ordagrant, då 

egna tankar och reflektioner utvecklas under skrivandet (Back & Berterö, 2015).  

Tillförlitlighet 

Under hela vår skrivprocess har vi strävat efter god kvalité. För att säkerhetsställa att studien 

är tillförlitlig har vi reflekterat kring validiteten och generaliseringsbarheten (Gustavsson, 

2004). Validitet beskriver hur trovärdigt vårt resultat är. Enligt Bryman (2002) kan vi 

säkerhetsställa det genom att direkt efter avslutad intervju transkribera svaren från 

intervjuerna med förskollärarna och lärarna. Vidare kan vi säkerhetsställa validiteten genom 

att våra intervjuer och de intervjufrågor vi ställt utgått från vårt syfte och frågeställningar. För 

att öka tillförlitligheten har vi även varit noga när vi analyserat vårt resultat och valt att ta med 
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utdrag från intervjuer i resultatet. Vi har tillsammans granskat och gått igenom materialet, 

lyssnat igenom svaren och läst transkriberingarna som förskollärarna och lärarna lämnat vid 

intervjuerna, flera gånger. Vi är medvetna om att studien är för liten för att resultatet ska 

kunna generalisera till en hel lärarkategori. Det som kommer fram i vårt resultat är vad tio 

förskollärare och 12 lärare från tre olika områden i Mellansverige berättar anses kunna gynna 

barn och elever med koncentrationssvårigheter.  

Etiska överväganden 

Det är viktigt att man som forskare är medveten om de forskningsetiska principerna. I vår 

studie har vi tagit hänsyn till forskningsetiska aspekter och följt de fyra huvudkraven. 

Vetenskapsrådet (2002, 2011) beskriver att informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet ska uppfyllas. Informationskravet uppnåddes på 

följande sätt i den här studien: Vi kontaktade förskolechefer och rektorer på de förskolor och 

skolor som vi valt ut att använda oss av i vår studie. Därefter kontaktade vi de utvalda 

förskollärare och lärare som tackat ja till att ställa upp. De fick också ett missivbrev (Bilaga 

1). Samtyckeskravet uppnåddes på följande sätt i studien: Alla förskollärare och lärare som 

deltagit i studien lämnade sitt samtycke till att bli intervjuade. Vi informerade om studiens 

syfte både muntligt och skriftligt. Konfidentialitetskravet uppnåddes på följande sätt: Allt 

material som vi som forskare har samlat in såsom inspelningar, transkriberingar och analyser 

har vi avidentifierat på ett sätt så ingen kan kännas igen. Materialet förvaras så att ingen 

obehörig kommer åt det. Nyttjandekravet uppnåddes på följande sätt: Allt material som 

kommit in från förskollärarna och lärarna kommer inte att användas i något annat syfte eller 

av någon annan än oss enligt nyttjandekravet. Vidare har vi informerat deltagarna att om de 

vill får de ta del av vår studie och de resultat som vi kommit fram till när studien är avslutad. 

Vi har valt ut citat från förskollärarna och lärarna för att ge mer tyngd till resultatet. De citat 

som ingår i resultatet har avidentifierats. 

Dataanalys 

Det finns olika analysmodeller som forskare kan använda sig av för att analysera resultat i en 

studie. Vi har inspirerats av det som Braun och Clarke (2006) kallar tematisk analys. En 

tematisk analys är en metod för att identifiera, analysera och klargöra likheter. De tematiska 

analyserna kommer in under steg fem. I steg ett skapade vi oss en helhetsbild av det 

insamlade materialet. För att få det läste vi igenom det transkriberade materialet flera gånger 

(N= 148 transkriberade A4). I denna första bearbetning sorterade vi även bort det som inte var 
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relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar. I steg två markerade vi i texten för att se 

vad som hörde till vilken frågeställning. Det kan kallas att koda. Varje förskollärare och lärare 

hade ett specifikt nummer mellan 1-22, för att kunna särskilja vem som hade sagt vad i vårt 

insamlade material. Vi klippte itu alla textdelar som vi färgkodat och som var relevant för att 

passa in i vår studie. Genom kodning kan man ta reda på vad data handlar om. I steg tre 

grupperade vi materialet som vi färgkodat för att få en överblick och göra analysarbetet 

tydligt. Vidare namngav vi grupperna av data som: förklaringar till koncentrationssvårigheter 

(resultatrubrik 1), skydds- och riskfaktorer som kan påverka delaktighet och lärande 

(resultatrubrik 2), stödinsatser (resultatrubrik 3), goda lärmiljöer (resultatrubrik 4) samt 

specialpedagogens roll (resultatrubrik 5). I steg fyra konstruerade vi en Exceltabell där vi 

skrev in det data som framkommit från intervjuerna, under respektive rubrik. Vi läste på nytt 

varje mening och stycke noggrant i varje intervju för att hitta rätt grupptillhörighet och 

kontrollera färgkoderna. Tabellen visade hur frekventa de olika beskrivningarna var 

representerade. I steg fem granskade vi noga materialet från respektive rubrik. Vi genomförde 

även tematiska analyser (Braun & Clarke, 2006) av data från två av rubrikerna för att 

identifiera och tydliggöra mönster under dessa rubriker. Under rubriken lärarnas stödinsatser 

kom tre teman fram: enskilt inriktat stöd, anpassning av undervisningsmaterial och 

hjälpmedel samt återhämtning och rörelse. Under rubriken lärarnas beskrivningar av en god 

lärmiljö kom tre teman fram; den fysiska lärmiljön, den pedagogiska lärmiljön och den 

psykosociala lärmiljön.  

Resultat 

Resultatet från våra intervjuer med förskollärarna och lärarna presenteras i en inledning och 

sedan under fem olika rubriker. Våra rubriker är: (1) förskollärarnas och lärarnas 

beskrivningar av koncentrationssvårigheter och barn som uppvisar sådana svårigheter; (2) 

skydds- och riskfaktorer som kan förebygga och leda till koncentrationssvårigheter; (3) 

förskollärarnas och lärarnas beskrivningar av stödinsatser; (4) förskollärarnas och lärarnas 

beskrivningar av en god lärmiljö för barn och elever med koncentrationssvårigheter och deras 

kamrater; (5) samt förskollärarnas; och lärarnas beskrivningar av specialpedagogens roll i 

deras arbete med att förebygga och lösa koncentrationssvårigheter. Under två rubriker 

(förskollärarnas och lärarnas beskrivningar av stödinsatser; förskollärarnas och lärarnas 

beskrivningar av en god lärmiljö) finns tematiska analyser av resultatet. 
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Förskollärarna och lärarna beskrev inledningsvis i intervjuerna hur deras arbetsdag kunde se 

ut. De berättade att en dag kan innehålla samlingar, olika undervisningsaktiviteter, rutiner 

såsom mat och mellanmål, samtal med barn/elever och vuxna samt lek. Undervisning är alltså 

en naturlig del av det dagliga innehållet, liksom en hel del annat som kontakt med föräldrar, 

mailkonversation, telefonsamtal, konflikthantering, kaffepaus och arbetslagsmöten. Alla 

förskollärare och lärare berättade om hur de strukturerade upp dagen genom att först ha 

morgonsamlingar, som ofta bestod av samtal med barnen och eleverna, lugn musik, läsning 

och genomgång av vad som skulle hända under dagen. Alla förskollärare och lärare 

underströk vikten av struktur och ordning i barngruppen eller klassen för att kunna möta 

behoven hos barn och elever som uppvisar koncentrationssvårigheter. De berättade även om 

hur många barn och elever de har i sin barngrupp eller klass. Antalet barn i förskolegruppen 

och elever i klassen varierade från 16-27 stycken barn eller elever.  

Förskollärarnas och lärarnas beskrivningar av 

koncentrationssvårigheter och barn och elever som uppvisar 

sådana svårigheter 

Förskollärarna och lärarna i vår studie beskriver att de anser att koncentrationssvårigheter kan 

vara medicinskt betingade eller att de kan uppkomma på grund av problematiska 

livssituationer i hemmiljöer. En lärare berättade exempelvis om hur en elevs bakgrund och 

brist på uppmärksamhet medförde koncentrationssvårigheter. Hon sa: ”Ja alla dessa saker, 

som att bläddra i en bok och pilla på saker. Ja han ville ju ha uppmärksamhet när han gjorde 

det. Med hans historia så kanske man kan förstå varför det var så” (L14). Förskollärarna och 

lärarna beskrev också att koncentrationssvårigheter kan relateras till och bero på dålig 

självkänsla. De berättade: ”Ofta har de låg självkänsla och självförtroende. De känner inte att 

de duger och klarar av och då kan man till exempel spela pajas eller få utbrott ja för då ser 

man inte deras svagheter” (L15). Barnet eller eleven ger lätt upp och litar inte på sin egen 

förmåga att kunna klara av en uppgift:  

 

Vissa elever som jag har nu har så dålig självkänsla och det i sin tur gör att de tappar tron på sig själva 

och av den anledningen är det som om de inte tar till sig det jag säger. De har en känsla i sig att dom 

inte kan, dom förstår inte. Då stänger de av. (L11) 
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Förskollärarna och lärarna beskriver vidare att de anser att barn och elever har stora krav på 

sig och utsätts för många intryck under en dag. Det är exempel på faktorer som de menar kan 

påverka koncentrationen, och som kan leda till koncentrationssvårigheter. Förskollärarna och 

lärarna berättade om barn och elever som befinner sig i ständiga aktiviteter under en dag. Det 

kan vara barngruppen, skolklassen, fritidshemmet, idrottsaktiviteter eller andra 

fritidssysselsättningar. Det här gör att de upplever barn och elever som stressade. De beskriver 

dessutom att barn och elever idag har svårt att koppla av och att de upplevs speedade. Det i 

sin tur påverkar barnens och elevernas möjligheter till koncentration. De berättade: 

”Samhället i stort idag är stressat, barnen får aldrig lugn och ro. Det är mycket aktiviteter när 

de kommer hem, dator och tv-spel. Även föräldrarna är väldigt stressade” (F3). ”Jag kan inte 

låta bli att tänka på detta med Ipad, spel och telefon. Hela tiden är det intryck, alltså hela 

eftermiddagar och kvällar håller de på med det. Jag tror att det är många barn som håller på 

med det och det påverkar negativt” (L14). Förskollärarna och lärarna anser att 

koncentrationssvårigheter kan yttra sig på flera olika sätt. Förskollärarna och lärarna beskriver 

exempelvis att det finns barn och elever med koncentrationssvårigheter som drömmer sig bort 

och verkar frånvarande och ointresserade av det som händer i barngruppen eller i 

klassrummet. De tar ogärna ögonkontakt och verkar inte hänga med i verksamheten eller på 

lektionerna. Några lärare berättade: ”Man ser på blicken de är inte riktigt med. Blicken 

hamnar någon annanstans, man är inte lika aktiv och intresserad” (L9). ”En flicka har ingen 

egen motor så hon kommer inte igång om man inte är hos henne, hon får ingenting gjort, hon 

är en stillasittare som bara sitter av tiden” (L15). 

 

Ja, det är ju det att när man gör saker tillsammans så är det bra att ha ögonkontakt med eleven och då 

ser man ju att eleven inte hänger med. Man ser att ögonen är någon annanstans och sedan när de sitter 

själva så händer det liksom ingenting. De jobbar inte. (L13) 

 

Förskollärarna och lärarna beskriver också barn och elever med koncentrationssvårigheter 

som barn och elever som har svårt att sitta still, har “myror i baken”, är högljudda, pratiga och 

har svårt att styra sina impulser i vissa situationer. De här barnen och eleverna har mycket 

energi och kräver uppmärksamhet från både andra barn och elever men också från 

förskollärarna och lärarna. Förskollärarna och lärarna berättade: ”Barnen har svårt att sitta 

still, lyssna, blir lätt distraherade, har svårt att fullfölja aktiviteter, stör de andra barnen och 

springer från den ena till den andra aktiviteten” (F6). ”Det blir att man tappar fokus och 
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förstår inte, man snurrar på stolen och tittar på vad de andra gör, och då ser man att den inte 

förstår” (L10). ”För det första så tänker jag på de som inte har så lätt och sitta still, som tappar 

tråden, deras tankeverksamhet går nån annanstans än här och nu” (L11). 

 

Han väntar på utredning, gör han och det är rätt så troligt att han har det. Han är väldigt impulsstyrd och 

han kan inte riktigt styra sig själv riktigt. /.../ Är det svårt det vi gör så vill han inte göra något och då far 

han upp, ja det är säkert för att det är svårt helt enkelt. (L17) 

 

Många av barnen och eleverna som uppvisar koncentrationssvårigheter behöver mer 

vuxenstöd än andra för att hålla tråden, kunna sortera intryck, kunna genomföra och ta till sig 

undervisningen. Några barn och elever tar egna pauser genom att vandra omkring i 

barngruppen eller i klassrummet. Lärarna berättade: ”De barn och elever med 

koncentrationssvårigheter beter sig yvigt, de kan börja ställa sig upp, halvligga på stolen och 

prata rakt ut” (L10). ”Jag har en elev som vandrar runt när han tycker att det är svårt. Om man 

inte är hos honom så kan han gå runt och komma fram till mig och ställa sig, ja helt plötsligt 

kan det hända att han är borta” (L17). ”Eleven kan lätt glömma vad den ska göra då något 

annat tar över deras uppmärksamhet” (L19). 

Skydds- och riskfaktorer som kan förebygga och leda till 

koncentrationssvårigheter 

En skyddsfaktor är, enligt förskollärarna och lärarna i vår studie, goda kontakter och 

relationer med föräldrarna eftersom det skapar trygga barn och elever. Förskollärarna och 

lärarna beskriver även den fysiska miljöns utformning som viktig för koncentration. De 

påpekar att tillgång till grupprum och förutsättningar att arbeta i mindre grupper är att föredra 

framför undervisning och arbete i stora grupper eller klasser. De berättar om möbleringens 

betydelse: ”Möbleringen är mycket viktig det är det första som barnen möter, vad har vi för 

tankar med miljön, vad säger rummet och vad erbjuder vi barnen för aktiviteter. Vi måste 

skapa förutsättningar för att barnen ska lyckas” (F20). ”Ibland kan man behöva vara i mindre 

grupp och att det i anslutning till klassrummet finns ett grupprum, då kan man gå undan men 

även vara delaktig i resten av gruppen” (L9). ”Läraren ska se till att det blir en god lärmiljö 

genom att lära känna eleverna som en individ så att man vet vilka verktyg de behöver för att 

klara av att lära sig saker” (L15).  
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Förskollärarna och lärarna anser att tidiga stödinsatser såsom vuxenstöd och ett förebyggande 

arbete för barn och elever är viktiga skyddsfaktorer. En förskollärare sa: ”Jag tycker hjälpen 

ska sättas in i förskoleklassen för då kan man ha vunnit mycket tills de börjar ettan” (F7). Att 

vara fler vuxna ökar exempelvis möjligheten att tillgodose barnens och elevernas behov i 

undervisningen. Flera förskollärare och lärare anser även att barnens och elevernas dagsform 

påverkar koncentrationen. En lärare berättade: ”Det ligger mig varmt om hjärtat att arbeta 

förebyggande och förbereda eleverna. Jag har alltid försökt jobba med att det man kan göra i 

hela klassen, som gynnar hela klassen, gynnar även de barn som hamnar i svårigheter” (L9). 

Riskfaktorer kan på motsvarande sätt vara icke välfungerande hemmiljöer, dagsformen hos 

barnen och eleverna samt stora barngrupper och klasser. En lärare berättade: ”Barnens liv är 

ju väldigt inrutade. Det är ganska ruschigt, det är inte så lugnt och harmoniskt. Man har så 

många krav på sig och det blir för mycket” (L12). 

Förskollärarnas och lärarnas beskrivningar av stödinsatser 

De stödinsatser som förskollärarna och lärarna beskriver kan gynna alla barn och elever, inte 

enbart dem med koncentrationssvårigheter. Vi kom fram till att förskollärarnas och lärarnas 

stödinsatser kan delas in i tre teman: enskilt inriktat stöd; anpassningar av 

undervisningsmaterial och hjälpmedel; samt återhämtning och tid för rörelse. 

Enskilt inriktat stöd 

Förskollärarna och lärarna anser att flertalet barn och elever som uppvisar 

koncentrationssvårigheter behöver enskilt riktade insatser i barngruppen eller i klassrummet. 

Det kan innebära att man som vuxen behöver gå fram till barnet eller eleven och ge en enskild 

instruktion så att man hjälper barnet eller eleven med vad han eller hon ska göra. Flera 

förskollärare och lärare beskriver även hur de bemöter eleven med beröring, till exempel en 

hand på axeln för att denne ska hitta tillbaka till sin uppgift och koncentration. Det i sin tur 

kan kräva att det finns fler vuxna i klassrummet. Många av förskollärarna och lärarna 

beskriver vikten av att eleverna även får enskilt stöd från en vuxen i form av återkoppling. De 

beskriver också att de tycker att det är viktigt med ögonkontakt, för att se om barnet eller 

eleven förstått. En lärare berättade: ”Jag försöker vara tydlig, saklig inte ge för mycket 

information, förklara enkelt. Ögonkontakt och lägga en hand på axeln eller så för att se om de 

har förstått men också för att skapa lugn” (F3). Några ytterligare exempel på enskilt inriktade 

insatser som förskollärarna och lärarna berättar om är muntliga arbetsuppgifter, individuella 

arbetsscheman och överenskommelser/val.  
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Man säger till klassen att nu tar vi fram den här boken och då har Kalle inte fått fram den så man får 

fråga har du tagit fram boken enskilt för han tror inte att det berör han, de är någon annanstans i 

tankarna. (L8) 

Jag tänker på att använda kroppen mycket, jag tänker att det är mycket bättre att visa samtidigt som man 

pratar för då blir det ett sinne till. Men sen tänker jag på det där med att instruktionerna ska vara korta. 

För ger man för långa instruktioner, då har man tappat dom. Speciellt dom som har 

koncentrationssvårigheter. (L15) 

 

Anpassningar av undervisningsmaterial och hjälpmedel  

Förskollärarna och lärarna beskriver att de erbjuder olika anpassningar av 

undervisningsmaterial och hjälpmedel för att underlätta delaktighet och lärande för barn och 

elever med koncentrationssvårigheter. De anser att bildstöd är till stor hjälp på många olika 

sätt. Bildstöd kan vara ett visuellt dagsschema som beskriver vad som händer under dagen och 

som gör den förutsägbar, men det kan också vara olika bilder som symboliserar känslor eller 

aktiviteter. En av lärarna sa följande om bildstöd: ”Bildstöd tycker jag är väldigt bra hjälp. Att 

visa bilder på tavlan att här börjar vi nu och hit ska vi och sen ska vi göra det här och det här” 

(L7). Flera lärare berättar att de anpassar undervisningsmaterialet om det för eleven inte är 

välfungerande. Det kan vara att byta till ett annat läromedel, kopiera uppgifterna till större 

text eller att skapa ett individuellt material. En lärare sa: ”Jag försöker anpassa en del material 

utefter elevernas kunskapsnivå och så försöker jag även att koppla så mycket som möjligt i 

min undervisning till elevernas vardag” (L22). Lärarna berättar också att de gör 

nivågrupperingar i läsning och matematik. Ytterligare ett sätt att stödja dessa elever på är att 

ge eleverna en tydlig arbetsgång som kan vara avprickningsbar. Det är en viktig anpassning 

enligt flera förskollärare och lärare eftersom den hjälper barn och elever att se hur arbetet går 

framåt och blir klart. Förskollärarna och lärarna beskriver att en del barn och elever är hjälpta 

av hörselkåpor och/eller specialanpassad sittkudde för att skapa bättre förutsättningar för 

koncentration och att orka med att stanna kvar i undervisningen.  

 

Vi skapade avskalade hörnor, jag och föräldrarna och barnet kom överens om det och sen även om det 

var tyst i klassrummet så hade barnet hörsellurar eller vad man säger. Hörselkåpor. Just bara för att de 

reagerade på att ett sudd föll i golvet eller om någon reste sig och gick på toa, ja de var så känsliga för 

det här och uppmärksammade allting. (L16) 
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De barn och elever med koncentrationssvårigheter som uppvisar finmotoriska svårigheter kan 

använda penngrepp på pennan, skriva på whiteboardtavla med tjockare penna eller använda 

surfplatta eller dator för sitt skrivande. Förutom detta använder flera förskollärare och lärare 

praktiskt material i sin undervisning för att överbrygga svårigheter, fånga dessa barns och 

elevers uppmärksamhet och för att de ska ha något att hålla i handen när de arbetar. 

Förskollärare och lärare tar upp att stödinsatser inte får vara utpekande eller upplevas som 

negativt för barn och elever. De menar att det är viktigt att tänka på att inget barn vill känna 

sig utpekad på grund av en stödinsats.   

 

Jag är tilltalad av plockmaterial. Jag tänker att alla elever kan ha varsin ask med olika plockmaterial så att 

de kan ta fram det de vill ha i just den uppgiften. Det blir ju inte utpekande då på något vis. För det måste 

man tänka på att det finns inget barn som vill pekas ut. (L15) 

 

Återhämtning och tid för rörelse 

Förskollärarna och lärarna menar att pauser för återhämtning från skolaktiviteter ökar 

uthålligheten hos barn och elever med koncentrationssvårigheter. Det kan ske genom att 

barnen och eleverna får lyssna på lugn musik, ge varandra massage eller utöva någon fysisk 

aktivitet, till exempel springa en rörelsebana eller hoppa rep. Återhämtning handlar här om 

rekreation genom vila eller rörelse. För barn och elever som har svårt med koncentrationen 

kan det vara jobbigt att koncentrera sig under en lång tid och att återhämtning krävs då 

emellanåt. Lärarna berättade: ”Jag jobbar mycket med musik, rytm och att röra på sig och så 

där” (L8). ”En liten myshörna, för att kunna ligga ner en stund och landa med en ljudbok 

innan man sätter sig på sin plats” (L9). ”Men sen är det så att en del inte kan sitta stilla så 

länge och då får man göra upp med dem att om du jobbar hit sedan kan du springa ut och 

springa av dig eller gå och studsa bollen en stund ute” (L13). 

Förskollärarnas och lärarnas beskrivningar av en god lärmiljö för 

barn och elever med koncentrationssvårigheter och deras kamrater 

Enligt förskollärarna och lärarna i vår studie är en god lärmiljö en förutsättning för 

koncentration och inlärning. Beskrivningarna av en god lärmiljö har tematiserats i tre teman: 

den fysiska, pedagogiska och den psykosociala lärmiljön. 
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Den fysiska lärmiljön 

Samtliga förskollärare och lärare beskriver att den fysiska lärmiljöns utformning har stor 

betydelse för barn och elevers koncentration och inlärning. Det kan handla om anpassade 

möbler så att dessa barn får en bättre lärmiljö. Grupprum är ett annat exempel och möjlighet 

att skärma av är ytterligare ett annat. Att kunna skärma av anses viktigt eftersom barn med 

koncentrationssvårigheter kan störas av yttre stimuli. Förskollärarna och lärarna beskriver 

också att en genomtänkt placering av barnet eller eleven är viktig. De berättade: ”Vi försöker 

skapa olika hörnor som barnen kan vara i för att dela upp barnen men också sprida ut barnen i 

de olika rummen vi har tillgång till på avdelningen” (F2). ”Miljön är oerhört viktig, att det 

finns olika rum att vara i och att material och miljö lockar barnets intresse. Vi tänker ofta på 

vad vi erbjuder barnen och hur vi gör med möblering” (F20). 

 

Jag tänker en hel del på miljön och att det ska vara anpassad till barnen, så jag kan sätta mig på golvet 

och se mig runt för att se vad de ser. Jag vill att barnen ska ha en miljö som gör barnen delaktiga. Jag 

har tagit bort benen på en soffa eftersom den behövde komma ner i barnens höjd och jag har även fixat 

så att borden fått lägre ben. (F18) 

 

Den pedagogiska lärmiljön 

Barn och elever med koncentrationssvårigheter behöver enligt förskollärarna och lärarna 

struktur och en förutsägbar vardag i förskola och skola. Detta hjälper dem att hitta, känna igen 

sig och förstå vad som ska hända och förväntas av dem. En god ordning i klassrummet bidrar 

till arbetsro och förskollärarnas och lärarna beskriver att struktur, förberedelse och tydlighet är 

nödvändiga för att få alla barn och elever delaktiga i undervisningen. Variation, så som att 

arbeta enskilt, i par eller i grupp och att använda mycket praktiskt material gynnar också de 

barn och elever som uppvisar koncentrationssvårigheter. Förskollärare och lärare berättade: 

”Det är viktigt med struktur, att barnen känner igen sig och vet vad som ska hända” (F5). 

”Alla barn gynnas av struktur och ordning. Ordning och reda, ja det ska vara samma och de 

ska veta hur dagen ser ut. Jag skriver alltid upp ett schema så att dagen blir tydlig för 

eleverna” (L14). Flera förskollärare och lärare beskriver att det är viktigt för barn och elever 

som har svårt med sin koncentration att få använda alla sinnen i undervisningen. De nämner 

särskilt hur möjligheter för detta skapas genom utomhuspedagogik: ”Vi får inte glömma bort 

utomhuspedagogiken, den är oerhört viktig. Att barnen får lära med alla sinnen och på olika 

sätt” (F20).  
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Jag brukar jobba mycket med EPA, alltså att eleverna ska jobba både enskilt, i par eller alla. Jag brukar 

därför alltid tänka just på att de ska jobba så när jag lägger upp jobbet under en lektion, så ofta det går 

arbetar jag så. (L17) 

Jag upplever att flera av de elever som jag haft som uppvisat svårigheter med att koncentrera sig gynnas 

av att arbeta med utomhuspedagogik. Det ställs inte samma krav på att sitta still och vara tyst utan de 

får röra på sig då miljön inte bara består av bänkar och bord. (L19) 

 

Psykosociala lärmiljön 

Förskollärarna och lärarna beskriver att det är viktigt för barn och elever att komma till en 

miljö som uppfattas som välkomnande. En välkomnande miljö beskrivs som lugn, harmonisk 

och lustfylld. I en sådan miljö ges barn och elever möjlighet att utveckla goda relationer till 

kamrater och lärare. Några förskollärare och lärare anser att kamrathandledning kan vara 

värdefull för att öka gemenskapen mellan barn och elever. Kamrathandelning handlar om att 

barnen och eleverna samtalar och lär av varandra. En lärare berättade: ”Ofta sätter jag de här 

barnen tillsammans med en annan elev. De gör att kompisen kan hjälpa och stötta på ett annat 

sätt än vad jag gör” (L8). Närvarande förskollärare och lärare, som uppmärksammar alla barn 

och elever är enligt förskollärarna och lärarna en förutsättning för att kunna skapa goda 

relationer mellan barn, elever och vuxna. En förskollärare sa: ”Vi måste vara närvarande 

pedagoger, finnas nära barnen och skapa goda relationer” (F4). 

 

Vi arbetar med ett pedagogiskt material som innehåller tre hörnstenar; ”anpassad lärmiljö”, 

”inspirerande material” och ”medvetet närvarande pedagog”. Finns dessa delar med så finns barns 

inflytande med i det arbetet vi gör vilket för oss är viktigt när det har med pedagogik att göra. (F18) 

 

Förskollärarnas och lärarnas beskrivningar av specialpedagogens 

roll 

Förskollärarna och lärarna i vår studie anser att specialpedagogen har en viktig roll i arbetet 

med barn och elever som uppvisar koncentrationssvårigheter. Specialpedagogen kan bland 

annat vara en samtalspartner till förskollärarna och lärarna men även rådgivare vid till 

exempel upprättande av åtgärdsprogram eller i samtal om svåra situationer i vardagen. 

Specialpedagogen kan ge tips och vara någon att bolla idéer med. Förskollärarna berättade: 

”Vi har tillgång till specialpedagog. Vi kan få handledning eller tips, bolla idéer men också 



 34 

verktyg om hur vi ska arbeta vidare” (F1). ”Med tips och idéer för att komma igång med 

arbetet att skapa goda lärmiljöer, för har man fått hjälp en gång så klarar man nästa gång 

själv” (F7).  Att samtala med en specialpedagog om de samspel som sker i vardagen med 

barnen och eleverna, anses som värdefullt och någonting positivt i deras arbete. En 

förskollärare tycker att det ger henne mycket att tillsammans med en specialpedagog titta på 

samspelssituationer mellan personal och barn för att sedan diskutera dessa. Förskollärarna och 

lärarna anser också att specialpedagogen är behjälplig i utvecklingen av goda lärmiljöer, men 

också i framtagandet av lämpliga material och hjälpmedel. Flera av dem upplever dock att 

tiden för samarbeten med och stöd från specialpedagogen är för kort. 

 

Jag skulle vilja ha fler tips och inte ta mitt eget material hela tiden. Det behövs inte bara att någon 

kommer och läser, utan små konkreta tips i vardagen med att ringa in elevernas svårigheter, det vill jag 

ha om jag får önska. (L14) 

 

Vi har tillgång till specialpedagog, men det är inte ofta vi träffas. Vi diskuterar mycket med varandra i 

arbetslaget. Men vi har haft Vägledande samspel (ICDP) för att uppmärksammar de positiva 

samspelens betydelse tillsammans med en specialpedagog, i perioder. När vi haft det så har det varit 

bra. Det är skönt att höra från kollegorna och specialpedagogen att jag har ett bra samspel tillsammans 

med våra barn. Det är ju det ICDP2 handlar om, man lyfter det positiva som finns i samspel och det 

tycker jag ger energi. Det skulle göras kontinuerligt för alla. (F18) 

 

Förskollärarna och lärarna beskriver också att specialpedagogen kan vara en viktig länk 

mellan förskolan, skolan och hemmet. De kan själva uppleva att detta arbete stundtals är svårt 

att hinna med, särskilt när föräldrar är oroliga och i behov av att exempelvis prata om ett 

barns koncentrationssvårigheter. En lärare berättade: ”Specialpedagogen kan vara en jättebra 

länk mellan skola och hem, att ha kontakt med föräldrar som är oroliga för det kan jag känna 

att jag inte hinner” (L13). Några av förskollärarna och lärarna önskar att specialpedagogen 

fanns mer ute i verksamheten för att göra observationer, samt att i större utsträckning kunna 

uppdatera dem när det gäller nya läromedel och verktyg. Förskollärarna berättade: ”Jag skulle 

behöva mer kunskap, jag kan egentligen ingenting om koncentrationssvårigheter. Jag skulle 

vilja ha mer specialpedagogisk kunskap om till exempel bemötande, hur man kan arbeta och 

                                                           
2 För mer information om ICDP se hemsidan: http://www.icdp.se/utbildningar/  

 

http://www.icdp.se/utbildningar/
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så vidare” (F4).  ”Jag skulle tycka att det var bra om de kunde komma ut oftare och observera 

både oss och barnet, så vi får verktyg” (F21). Flera av förskollärarna och lärarna anser att de 

saknar tillräckliga kunskaper för att möta barn och elever som uppvisar 

koncentrationssvårigheter. De berättar att de inte vet så mycket om koncentrationssvårigheter 

och om hur de kan hjälpa dessa barn: 

 

Och om jag fick hjälp att bli ordentligt insatt i vad som finns för att hjälpa just den här eleven. För det 

finns ju säkert jättebra saker men jag har inte full koll på dom. Men då tänker jag att jag skulle kunna få 

stöd av någon IT-pedagog i kommunen eller specialpedagog. Den skulle kunna komma ut och så satt vi 

tillsammans och kollar ut vad som skulle kunna vara bra och så testar man det. Och sätter in både elev 

och förälder i det, så. Det tror jag på. Jag tror på en blandning mellan nya tekniska saker men även de 

här klassiska sakerna. Att man varierar. (L16) 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur några förskollärare i förskola och lärare i skola 

arbetar för att främja koncentration, delaktighet och lärande för barn och elever som, enligt 

förskollärarna och lärarna, uppvisar koncentrationssvårigheter. Syftet med studien var även att 

ta del av förskollärares och lärares berättelser om hur en god lärmiljö kan se ut i förskolan och 

skolan. I metoddiskussionen resonerar vi kring vald metod och i vår resultatdiskussion för vi 

fram tankar och reflektioner om resultatet och kopplar det till de teoretiska ramverken i vår 

studie. 

 

Metoddiskussion 

Vi valde en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer. Vi ville få en 

fördjupad förståelse för hur förskollärare i förskola och lärare i skola arbetar för att främja 

delaktighet och lärande, samt för att skapa en god lärmiljö för barn och elever som uppvisar 

koncentrationssvårigheter. Fördelarna med semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2002) är att 

det finns möjlighet att ställa följdfrågor för att få ett djupare svar och förståelse under 

intervjun. Vi upplevde att denna intervjumetod fungerade väl och att våra syften kunde nås 

och våra frågeställningar besvaras. Vi upplevde att respondenterna var engagerade och 

intresserade av att berätta om sina erfarenheter. Alla respondenter kom till tals eftersom 

intervjuerna var individuella och ingen annan tog deras talutrymme. Tidsåtgången på 
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intervjuerna varierade men vi anser att alla intervjuer blev betydelsefulla trots att några var 

kortare än de andra. Denna intervjumetod innebar att intervjuerna inte blev identiska vilket 

kan vara bekymmersamt, men att fördelarna med detta metodval övervägde denna nackdel. 

Vår förförståelse av arbete i förskola och skola kan ha påverkat respondenternas 

beskrivningar negativt på så vis att en utförlig förklaring kanske inte alltid gavs av 

respondenterna eller frågades efter. En begränsning kan vara att begreppet 

koncentrationssvårigheter kan ha olika betydelser för respondenterna. Forskare behöver 

kontinuerligt reflektera över och problematisera metodval, samt hur de kan påverka studien 

(Fejes & Thornberg, 2015). Då vi använt oss av semistrukturerade intervjuer som endast gett 

respondenternas bild av verksamheten hade metodvalet kunnat berikas av observationer i 

respondenternas verksamhet.  

Resultatdiskussion 

I vår resultatdiskussion diskuterar vi vårt resultat fråga för fråga, och relaterar det till tidigare 

forskning och de teoretiska ramverken Response To Intervention (RTI) och Building Blocks. 

Hur koncentrationssvårigheter kan orsakas och ta sig uttryck hos barn och 

elever i förskola och skola  

Vår studie visar att koncentrationssvårigheter kan yttra sig på olika sätt. Förskollärarna och 

lärarna beskriver barn och elever med koncentrationssvårigheter som ofokuserade, och som 

barn och elever som har svårt att styra sina impulser, att sitta stilla på sin plats och som har ett 

stort rörelsebehov. Liknande beskrivningar av barn som uppvisar koncentrationssvårigheter 

finns även i andra studier (Gerrbo, 2012; Tufvesson, 2007; Velasquez, 2012). Förskollärarna 

och lärarna beskriver även barn och elever som uppvisar koncentrationssvårigheter som 

tillbakadragna, passiva och drömmande. Förskollärarna och lärarna beskriver därtill att barn 

och elever vid vissa situationer har extra svårt att styra sina impulser och behålla sin 

koncentration. Det blir extra tydligt för barn och elever när strukturen på dagen förändras eller 

vikarier är i barngruppen eller klassen. Kadesjö (2011) benämner koncentrationssvårigheter 

som primära, sekundära eller situationsberoende. Det här visar att förskollärare och lärare i 

vår studie mötte olika typer av koncentrationssvårigheter. Några förskollärare och lärare anser 

att koncentrationssvårigheter kan uppkomma på grund av problematiska livssituationer i 

hemmiljön, vilket även Kadesjö (2011) och Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007) anser. 

Honkasilta, Sandberg, Närhi och Jahnukainen (2014) menar att många lärare inte har den 
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kunskap de behöver för att arbeta med barn och elever med koncentrationssvårigheter, vilket 

även förskollärarna och lärarna i vår studie berättar om. De behöver mer kunskaper.   

Relationer, resurser och arbete i mindre grupper 

Goda relationer visar sig i vår studie vara en mycket viktig del i arbetet med barn och elever 

som uppvisar koncentrationssvårigheter. Det handlar om kamratrelationer och barn-vuxen 

relationer. Att som förskollärare och lärare ha en god relation och en kontinuerlig kontakt med 

vårdnadshavarna anses som en skyddsfaktor för barnen och eleverna, då det gör dem trygga. 

En annan skyddsfaktor är att vara flera förskollärare eller lärare i undervisningssituationen för 

att förebygga svårigheter och hinna med att ge stödinsatser som behövs. När flera lärare 

arbetar tillsammans finns möjlighet att anpassa undervisningen, bland annat genom att skapa 

mindre grupper. Både i Response To Intervention (Mitchell, 2015) och i Building Blocks 

(Sandall & Schwarz, 2008) benämns arbete i mindre grupper som viktigt. Skillnaden är att 

Buildings Blocks inriktar sig mer på inkludering och att mindre grupper gärna ska bestå av 

barn med och utan stödbehov. Tufvesson (2007) menar att elever med 

koncentrationssvårigheter kan må bra av att gå till ett grupprum för att arbeta, eller för att få 

en till en- undervisning. Hjörne och Evaldsson (2012) menar att större klasser och färre 

resurser kan ses som riskfaktorer. En del förskollärare och lärare berättar att de försöker ge 

barn och elever stöd i det sociala samspelet eftersom de ser sociala samspel som en 

skyddsfaktor. Förskollärarna och lärarna lyfter att närvarande personal, som uppmärksammar 

alla barn och elever, är en förutsättning för att kunna skapa goda relationer mellan barn, elever 

och vuxna, samt för att skapa en vi-känsla och en inkluderande lärmiljö. Engagemang, gott 

samarbete och lärares positiva attityder är skyddsfaktorer som kan möjliggöra inkludering 

(Nilholm, 2006).  

De viktiga stödinsatserna 

Oavsett anledning till att barn och elever uppvisar koncentrationssvårigheter så berättar 

förskollärarna och lärarna om vinster med tidiga stödinsatser för barn och elever med 

koncentrationssvårigheter. De erbjöd barnen olika typer av stöd: enskilt inriktat stöd, till 

exempel hand på axel och enskild instruktion; anpassat undervisningsmaterial, till exempel 

annat läromedel eller kopierade uppgifter till större text; hjälpmedel som till exempel 

hörselkåpor och specialanpassad sittkudde; samt tid för återhämtning i form av lugn musik, 

massage eller en fysisk aktivitet i form av exempelvis en rörelsebana. Vikten av tidiga 

stödinsatser lyfts även fram i forskning. Lundqvist (2016) har i sina studier visat att barn i 

behov av stöd under tidiga skolår kan behöva olika typer av stödinsatser, till exempel 
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materiellt och relationellt integrerat stöd och/eller en till en-undervisning. Sandberg, Norling 

och Lillvist (2009) lyfter i sin studie vikten av tidigt stöd i förskolan genom att utveckla den 

fysiska lärmiljön, ge tal- och språkstöd samt stödja barnen i den motoriska utvecklingen. 

Denna del av resultatet överensstämmer även med ramverken Response To Intervention 

(Mitchell, 2015) och Building Blocks (Sandall & Schwarz, 2008) som betonar vikten av olika 

stödinsatser.  

Återhämtning som stödinsats till barn med koncentrationssvårigheter 

I den tidigare forskningen om stödinsatser (Lundqvist, 2016; Sandall & Schwartz, 2008; 

Sandberg, Norling & Lillvist, 2009) finns olika typer av stödinsatser beskrivna som liknar det 

som vi kallar för enskilt inriktat stöd, och för anpassningar av undervisningsmaterial och 

hjälpmedel. Att se återhämtning som en typ av stödinsats verkar vara mer ovanligt. 

Förskollärarna och lärarna som deltar i den här studien berättar om att lugn musik kan hjälpa 

barn och elever med koncentrationssvårigheter till återhämtning. Foran (2009) ser också 

fördelar med lugn musik i undervisningen. De berättar också att kompismassage och fysisk 

aktivitet som en del i undervisningen kan hjälpa barn och elever som uppvisar 

koncentrationssvårigheter att orka. Mulrine, Prater och Jenkins (2008) anser att rörelse gynnar 

elever vilket även lyfts av förskollärarna och lärarna i studien. Återhämtning verkar vara 

viktig för att barn och elever som uppvisar koncentrationssvårigheter ska orka med sina dagar 

i förskola och i skola. 

Den goda lärmiljön 

Studien visar att en god lärmiljö kännetecknas av struktur och ordning, förutsägbarhet, en 

välkomnande atmosfär där barn och elev blir sedda och av att lärmiljön är tillgänglig. 

Förskollärarna och lärarna beskriver att det gör lärmiljöer tillgängliga genom anpassningar 

såsom gruppindelningar och möbleringar som underlättar koncentration. Den kännetecknas 

också av stödinsatser. Det stödet kan vara ett tydligt schema och fasta rutiner över dagen. Det 

har även Tufvesson (2007) och Gerrbo (2012) visat i sin forskning. Även de teoretiska 

ramverket Building Blocks (Sandall & Schwartz, 2008) har fokus på högkvalitativa lärmiljöer 

som en grund och anpassningar som där kan göras. I vår studie nämnde några förskollärare 

och lärare utomhuspedagogik som en framgångsfaktor för barn och elever som uppvisar 

koncentrationssvårigheter. De menar att utemiljö är mer tillåtande för dessa barn och elever 

med koncentrationssvårigheter. Samtliga förskollärare och lärare i vår studie tycker att barn 

och elever som uppvisar koncentrationssvårigheter behöver mer vuxenstöd än andra för att 

kunna hålla fokus och sortera intryck i undervisningen. Enligt Skolverket (2016) finns det en 
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hel del att göra när det gäller förutsättningar för att erbjuda lärmiljöer som är tillgängliga 

fysiskt, pedagogiskt och socialt. Studien visar att förskollärarna och lärarna försöker göra 

lärmiljöerna tillgängliga genom att erbjuda en flexibel lärmiljö med många olika anpassningar 

för barn och elever med många inslag av struktur och stöd.  

Specialpedagogens viktiga roll i förskola och skola 

Förskollärarna och lärarna i vår studie beskriver att specialpedagogen har en viktig roll som 

kvalificerad samtalspartner. Det framkommer att handledning och rådgivning är viktiga delar 

för dem i det dagliga arbetet, men även att förskollärarna och lärarna får tips och råd av 

specialpedagogen i det dagliga arbetet. Gerrbo (2012) anser att handledning för lärare 

tillsammans med en specialpedagog är viktiga stödåtgärder. Förskollärare och lärare beskriver 

en önskan om att specialpedagogen ska finnas med mer ute i verksamheten för att bland annat 

göra observationer av barn och elever i undervisningssituationer. Detta resultat tyder på att 

specialpedagogen behöver göra något mer än att samtala. Specialpedagogen beskrivs även 

som ett stöd i utvecklingen av goda lärmiljöer, samt i framtagandet av material och 

hjälpmedel. Olsson och Olsson (2013) anser likt förskollärarna och lärarna i den här studien 

att specialpedagogen har en viktig roll när det gäller utveckling av lärmiljöer. Det finns en 

vilja hos förskollärarna och lärarna att utveckla och anpassa lärmiljön men det kan enligt dem 

vara svårt att veta på vilket sätt och med vilka hjälpmedel detta ska ske. I vår studie 

framkommer det att många förskollärare och lärare saknar kontinuerlig tillgång till en 

specialpedagog på sin arbetsplats. Det betyder att de får försöka klara sig själva, medan andra 

har stöd och hjälp, vilket innebär att undervisningen kan riskera att inte bli likvärdig. 

 

Avslutande reflektioner 

I vår studie valde vi att undersöka hur förskollärare och lärare arbetar för att främja 

koncentration, delaktighet och lärande för barn och elever som uppvisar 

koncentrationssvårigheter i förskola och skola. Syftet var även att ta del av förskollärarnas 

och lärarnas berättelser av hur en god lärmiljö kan se ut i förskola och skola för dessa barn. I 

studien har vi kommit fram till att det är vanligt förekommande att förskollärare och lärare 

arbetar aktivt med anpassningar och utveckling av lärmiljön. Alla förskollärare och lärare som 

deltog berättade om barn och elever som uppvisar koncentrationssvårigheter och beskrev hur 

de aktivt arbetar för att på olika sätt förebygga svårigheter. De berättade även (trots sina 

beskrivna ansträngningar) att de saknade kunskap om hur de kan förebygga och möta 
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koncentrationssvårigheter i förskola och skola. Vi ser en variation i hur förskollärare och 

lärare beskriver sin syn på och sitt bemötande av barn och elever som uppvisar 

koncentrationssvårigheter. De flesta förskollärare och lärare beskriver barnet och elevens 

behov och svårigheter utifrån ett relationellt perspektiv och visar förståelse för elevens 

situation i lärmiljön. Några förskollärare och lärare beskriver barnet och eleven utifrån ett mer 

individinriktat perspektiv och lägger därmed svårigheterna hos barnet eller eleven. Vi ser att 

vi som blivande specialpedagoger har en viktig roll att fylla. Specialpedagoger eftersöks bland 

de förskollärare och lärare vi har intervjuat. I studien framkommer att specialpedagogen har 

ett stort förtroende hos förskollärarna och lärarna, och att de gärna har ett tätare samarbete 

med specialpedagogen som innefattar observationer, handledning och rådgivning. Vi menar 

att ramverken Response To Intervention och Building Blocks, samt Skolverkets stödmaterial 

gällande stödinsatser (Skolverket, 2014b), kan vara viktiga teorier, modeller och 

utgångspunkter i vårt kommande arbete som specialpedagoger. 

Fortsatt forskning 

Vi anser att det behövs mer forskning om koncentrationssvårigheter i förskola och skola. Vi 

anser också att det behövs forskning som bygger på barns och elevers erfarenheter av 

koncentration, delaktighet och goda lärmiljöer i förskola och skola. Forskning utifrån våra 

frågeställningar skulle även kunna genomföras i form av en enkätstudie som riktar sig till ett 

stort antal förskollärare och lärare. Observationer i lärmiljön kan vara en annan möjlig 

datainsamlingsmetod i fortsatt forskning med fokus på koncentrationssvårigheter. Mer 

forskning om specialpedagogens roll och betydelse behövs också enligt oss av den orsaken att 

vi under studiens gång uppmärksammat efterfrågan på specialpedagogisk kompetens. 

Forskning som undersöker modellen Response To Intervention i den svenska kontexten 

behövs också. Även fortsatt forskning om Building Blocks giltighet i svensk kontext är av 

intresse.     
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

En förfrågan till lärare i förskola och skola om deltagande i ett småskaligt 

forskningsprojekt 

 

Hej! 

Vi Karin, Camilla och Elin är tre studenter som läser specialpedagogprogrammet på 

Mälardalens Högskola. Under våren 2017 genomför vi en studie, det vill säga vårt 

examensarbete. Studien handlar om koncentrationssvårigheter i förskola och skola, till 

exempel hur lärare arbetar för att förebygga koncentrationssvårigheter. 

Syftet med vår studie är att undersöka hur några lärare i förskola och skola arbetar, bland 

annat med stödinsatser och formandet av goda lärmiljöer som främjar delaktighet och lärande 

för barn och elever som tycker att det kan vara svårt att koncentrera sig i förskolan och 

skolan. 

Vi anser att denna studie är väldigt viktig att göra då vår uppgift i förskola och skola är att ge 

alla barn och elever lika goda möjligheter att utvecklas och att främja deras lärande. Vi vill 

också belysa vikten av tidiga insatser för att skapa de bästa förutsättningarna för alla barn och 

elever. 

För att uppnå syftet med studien genomförs intervjuer med legitimerade lärare i förskola eller 

skola. Varje intervju beräknas ta omkring 50 minuter. Tid och plats för intervjun kommer vi 

överens om tillsammans. Vi spelar in intervjun via mobiltelefonens röstmemo. 

Intervjun kommer att handla om vilka dina erfarenheter är av att undervisa barn och elever 

med koncentrationssvårigheter; arbetssätt som du anser kunna gynna deras delaktighet och 

lärande; och vad du anser karaktärisera en god lärmiljö för barn och elever så att inte 

koncentrationssvårigheter behöver uppkomma. Under intervjun kommer vi inte att fråga om 

namn på barnen och eleverna. 

Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer för uppsatsskrivande och forskning kommer att 

beaktas i studien: Det är frivilligt att delta och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan att behöva ge förklaring till detta. Utskrifter av intervjuer liksom examensarbetet 

avidentifieras så att det inte framgår vem som deltagit i studien. Intervjuerna användas enbart 

i denna studie. 
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Vi hoppas att detta informationsbrev väcker intresse för vår studie. Din medverkan skulle vara 

till stor hjälp. Vi avser att genomföra intervjuerna under februari 2017. 

 

Om du har frågor angående denna studie är du välkommen att kontakta någon av oss 

tre. 

Med vänlig hälsning 

Karin Jansson                              (Telefonnummer och mail till Karin) 

Camilla Körberg                          (Telefonnummer och mail Camilla)                

Elin Larsson                                 (Telefonnummer och mail Elin) 

 

Handledare 

Johanna Lundqvist, Universitetslektor i specialpedagogik 

Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation, Avdelningen för Specialpedagogik 

Mälardalens högskola 

(Mailadress till Johanna) 
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Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av informationen vad gäller studiens syfte, genomförande och frivillighet, 

och lämnar härmed mitt samtycke till att delta i studien: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Datum och ort:       

     

………………………………………………………………………………………………… 

Namnteckning: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

På detta telefonnummer kan ni kontakta mig:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

Min arbetsplats: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Arbetar     som: Antal år i yrket: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Min grundutbildning: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Eventuella fortbildningar: 

 

  



 50 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor: 

 

 Berätta vem är du. 

 Vilken är din utbildning? 

 Vad är det för ålder på barnen/eleverna som du arbetar med? 

 Hur kommer det sig att du arbetar som lärare? 

 

 Berätta om din klass/grupp. 

 Hur kan en vanlig dag se ut i din klass/förskola? 

 Har du någon särskild pedagogik som du inspireras av? 

 Vilka yrkesgrupper arbetar du tillsammans med? 

 

 Får du rådgivning eller handledning av en specialpedagog? 

 Om ja, kan du berätta hur handledningen/rådgivningen ser ut. 

 Om, nej hur skulle du vilja att den utformades. 

 

 Vad tänker du på när jag säger koncentrationssvårigheter? 

 Vad innebär koncentrationssvårigheter enligt dig? 

 Hur kan de ta sig uttryck? 

 Hur upptäcker du dem? 

 Varför uppkommer koncentrationssvårigheter? 

 

 Upplever du att det finns barn och elever som uppvisar 

koncentrationssvårigheter i din nuvarande undervisningsgrupp/klass? 

 I så fall: 

 Vilket stöd behövs? 

 Vilket stöd ges? 

 Vem ansvarar för att barnet/eleven får det stöd den behöver? 

 

 Kan du ge exempel på arbetssätt som du anser gynna barn och elever som 

uppvisar koncentrationssvårigheter? 
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 Berätta utförligt om en av dessa! 

 Kan du ge exempel på ytterligare arbetssätt? 

 

 Kan du ge exempel på arbetssätt som du använder eller saker som du gör som du 

anser särskilt viktiga för att förebygga att koncentrationssvårigheter 

uppkommer bland barn och elever i förskola/skola? 

 Tänker du på något speciellt när du möblerar? 

 Tänker du på något speciellt när du väljer ut material? 

 Tänker du på något speciellt när du ger instruktioner? 

 Tänker du på något speciellt vid kommunikation? 

 

 

 

 

Avrunda intervjun med att prata om detta utförligt: 

 Så, hur ser då en god lärmiljö ut för de barn och elever som uppvisar eller 

hamnar i koncentrationssvårigheter, enligt din uppfattning? 

 Vad behöver lärare för att skapa en sådan miljö? 

 Vilken roll kan specialpedagogen ha i detta arbete med att skapa goda 

lärmiljöer? 

 Finns det något som du vill berätta på detta tema som jag inte frågat om? 

 

 

 

 

Karin, Camilla och Elin 

 

 


