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Barn med koncentrationssvårigheter ses oftast som ett störningsmoment i 
förskolans vardag där de måste anpassa sig till verksamheten. Förskollärare 
förstår inte problematiken och barnet får därför inte sina behov tillfredsställda. 
Forskning visar att dessa barn inte kan rå för att saker händer kring dem och att 
de ständigt behöver vuxenstöd för att få sin vardag att fungera. Syftet med 
studien var att undersöka förskollärares strategier för att inkludera barn med 
koncentrationssvårigheter. Studien har genomförts genom en kvalitativ 
undersökning där åtta verksamma förskollärare har svarat på frågor med fokus 
på olika metoder för att inkludera barn med koncentrationssvårigheter och hur 
miljön påverkar dem. Semistrukturerade intervjuer har genomförts då vi ville 
ha förskollärarnas personliga åsikter. Resultatet visar att förskollärare aktivt 
arbetar med att inkludera barn med koncentrationssvårigheter både genom 
olika metoder och utefter miljöns uppbyggnad. Förskollärarnas metoder och 
deras funderingar kring miljön stämmer även in på tidigare forskningsmetoder. 
Slutsatserna som framkommer genom detta arbete är att förskollärare måste 
skapa förståelse för barn med koncentrationssvårigheter, för att kunna arbeta 
inkluderat. Förskollärarna måste arbeta för ett gemensamt förhållningssätt i 
arbetslaget med olika metoder som gynnar det enskilda barnet. De behöver även 
anpassa miljön på förskolan för att minska sinnesintryck för ett barn med 
koncentrationssvårigheter. Därmed har det skapats inkludering. 
 
 
 
_______________________________________________ 
Nyckelord: koncentrationssvårigheter, inkludering, bildstöd, 
teckenkommunikation, förhållningssätt, fysisk lärmiljö. 
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1   Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vi har båda två egna erfarenheter av barn med koncentrationssvårigheter och 
menar att det är av stor vikt att undersöka förskollärares strategier för att inkludera 
barn med koncentrationssvårigheter i förskolan. Vi har sett att många barn inte får 
sina behov tillfredsställda i förskolans vardag där barn med 
koncentrationssvårigheter ses som ett störningsmoment med ständigt 
tillrättavisande. Studiens valda namn är egna ord från ett barn med 
koncentrationssvårigheter där citatet föder en intressant tanke kring förskollärares 
förhållningssätt. Namnet ökar vår medvetenhet om att vi verkligen måste förstå 
problematiken kring ett barn med koncentrationssvårigheter för att kunna arbeta på 
ett förbebyggande sätt, eftersom själva barnet inte förstår vad som egentligen händer 
för stunden.  

Kadesjö (2008) menar att barn med koncentrationssvårigheter oftast ses som stökiga 
och ouppfostrade och att de inte får rätt stödinsatser. Självförtroende och självbild 
försvagas genom ständiga misslyckanden hos barn med koncentrationssvårigheter, 
där de känner att de inte räcker till. Författaren menar vidare att ju tidigare 
problematiken uppmärksammas kring barnet desto snabbare kan åtgärder sättas in, 
för att förhindra de onda cirklar som kan uppkomma. Det är mycket som spelar in för 
att ett barn ska fungera. Kadesjö (2008) betonar att dagsprogrammet, vuxnas 
förhållningssätt, sammansättning i barngrupp och miljö har en stor betydelse för 
barns koncentrationsförmåga. Jakobsson & Nilsson (2011) menar att man oftast ser 
på funktionsnedsättningar ur två perspektiv, antingen ignoreras 
funktionsnedsättningen eller så plockas barnet ut ur verksamheten. Författarna 
beskriver den tredje vägen där förskollärare möter barn på ett kompetent sätt, det vill 
säga att barnen ska få den hjälp de behöver i den verksamhet de befinner sig i, så 
kallad inkludering. I enlighet med detta tänker vi att barn med 
koncentrationssvårigheter oftast blir tillrättavisade om förskolläraren inte vill förstå 
problematiken kring barnet. Vår uppfattning är att det enskilda barnets kompetenser 
inte lyfts fram, utan att det är barnet som ska anpassa sig efter den miljö som finns på 
förskolan. Vi vill genom detta arbete komma fram till om våra tankar stämmer eller 
om förskollärare aktivt arbetar med att inkludera barn med 
koncentrationssvårigheter.  

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares strategier för att inkludera barn 
med koncentrationssvårigheter. 

1.3  Frågeställningar 

1. Hur arbetar förskollärare aktivt för att barn med koncentrationssvårigheter 
ska bli inkluderade i verksamheten? 

2. Hur kan förskolans miljö anpassas för barn med koncentrationssvårigheter? 
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2 Litteratur 
För att skapa förståelse kring vårt valda ämne presenterar vi här nedan olika 
begrepp enligt vald litteratur. I texten följer först en presentation hur 
litteraturen definierar koncentrationssvårigheter som sedan följs av tidigare 
forskning, inkludering, miljöns betydelse, förskollärares förhållningssätt och 
olika hjälpmedel som kan gynna barn med koncentrationssvårigheter.  

2.1 Definition av koncentrationssvårigheter 

För att förstå begreppet koncentrationssvårigheter ska vi först reda ut vad som menas 
med att vara koncentrerad. Kadesjö (2008) benämner begreppet koncentration som 
att kunna använda sin perceptionsförmåga, alltså förmågan att kunna ta in och 
uppfatta information genom sina sinnen. Under den mentala processen, som pågår 
när vi är koncentrerade, kan vi utesluta olika intryck i omgivningen och ta tag i saker 
och slutföra det pågående betonar författaren. För att ett barn ska behålla 
koncentrationen på en uppgift måste barnet se saker på ett känslomässigt och 
betydelsefullt sätt, där barnet först blir koncentrerat om det kan koppla ihop olika 
lekar eller böcker till tidigare erfarenheter. Barn tar in eller stänger ute olika intryck 
beroende på de tidigare erfarenheterna, emotionella känslor eller hur motiverade de 
är. Han menar att barnet visar sin koncentration via sin kroppshållning och genom 
sättet att röra sig på. Det är svårt att väcka motivationen hos barn med 
koncentrationssvårigheter. Det som andra barn är motiverade av har dessa barn svårt 
att finna motivationen till, där en vuxen alltid måste finnas till hands för att peppa 
barnet och ge positivt beröm för att barnet ska bli motiverat. Barn utvecklas från 
ofrivillig, impulsstyrd uppmärksamhet till en medveten och reflekterad 
koncentrationsförmåga, men hos barn med koncentrationssvårigheter sker denna 
utveckling långsammare och därför kan det bli svårt för dessa barn att hinna med de 
övriga barnen (Kadesjö, 2008).  

Det finns två olika typer av koncentrationssvårigheter (Jakobsson & Nilsson, 2011 och 
Kadesjö, 2008). Författarna menar att tillfälliga, situationsbundna och sekundära 
koncentrationssvårigheter kan uppkomma vid specifika situationer där det krävs 
koncentration men i andra situationer kan barnet vara koncentrerat. Denna form av 
koncentrationssvårigheter kan visa sig om barnet har andra svårigheter såsom 
intellektuella, perceptions, eller motoriska, där barnet inte har förmågan att utföra 
uppgiften, eller om barnet inte har tidigare erfarenheter om uppgiften och kan sätta 
in det i ett sammanhang (Kadesjö, 2008).  Den kan även uppkomma genom olika 
händelser i barnets uppväxtmiljö såsom bristande familjeförhållanden, flyktingbarn 
eller misshandel, men det kan även vara bråket som skedde under rasten eller 
konflikten hemma innan barnet lämnats på förskola eller skola (Jakobsson & Nilsson, 
2011 och Kadesjö, 2008).  Kadesjö menar att det är många faktorer som kan spela in 
för att ett barn ska kunna finna koncentration, eftersom olika händelser dyker upp i 
minnet hos barnet när de försöker finna koncentration i en uppgift.  

Primära koncentrationssvårigheter är den andra typen av koncentrationssvårigheter 
och de är varaktiga och finns med ända från när barnet är litet och är återkommande i 
barnets vardag (Jakobsson & Nilsson, 2011 och Kadesjö, 2008). Kadesjö menar att 
denna form är biologiskt betingat där barnet har svårt att rikta sin uppmärksamhet 



 3 

mot en uppgift, utesluta ovidkommande intryck och hålla fast vid en uppgift. Detta är 
medfött eller så finns det brister i hjärnans funktioner och är märkbart även när 
barnet är mycket litet. Barnet känner sig inte motiverat i olika situationer som 
innehåller krav på barnet med anpassning och prestation. Jakobsson & Nilsson (2011) 
och Kadesjö (2008) beskriver problem som kan uppstå hos ett barn med primära 
koncentrationssvårigheter som även liknar de svårigheter som finns hos individer 
med ADHD: 

Uppmärksamhetsstörning 

Det här barnet har en uppmärksamhetsstörning och blir lätt distraherad av olika 
intryck i omgivningen och behöver ständig vuxenstyrning för att klara av olika 
uppgifter med tydliga ramar och regler.  

Finna lämplig aktivitetsnivå 

Barn med primära koncentrationssvårigheter har svårt för att anpassa sin 
aktivitetsnivå. Barnet kan bli mer aktivt, som visar sig genom ett mer uppvirvlat barn 
eller ett mycket passivt och drömmande barn. Det passiva barnet med 
koncentrationssvårigheter har oftast under sin småbarnstid varit lugnt, tyst, sovit 
mycket och börjat gå väldigt sent. Barnet har ett lugnt temperament och har svårt för 
nya situationer som det inte har valt själv. 

Impulsivitet 

Det här barnet kan inte hjälpa de impulser som det bär på. Det som barnet säger eller 
gör har inte någon som helst bakomliggande planering och barnet kan därför inte 
svara på vad som egentligen hände. 

Uppfatta instruktioner och regler 

Barnet har svårt att uppfatta regler och olika instruktioner för att klara av uppgifter 
och framförallt de underförstådda reglerna i lekar eller andra sociala situationer. 
Barn med primära koncentrationssvårigheter har svårt att sålla bort alla intryck och 
uppfattar då inte innehållet i tillsägelsen. 

 

Redan under spädbarnstiden kan barn som senare utvecklar bestående 
koncentrationssvårigheter märkas av, som utmärks av svårhanterliga eller passiva 
barn (Kadesjö, 2008). Kadesjö beskriver de svårhanterliga barnen med att de har hög 
aktivitetsnivå och som nyfiket utforskar sin omgivning. På grund av detta blir de 
överstimulerade och blir därför oroliga, ökar kroppsrörelserna och har då svårt att 
komma ner i varv. Det går aldrig förutse beteendet hos ett barn med primära 
koncentrationssvårigheter. Författaren menar att beteendet i olika situationer som 
barnet befinner sig i beror alldeles på hur motiverat barnet är, vilken slags uppgift det 
är och vilka yttre förhållanden som barnet möter. Barn med primära 
koncentrationssvårigheter har som alla andra barn bra och dåliga perioder. Under de 
dåliga perioderna måste omgivningen acceptera barnet som det är, då det är svårt att 
forma om den dåliga dagen till en bra. Han betonar att de dåliga perioderna utmärker 
barnets beteende som upptrissat, splittrat och oroligt. Barnet blir lätt frustrerat av 
småsaker med en låg toleransnivå. Hos de passiva barnen med 
koncentrationssvårigheter utmärks de dåliga dagarna med att de inte tar sig för att 
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göra någonting. De dåliga perioderna kan variera i timmar, dagar eller veckor då 
barnet kan fungera bra ena stunden och snabbt växla om i sitt beteende (Kadesjö, 
2008).   

Tröttheten är större hos barn med koncentrationssvårigheter eftersom de har svårt 
att sortera ut alla intryck. Allt spelar in på hur barnets beteende visar sig där barnet 
verkligen måste anstränga sig, som ett barn utan koncentrationssvårigheter inte ens 
märker av, såsom sitt eget mående eller olika händelser (Kadesjö, 2008). Kadesjö 
beskriver att barn med koncentrationssvårigheter oftast inte kan förklara vad som 
händer kring dem då de har svårt att beskriva känslor och abstrakta upplevelser. Det 
är viktigt att ta till sig barnet och verkligen lyssna och visa att vi som vuxna tar barnet 
på allvar. Barn med primära koncentrationssvårigheter hamnar ofta i negativa 
tillsägelser, där barnet ofta känner att ingen bryr sig om vad det egentligen känner 
och tycker. Barnet har oftast skapat en låg självbild där det inte ser sin egen del i olika 
konflikter och ser bara svagheter hos andra. Detta beror, enligt Kadesjö på att barnet 
inte har förmågan att planera sitt handlande i olika situationer utan detta styrs enbart 
av barnets impulser. Det blir då svårt för barnet att reflektera över en händelse som 
kan växa till något större som egentligen är en bagatell för andra barn. Barnet 
upplever sig själv som bäst och starkast och tror därför att de kan styra över sin 
omgivning. Dessa barn upprepar misstagen hela tiden och behöver vuxenstyrning för 
att klara av vardagen. Den vuxne ska finnas till hands för att kunna konkretisera olika 
händelser för att skapa en förståelse hos barnet (Kadesjö, 2008).   

Väntan, förändringar och val är något som barn med primära 
koncentrationssvårigheter har svårt för, där de ständigt misslyckas (Kadesjö, 2008). 
Förmågan att kunna vänta finns inte hos dessa barn då de lever i nuet. De kan inte 
blicka framåt och planera sin tankeverksamhet och blir i väntans stund otåliga. Dessa 
barn vill ha uppmärksamhet och behöver då aktiveras, eftersom de inte tar för sig att 
göra något roligt och givande själva. Det otåliga beteendet kan exempelvis visa sig 
som högre aktivitetsnivå, tjat, avbryter andra samtal och knuffas. Vid förändringar 
krävs det att barnet ändrar sin tankeverksamhet från det ena till det andra, och det är 
väldigt påfrestande för barn med koncentrationssvårigheter. Vid spontana 
förändringar kan barnet reagera med att slänga saker omkring sig eller göra motstånd 
till den nya aktiviteten. Barnet känner oro inför den nya aktiviteten eftersom det har 
svårt att finna den mentala bilden trots tidigare erfarenheter, och kan därför inte 
förstå vad som kommer att hända. Detta gäller även ändringar i dygnsrytmen och 
rutiner under dagen. Barnet behöver ständiga förberedelser på det nya som ska 
hända, och detta ska sättas in i ett större sammanhang och inte i detalj. 
Detaljinformation kan störa tankeverksamheten och barnet kan glömma bort och då 
blir det tjat igen om vad som kommer att hända. Kadesjö (2008) menar att det är 
vanligt att barn med primära koncentrationssvårigheter väljer enstaka lekaktiviteter 
men de är inte rädda för att prova nya. Dock landar de ofta tillbaka i sina ensidiga 
aktiviteter. När ett barn med koncentrationssvårigheter hamnar i olika valsituationer 
blir det svårt. För dessa barn styr impulserna valet av aktivitet och de kan inte blicka 
framåt och se utformningen av valet, eftersom brist i bildminnet utifrån tidigare 
erfarenheter finns hos barn med primära koncentrationssvårigheter. Barnet kan bli 
förvirrat och handlingsförlamat och byter aktivitet hela tiden. Genom att begränsa 
valmöjligheterna och ge tydliga instruktioner och ramar, kan barnet finna ro i en 
aktivitet (Kadesjö, 2008).  
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Kadesjö (2008) belyser att barn med primära koncentrationssvårigheter även kan ha 
andra svårigheter. Barnet kan ha en klumpig motorik, där barnets rörelser är dåligt 
samordnade och slängiga. Detta utmärks mer om barnet är i en stressad situation 
eller om det finns för många intryck kring barnet. De rörelser som barnet har 
förmågan att göra i en annan situation kan det i dessa sammanhang inte kontrollera. 
Det blir då för mycket i barnets tankeverksamhet och barnet kan då inte fokusera på 
allt som krävs för att utföra uppgiften.  

På fotbollsmatchen måste han samordna de många intrycken av allt som händer på och 
runt planen och tolka vad de betyder just för honom. […] När han sparkar måste han 
hålla ordning på kroppen för att inte ramla och dessutom titta sig omkring för att planera 
åt vilket håll och hur hårt han ska sparka (Kadesjö, 2008:101.).  

Barn med primära koncentrationssvårigheter kan även ha perceptionssvårigheter där 
förmågan att registrera, organisera och tolka alla sinnesintryck är låg (Kadesjö, 
2008). Barnet kan ha språksvårigheter och med det få samspelssvårigheter där barnet 
inte kan kommunicera eller förstå andra i sin omgivning, och det kan även ha 
intellektuella svårigheter där inlärningsförmågan brister, sociala bettendemönster 
både verbalt och i handlingar, depressioner med sorgsenhet och besvikelse över sig 
själv, tics eller tvång att utföra olika handlingar. Kadesjö (2008) betonar vikten av att 
vara uppmärksam på barn med primära koncentrationssvårigheter, då de närliggande 
problemen som kan uppstå, kan skapa psykiska problem och allvarliga problem i 
skolan.  

2.2 Tidigare forskning 

Jakobsson & Nilsson (2011) förklarar att barn med svårigheter är ett gammalt 
begrepp som inte ska användas längre eftersom det råder ändrat synsätt. Numera 
sägs det att barn en befinner sig i svårigheter, eftersom svårigheterna som barnet har 
visar sig i olika miljöer kring barnet. Under olika tidsperioder har 
funktionsnedsättningar setts på olika sätt (Jakobsson & Nilsson, 2011). Detta beror på 
att forskningen går framåt eller att synsättet mot funktionsnedsättningen ses som 
något negativt av både den som har funktionsnedsättningen eller från samhället. 
Jakobsson & Nilsson (2011)  menar även att olika yrkesgrupper som till exempel 
läkare och lärare ser funktionsnedsättningar på olika sätt eftersom dessa 
verksamheter har olika syften.  

Förr skulle föräldrar lämna bort sina barn med funktionsnedsättningar till olika 
institutioner, men detta avskaffades under 1960-talet då föräldrarna själva ansågs 
kunna ta hand om sina barn (Jakobsson & Nilsson, 2011 och Göransson, Nilholm & 
Karlsson, 2011). Samhällets syn på funktionsnedsättningar kan beskrivas utifrån två 
modeller (Jakobsson & Nilsson, 2011). Funktionsnedsättningar krävde medicinsk 
behandling och var ett individproblem, alltså den medicinska modellen som man såg 
utifrån under början av 1900-talet. Den sociala innebörden och miljön fick betydelse. 
Detta benämndes den sociala modellen. Omgivningen styr alltså hur barn med 
funktionsnedsättningar klarar vardagen, menar författarna. Svårigheterna kan vara 
medfödda eller bero på hemmiljön visar forskningen enligt Nilholm (2012) men man 
får absolut inte glömma bort faktorer kring barnet såsom miljön och andra 
situationer, som påverkar ett barn med funktionsnedsättning (Hjörne & Säljö, 2013 
och Nilholm, 2012). Nilholm betonar även viljan till att göra skillnad för ett barn med 
funktionsnedsättning för att lyckas i sitt arbete.  
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Det tidiga samspelet har stor betydelse för barns utveckling (Kadesjö, 2008). Kadesjö 
beskriver anknytningsteorin, som innebär att förälder och barn knyter an till 
varandra under sitt första levnadsår. Om brister uppstår i anknytningen där inte 
föräldrar ser barnets behov, kan barnet utveckla ett utåtagerande beteende och 
svårigheter med samspel. Kadesjö (2008) beskriver även samspelsteorin som riktar 
sig mot hur samspelet är mellan barn och förälder. Barnet kan bli oroligt om det 
redan har hög aktivitetsnivå eller om det stimuleras för mycket. När föräldrar 
sampelar med sitt barn med en mjuk ton och mjuka rörelser får barnet ett lugnare 
beteende. Men om barnet blir oroligt och börjar gråta kan föräldrarna samspela med 
sitt barn utan en mjuk ton och mjuka rörelser, och då kan allt blir som en ond cirkel. 
Barnet tar alltså till sig lugna intryck när det självt och omgivningen är lugnt och 
tryggt betonar Kadesjö (2008). Hjörne och Säljö (2013) menar att barn i dag mår 
sämre än förr. Detta beror på psykiska, sociala eller psykosomatiska tillstånd. Det har 
blivit ett stort genomslag av neuropsykiatriska förklaringsformer som bland annat 
ADHD (Attention Deficit, Hyperactivity Disorder), ADD (Attention Deficit Dosorder) 
och damp (avledbarhet, motorik och perception) där olika diagnoser ställs som 
förklaring på barns beteende. Men författarna trycker även på att helheten där 
lärande, hälsa och miljön kring barnet har stor betydelse för att det ska må bra.  

Kadesjö (2008) beskriver att bestående eller primära koncentrationssvårigheter har 
neuropsykologiska orsaker, och forskningen visar att tidigare sågs det enbart till 
barnets problem och inte orsakerna till problemen. Orsakerna är till största del 
biologiskt betingade med ärftliga faktorer. Det kan även ha skett olika komplikationer 
under graviditeten eller vid förlossningen där hjärnan har fått för lite syre. 
Vetenskapliga studier visar att barn med primära koncentrationssvårigheter har brist 
på transmittorsubstanser. Dessa substanser styr uppmärksamhet, aktivitetsreglering 
och impulskontroll, men Kadesjö (2008) vill även påpeka alla yttre faktorer som 
spelar in när ett barn tappar koncentrationen. 

2.3 Inkludering 

Att vara inkluderad innebär att verksamheten ska utgå från varje enskild 
individs olika förutsättningar och behov (Hjörne & Säljö, 2013 och Tufvesson & 
Tufvesson, 2009) där alla barn ska ingå i samma helhet, och verksamheten ska 
anpassas för alla barn (Jakobsson & Nilsson, 2011 och Nilholm, 2014). Nilholm 
menar att barnen ska inkluderas i den verksamhet som barnet befinner sig i, där 
social träning och gemenskap är viktiga faktorer i barnens utveckling. Barn ska 
ha rätt till delaktighet där olikheter ska ses som en tillgång (Jakobsson & 
Nilsson, 2011 och Nilholm, 2014). Alla barn ska kunna delta i verksamheten och 
därför ska det skapas lärandemiljöer där barn får det stöd som de behöver 
(Nilholm, 2014). Motsatsen till inkludering är exkludering som handlar om att 
verksamheten inte är tillgänglig för varje barn och andra som vistas i 
verksamheten (Olsson & Olsson, 2013). Olsson & Olsson menar att om en 
förskola eller skola anser att barn och elever ska anpassa sig efter verksamheten 
och dess utformning, är verksamheten exkluderande medan både Läroplan för 
förskolan (Skolverket, 2010 Lpfö 98/10) och Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011 Lgr11) säger att 
institutionerna ska ha ett inkluderande syn- och arbetssätt. I en inkluderande 
verksamhet är barnen delaktiga i sin vardag, och utifrån deras förutsättningar 
har de möjlighet att aktivt kunna påverka i olika situationer (Björck-Åkesson, 
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2009). Som förskollärare ska man se och lyfta fram barns olika kompetenser för 
att alla barn ska få känna sig som en tillgång i barngruppen (Skolverket, 2010 
Lpfö 98/10).  
 

Berhanu & Gustafsson (2009) betonar att i en inkluderande verksamhet arbetar man 
för att varje barn ska kunna delta på lika villkor, vare sig det är ett barn med 
koncentrationssvårigheter eller ett barn med annan funktionsnedsättning. 
Verksamheten ska vara tillgänglig för alla som vistas där och när ett barn är i behov 
av stöd, ska stödet komma in i gruppen och agera inom den istället för att lyfta ur 
barnet ur barngruppen för att placera det någon annanstans. Att avlägsna barnet ur 
barngruppen på grund av att det är i behov av stöd, menar Olsson & Olsson (2013) 
var ett sätt som användes tidigare och innebar exkludering av dessa barn. De menar 
vidare att idag däremot ses vikten av att ta ett inkluderande perspektiv även när det 
gäller barn i behov av särskilt stöd, då de skapat en tillhörighet i den befintliga 
gruppen och ska då inte behöva exkluderas ur den (Olsson & Olsson, 2013). Olsson & 
Olsson menar att verksamheten ska ha goda förutsättningar för barns olikheter där 
de tar hänsyn och respekterar dessa. Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) menar att på 
grund av barns olikheter är förskolan en föränderlig verksamhet och måste därför se 
ut på olika sätt beroende på vilka barn som ingår. 

2.3.1 Miljö  

Den fysiska lärmiljöns utformning spelar en viktig roll för barn med 
koncentrationssvårigheter (Tufvesson & Tufvesson, 2009). Bland annat lokaler, 
hjälpmedel och material är det som ingår under begreppet fysisk lärmiljö (Björck-
Åkesson, 2009) och de har alla stor påverkan på barn med koncentrationssvårigheter 
(Tufvesson & Tufvesson, 2009). Tufvesson & Tufvesson menar att beroende på hur 
möbleringen ser ut, om det finns förvaring med öppna eller stängda lådor och skåp, 
väggdekorationer, val av färger i inredningen eller hur barn med 
koncentrationssvårigheter blir placerade, kan ha en stor betydelse för hur mycket 
situationer blir påverkade i olika sammanhang. De menar vidare att barn med 
koncentrationssvårigheter är känsliga mot för mycket intryck. Allt som syns, hörs 
eller ger barnet en känsla ger intryck vare sig barnet vill det eller inte. Därför 
rekommenderas det att ha förvaringssystem där det finns lådor, eller om det är skåp, 
och att ha dörrar för att kunna stänga ute så mycket intryck som möjligt. Kadesjö 
(2008), Björck-Åkesson (2009) och Sandberg & Norling (2009) beskriver att 
placering av barnen vanligtvis sker på samma plats varje gång och att behovet av lugn 
och ro vid exempelvis matsituationer kan förekomma. Genom att placera ett bord i ett 
enskilt rum där endast några få barn sitter menar Sandberg & Norling kan vara en 
hjälp i målet att få en lugn stund vid måltiden. Det finns några saker som bör beaktas 
vid placeringar av barn med koncentrationssvårigheter och detta belyser Juul (2005) 
men även Tufvesson & Tufvesson (2009). De förklarar att placeringen eventuellt blir 
bäst av att vara på ett sådant ställe så att barnet inte kan titta ut genom fönster eller 
andra öppningar, eftersom det kan vara en orsak till att koncentrationen på uppgiften 
eller aktiviteten tappas. Juul (2005) uppmanar även att placeringarna bör ske där 
väggarna inte är överfyllda av information, teckningar eller en massa färger som kan 
bli distraherande för barnet. Att vara medveten om denna problematik och effekterna 
av den, blir viktig i planerandet av miljöns utformning. Det ska alltid vara barnen och 
deras behov och förutsättningar som ska ligga till grund för hur miljön planeras men 
även hur det ska möbleras i verksamheten. Ett mindre rum kan vara en trygghet 
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beskriver Eresund & Wrangsjö (2008), som barn med utagerande problematik ofta 
söker sig till. Mindre rum har en tendens att ge dessa barn den trygghet som de söker 
just för att det kan ge en känsla av omslutenhet, medan ett stort rum istället kan ge 
känslan av övergivenhet. Eresund & Wrangesjö (2008) och Björck-Åkesson (2009) 
belyser vikten av att utgå från det enskilda barnet, och prova sig fram till lösningar 
som fungerar just för detta barn. Begränsad mängd av material i rummen är däremot 
något av de generella principer som finns när det gäller barn med 
koncentrationssvårigheter. Juul (2005) beskriver även att material bör begränsas i 
rummen, för att minska störningsmoment som oväntade intryck. Ju mer det går att 
minska på de olika sinnesintrycken, förklarar Kinge (2009), ju bättre är det för 
barnet. För att minska på dessa intryck ännu mer, menar Kinge (2009) och Björck-
Åkesson (2009), att om möjligheterna finns, bör barngruppen minska i antal hellre 
än att fler personella resurser anställs då detta snarare kan öka de intryck som 
verksamheten försöker arbeta bort.  

Utomhusmiljön är också en del av den fysiska lärmiljön, och utformningen av denna 
bör även den vara anpassad efter barnen. Tufvesson & Tufvesson (2009) beskriver att 
utomhusmiljön är den miljö där barnen springer av sig och gör av med 
överskottsenergi, för att återfå koncentration till andra aktiviteter och uppgifter som 
sedan kommer att ske inomhus. Att fundera över är om förskolan eller skolan ligger i 
anslutning till trafikerade vägar, bullriga arbetsplatser eller liknande, då detta kan 
bidra till att målet med utomhusvistelsen inte kan uppnås. Detta bland annat på 
grund av att barnen då behöver prata högre för att någon ska höra och blir stressade 
av bakgrundsljudet som man på förskolan och skolan inte kan påverka vid vistelsen 
utomhus på förskole- eller skolgården. Detta medför att barnet istället måste varva 
ned när det kommer in, och det kan ta tid innan barnet finner lugn och ro för att 
kunna koncentrera sig på någon aktivitet inomhus (Tufvesson & Tufvesson, 2009).  

Tufvesson & Tufvesson (2009) menar att både inom- och utomhusmiljön påverkar 
barn med koncentrationssvårigheter. Det är då även viktigt att utomhusmiljön också 
beaktas och planeras utifrån barns förutsättningar och behov. De menar vidare att 
utomhusmiljön kan vara än känsligare för barn med koncentrationssvårigheter än 
inomhusmiljön. Inomhusmiljön har sina väggar, tak och sin inredning medan 
utomhusmiljön är öppen och fri på så sätt att det exempelvis inte med ögat går att 
mäta på vilket avstånd man har himlen, och solen avger starkt ljus. Att planera miljön 
i syfte till att barnen får känslan av trygghet och att de får utlopp för sina behov 
utifrån sina förutsättningar, är viktigt för att uppnå målet med utomhusvistelsen och 
att alla barn ska få vistas i förskola och skola på lika villkor betonar Tufvesson & 
Tufvesson (2009). 

Tufvesson & Tufvesson (2009) beskriver att barn med koncentrationssvårigheter 
upplever en stress i att avbryta pågående aktiviteter och att gå från inomhus till att 
byta miljö helt och hållet genom att gå ut, kräver mycket energi av barnet. De här 
barnen är i behov av struktur och av att vuxna i dess närhet är medvetna om just 
deras sätt att hantera svårigheter, såsom att byta från inomhusmiljön till 
utomhusmiljön exempelvis. De menar vidare att genom förberedelser via 
bildscheman eller en äggklocka som ringer när det är dags att avbryta det som är 
pågående, kan hjälpa barnet att på ett tydligt sätt visa på att det är dags att byta 
aktivitet. För att något sådant ska fungera på ett bra sätt, är att tillsammans med 
barnet komma fram till vilka hjälpmedel som är av positiv karaktär för att hjälpa 
barnet att ställa om sig för en ny aktivitet. Vuxenstödet är enormt viktigt i förskolan 
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och skolan för att ett barn med koncentrationssvårigheter ska klara av sådana 
förändringar i framtiden menar Tufvesson & Tufvesson (2009). 

2.3.2 Förhållningssätt 

Kadesjö (2008) betonar vikten av att förskolepersonal ser sin egen del i ett barns 
beteende, där man lätt blir påverkad av barnets problematik på ett negativt sätt. Det 
blir som en ond cirkel där barnets problematik blir värre i följden av ett sämre 
bemötande. Barn med koncentrationssvårigheter behöver en tydlig struktur, ramar 
och regler i sin vardag menar författaren. Jakobsson & Nilsson (2011) och Kadesjö 
(2008) belyser att det inte hjälper att ge barn med koncentrationssvårigheter 
förmaningar eller bestraffningar och inte heller tjata på dem, eftersom det kan 
resultera i att barnet lagrar vissa situationer i minnet och det blir som en bestraffning 
till barnet och problematiken kan då bli värre. Författarna menar att positiv 
förstärkning av önskvärt beteende, som ger en positiv effekt på barnets beteende, 
vinner alla på i längden. Kadesjö (2008) menar att barn med 
koncentrationssvårigheter är här och nu och behöver få ett resultat av sitt handlande 
på en gång, eftersom barnet annars inte kan koppla samman händelsen. Genom att 
vuxna medverkar i barnets lek, kan barnet stanna upp och tänka efter för att bli 
medvetet om vad som faktiskt händer. Den vuxna ska alltså inte vara med och styra 
leken utan vara en vägledare som skapar struktur och ramar för att barnet ska klara 
av leken, betonar författaren. 

Att lämna barn med koncentrationssvårigheter ensamma i den fria leken är lite som att 
lämna ett barn på båtbryggan utan flytväst (Kadesjö, 2008:185).  

Kadesjö (2008) menar att det gäller för vuxna att förstå barnet och dess problematik 
för att lättare kunna bemöta ett barn med primära koncentrationssvårigheter för att 
skapa ett positivt samspel mellan barnet och den vuxne. Att verkligen känna till 
barnets förmågor underlättar, eftersom barnet behöver få lagom höga förväntningar 
utifrån sina förmågor. Som vuxen ska man alltså inte ta ställning till eget tyckande 
och tänkande, utan se efter barnets förmågor med förståelse för barnets svårigheter 
och vad som är möjligt för det att klara av betonar Kadesjö (2008).  

Kadesjö (2008) och Andersson (2012) menar att alla barn behöver rutiner, tydlig 
struktur och rimliga krav. Att ge långsiktiga mål till ett barn med 
koncentrationssvårigheter skapar enbart misslyckanden då barnet inte har förmågan 
att planera och organisera (Kadesjö, 2008). De dagliga rutinerna hjälper barnet att 
klara av sin vardag där misslyckanden kan ske om rutinerna bryts eller om det sker 
plötsliga förändringar i barnets vardag. Tydlig är man inte genom att höja rösten 
eftersom hörselintrycken är svåra att uppfatta av ett barn med 
koncentrationssvårigheter. Genom att skapa ögonkontakt, visa sin tydlighet genom 
sitt kroppsspråk och att beröra barnet fångas barnet lättare. Genom att förmedla 
samma känsla men med olika sinnesintryck, skapar tydlighet till barnet betonar 
författaren. 

I förskolan är det stora barngrupper där barnen måste vänta på uppmärksamhet från 
en vuxen (Kadesjö, 2008).  Det är en massa aktiviteter igång samtidigt, där barnen 
har svårt att välja själva vad de vill göra. Många barn blir förvirrade av detta och kan 
därmed utveckla koncentrationssvårigheter. För en förskollärare är det väldigt viktigt 
att känna igen barns beteendemönster för att kunna hjälpa och stötta barnet under en 
dag på förskolan menar Kadesjö (2008). Vid en studie (Engel-Yeger, Gal och Schreur, 
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2010) framkom det att personalens inställning och attityd är viktigt för att barn med 
koncentrationssvårigheter ska bli inkluderade i verksamheten. Vidare menar Kadesjö 
(2008) att barnet ska få den stöttning som det behöver där en diagnos inte har någon 
betydelse för att få hjälp. De primära koncentrationssvårigheterna som författaren 
beskriver, har biologiska orsaker, som tidigare har beskrivits, är inte det enda som gör 
barnet okoncentrerat. Som förskollärare måste man även förstå barnets situation, 
eftersom många delar samverkar till problematiken, såsom erfarenheter som barnet 
bär på, kontaktnätet kring barnet och påfrestningar i barnets miljö (Kadesjö, 2008).  

Passiva barn med koncentrationssvårigheter behöver hjälp med att öka sin 
aktivitetsnivå (Kadesjö, 2008) där det skapas möjligheter till ökad stimuli. Ofta ses 
barnet som ängsligt och osäkert och det drar sig gärna undan till lugna lekar. Kadesjö 
beskriver att vuxna behöver stötta passiva barn med koncentrationssvårigheter för att 
de ska våga pröva nya saker.  

2.3.3 Hjälpmedel 

Enligt Andersson (2012) måste det ses till den enskilda individen och finna strategier 
och olika pedagogiska redskap för att skapa förståelse hos barn med 
koncentrationssvårigheter. Hon menar att individer med neuropsykiatriska problem 
har svårt att förstå verbal information. När man talar om hjälpmedel talar man i detta 
sammanhang om material som kan underlätta för barn med 
koncentrationssvårigheter, för att barnen ska kunna delta på lika villkor som övriga 
barn i verksamheten (Hellström, 2007 och Juul, 2005).  

Genom bilder kan aktiviteter struktureras upp och det kan vara en positiv metod för 
barn med koncentrationssvårigheter menar Hellström (2007) och Juul (2005), då de 
beskriver att de här barnen är i behov av att veta vad de ska göra och hur de ska göra 
det, men även vad de ska göra efteråt. De menar att barnet behöver den överblick 
över sin dag för att skapa den trygghet de har rätt till enligt Lpfö 98/10 (Skolverket, 
2010). Ett bildschema kan barnet återkomma till under hela dagen för att se vart det 
befinner sig just nu, och när det ska påbörja nästa aktivitet (Hellström, 2007 och 
Juul, 2005). Användandet av bildschemat är en hjälp för barnet att orientera sig och 
ha en trygg överblick över sin vardag. Juul (2005) betonar vikten av att bildschemat 
bör struktureras på samma vis varje dag, utan att för den skull betyda att samma 
aktiviteter ska upprepas varje dag. Hon menar att den kan innehålla olika aktiviteter 
men att samma strukturmall bör användas. För att göra vardagagen ännu mer tydligt 
för barn med koncentrationssvårigheter kan man enligt Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (2012) använda sig av tecken. Genom tecken kan barnet stödjas i 
dess kommunikation genom att teckna enstaka ord under tiden man pratar till 
barnet.  

Barn med koncentrationssvårigheter är känsliga för visuella, auditiva och 
känslomässiga intryck (Juul, 2005 och Tufvesson & Tufvesson, 2009). Barnen är 
även känsliga för övergångar mellan olika aktiviteter. Något som kan underlätta för 
barnet i övergångssituationerna är att någon eller något som förbereder det på att det 
snart är dags att byta aktivitet, exempelvis en äggklocka menar författarna. Juul 
(2005) beskriver att det kan vara till hjälp att säga till barnet cirka 10 minuter innan 
aktivitetsbytet för att förbereda och ge barnet tid att ställa om sig till den nya 
aktiviteten. Barnet behöver den tiden på sig och om det är så att barnet behöver mer 
tid till att förbereda sig, ska detta ges då det inte går att stressa barnet i sina 
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omställningar. Med förberedelser menar författaren även att toalettbesök, 
energipåfyllning av exempelvis mat eller ett mellanmål och välbefinnande ingår för 
att nå bästa förutsättningarna för aktiviteten.  

Visuella hjälpmedel är, förutom de bildscheman som nämns ovan, även att miljön är 
skapad efter barns behov (Tufvesson & Tufvesson, 2009). Tillgängligt material, men 
att det kan dämpa de visuella intrycken hos barnet genom att ha materialet i lådor 
eller skåp med dörrar kan ge barnet lugn och ro menar Tufvesson & Tufvesson. 
Väggarna bör heller inte skrika av mönster och heller inte vara fylld med 
dokumentation och teckningar (Juul, 2005). Detta kan nämligen förstärka barnets 
oro och de inre impulserna som barn med koncentrationssvårigheter styrs av. Om 
barnet är känsligt för ljud, menar Juul (2005), att det finns hjälpmedel som 
möbeltassar att sätta under exempelvis stolar för att undvika höga skrapljud. Lugn 
musik i öronen kan även hjälpa barnet att finna koncentration i olika situationer.  

Andersson (2012) beskriver sociala berättelser och seriesamtal som kan användas på 
barn från tre års ålder. Det är en metod som används för barn som har svårt med det 
verbala språket och är en hjälp för att få sinnena att samarbeta och gör olika 
händelser mer tydligt och logiskt för barnet. Genom sociala berättelser kan man 
förklara abstrakta och svåra situationer, hantera förändringar, öka självständigheten, 
skapa social integration och förstå och hantera känslor menar författaren. Allt som 
behövs är penna och papper då berättelserna kan skrivas ner eller ritas med bilder 
beroende på barnets ålder och utvecklingsnivå och görs innan mötet med barnet. 
Berättelserna ska inte fungera som en pekpinne utan beskriva händelser, visa känslor 
hos de inblandade, visa ett lyckat beteende i sammanhanget och olika lösningar för 
att hantera en situation, för att hjälpa barnet att förstå sammanhanget. Andersson 
(2012) menar även att berättelserna ska skrivas i jagform eftersom det är en personlig 
berättelse och undvika ord med negativ klang som inte, aldrig och alltid då det kan 
vara svårt för barnet att leva upp till detta. Seriesamtalen sker däremot här och nu 
när en situation inträffar och är oftast oplanerade menar Andersson (2012). Barnet 
kan få en ahaupplevelse eftersom det nu får en bild på vad som egentligen inträffade 
och kan därmed förstå sammanhanget i situationen. Ett seriesamtal kan även 
berättas baklänges för att beskriva hur barnet i fråga känner sig just nu. Genom att 
blicka bakåt och se vad som egentligen ledde fram till hur barnet känner kan barnet 
skapa en förståelse kring sammanhanget. Något som är viktigt är att barnet måste ha 
lugnat ner sig och inte befinna sig i affekt. Då förstår ändå inte barnet vad man gör 
betonar Andersson (2012).
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet i vår undersökning. Detta beskrivs under 
rubrikerna kvalitativ undersökning, metodval, urval, genomförande, databearbetning, 
reliabilitet och validitet och slutligen etiska ställningstaganden. 

3.1 Kvalitativ undersökning 

Vårt val blev att göra en kvalitativ undersökning med syfte att undersöka 
förskollärares strategier för att inkludera barn med koncentrationssvårigheter. Syftet 
låg till grund för valet av en kvalitativ undersökning då vi ville ha personliga 
synpunkter kring våra frågor. Stukát (2005) menar att kvalitativa undersökningar ger 
olika resultat beroende på vem som har tillfrågats. Vid personlig kontakt kan 
diskussioner utföras och via bandinspelningar fånga upp respondenternas tankesätt 
och resonemang i vägen mot svaren (a.a.). Därför är valet av kvalitativa intervjuer 
naturligt. 

3.2 Metodval 

Denscombe (2009) menar att intervjuer är bra när syftet är att komma åt 
respondenternas egna erfarenheter, åsikter, uppfattningar och känslor. Stukát (2005) 
tar upp olika metoder som kan vara aktuella för datainsamlandet. Intervjuer är en av 
dessa men även enkäter och observationer är exempel på metoder. Författaren menar 
att det är viktigt att fundera kring valet av metod och väga för- och nackdelar mot 
varandra för att hitta rätt. Valet blev att använda den standardiserade formen av 
intervjuer som Bjørndal (2005) beskriver men som även liknar den 
semistrukturerade formen som Denscombe (2009) tar upp. De syftar båda två till att 
ställa öppna frågor och svar där det är ett antal frågor som ska besvaras i 
ordningsföljd. Bjørndal (2005) menar att svaren som fås i en standardiserad 
intervjuform näst intill kan betraktas som exakta. En nackdel han tar upp med denna 
form är risken för att respondenten kan få en känsla av en förhörssituation. Den 
semistrukturerade formen som Denscombe (2009) beskriver har bestämda frågor 
men vikten ligger i den intervjuades svar. Denna form ger möjligheten att få mer 
utförliga svar, precis som Bjørndal (2005) menar med den standardiserade formen, 
då utrymmet som ges till respondenten och dennes svar är något som ska prioriteras 
(Denscombe, 2009). 

3.3 Urval 

Valet blev att göra enskilda intervjuer med åtta förskollärare som arbetar på olika 
förskolor med barn i åldrarna 1 – 6 år. Med hänvisning till studiens syfte valde vi att 
intervjua enbart förskollärare och inga andra yrkesgrupper. Ålder på respondenterna 
och deras erfarenheter inom yrket varierade. Förskollärare är lärare som fått sin 
yrkestitel genom en högskoleutbildning jämförbar med dagens utbildning som är på 
210 högskolepoäng, och som ger yrkestiteln lärare tidigare år. 
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3.4 Genomförande 

Efter att ha formulerat lämpliga intervjufrågor (Se Bilaga 3) kontaktades möjliga 
respondenter via telefon, där syftet med studien framfördes. Efter respondenternas 
val av att delta skickades missivbrev ut via mail eller genom personligt överräckande 
till samtliga respondenter. Eftersom vi skulle genomföra intervjuerna var och en för 
sig, formulerade vi likadana missivbrev men med våra respektive namn (se Bilaga 1 
och 2). Intervjuerna skedde på respondenternas valda platser då Stukát (2005) menar 
att det är vanligast att den som intervjuar tar sig till respondenten under en intervju 
för att respondenten ska känna sig trygg och bekväm med situationen. Intervjuerna 
tog mellan 30 – 60 minuter vardera och tanken var att spela in intervjuerna. 
Inspelningen var alla informerade om redan vid första kontakten, där sju 
respondenter hade gett samtycke till att spelas in. Vi ville spela in intervjuerna för att, 
som Bjørndal (2005) också menar, inte missa väsentlig information på vägen och 
kunna fokusera på intervjun med ett samtal som grund, istället för att försöka sålla 
vilka ord vi skulle skriva ner. Därför blev inspelningen en viktig del för att kunna 
genomföra intervjuerna på det sätt som kändes bäst. 

3.5 Databearbetning 

Under transkriberandet plockades endast det ut som var mest intressant och som 
relaterade till studiens syfte. Sortering av olika delar i transkriberingarna ledde till 
relevanta kategorier genom markörer i utskrifterna med olika färger för att tydligare 
se vad i texten som hörde till vilken kategori. Intressant information men som ändå 
inte kunde kopplas till studiens syfte sållades bort och kvar blev det som skulle 
sammanställas under resultatdelen. Stukát (2005) menar att det kan vinnas tid på att 
sortera redan från början och bara skriva ut det som är relevant för arbetet. Sållandet 
fortsatte även under resultatsammansättningen eftersom en del av informationen inte 
passade till det givna syftet. I resultatdelen redovisas intervjuresultaten i löpande text 
där tydligheten står i fokus, och endast är hämtad ur vad intervjuerna har att 
informera om inkludering av barn med koncentrationssvårigheter. En 
resultatdiskussion förs i slutet där Stukát (2005) menar att man knyter samman 
problem, teori, metod och resultat.  

3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten är enligt Stukát (2005) och Denscombe (2009) tillförlitligheten, alltså 
mätnoggrannheten i en studie. Enligt Stukát handlar det om vilka frågor som ställs i 
en intervju och om de är tydliga nog för respondenter att förstå. Svaren ska vara 
tillförlitliga och förstås på rätt sätt där respondenten och den som intervjuar ska tala 
samma språk. Denna metod används till kvalitativa undersökningar där brister kan 
uppkomma, betonar Stukát (2005). Dessa brister kan vara att frågor och svar är 
tolkningsbara och förstås olika från person till person, yttre faktorer som blir ett 
störningsmoment under intervjutillfället, måendet hos respondenten, att 
respondenten gissar till sig ett svar eller att den som intervjuar transkriberar fel 
(Stukát, 2005).  
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Validiteten är enligt Stukát (2005) och Denscombe (2009)  giltigheten i en studie där 
mätningen ska stämma in i sammanhanget. Frågorna som ställs ska vara relevanta 
och stämma in på det som är intressant att mäta (Denscombe, 2009). Författaren 
menar även att det är svårt att mäta validiteten i intervjubaserade studier eftersom 
det inte finns någon som kan intyga att respondenten vill tala om allt den besitter. 

3.7 Etiska ställningstaganden 

Arbetet med uppsatsen följer de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 
(2011) rekommenderar och dessa är informations-, samtyckes-, nyttjande- och 
konfidentialitetskravet. Hänsyn till dessa togs genom kontakten med respondenterna 
där information kring syftet och frågeställningarna i studien gavs. Information gavs 
även om att intervjuerna endast hade för avsikt att användas till den aktuella 
undersökningen för att därefter förstöras. Deltagandet var frivilligt och därefter 
inväntades samtycke från respondenterna innan tid och plats bestämdes för 
intervjuerna. Inga namn på personer eller verksamheter är relevant för studien och 
har därför inte redovisats. Respondenterna kommer vid intresse att få ta del av 
studien när den är publicerad.



 15 

4 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet, det vill säga det som har framkommit ur intervjuer 
med de olika förskollärarna. Resultatet redovisas i en sammanhängande text utifrån 
rubriker som korresponderar med kategorierna definition, miljö, förhållningssätt och 
hjälpmedel med en avslutande sammanfattning av resultatet. 

4.1 Definition 

Av intervjuerna att utläsa kan en förskollärare se skillnad på 
koncentrationssvårigheter och ”vanligt barnbus” men att det kan vara svårt att 
benämna barn med koncentrationssvårigheter. Det som är gemensamt för 
förskollärarna är att de tänker på de barn som är hyperaktiva. Det kan vara barn som 
har stort rörelsebehov, flyger fram, hoppar eller snurrar runt, verkligen måste ha 
något att göra hela tiden eller flackar mellan olika aktiviteter. Förskollärarna nämner 
att barn med koncentrationssvårigheter inte kan hjälpa att saker händer runt 
omkring dem och att de heller inte kan förklara vad som egentligen hände, att dessa 
barn är mer impulsstyrda än andra barn. I aktiviteter och stunder som egentligen 
roar och stimulerar barnen, beskriver förskollärarna att koncentrationssvårigheterna 
visar sig. Barnen har svårt att fokusera på nuet eftersom de lätt stör sig på sin 
omgivning och de vill ha koll på vad de andra gör och vet egentligen inte själva vad de 
vill göra. Förskollärarna nämner två typer av koncentrationssvårigheter och menar 
att det finns utåtagerande men även inåtvända barn. Barn som är utåtagerande både 
verbalt och genom kroppslig beröring menar de att barn med denna höga 
aktivitetsnivå oftast behöver vilopauser under dagarna eftersom de oftast blir helt slut 
av alla intryck. De inåtvända barnen med koncentrationssvårigheter som endast ett 
fåtal av förskollärarna beskriver, beskrivs som att de ofta har svårt att finna 
motivationen till olika aktiviteter. 

Förskollärarna trycker extra på att barn med koncentrationssvårigheter behöver 
mycket stöd och hjälp i vardagen där de ofta är beroende av vuxna i sin närhet. För att 
lyckas i leken eller i rutinsituationer menar de att det behövs en närvarande vuxen 
eftersom barnen inte följer ”strömmen”, och avviker från de andra barnen på det sätt 
att de har svårt med samspel i leksituationer. De nämner också den tydliga strukturen 
och ramarna som krävs för att vardagen ska fungera där barnen vet vad som händer 
och vad som gäller i olika situationer.   

4.2 Miljö 

Gemensamt för förskollärarna är när de berättar om att miljön påverkar barn med 
koncentrationssvårigheter. De menar att om det finns möjlighet att dela upp barnen i 
mindre grupper och ha tillgång till mindre rum kan koncentrationen öka. I rummen 
tycker de att det kan vara styrt material för att öka koncentrationen och undvika 
många intryck, för att vara ”här och nu” i leken. Det framkommer även att det finns 
rum med blandade aktiviteter. Koncentrationen ökade därmed eftersom det nu fanns 
möjlighet till fantasi och kreativitet men även att barn med koncentrationssvårigheter 
inte behövde byta rum vid byte av aktivitet eftersom det finns mycket lekmaterial 
tillgängligt.   
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Alla intryck i de olika rummen har en stor påverkan på koncentrationen beskriver 
förskollärarna. De beskriver alla färgers påverkan på barn med 
koncentrationssvårigheter. De vill mena att färger på dokumentation, gardiner, 
väggar, möbler och allt annat som finns synligt i rummen, kan störa barn med 
koncentrationssvårigheter i deras olika aktiviteter. I röriga miljöer finns det mycket 
för barn att titta och känna på men även att leka med. Genom att hålla sig till samma 
färg och endast begränsat med dokumentation på väggarna fick förskollärarna 
känslan av att kunna hjälpa barnet att finna koncentration i lekar och andra 
uppgifter. En förskollärare säger att: 

I målarrummet har vi en blommig duk. Om den ligger kvar när vi pärlar så blir barnen 
mer stressiga har vi märkt. 

När förskollärarna beskriver utevistelsen för barn med koncentrationssvårigheter, vill 
de mena att barnen inte märks på samma sätt ute då de har mer rörelsefrihet. 
Förskollärarna har märkt av alla intryck som barn med koncentrationssvårigheter tar 
in, och en upplever att barn med koncentrationssvårigheter blir lugnare när de vistas i 
en utemiljö som inte barnet är bekant med. De övriga uppger att barnen kan tappa 
koncentrationen i nya miljöer så förskollärarna finner det bäst att gå till samma plats 
varje gång eftersom barnet då känner till miljön.  En förskollärare berättar att: 

Det kan ju bli så att de driver runt väldigt mycket. Det är svårt ute. De vill gärna vara med 
överallt. Det gäller ju att fånga in barnet i en aktivitet. 

Några av förskollärarna har märkt skillnad om det möbleras om på förskolan. De som 
märkt det ser tydligt att barn med koncentrationssvårigheter blir mer röriga och vill 
studera allt nytt i den nya miljön. Detta lugnar ner sig när de har fått möjlighet att 
lära känna den nya miljön. Förskollärarna beskriver att de har ett rum med få intryck 
på förskolan, tomma rum som ger ett lugnt intryck hos barnen och ett par av dem 
nämner att de har ett rum som även tränar sinnena. Önskan om att bygga ett rum för 
sinnena, ett sinnesrum, nämns som en dröm hos en av förskollärarna. Det 
framkommer att de alltid utgår från barnens behov och intressen när de utformar 
miljön på förskolan. De vill att miljön ska vara inspirerande och anpassas efter 
barnen så att det skapas intresse och lust till lek. 

För att finna ro vid matsituationer framkommer det att de kan sätta barn med 
koncentrationssvårigheter med ryggen mot ett fönster för att förhindra att det skapas 
många synintryck. Det bör vara samma vuxen vid det bordet varje dag och bordet bör 
även vara placerat i ett enskilt rum för att undvika hör- och synintryck från de övriga i 
barngruppen. 

Förskollärarna upplever att det är för stora grupper för att skapa ett lugnt klimat på 
förskolan. De önskar att de kunde dela in barnen i mindre grupper i större 
utsträckning under dagarna för att skapa ett lugnt och koncentrerat lekklimat. 

4.3 Förhållningssätt 

Av intervjuerna att utläsa medverkar förskollärarna i barns lek för att ge stöttning och 
vägledning. Barn med koncentrationssvårigheter behöver stöd hela tiden för att 
undvika konflikter och för att förstå lekreglerna. Däremot beskrivs det att det finns en 
risk för att barnen blir vuxenberoende på grund av att de medverkar i leken. En 
förskollärare berättar att:  
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Som vuxen kan man vara med, men inte i själva leken hela tiden.  

Förskolläraren berättar vidare att det alltså krävs iakttagelser ifall det skulle vara så 
att de måste rycka in och styra upp leken. Det framkommer även att det är bra att 
ständigt ligga steget före för att undvika konflikter och där de måste tänka ut vad som 
kan hända och försöka stoppa det. Barnen får själva välja aktivitet i den fria leken, 
menar några, men att någon vuxen tydligt då markerar med en bild på barnet i vilket 
rum den leker i.  

Förskollärarna beskriver att aktiviteter måste locka barnen och barnen måste vara 
intresserade av det som de gör. Det nämns att de inte tvingar barnen till någon 
aktivitet, och det råder olika meningar bland förskollärarna om hur de bemöter barn 
med koncentrationssvårigheter. En del menar att de bemöter barnen efter deras egna 
behov och förutsättningar där de måste anpassa sig själva till de olika barnens behov. 
Det kan alltså finnas samma regler men de följs på olika sätt beroende på vilka behov 
och förutsättningar barnet har. Andra säger att de bemöter alla barn på samma sätt 
och att barnen måste följa samma regler och samma villkor som alla andra barn. En 
förskollärare berättar att: 

Man kan inte låta barnen följa samma regler, man måste individanpassa och det förstår 
alla barn tids nog om man förklarar varför man gör olika. Men så tror inte alla. En del tror 
att man måste göra lika för alla. Det fungerar inte så. Jag tror på något sätt att man måste 
våga. 

En annan säger att  

Barnen måste delta utifrån sina egna förutsättningar. Efter samma villkor går inte. 

Förskollärarna menar att vuxna påverkar barnens sätt att vara. De säger att tydlighet 
under dagarna är en självklarhet där de alla använder olika slags strategier för att få 
en tydlig struktur under dagen på förskolan. Rutiner finns dagligen på förskolorna 
men om någon rutin bryts utan att barnen förberetts på detta så märks det tydligt på 
barn med koncentrationssvårigheter, då de lätt blir förvirrade. För att få ett 
sammanhang över en dag berättar de att det är viktigt att förmedla och bestämma 
tillsammans med barnen vad som kommer att hända under dagen på förskolan då 
detta skapar trygghet. De berättar även om de stora barngrupperna och för att barnen 
ska orka en hel dag menar de att de alltid måste anpassa verksamheten så att alla 
barn ska orka med. Det framkommer att barn med koncentrationssvårigheter alltid 
måste veta vad de ska göra och menar att det är viktigt att tydligt tala om för ett 
sådant barn när en aktivitet börjar och när den slutar, men även vad som händer 
däremellan. Barnet kan annars låsa sig i att älta vad de ska göra sen och tappar fokus 
på här och nu. 

Vikten av att alla vuxna i barngruppen ska ha samma förhållningssätt mot barnen för 
att undvika förvirring, betonas i intervjuerna. De är även överens om att tillsägelser 
inte är något som barn växer av utan att det bara gör barnen mindre och ger en känsla 
av ständiga misslyckanden. En förskollärare menar att barnen måste få höra vad som 
rätt där barnens kompetenser lyfts fram och berättar att  

Barnen ska få en känsla av att de lyckas annars har vi misslyckats i vårt arbete.  

En annan förklarar att 
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Vi säger givetvis till barn med koncentrationssvårigheter men inte i lika hög grad som de 
andra barnen.  

En tredje säger att 

Barn med koncentrationssvårigheter kan inte förklara saker. De bara kör på. Man måste 
se utifrån deras värld. Man måste vara lyhörd och lyssna på vad de säger. 

Det framkommer att barnen får vara delaktiga i en daglig dokumentation om det som 
hänt under dagen. Den dokumentationen görs i en bok som sedan skickas hem. Detta 
är ett sätt för barnen att minnas händelser under dagen och för att kunna återberätta 
detta hemma. 

Med fler personal i den stora barngruppen finns det en känsla av att det endast rör till 
det för barn med koncentrationssvårigheter. Dock finns det större möjlighet att dela 
in barnen i mindre grupper, medan det även nämns att det skapas mer trygghet i en 
barngrupp om det finns fler resurser. 

4.4 Hjälpmedel 

Förskollärarna berättar att de använder bildstöd under samlingar i form av 
schemabilder för att få dagen mer tydlig för alla barn. För att göra dagarna mer 
tydliga för vissa barn utifrån deras behov och förutsättningar, som 
koncentrationssvårigheter, har barnen även egna bildscheman säger några 
förskollärare. Även personalen har lösa bilder, bildscheman eller bildrullor på sig och 
en förskollärare säger att de har en bildplanka som personalen tar med sig vart de än 
går. Dessa metoder är en hjälp för det enskilda barnet att förstå vad nästa steg är 
under sin dag på förskolan. Förskollärarna beskriver även att de gör aktiviteter mer 
tydligt för barnen genom en bild på barnet själv. När barnet vistas i ett rum tar de 
med sig sin bild och sätter i rummet. Här finns det även hjälpmedel som äggklocka 
för att styra tiden. Seriesamtal är något som framkommer att det används som stöd 
för att återberätta olika händelser på förskolan, och det finns även funderingar på att 
använda sig av handdockor under exempelvis samlingen. 

Användandet av tecken förkommer under bland annat samlingar, som stöd. En 
förskollärare berättar att tillsammans med bilder använder de även 
teckenkommunikation för att göra det mer tydligt. 

4.5 Resultatsammanfattning 

Förskollärarna beskriver barn med koncentrationssvårigheter med fokus på de 
hyperaktiva och impulsstyrda barnen. De inåtvända barnen med 
koncentrationssvårigheter nämns även de, men inte lika stor utsträckning som de 
hyperaktiva barnen. Förskollärarna menar också att barn med 
koncentrationssvårigheter inte kan förklara vad som händer runt dem, och att de har 
behov av vuxenstöd i vardagen på förskolan. Genom att medverka i leken kan 
förskollärarna förebygga att konflikter sker men även motivera till koncentration. De 
berättar även att de i olika situationer försöker ligga steget före barnen, för att se var 
eventuella konflikter kan uppstå och försöka stoppa dem. Att tillrättavisa barn med 
koncentrationssvårigheter kan göra att problematiken förvärras. Det är viktigt att 
finnas där för barnet genom vägledning och positiv förstärkning dagligen och lyfta 
fram barnets styrkor. Förskollärarna berättar att de måste vara lyhörda för barnens 
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olika behov. De ser bland annat tydliga kontraster hos barn med 
koncentrationssvårigheter i spontana aktiviteter där rutiner bryts, och där barnen 
inte har blivit förberedda innan. Barnen är även i behov av vila under dagen, för att 
sortera intryck som de tagit in och behöver bearbeta. Den pedagogiska lärmiljön 
påverkar barn med koncentrationssvårigheter. Förskollärarna förklarar att 
koncentrationen kan öka hos barnen genom att dela in dem i mindre grupper och att 
ha tillgång till mindre rum. Gardiner, väggar, möbler och dokumentation med olika 
färger, är intryck som kan störa barn med koncentrationssvårigheter i deras olika 
aktiviteter. Genom att begränsa intrycken i miljön, beskriver förskollärarna kan 
hjälpa barnen att finna koncentration i sina leksituationer. En förklarar att de har 
rum på förskolan där möjligheterna att utföra olika aktiviteter finns och har funnit 
detta som något positivt i deras verksamhet. Förskollärarna upplever att det är för 
stora barngrupper, men att de inte kan göra något åt detta. Om resurser finns så kan 
de dela upp barnen i mindre grupper och då öka koncentrationen hos alla barn. En 
del förskollärarna ser hellre att barngruppen minskas i antal för att slippa ta in fler 
resurser medan en del säger att fler resurser i barngruppen skapar mer trygghet. 

Vid matsituationer framkommer det att barn med koncentrationssvårigheter bör sitta 
med ryggen mot eventuella fönster för att minska på synintrycken, men även att 
bordet bör placeras i ett enskilt rum för att minska på intryck från de övriga i 
barngruppen. Förskollärarna menar även att koncentrationssvårigheter kan 
uppkomma i röriga och stressiga miljöer med för stora ytor och med för många barn. 
I utomhusmiljön menar förskollärarna att barn med koncentrationssvårigheter tar in 
många intryck, men de känner att dessa barn inte märks av på samma sätt som 
inomhus, eftersom att de har mer rörelsefrihet utomhus.  

I det stora hela upplever förskollärarna att trygghet är det viktigaste under dagarna 
på förskolan där alla i arbetslaget har ett gemensamt förhållningssätt. Till trygghet 
och det gemensamma förhållningssättet hör en lugn och stimulerande miljö med få 
intryck, mindre grupper, samma personal och samma rutiner varje dag. Barnen 
måste veta vad som förväntas av dem och vad som kommer att hända under dagen. 
Förskollärarna beskriver att de använder olika hjälpmedel för att få en tydlig struktur 
under en dag på förskolan. En förskollärare menar att ”man måste våga” och berättar 
vidare att ”en del tror att man måste göra lika för alla”. Som hjälpmedel menar 
förskollärarna att det kan vara bilder, seriesamtal eller teckenkommunikation som 
stöd eller en kombination av detta.  

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Vi valde intervjuer för att få konkreta och personliga svar på hur ett antal 
förskollärare arbetar för att inkludera barn med koncentrationssvårigheter. På grund 
av syftet och att det handlar om barn tyckte vi inte att det var några konstigheter att 
välja bort just enkäterna då dessa skulle ge oss en bild över mycket mer än det vi ville 
åt. Observationer var heller inte svåra att välja bort då vi tror att vi lätt skulle kunnat 
fastna vid specifika barn i gruppen, vilket inte heller är vår avsikt med studien och 
heller inte tillåtet utan specifikt godkännande från flera parter. 
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Utifrån vårt val av metod har vi nått vårt syfte med studien där frågeställningarna 
blev besvarade med hjälp av relevant litteratur och intervjuerna. Våra intervjuer 
gjordes med yrkesverksamma förskollärare då vi ville undersöka hur de inkluderar 
barn med koncentrationssvårigheter. Resultaten vi fått fram är färska och 
föränderliga, och därför tillförlitliga under en kort tid då förskollärarna både får fler 
och nya erfarenheter under hela sitt yrkesverksamma liv. Med det kan vi säga att om 
intervjuerna skulle göras om med samma personer, skulle svaren troligtvis skilja sig 
från den första intervjun. Frågan vi ställer oss själva är hur vi hade kunnat göra 
studien utifrån en annan metod, men det finns för- och nackdelar med alla metoder 
där vi tyckte att en kvalitativ metod passade oss bäst i vårt sökande. Reliabiliteten i 
studien hade kunnat vara högre om vi hade haft möjligheten att intervjua fler 
respondenter men det som står i centrum för vår studie har varit att höra 
förskollärares personliga åsikter och hur de och deras arbetslag arbetar just nu med 
att inkludera barn med koncentrationssvårigheter i verksamheten. Genom varje 
förskollärares tankar och resonemang kring inkludering av barn med 
koncentrationssvårigheter, kunde vi se likartade, specifika kvaliteter hos 
förskollärarna. Vi känner oss nöjda med det resultat som vi fick då intervjuerna 
skedde i lugna miljöer. Både respondenten och vi fick möjlighet till att ställa 
följdfrågor för att göra frågor och svar mer tydligt, där resultatet ger oss en inblick i 
hur verksamheter arbetar med inkludering av barn med koncentrationssvårigheter.  

Validiteten i studien utgår vi ifrån att den är tillförlitlig, utifrån respondentens 
kompetenser, tankar och erfarenheter där och då. Vi har mätt det vi vill mäta, och vi 
har på den lokala nivån fått en inblick i hur olika verksamheter arbetar för att 
inkludera barn med koncentrationssvårigheter, precis som vi ville. Sen kan vi aldrig 
veta helt säkert att informationen vi fått är korrekt men vi ser ändå att frågorna vi 
ställde under intervjuerna inte hade någon som helst avsikt att gå djupt in i 
respondenternas innersta ”hemligheter”. Vi ser att frågorna som vi ställde är giltiga 
och hörde till sammanhanget och att frågor och svar känns som tillförlitliga utifrån 
det studien syftar till. 

5.2 Resultatdiskussion/analys 

Utifrån våra frågeställningar, hur arbetar förskollärare aktivt för att barn med 
koncentrationssvårigheter ska bli inkluderade i verksamheten, och hur kan förskolans 
miljö anpassas för barn med koncentrationssvårigheter, följer nedan en diskussion 
kring resultat, litteratur och egna tankar med en avslutande sammanfattning som 
besvarar frågeställningarna.  

5.2.1 Definition 

I intervjuerna frågade vi om förskollärarnas definition av barn med 
koncentrationssvårigheter, och det framkom två olika typer. Den typen som de alla 
tänkte på var att barn med koncentrationssvårigheter var hyperaktiva och 
impulsstyrda, en mindre skara menade att det även fanns barn som inte var det utan 
var istället inåtvända. De inåtvända beskrivs till skillnad från de hyperaktiva barnen, 
som barn som ofta har svårt att finna motivationen till olika aktiviteter. Kadesjö 
(2008) och Jakobsson & Nilsson (2011) beskriver att barn som har 
koncentrationssvårigheter har bra och dåliga perioder och att det för de passiva 
barnen, vilka vi kopplar till de inåtvända barnen som förskollärarna nämnde, visar sig 
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genom att de inte tar för sig någonting att göra, alltså saknar motivationen som 
förskollärarna berättar. Att den inåtvända skaran av barn med 
koncentrationssvårigheter inte talas lika mycket om, i varken litteratur eller som 
framkommit ur våra intervjuer, kräver reflektion. De här barnen har sin problematik i 
lika hög grad som de hyperaktiva barnen, menar vi, men varför talas det då inte om 
dessa barn i samma utsträckning? Funderingarna fortsätter och reflektionen kommer 
aldrig till sin slutpunkt, utan hamnar någonstans i våra egna tolkningar. Egna 
reflektioner säger att det skulle kunna vara så att de inåtvända barnen inte gör så 
mycket väsen av sig. De sitter med och är lugna, de stör inte gruppen eller aktiviteten 
eftersom de har, som Jakobsson & Nilsson (2011) och Kadesjö (2008) beskriver, ett 
lugnt temperament och därför ses det inte som att de inåtvända barnen har någon 
form av problematik.  

Förskollärarna beskriver att de hyperaktiva barnen har ett stort rörelsebehov och att 
de har behov av att ha någonting att göra hela tiden, men även att de flackar mellan 
olika aktiviteter och inte riktigt kan bestämma sig för vad de vill göra. Genom detta 
ser vi att förskollärarna vet vilka barn som har koncentrationssvårigheter av den 
svårhanterliga sorten, där de aktivt arbetar med att skapa situationer där barnen vet 
vad som ska göras, vad som förväntas av dem och vad som kommer hända sen. 
Kadesjö (2008) menar att svårhanterliga barn med koncentrationssvårigheter är 
nyfikna på sin omgivning och har en hög aktivitetsnivå. De blir av detta 
överstimulerade och oroliga, vilket medför ökade kroppsrörelser, att barnet har svårt 
att varva ner och att det flackar mellan olika aktiviteter. Kadesjö (2008) menar att 
problematiken kan visa sig när det funnits för många aktiviteter att välja emellan. För 
att barnet ska finna ro bör det finnas begränsningar av valbara aktiviteter, och att 
barnet får hjälp av en vuxen att finna en lämplig aktivitet som intresserar barnet. 
Förskollärarna och Kadesjö är även överens om att barn med 
koncentrationssvårigheter inte kan förklara vad det är som händer runt dem och kan 
heller inte se sin del i olika händelser, tillexempel vid en konflikt. Författaren och 
förskollärarna menar att de här barnen är i behov av vuxenstöd i sin vardag för att få 
vägledning och stöttning vid oförutsedda situationer som de inte själva behärskar. 
Kadesjö (2008) och Jakobsson & Nilsson (2011) menar att barnen i sådana 
situationer behöver vuxnas stöd och ha tydliga ramar och regler.  

5.2.2 Inkludering 

Flera av författarna och läroplanerna beskriver att verksamheten ska utgå från varje 
enskild individs förutsättningar och behov (Hjörne & Säljö, 2013 och Tufvesson & 
Tufvesson, 2009). Alla barn ska ingå i samma helhet med en verksamhet som passar 
varje individ (Jakobsson & Nilsson, 2011 och Nilholm, 2014) eftersom alla barn är 
olika (Björck-Åkesson, 2009) och olikheterna ska ses som en tillgång i barngruppen 
(Skolverket, 2010 Lpfö 98/10). I resultatet framkommer det att det enskilda barnets 
kompetenser lyfts fram i gruppen i syfte att inkludera barnen i den sociala samvaron 
med både kamrater och vuxna, men även att förskollärarna är lyhörda för att tänka 
om och tänka nytt så att det ska gynna barnet även i miljön. I och med detta menar 
Nilholm (2014) att det ska skapas lärandemiljöer som gynnar alla barn. Vad vi kan se 
styrker samtliga författare förskollärarnas tänk kring inkludering och jobbar alltså för 
läroplanens strävandemål genom att lyfta fram barnens kompetenser. 
Verksamheterna drivs alltså inte, vad vi kan utläsa, på ett exkluderande sätt som 
Olsson & Olsson (2013) beskriver med att barnen måste anpassa sig till 
förskolemiljön. En förskollärare sa i en intervju att ”man måste våga”. Vi tolkar det 
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som att förskolläraren menar att de måste våga ha olika regler för olika barn för att 
alla barn ska bli inkluderade och våga gå emot annan personal som har andra tankar. 
Förskolläraren säger även att ”en del tror att man måste göra lika för alla”. Att göra 
lika för alla, funderar vi om det kan vara en tolkningsfråga. Personal som tror att alla 
ska ha lika regler, kan det vara så att de uppfattar sitt uppdrag som att det ska vara 
så? Enligt oss är förskolan en plats som ska vara tillgänglig för alla barn och där de 
ska kunna delta på lika villkor. Kan det vara så att det har tolkats som att reglerna 
även ska vara lika för alla för att barnen ska delta på lika villkor? Vi vet inte men har 
reflekterat över detta och inser att feltolkningar kan göras i informationen. Att kunna 
delta på lika villkor vill vi mena precis som flera författare (Berhanu & Gustafsson, 
2009, Tufvesson & Tufvesson, 2009, Jakobsson & Nilsson, 2011, Nilholm, 2014) och 
handlar om att alla barn ska kunna delta utifrån sina förutsättningar och att barnens 
förutsättningar är olika, och därför bör även regler vara individanpassade. 

5.2.3 Miljö 

Förskollärarna beskriver att miljön påverkar barn med koncentrationssvårigheter. 
Det framkom olika möjligheter för att öka koncentrationen och det kunde bland 
annat vara att dela in barnen i mindre grupper och att ha tillgång till mindre rum. 
Eresund & Wrangsjö (2008) beskriver att ett mindre rum kan vara en trygghet som 
barn med utagerande problematik ofta söker sig till, medan större rum kan ge 
känslan av övergivenhet. Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) säger att barn ska vara trygga 
i verksamheten och med det ser vi att det borde finnas möjligheter för barn med 
koncentrationssvårigheter att kunna dra sig till sådana platser där de kan finna ro och 
trygghet, vilket framkom i intervjuerna att förskolorna också hade. Gemensamt för 
förskollärarna var också att de berättade om olika intryck som kunde störa barn med 
koncentrationssvårigheter och menade att väggar och gardiner inte kunde skrika av 
olika mönster. Väggarna ska heller inte vara fyllda med dokumentation då detta kan 
störa de här barnen i deras olika aktiviteter. Genom att begränsa färger och andra 
intryck i miljön kan det enligt förskollärarna underlätta för barnen att finna 
koncentration i sina leksituationer. Tufvesson & Tufvesson (2009) betonar detta med 
att en förskollärare måste tänka över valet av färger och vad för dekoration som finns 
på väggar eftersom alla intryck, enligt Kinge (2009) kan påverka koncentrationen hos 
barnet. Även begränsad mängd av material i rummet kan underlätta för barn med 
koncentrationssvårigheter (Björck-Åkesson, 2009). En förskollärare beskriver att de 
har rum med blandade aktiviteter och finner det som koncentrationshöjande för 
deras barn eftersom de inte behöver springa mellan olika rum för att kunna byta 
aktivitet. Eresund & Wrangsjö (2008) beskriver däremot att en gemensam princip för 
barn med koncentrationssvårigheter är att de behöver begränsat med material i 
rummen medan de även förklarar att utformandet alltid ska utgå från vad det 
enskilda barnet är i behov av. Vi ser att förskolläraren har tagit fasta på barnets behov 
och barnets sätt att finna koncentration, med tanke på att det fungerar för dem i 
deras verksamhet att ha blandade aktiviteter i ett rum. Förskolläraren fann det 
positivt för det enskilda barnet, och vi tycker att det är starkt av dem att gå sin egen 
väg och ta Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) på allvar. Verksamheten är föränderlig 
(Lpfö 98/10) beroende på vilka barn som ingår och de respekterar och tar hänsyn till 
barnens olikheter som också Olsson & Olsson (2013) beskriver. Genom detta kan vi se 
att förskollärarna på de olika förskolorna anpassar och utgår från alla barns behov 
och intressen i utformandet av miljön.  
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För stora barngrupper och för lite personal diskuterade alla förskollärare, där en del 
av dem menade på att det inte var extra personal eller resurser som skulle in i 
verksamheten utan färre barn i barngruppen. Andra förskollärare menade att de 
behövde ha fler resurser för att kunna dela in barnen i mindre grupper och att det 
med fler vuxna skapades trygghet. Kinge (2009) och Björck-Åkesson (2009) menar 
att för många vuxna i barngruppen kan orsaka större förvirring och ännu fler intryck 
hos barn med koncentrationssvårigheter, än om det inte sattes in resurs. Däremot sa 
förskollärarna och författaren liknande gällande barngrupperna, att det är lättare att 
tillgodose de individuella behoven som finns i en barngrupp, om den är mindre till 
antalet barn. De var eniga om att koncentrationssvårigheter kan utvecklas i dessa 
stora barngrupper. Kadesjö (2008) menar att många faktorer spelar in för att ett barn 
ska kunna koncentrera sig.   

Resultatet visar att det är bra om barn med koncentrationssvårigheter, vid exempelvis 
matsituationer, får sitta vid ett bord med ryggen mot eventuella fönster och att bordet 
bör vara placerat i ett enskilt rum för att minska olika intryck som barnet kan få från 
de övriga i barngruppen. Vi ställer oss frågan om detta handlar om inkludering eller 
exkludering? Exkludering handlar om att avlägsna barnet ur gruppen, såsom Olsson 
& Olsson (2013) beskriver, men att utgå från barns enskilda förutsättningar och 
behov, ser inte vi som en regel att detta måste ske i situationer där hela eller delar av 
barngruppen ska vara med på samma plats och samma tid för att barnen ska bli 
inkluderade. Vi ser detta som ett behov som barnet har, vilket vi kan styrka från både 
intervjuerna men också från litteraturen där Sandberg & Norling (2009), Tufvesson & 
Tufvesson (2009) och Juul (2005) beskriver att barn kan vara i behov av att få sitta 
enskilt för att få matro. Svaret på vår gemensamma fråga blev att det absolut handlar 
om inkludering. Förskollärarna har intagit ett inkluderande syn- och arbetssätt som 
Lpfö 98/10 (Skolverket, 2010) säger ska finnas inom verksamheten. Om det är så att 
barnet har ett behov av att placeras i en mindre och lugnare grupp för att klara av 
situationen eller uppgiften, ser vi det som självklart att barnet ska få den möjligheten.  

Resultatet visar att barn med koncentrationssvårigheter inte märks av på samma sätt 
när de vistas utomhus, och att det kan bero på att de där har mer rörelsefrihet. Vi 
funderar på om det kan vara så att de inte märks av på samma sätt eftersom ytan 
utomhus är större och man som förskollärare kanske inte är med på nära håll i alla 
situationer. Samtidigt förklarar en förskollärare att det är svårt att vara utomhus, då 
barnet kan driva runt och inte veta vad det ska göra. Tufvesson & Tufvesson (2009) 
beskriver att utomhusmiljön kan vara känsligare för barn med 
koncentrationssvårigheter än inomhusmiljön, då den är öppen till ytan med mer ljud 
och synintryck som inte skärmas av, av varken väggar eller tak. Förskollärarna 
beskriver att de märkt av alla intryck som barn med koncentrationssvårigheter tar in 
utomhus, och många av dem har valt att gå till samma plats varje gång just för att de 
märkt av att de barnen kan tappa koncentrationen i nya miljöer. Förskollärarna 
verkar medvetna om problematiken och till synes gör de sitt bästa för att kunna 
bedriva sina verksamheter efter barnens förutsättningar, både inom- som utomhus.  

5.2.4 Förhållningssätt  

Vad vi har sett när regler inte följs eller om ovälkommet beteende uppkommer, känns 
det kanske lätt att bli frustrerad eller arg som vuxen. Det kan vara så att det är ett 
barn som precis innan har brutit mot samma regel, och då kan det vara svårt att hålla 
tillbaka frustrationen över detta. Vi ser här utifrån resultatet att förskollärare ser 



 24 

detta precis som vi ser på det, att barn inte stärks av negativa tillsägelser där 
vägledning är det bästa för att skapa ett positivt beteende hos ett barn. Enligt 
Jakobsson & Nilsson (2011) och Kadesjö (2008) kan problematiken förvärras hos ett 
barn med koncentrationssvårigheter genom att få den ena utskällningen efter den 
andra. På grund av att man som barn har glömt bort vad det var för regel som gällde 
och de impulser som barn med koncentrationssvårigheter bär på, kan barnet inte 
hjälpa sitt handlande. Barnet får en låg självbild av tillsägelser, där författaren menar 
att vuxna istället ska ge beröm och lyfta fram positiva sidor extra mycket hos ett barn 
med koncentrationssvårigheter. Förskollärarna var även överens om att lyhördhet 
och känslan av att lyckas för ett barn var uppdrag som verkade tas på största allvar 
där de positiva sidorna hos barnet ska lyftas genom positiv förstärkning och extra 
mycket i situationer med oönskat beteende. När vi läser detta känner vi glädje över att 
det finns ett tänk hos förskolepersonal vad gäller tillsägelser till barn med 
koncentrationssvårigheter, som egentligen enligt oss ska gälla alla barn där fokus ska 
ligga på positiv förstärkelse och önskat beteende i alla situationer. Engel-Yeger, Gal & 
Schreur (2010) fann i sin studie vikten av personalens inställning och attityd för att 
möjliggöra inkludering för barn med koncentrationssvårigheter i verksamheten, där 
det är viktigt att känna till barnets beteendemönster för att kunna stötta barnet under 
dagen (Kadesjö, 2008). 

Det framkommer att förskollärarna känner att det är bra att ligga steget före i olika 
situationer hos barn med koncentrationssvårigheter och att hela tiden tänka ut nästa 
steg och vad som kan hända. Förskollärarna menar på att en vuxen alltid ska finnas 
med i leken hos barn med koncentrationssvårigheter för att ge vägledning och 
stöttning. Kadesjö (2008) menar att det är bra att vara beredd på att det kan uppstå 
olika händelser, att vuxna kan behöva rycka in om barnet behöver stöttning i 
leksituationer eller annat som kan uppstå, och ge barnet en medvetenhet om vad som 
faktiskt händer och sker i leksituationen. Vi tänker som författaren att det är bra att 
vara förberedd på att olika händelser kan uppkomma där fokus ska ligga i att arbeta 
förebyggande för olika händelser som kan uppstå i vardagen för barnet genom att 
medverka i leken, använda bildscheman och kroppsrörelser, och förbereda barnet på 
vad som kommer att hända. Tydlig struktur i alla situationer är något som även 
förskollärarna tar upp där de använder sig av olika förberedande strategier för att 
skapa trygghet hos barnen. Vi tror att det hela tiden måste arbetas på detta 
förberedande sätt, där barnets förmågor verkligen tas tillvara på med rimliga krav, 
precis som Kadesjö (2008) och Andersson (2012) beskriver, för att undvika dagliga 
konflikter med tillrättavisanden. 

5.2.5 Hjälpmedel 

Förskollärana beskriver att de använder olika hjälpmedel för att underlätta för barn 
med koncentrationssvårigheter. Andersson (2012) beskriver detta med att det måste 
finnas strategier och olika pedagogiska redskap för att öka förståelsen hos barn med 
koncentrationssvårigheter. Med författarnas (Tufvesson & Tufvesson, 2009, Juul, 
2005) beskrivningar har vi förstått att övergångar mellan aktiviteter kan oroa barn 
med koncentrationssvårigheter där de tappar koncentrationen i situationer där de 
inte känner att de har kontroll. Mellan olika aktiviteter skapas det en väntan som 
kanske inte är inplanerade i barnets schema över dagen och då vet inte barnet vad 
som händer. Vi tror att struktur och tydliga ramar är bra även här, för att få barnet att 
känna trygghet och få kontroll över situationen, som kan krävas för att barnet ska 
kunna behålla lugnet och koncentrationen som författarna beskriver. Om lugnet 
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rubbas så kan barnet tappa koncentrationen och det kan då ta tid att återfå 
koncentrationen. Detta kan då resultera i att nästkommande aktivitet blir drabbad 
där det blir svårt att få ner barnet i varv för att kunna påbörja aktiviteten (Tufvesson 
& Tufvesson, 2009 och Juul, 2005). Vad vi kan utläsa från resultatet nämns det 
ingenting om hur förskollärarna planerar tiden mellan aktiviteterna och därför vet vi 
heller inte hur dessa situationer hanteras.  Förskollärarna berättar dock att de ser 
tydliga kontraster i barnens beteenden när de inte är beredda på förändringar, och att 
de måste förbereda barn med koncentrationssvårigheter på aktiviteter som sker 
spontant för att inte oroa dessa barn. Kadesjö (2008) menar att barn med 
koncentrationssvårigheter har svårt för stunden mellan aktiviteter.  Väntan är en 
situation som de inte alltid har kontroll över och behöver tid på sig att ändra sin 
tankeverksamhet och därför är det bra att ligga steget före som vuxen för att i största 
möjliga mån undvika den oro som kan uppkomma i dessa skeenden. Den vuxne 
måste finnas till hands för barnet för att det ska kunna konkretisera olika händelser 
menar Kadesjö (2008).  

Juul (2005) beskriver, liksom förskollärarna att tydligheten över vardagen gör att 
barnet vet vad och hur det ska göra men även vad det ska göra efteråt och när. 
Bildscheman kan vara till stor hjälp (Hellström, 2007) och (Juul, 2005) och de flesta 
av förskollärarna berättar att de använder sig av just detta för att underlätta för sina 
barn i verksamheten med koncentrationssvårigheter. Förskollärarna använder 
bilderna för att tydliggöra olika händelser över dagen men även för att konkretisera 
hur det enskilda barnet ska göra i olika situationer, som till exempel vid toalettbesök. 
Författarna menar att barnet ska ha möjlighet att återvända till bildschemat under 
hela dagen för att skapa den trygghet som barnet behöver. Förskollärarna beskriver 
detta med att de i arbetslaget måste ha samma förhållningssätt för att lyckas med att 
strukturera upp bildschemat på samma vis varje dag som även Juul betonar. Vi tror 
att ju fler sinnen som får samarbeta, desto tydligt blir det för barnet. Genom bilderna 
får barnet inte bara höra, utan även se för att skapa inre bilder där barnet kan 
påminna sig själv och därmed skapa trygghet tror vi.  

Förskollärarna beskriver precis som Kadesjö (2008) att barn med 
koncentrationssvårigheter är i stort behov av att vila, då tröttheten blir påtaglig 
eftersom de här barnen har svårt att sortera alla intryck de samlat på sig under dagen. 
Av egna erfarenheter kan vi tydliggöra detta med att mena att barn med 
koncentrationssvårigheter behöver en paus mitt på dagen, även de större barnen, för 
att vila och sortera ut intryck för att sedan kunna fylla på med nya. Vi har upplevt att 
problematiken förvärras hos barn med koncentrationssvårigheter om de inte får vila 
under dagen. Vi tänker då mest på de svårhanterliga barnen som blir mer 
upptrissade, arga och impulsstyrda som Kadesjö beskriver, men även att de har svårt 
att komma ner i varv på kvällen, om de inte får sova en stund på dagen.  

Tecken används enligt förskollärarna för att skapa mer tydlighet under en dag och 
detta betonar även Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012).  Förskollärarna 
betonar även att tecken tillsammans med bilder kan öka förståelsen ytterligare ett 
steg och detta ser vi mycket positivt till. Vi tror att barnet genom både tecken och 
bilder, samtidigt som barnet får höra, får större förståelse i sin vardag på förskolan. 
Vi tror även att tecken och bildstöd var och en för sig är bättre för barn med 
koncentrationssvårigheter, än att välja bort de alternativa metoderna som gynnar 
tydlighet, förståelse och koncentrationsförmåga.  
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Seriesamtal kan enligt Andersson (2012) användas i situationer där barnet kräver en 
tydlig förklaring på en inträffad situation, här och nu. Genom seriesamtalet kan 
barnet förstå sammanhanget i händelsen och förskollärarna beskriver detta med att 
de använder seriesamtal genom att återberätta olika händelser som sker på förskolan. 
Här ser vi återigen hur samarbetet mellan sinnena kan ge utlopp för större förståelse.  

5.2.6 Sammanfattning 

Vi ser att de hyperaktiva barnen diskuteras mycket och gärna, både hos förskollärare 
och i litteratur. De svårhanterliga barnen med koncentrationssvårigheter ser vi har 
det svårt i de stora barngrupper som finns på förskolor där barn även kan utveckla 
tillfälliga koncentrationssvårigheter. Vi ser att extra hjälp behövs genom olika 
hjälpmedel eller genom personella resurser. Vi tror att personella resurser behövs i 
många fall, men att resurserna inte löser problematiken utan är en hjälp till 
arbetslaget. För att en resurs ska tas in i barngruppen krävs det först och främst att 
andra faktorer har beaktats först. Slutsatsen är att förskollärare måste förstå 
problematiken kring barn med koncentrationssvårigheter för att kunna jobba på ett 
inkluderat sätt. Vad vi kan se så gäller det miljöns utformning där sinnesintrycken 
minskas, olika hjälpmedel för att öka tydlighet och förståelse och förskollärarnas 
förhållningssätt. Genom att förskollärare är samspelta med varandra och har en 
tydlig struktur över dagarna med dessa faktorer i minnet, kan förskollärare skapa den 
trygghet som behövs för barn med koncentrationssvårigheter. Intervjuerna gav 
intrycket att förskollärarna arbetar medvetet för att få barn med 
koncentrationssvårigheter inkluderade i verksamheten. Intrycket kommer bland 
annat från att förskollärarna berättar att de utgår från barnens behov och 
förutsättningar i sina aktiviteter men även i utformandet av miljön med medvetenhet 
om alla visuella och auditiva intryck som minskar koncentrationsförmågan hos barn 
med koncentrationssvårigheter. De använder sig även av olika hjälpmedel som bilder, 
tecken, och seriesamtal för att öka koncentration och förståelse. Genom vår 
undersökning ser vi nu att förskollärare aktivt arbetar med att inkludera barn med 
koncentrationssvårigheter.   

5.3 Förslag på fortsatta studier 

Under vår studie undersökte vi hur några förskollärare arbetar för att inkludera barn 
med koncentrationssvårigheter i verksamheten. Det vi ser nu i efterhand är att 
förskollärarna troligtvis tolkade vår studie som att det handlade om de hyperaktiva 
barnen. Vi hade ingen större tanke på att det till största del skulle handla om de 
hyperaktiva barnen, och vi såg även att litteratur gärna riktade sig till dessa barn. Om 
vi skulle bygga vidare på vår studie tänkte vi att det skulle vara intressant att 
undersöka de passiva barnen med koncentrationssvårigheter med syfte hur 
förskollärare synliggör och inkluderar dessa i verksamheten och hur de kan vara en 
tillgång i gruppen.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej 

Jag heter Maria Härnered och läser på lärarprogrammet på Mälardalens högskola. 
Jag skriver nu mitt examensarbete i pedagogik med fokus på barn med 
koncentrationssvårigheter.  Mitt syfte med arbetet är att undersöka förskollärares 
strategier för att inkludera barn med koncentrationssvårigheter. 

Frågeställningar 

1.       Hur arbetar förskollärare aktivt för att barn med koncentrationssvårigheter ska 
bli inkluderade i verksamheten? 

2.      Hur kan förskolans miljö anpassas för barn med koncentrationssvårigheter? 

Jag vill intervjua dig som är förskollärare eftersom du vistas bland barn dagligen samt 
har pedagogisk kompetens. Intervjun kommer ta cirka 1 timme med cirka 20 frågor 
kring inkludering, miljöns betydelse och förskollärarens roll. 

De forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2011) rekommenderar har jag 
för avsikt att ta hänsyn till. Intervjun kommer att vara frivilligt och jag kommer att 
invänta samtycke från dig innan vi bestämmer tid och plats för intervjuerna. 
Innehållet som väntas framkomma ur intervjun kommer endast att användas till vår 
undersökning kring ämnet och därefter förstöras och ditt namn samt förskola 
kommer inte framgå i resultatet. 

Jag hoppas att du vill vara med och medverka i intervjun för att jag ska kunna finna 
kunskap och få bredare förståelse kring det teoretiska som jag kommer använda mig 
av i mitt examensarbete. 

Med vänliga hälsningar 

Maria Härnered 

mhd11002@student.mdh.se 

 

 

Handledare 

Olle Tivenius 

olle.tivenius@mdh.se 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

Hej 

Jag heter Therece Ågemyr och läser på lärarprogrammet på Mälardalens högskola. 
Jag skriver nu mitt examensarbete i pedagogik med fokus på barn med 
koncentrationssvårigheter.  Mitt syfte med arbetet är att undersöka förskollärares 
strategier för att inkludera barn med koncentrationssvårigheter. 

Frågeställningar 

1.       Hur arbetar förskollärare aktivt för att barn med koncentrationssvårigheter ska 
bli inkluderade i verksamheten? 

2.      Hur kan förskolans miljö anpassas för barn med koncentrationssvårigheter? 

Jag vill intervjua dig som är förskollärare eftersom du vistas bland barn dagligen samt 
har pedagogisk kompetens. Intervjun kommer ta cirka 1 timme med cirka 20 frågor 
kring inkludering, miljöns betydelse och förskollärarens roll. 

De forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2011) rekommenderar har jag 
för avsikt att ta hänsyn till. Intervjun kommer att vara frivilligt och jag kommer att 
invänta samtycke från dig innan vi bestämmer tid och plats för intervjuerna. 
Innehållet som väntas framkomma ur intervjun kommer endast att användas till vår 
undersökning kring ämnet och därefter förstöras och ditt namn samt förskola 
kommer inte framgå i resultatet. 

Jag hoppas att du vill vara med och medverka i intervjun för att jag ska kunna finna 
kunskap och få bredare förståelse kring det teoretiska som jag kommer använda mig 
av i mitt examensarbete. 

Med vänliga hälsningar 

Therece Ågemyr 

tls11002@student.mdh.se 

 

 

Handledare 

Olle Tivenius 

olle.tivenius@mdh.se 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

Grundfrågor: 

 Vad är din definition av barn med koncentrationssvårigheter? 

 Kan man urskilja vad som är koncentrationssvårigheter och vad som är 
vanligt barn-bus? Vart går gränsen? 

 Har du och dina kolleger tillräcklig utbildning/fortbildning inom området? 

 Känner du att ni har en balans av egna erfarenheter och teoretiska 
kunskaper i arbetslaget? 

 Upplever du ett samband mellan miljöns påverkan kontra resurser? (Mer 
resurser desto mindre påverkan har miljön? Mindre resurser, desto 
viktigare blir miljön?). 

Miljöfrågor: 

 Hur stor påverkan upplever ni miljön har? 

 Märker ni skillnad på barn med koncentrationssvårigheter i olika miljöer? 

 Om ja, vad är det ni märker. Hur märker ni det? Vad kan det bero på? 

 Har ni något rum med "få intryck"? 

 Har ni möblerat om? Märkte ni någon skillnad? 

 Hur pass stor möjlighet har ni att påverka inne/ute miljön? 

 Är det något ni saknar/önskar gällande miljön och hur det skulle kunna 
påverka barn med koncentrationssvårigheter? 

Frågor om inkluderade i verksamheten: 

 Hur kan en dag se ut hos er? 

 Vilka direkta strategier använder ni för att inkludera barn med 
koncentrationssvårigheter? 

 Följer ni en viss metod? 

 Skiljer sig rutinerna mellan barn med koncentrationssvårigheter och 
övriga barn?  Hur? 

 Upplever ni att barn med koncentrationssvårigheter deltar i verksamheten 
på samma villkor? 

 Hur upplever de andra barnen barn med koncentrationssvårigheter? 

 Behandlas barn med koncentrationssvårigheter olika jämfört med andra 
barn? 

 Vad är viktigt att tänka på? 

 Hur önskar du att det såg ut? 

 Hur kan du som förskollärare undvika att barn utvecklar 
koncentrationssvårigheter? 


