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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Under våra VFU perioder har vi stött på elever som har svårt att klara sig i skolan 

på grund av att de upplever svårigheter att koncentrera sig. Vi har sett att pedagoger tacklar 

dessa problem på olika sätt och vi blev intresserade av att undersöka detta vidare i vår c-

uppsats. I dagens skola och barnomsorg kämpar pedagoger och elever mot ständiga 

nedskärningar där barngrupperna blir större och personalen minskar. I dessa stora 

barngrupper kommer ofta de elever som har svårt för sig i kläm då resurserna inte räcker till.   

I så gott som varje barngrupp finns det elever som har problem med att hålla koncentrationen 

på sin uppgift, särskilt när det är många barn i gruppen och det hela tiden rör sig runt omkring 

dem.  

 

Syfte: Syftet är att undersöka förskollärares, fritidspedagogers och grundskolelärares attityder 

till barn med koncentrationssvårigheter och hur man bemöter dem i den pedagogiska 

verksamheten. 

 

Metod: För att uppnå syftet har vi valt att genomföra en kvantitativ enkätundersökning med 

både öppna frågor och fasta svarsalternativ.  

 

Resultat: Vi har redovisat för resultaten för varje enskild yrkeskategori och sedan kunnat 

urskilja att det finns en del skillnader i hur man bemöter och vilka attityder man har till barn 

med koncentrationssvårigheter. 

Vi har kunnat se att fritidspedagoger och förskollärare verkar ha ungefär samma inställning 

till problemet medan grundskollärarna är de som skiljer sig mest. Kanske är det för att 

fritidsverksamheten och förskoleverksamheten är mer lika och skolverksamheten skiljer sig 

på det sättet att det är mer resultatinriktat. 
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Inledning 
 

Koncentrationssvårigheter är ett stort problem inom skolans värld, det ser man när man är ute 

på skolor då var och varannan elev har problem med att koncentrera sig på sina skoluppgifter. 

I takt med att besparingar görs inom skola och barnomsorg så ökar antalet barn i 

barngrupperna. Detta i samband med att det även skärs ner på personal och de barn som har 

svårigheter redan från början får det inte lättare. Barn som har svårigheter med att koncentrera 

sig i skolan blir allt fler och det finns nästan någon i varje barngrupp som av olika 

anledningar har någon form av koncentrationssvårighet. Dessa barn får absolut inte glömmas 

bort då de i besparingstider riskerar att hamna i verksamhetens periferi och inte få den hjälp 

de behöver. Hur pedagogerna bemöter dem i verksamheten och vilken inställning de har till 

barnen är av yttersta vikt för hur barnen kan få den hjälp de behöver.  
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 

med utgångspunkt i elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling… Skolan har ett särskilt 

ansvar för de elever som av olika anledning har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. (Lpo 94 s.6) 

 

Vi vill undersöka vilka uppfattningar det finns bland verksamma pedagoger och hur man 

tänker runt problemet. I klasserna/verksamheterna möter man bland annat barn som är 

utåtagerande och de som sitter tysta och stilla och mest låter sin fantasi ta över istället för att 

komma igång med sitt arbete. Dessa barn kan ha samma typ av svårigheter att koncentrera sig 

på sin uppgift men det tar sig uttryck på två helt olika sätt. Detta är endast två sätt att se på 

detta det finns flera olika sätt hur koncentrationssvårigheter yttrar sig. Risken kan vara, att vi 

som pedagoger, inte uppfattar det tysta och stilla sittande barnet som ett barn med 

koncentrationssvårigheter utan istället tycker att det är skönt att ha detta barn i gruppen. 

Samtidigt kan de orsaka dåligt samvete hos pedagogen för att man inte ger dem den stimulans 

som de behöver. (Kadesjö 2001) Vad kan det bero på att barn har problem med att 

koncentrera sig i skolan, kanske har det att göra med att allt i samhället ska gå fortare man ska 

hinna med fler saker på mindre tid.  

Hur jobbar man med dessa barn, får de gå iväg med en speciallärare eller får de hjälpen och 

stödet som de behöver i klassrummet.  
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Det är ett problem för alla verksamma pedagoger när det kommer ett barn till ens grupp som 

visar sig ha speciella behov. Man ställs då inför en utmaning som sätter ens kompetens på 

prov och säkert skapar en viss osäkerhet inom oss. Vilka attityder och vi har inför dessa barn 

påverkar hur vi kommer att bemöta dem i barngruppen. För att ta reda på hur det ser ut kring 

bemötandet av ett barn med koncentrationssvårigheter har vi valt att undersöka vilka attityder 

som finns hos olika pedagoger i deras kontakt med dessa barn.  

 

Detta är vad vi som lärare har att arbeta efter och Kadesjö (2001) menar att det är viktigt att 

det finns vuxna i barnets närhet som det kan lite på och att de förstår dem. 

Samtidigt som detta gäller barnets föräldrar har även vi som pedagoger i skola och förskola 

ett ansvar för att skapa en miljö som låter barnet utvecklas utifrån sina förutsättningar så att 

deras positiva sidor kan få komma till uttryck. (Kadesjö 2001) 

Det blir därför extra viktigt att tänka på vilka attityder vi som verksamma pedagoger besitter 

och hur vi bemöter dessa barn, när de kommer till vår verksamhet. Det sätt som pedagogen 

använder sig av i sin undervisning kommer att spegla hur vi bemöter barnet. (Uljens 1997) 
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Syfte och Frågeställningar 
 

Under den verksamhetsförlagda delen av vår utbildning har vi stött på några barn som haft 

problem med att hålla sin koncentration på sina arbetsuppgifter. Vi har därför valt att fokusera 

på dessa barn i vår uppsats. 

 

Syfte 
Syftet är att undersöka förskollärares, fritidspedagogers och grundskolelärares attityder till 

barn med koncentrationssvårigheter och hur man bemöter dem i den pedagogiska 

verksamheten. 

 

 

Frågeställningar 
 

1 vilka attityder har pedagoger till barn med koncentrationssvårigheter? 

 

2 Hur bemöter man barn med koncentrationssvårigheter? 

 

3 Finns det skillnader mellan de olika yrkeskategorierna? 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

För att skaffa oss en bra bild av vad det finns för olika definitioner av begreppet 

koncentrationssvårigheter och vilka förklaringsmodeller som finns, har vi tagit utgångspunkt i 

Kadesjö (2001) och Kärfve (2000). 

 

Koncentrationssvårigheter utifrån ett medicinskt perspektiv 
 

Koncentrationssvårigheter är förmodligen det vanligaste begreppet lärare använder när de 

beskriver elevers skolsvårigheter. För att kunna ge alla barn en bra start på sin skolgång är det 

viktigt att deras behov tillgodogörs och att de får det stödet som de behöver. 

 
Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet” (skollagen 4 kap § 1) 

 

Det har alltid varit svårt att definiera vad koncentrationssvårigheter egentligen handlar om, 

vad det är och hur det uppvisas. Alla har sin tolkning av detta fenomen, Kadesjös (2001) 

tolkning handlar om att det finns primära och sekundära koncentrationssvårigheter, detta är 

inte den enda sanningen. Kärfve (2000) anser att det istället kan handla om vissa situationer 

som barnet inte klarar av och klarar inte av att hålla koncentrationen på en uppgift som barnet 

inte har intresse av.  

 

Kadesjö (2001) beskriver i första hand två typer av koncentrationssvårigheter, primära och 

sekundära. De primära är biologiskt betingade medan de sekundära är en följd av eller en 

reaktion i förhållande till vissa situationer i vardagen T.ex. om föräldern ingår ett nytt 

förhållande. Man får heller inte glömma att det finns oändliga kombinationer av dessa båda 

tillstånd och att varje individ är speciell. 

Med ett biologiskt synsätt menar Kadesjö (2001) att barnens svårigheter är medfödda, eller att 

de uppkommit på grund av brister i hjärnan. Dessa koncentrationssvårigheter visar sig tidigt i 

elevernas uppväxt och ofta i olika situationer som barnet ställs inför (Kadesjö, 2001). 

Med detta menar han att problemet ligger hos barnet och inte på omgivningen, det kan ses 

som om barnet har en diagnos.  
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Med det psykologiska synsättet menar Kadesjö (2001) att det är de bakomliggande orsakerna 

till att eleven får koncentrationssvårigheter som är de påverkande faktorerna. Det kan vara en 

uppväxtmiljö, den livssituation som eleven befinner sig i eller om elevens relation till lärare 

eller förälder inte är tillfredsställande (Kadesjö, 2001). 

I denna teori anser Kadesjö (2001) att problemet istället ligger hos omgivningen, att den 

orsakas av förändringar i miljön runt barnet. 

 

Primära koncentrationssvårigheter 

 

Enligt Kadesjö (2001) så är de primära koncentrationssvårigheterna biologiska betingade och 

kan visa sig i alla olika situationer. Det kan vara allt från att sitta med en skoluppgift till att 

inte orka titta på Tv särskilt länge. Dessa problem gör sig påminda hela tiden i barnets vardag 

och är inte bundet till någon särskild situation. Inte heller närmiljön har någon större 

betydelse för barnets påverkan, barnet lever med problemen både i och utanför skolan 

(Ericsson, 2003). 

Barn med primära koncentrationssvårigheter har ofta, men inte alltid, även problem med 

T.ex. motorik, perception, språk och kognitiva funktioner (Kadesjö, 2001). 

 

Typiska problem hos elever med primära koncentrationssvårigheter enligt Ericsson (2003). 

 

• Uppmärksamhetsstörningar 

• Impulsivitet 

• Svårigheter att följa instruktioner och regler 

• Svårigheter att hitta rätt aktivitetsnivå 

 

 

Uppmärksamhetsstörningar visar sig på så sätt att barnet har svårt att hålla koncentrationen på 

en sak. Händer det något på andra sidan rummet flyttas koncentrationen till det och händer 

det ytterligare något i en annan del av rummet flyttas den dit. Koncentrationen flackar hela 

tiden från situation till situation, den delen i hjärnan som skall hjälpa barnet att filtrera bort 

onödig information fungerar inte som den ska. Dessa elever översköljs hela tiden med 

information och deras inlärning kommer bäst till sin rätt om de kan dra sig undan och sitta på 

en plats där de inte utsätts för onödiga intryck på samma gång (Ericsson, 2003). 
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Sekundära koncentrationssvårigheter 

 

Kadesjö (2001) menar att den här typen av svårigheter är situationsbundna och oftast 

tillfälliga. Dessa kan även förekomma hos barn som inte har några primära 

koncentrationssvårigheter. De påverkas av närmiljön och tillfälliga situationer. Elevens 

förmåga att koncentrera sig på olika uppgifter, sett ur ett lärarperspektiv, handlar om att 

anpassa sig till olika uppgifter och situationer som för vissa barn kan vara för svårt (Ericsson,  

2003). 

Är de vuxna i skolan och förskolan splittrade och diffusa får barnet svårt att uppfatta och 

förstå vad de har för förväntningar på sig, de får även svårt att uppfatta vilka regler som gäller 

(Kadesjö, B 2001). Detta kan uppstå om barnets förmåga och uppgiftens karaktär inte 

stämmer överens, barnets erfarenheter och intellektuella förutsättningar räcker inte till för att 

lösa uppgiften (Kadesjö, B 2001). 

 

Barnets hemförhållande och uppväxtmiljö spelar också in i barnets situation, barnet blockeras 

av andra intryck och får svårt att hålla koncentrationen (Kadesjö, B 2001). 

Är uppgifterna för svåra för barnet försvinner koncentrationen fort. Det är viktigt att skapa en 

bra arbetssituation där barnet får känna att det har lyckats och på så sätt även får stärkt 

självförtroende. Barn med den här typen av problem kan ändå klara av att koncentrera sig i 

flera timmar på ett Tv-program men ha svårt att sitta i 5 minuter med en skoluppgift just för 

att den är för svår och blir därmed tråkig (Ericsson, 2003). 

 

Koncentrationssvårigheter utifrån ett Socialt perspektiv 
 

Kärfve (2000) menar att det i större utsträckning handlar om miljön i skolan. 

Hon menar att de problem som uppstår kring det specifika barnet som uppvisar 

koncentrationssvårigheter kanske bara visar sig just i skolmiljön och att det på så sätt är ett 

miljöbetingat problem som har med skolmiljön att göra. 

Det finns ofta något barn i varje klass som har koncentrationssvårigheter men inte har en 

diagnos. Istället kan det handla om barn som går i skolor som inte har resurser, lärare med 

dålig kompetens som har alldeles för stora klasser, barn i dessa klasser brukar prata med 
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varandra istället för att koncentrera sig på skolarbetet. De lär sig helt enkelt ingenting på 

grund av miljön runtomkring (Kärfve 2000). 

 
Om ett beteende förbättras av ett positivt ingrepp i miljön (tystnad) följer att beteendet också kan 

ha försämrats och rent av orsakats av motsatsen(skrik och skrän) (Kärfve 2000 s 73) 

 

Kärfve (2000) har ett exempel på en klass där alla 28 eleverna påvisar problem med 

koncentrationen och till och med uppvisar tecken på DAMP*.  

Detta går dåligt ihop med forskningen kring DAMP där det visar sig att 1 eller 2 på 28 har 

tydliga DAMP liknande symtom. Här menar Kärfve (2000) att det är extra tydligt att det inte 

är individerna det är fel på utan snarare den specifika skolan och dess miljö. Det är även högst 

troligt att eleverna påverkar varandra i den miljön och det blir som en ond cirkel.  

I och med diagnoshysterin som var på åttio och nittio talet menar Kärfve att diagnoserna ofta 

kom som en befrielse för föräldrarna, det var inte deras fel. Utan problemet låg hos barnet 

(Kärfve 2000).  
”DAMP är något barnet ” har” (Kärfve 2000 s75)  
Koncentrationssvårigheter ses som en helt ny psykisk sjukdom som dominerar barn och 

skolans värld, Kärfve ser på detta som en nyfunnen utvecklingsstörning (Kärfve 2000). 
 

Alla barn har rätt till hjälp i skolan för denna hjälp behövs ingen diagnos, det är skolans 

skyldighet att ge barnen den hjälp de är i behov av (Kärfve 2000). Men det är många gånger 

som föräldrar och pedagoger ser det som en befrielse att få en diagnos just för att det då får 

reda på vad det är för fel och vad man kan göra åt det. Men det ska inte spela någon roll 

eftersom skolan ändå ska utgå ifrån varje individ och anpassa undervisningen utifrån den. 

 

Hon har även en syn på eleverna utifrån ett biologiskt perspektiv där pedagogerna behandlar 

eleverna utifrån ett könsstereotypiskt sätt där pojkar är pojkar och flickor är flickor. Detta i 

sin tur gör att man behandlar dem olika och oftare kan pojkar uppfattas som ovilliga till att 

arbeta medan det i själva verket kanske är miljön med kamraterna i skolan som påverkar dem 

negativt. Med detta så anpassas även bestraffningarna av pojkar till att bli hårdare och det blir 

till slut en ond cirkel (Kärfve 2000). 

 
 

*DAMP är ett samlingsbegrepp , som används i Norden för att beteckna störningar i personers aktivitetsgrad, 

motoriska färdigheter och inlärning 
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Attityder 
 

Detta är ett svårdefinierat begrepp. I litteraturen handlar det dels om en viss rädsla som kan 

finnas hos pedagoger inför mötet med ett barn i behov av särskilt stöd. Det infinner sig en oro 

över den egna kompetensen och om den räcker till eller om det är ett fall för 

specialpedagogen (Asmervik, Ogden, & Rygvold, 2001). Vi har valt att definiera begreppet 

som något man som pedagog känner inför de barn man möter. Om man tycker det är 

utmanande och intressant eller om man tycker det är hemskt och helst hade sluppit ta sig an 

barnet. Den egna inställningen man har som påverkar hur man tar sig an barnet. Något som 

man känner inuti sig själv och som inte behöver vara uttalat till någon annan. 

I vår undersökning har vi valt att fokusera på attityder till vissa förutbestämda påståenden. 

Begreppet attityder innefattar annars så mycket och vi har valt ut vissa situationer som 

pedagogerna får ta ställning till. Det rör både den egna kompetensen, det enskilda barnet och 

hur man handskas med problem i olika situationer.  

Som lärare påverkas den egna självkänslan av hur barnen svarar på de pedagogiska 

intentioner man har. Känslan av kompetens rubbas av barn som hindrar att den vanliga 

planeringen följs eller som hotar ordningen i klassrummet. Det blir pinsamt inför kollegor och 

föräldrar när man inte klara av att behålla ordningen i klassen. En del lärare oroas också över 

att detta beteende skall spridas i klassen och smittas av på de andra eleverna. Hur man 

förhåller sig till den här typen av situation är olika (Kadesjö 2001). Vissa tycker att det blir 

väldigt obehagligt och intar en försvarsställning och skyller problemen på att det är barnet 

som det är fel på. Andra pedagoger agerar på sin egen planering och arbetssätt och kan 

konstatera att han/hon måste ändra sitt sätt för att det ska passa den här eleven. 

 
Man bör så långt det går inrikta sig på att agera istället för att reagera. Ju mer man kan undvika 

att låta sig styras av känsloreaktioner och istället agera självständigt och sakligt, lite mer 

neutralt, desto bättre är det såväl för barnet som en själv ( Kadesjö 2001) 

 

Det är inte det lättaste att visa att man tycker om barnet fast det är påfrestande och hela tiden 

sätter tålamodet på spel. Tror man på sig själv och har tilltro till sin egen förmåga som lärare 

kan man skapa en förstående och empatisk relation (Kadesjö, 2001). 
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 I flesta fall behöver man hjälp från expertis (Mallander, Tiderman, 2003). Men både läraren 

och specialpedagogen står båda inför uppdraget att främja elevens lärande och att stimulera 

deras utveckling ur flera aspekter (Ahlberg, 1999). 

En förutfattad mening som tycks finnas hos pedagoger är att allt löser sig om man bara har 

det rätta förhållningssättet. Attityden eller förhållningssättet som finns är bara en bas inte mer. 

Den egna egentliga uppfattningen man har som person har en tendens att lysa igenom 

(Asmervik, Ogden, & Rygvold, 2001). 

Detta är säkert i många fall det bästa för barnen att lämna rummet med en specialpedagog 

eller liknande men ibland kan det säkert gå att göra samma sak med barnet i (klass) rummet 

och på så sätt behålla barnet integrerat i klassen/gruppen. Detta kan ses på olika sätt av 

barnen. En del ser det som fördelaktigt ur det pedagogiska perspektivet men det uppfattas 

som en nackdel för det sociala livet då de andra barnen uppfattar det som att man 

särbehandlas (Torstensson- Ed 2003). 

 
Peder Haug(1998) problematiserar att synsätt med olika värderingar ligger till grund för hur man 

handlar. Det ena synsättet är att kompensera brister, ett synsätt som bygger på särbehandling, 

och på individuell effekt och presentation. Att särbehandlas kan få negativa konsekvenser för 

självbilden.  (Torstensson- Ed s.128) 

 

 

Bemötande  
 

Lärarens uppgift är att behärska den kollektiva situationen samtidigt som den enskilde 

elevens individualitet skall befrämjas (Ahlberg, 1999 s.58) 

 

Enligt Uljens (1997) påverkas man som pedagog av sin didaktiska- metodiska 

handlingskompetens och denna avgör hur man som pedagog bemöter eleverna i 

verksamheten. Handlingskompetensen styrs av hur lång yrkeserfarenhet man som pedagog 

besitter. Har man en lång yrkeserfarenhet har man en högre handlingskompetens.  

Det finns givetvis olika faktorer som sedan påverkar hur man bemöter en elev. Är eleven en 

flicka eller en pojke har betydelse, vi har valt att inte ta ett genusperspektiv utan istället 

koncentrera oss på det pedagogiska bemötandet av barn med koncentrationssvårigheter. 

 
Grundläggande värderingar och kunskaper om den mänskliga naturen styr oss  i vårt dagliga 

bemötande av andra människor, antingen det sker medvetet eller ej (Liljegren, 2000 s.14) 
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Denna problematik blir extra tydlig när vi som pedagoger går in i ett möte med en elev som 

har någon typ av problem. Det kan vara viktigt att man som praktiserande pedagog 

återkommande fortbildar sig och diskuterar dessa frågor med sina kollegor i arbetslaget och 

på hela arbetsplatsen. Genom att diskutera med sina kollegor medvetandegörs man om vilka 

grundläggande idéer som styr på arbetsplatsen (Liljegren, 2000). 

Detta gör det också möjligt att dela med sig av erfarenheter som man har stött på under sitt 

arbete. Man får också en uppfattning om hur de andra tänker och det ger ett öppet klimat där 

alla vet vart de andra står i diskussionen, allt detta för att man kan verka åt samma håll för 

barnets bästa. Elever med koncentrationssvårigheter möter många gånger motgångar, därför 

är det bra att ge dessa elever en påminnelse om att de duger och att de uppskattas, för en del 

lärare kan det vara ett problem att berömma elever som ständigt gör en besviken. 

Det är ändå förståligt att de känner sig irriterade och besvikna men att dessa reaktioner 

påverkar relationen till eleven och dess självkänsla (Kadesjö, 2001). 

 

Hur det skall gå för eleven i skolan eller på förskolan ligger mycket i vilken relation man får 

till den vuxne i sin närhet, problemet ligger till viss del i det bemötande man får.  

Detta har blivit extra tydligt under en period av diagnostiseringar som infann sig under 1980 

och 1990 talet, som också innebar en ökad inskrivning av barn i särskolan. Denna segregering 

av barn har minskat i takt med minskat inflytande från nationell styrning och att behovet av 

ekonomiska resurser ökat (Torstensson- Ed 2003). Detta tvingar helt enkelt skolorna att 

handskas med problemet på egen hand och de måste se över sina egna synsätt och bemötandet 

av dessa barn. 

 

Att möta barnen i skolan handlar även om att ta vara på deras kunskaper och använda dem i 

undervisningen. Man betraktar eleven som en resurs i verksamheten och de kan berätta för 

sina klasskamrater om sina kunskaper. Det blir roligare för de andra barnen såväl för det 

barnet som delar med sig av sina kunskaper och de känner kanske igen sig och deltar mer 

aktivt i lärandet (Tiller, 1999). 

Tiller (1999) diskuterar mycket kring den lokalorienterade undervisningen. Den handlar om 

att utgå ifrån det som finns i barnens närmiljö då man undervisar, detta ger barnen en större 

förståelse för det de skall lära sig och skulle säkert passa bra som undervisningsform för barn 

med koncentrationssvårigheter. Med dessa barn handlar det mycket om att fånga deras 

intresse för det de skall lära sig och sedan börja arbeta på att de skall klara att hålla kvar sin 
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koncentration en längre stund och öka barnets motivation till att vilja gå vidare i sin 

utveckling. 

Ett barn med koncentrationssvårigheter måste få lyckas och känna sig duglig för att inte 

stänga av och vägra försöka. Vem vill misslyckas hela tiden och aldrig få känna att man duger 

(Kadesjö 2001). 
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Metod 

 

För att kunna undersöka vilken syn pedagogerna har på barn med koncentrationssvårigheter 

har valt att använda oss av en enkät med fasta svarsalternativ och öppna frågor.  

 I de öppna frågor vill vi ge informanterna utrymme för att skriva hur de skulle handla i olika 

situationer. Detta hjälper oss att se hur de förhåller sig, uttryckt i deras egna ord. 

Vi valde att ha med fasta påståenden för att informanterna skall kunna ta ställning till dem 

och att vi genom våra påståenden kan urskilja attityder till vissa förutbestämda situationer 

Vi har även med olika attityd/värderings frågor där pedagogerna får kryssa i den ruta som 

motsvarar den grad i vilken de instämmer med våra påståenden (Trost, 2001). 

Vi har även använt oss av bakgrundsfrågor för att få mer information om informanterna. Vi 

har här frågat efter antal yrkesverksamma år och vilken utbildning informanten har. Detta för 

att veta vilken yrkeskategori informanten tillhör och hur lång yrkeserfarenhet informanten 

har. 

 

Urval  
 

Vi har valt att göra vårt urval utifrån kontakter vi har sedan innan. Vi har använt kontakter 

som vi redan har etablerade på två olika skolor i kommunen. Det har fallit sig så i och med att 

vi går ut med enkäten i en tid när skolavslutningarna snart skall börja och personalen ute på 

skolorna har fullt upp med att avsluta terminen. Det är lättare att få in svaren från skolor där 

en kontakt redan är etablerad. Genom att gå ut med en enkät där vi informerar informanterna 

om hur deras svar kommer att hanteras och där de får chans att svara helt anonymt hoppas vi 

skall bidra med att vi uppnår hög validitet. 
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Etiska överväganden 
 

Alla som besvarat enkäten får svara anonymt, de personer som fyller i enkäten har gjort det 

frivilligt, de har även fått möjligheten att avstå att svara på enkäten.  

Detta tycker vi är viktigt i frågor som handlar om olika pedagoger attityder till barn med 

koncentrationssvårigheter, då det är känsligt att inte svara något som anses politiskt inkorrekt. 

Att göra en undersökning där alla svar motsvarar precis det som alla förväntar sig att 

informanterna skall svara känns inte meningsfullt. Vi är ute efter pedagogernas egentliga 

åsikter och hoppas kunna hitta dem i svaren på enkäten.   

 

Genomförande av datainsamling 
 

Vi lämnade ut enkäterna till skolorna och gav sedan pedagogerna fem dagar på sig att besvara 

dem. Detta gav lite tid till eftertanke och reflektion. 

 

Insamlingen av de besvarade enkäterna har gått till på två sätt. Vid den ena skolan har en utav 

oss själv åkt för att hämta enkäterna och vi den andra har en person samlar in dem och skickat 

dem per post. 

 

Bortfall 

 

Vi delade totalt ut 40 enkäter för ifyllnad. Av dessa fick vi 22 besvarade enkäter tillbaka.  

 

Bortfallsanalys 

 

Vi gick ut i en dålig tid för undersökning. Det var i slutet av terminen när sommarlovet snart 

skulle börja, detta medför en viss press på pedagogerna att de ska hinna med allt innan 

terminens slut. Detta var säkert en bidragande orsak till att några inte prioriterade vår enkät så 

högt och därmed inte besvarade den. Vi hade också kunnat stanna och vänta medan de 

besvarade enkäten och sedan tagit med oss dem direkt men vi vill ge dem några dagar för 

reflektion över frågorna för att svaren skulle komma nära sanningen och inte bara besvaras 

för att det skulle göras. Detta ger tyvärr, ett ganska stort bortfall vilket kan bidra till att 

resultaten inte blir lika tillförlitligt som vi hade hoppats. 
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Analysmetod 
 
Vi har gjort tabeller av vissa intressanta frågor som vi ville belysa extra mycket, för att kunna 

se skillnaderna mellan de olika yrkeskategorierna. 

Vi har även jämfört mellan olika frågor och olika yrkeskategorier. Skiljer det mycket på olika 

frågor. Detta kan man även kalla en multivariant analys. 

 

Vetenskaplig säkerhet 
 

Validitet 

 

Pedagogerna som besvarat enkäterna har fått definiera sin egen bild av vad de tolkar vad 

koncentrationssvårigheter är för dem Detta har hjälpt oss att få reda på hur de tänker kring 

begreppen och vad de utgår ifrån när de sedan tar ställning till våra påstående. Vi tror oss ha 

uppnått en god validitet trotts bortfall i besvarandet av enkäten. Eftersom informanterna fått 

tid på sig att besvara enkäten, och tid till att reflektera över sina svar, hoppas vi att detta 

bidrar till en hög tillförlitlighet. 

Genom enkäterna och de frågor vi ställde fick vi reda på det vi ville och genom detta mätte vi 

det som vi ville undersöka. 

På våra påståenden har vissa informanter valt att sätta kryss mitt emellan två rutor och gjort 

egna svarsalternativ. Dessa svar finns inte redovisade i resultatet eftersom dessa svar inte 

varit tillförlitliga.  

 

Reliabilitet 

 

För att uppnå en hög reliabilitet har vi försökt hålla oss till enkla och tydliga formuleringar 

för att undvika missförstånd (Trost, 2001). Detta för att uppnå en hög reliabilitet. 

Informanterna fick enkäterna sent i en termin, men hade fem dagar på sig, de kunde ta med 

sig den hem för att kunna sitta i lugn och ro och fylla i den.  

På våra påståenden har enskilda informanter satt egna kryss mellan två rutor, dessa 

egengjorda svarsalternativ finns inte redovisade i resultatet utan vi har bortsett från de svaren. 
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Resultaten är tillförlitliga eftersom vi inte har ställt frågor där vi förväntar oss vad 

informanterna ska svara. Trots det bortfall vi fått kan vi förlita oss på de svar vi fått. 

Vi hade kunnat göra annorlunda i insamlingen av enkäterna för att på så sätt fått fler 

besvarade enkäter och gjort studien mer reell. Vi hade även kunnat dela ut den på fler skolor 

och på så sätt fått en bredare studie, även detta hade bidragit till en högre reliabilitet. 
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Resultat 
 

För att göra resultatet av vår undersökning tydligt har vi på de öppna frågorna delat in svaren 

i olika kategorier utefter vad som varit vanligast att informanterna svarat. Vi redovisar svaret i 

form av en tabell där det blir tydligt att urskilja hur många som svarat inom kategorin. 

Informanterna kan ha angett flera av kategorierna som svar på frågan. 

 

Totalt i vår undersökning deltog:  8 st Förskollärare 

 4 st Fritidspedagoger 

 10 st Grundskollärare 

 

Vår första fråga var vad informanterna tycker kännetecknar ett barn med 

koncentrationssvårigheter fick vi följande resultat: 

 

 Förskollärarna Fritidspedagogerna Grundskollärarna 
Rastlös 8 2 10 
Dagdrömmer 2 1 2 
Svårt att ta och förstå instruktioner i grupp 5 4 7 
Svårt att förstå sociala regler 4 2 7 
Byter ofta aktivitet 2 3 4 
 

 

Som tabellen visar så kan man se att i stort sett alla informanterna svarat Rastlös som det mest 

kännetecknande för ett barn med koncentrationssvårigheter. De som skiljer sig här är 

fritidspedagogerna som bara hälften har angett denna kategori som typiskt utmärkande för 

dessa barn. Däremot har alla Fritidspedagogerna angett att dessa barn har svårast att ta 

instruktioner i grupp och att de har svårt att förstå sociala regler. Jämför man detta med de 

andra två yrkeskategorierna så instämmer även Grundskollärarna i detta i något högre grad än 

Förskollärarna även om dessa också nämner dessa kategorier som kännetecken. 

 



 - 17 -

 

Ett barn har som vanligt svårt att sitta still och vänta på sin tur att prata i samlingen. Barnet 

pratar rakt ut och reser sig för att gå omkring i (klass)rummet. Detta stör då de andra i 

samlingen. Vad gör du?  

 

På denna fråga fick vi följande svar: 

 

 Förskollärarna Fritidspedagogerna Grundskollärarna 
Sätter sig bredvid eller tar barnet i knäet 7 3 5 
Diskuterar gruppens regler med barnet 5 3 3 
Finns det flera vuxna får barnet lämna 
rummet med en vuxen 0 1 2 
 

 

Man kan se här att i stort sett alla informanter i yrkeskategorierna Förskollärare och 

Fritidspedagogerna skulle använda sig av fysisk kontakt, sätta barnet i knäet eller sätta sig 

bredvid barnet för att hålla det lugnt och delaktigt i samlingen. I dessa två grupper skulle man 

även diskutera vilka regler som gäller med barnet. Med detta menas att man skulle diskutera 

fram en förståelse hos barnet om varför man ska sitta still och lyssna när det är samling och 

inte störa sina kamrater. Båda dessa kategorier instämmer även Grundskollärarna i hög 

utsträckning även om deras svar är något mer spretiga än Fritidspedagogerna och 

Förskollärarnas. 

I den sista svarskategorin ser man att ingen av Förskollärarna skulle visa ut barnet ur rummet 

medan både Fritidspedagogerna och Grundskollärarna anger dessa alternativ om än i liten 

utsträckning. 

 

 

Ett barn i gruppen har svårt att komma igång med sitt arbete. Barnet verkar tänka på annat 

och tittar mest ut genom fönstret eller på vad de andra i gruppen gör. Vad gör du?  

 

På denna fråga fick vi följande svar: 

 

 Förskollärarna Fritidspedagogerna Grundskollärarna 
Sätter sig bredvid som start hjälp 7 4 8 
Diskuterar vad som tynger barnet 1 1 2 
Ger konkreta individuella instruktioner 2 2 2 
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Här skulle nästan samtliga informanter sätta sig bredvid barnet och hjälpa det igång med sitt 

arbete. På vissa av svaren vi fått på denna fråga beskriver någon informant att de skulle sätta 

sig bredvid eleven i mån om tid, det är alltså inget man alltid gör. Denna informants svar 

finns ändå redovisat under denna kategori. En annan informant skulle i motsats till den förra 

sätta sig hos den elev som behöver det och istället låta övriga elever komma till informanten 

när de behöver hjälp, alltså låter informanten barnet som behöver extra stöd komma i första 

hand. 

 

Det är inte så många av informanterna som angivit att de skulle diskutera vad som tynger 

barnet innan man försöker få igång arbetet. Här är ändå Grundskollärarna något mer vakna 

för att ingå en diskussion med barnet än vad de övriga två yrkeskategorierna anger. 

 

Något som är lite underligt i denna fråga är att ingen yrkeskategori i någon större utsträckning 

har angivit att de skulle ge individuella och konkreta instruktioner, de som har instämt i detta 

i störst utsträckning är i första hand Fritidspedagogerna där ändå hälften av dem har angivit 

detta alternativ. Detta är lite intressant med tanke på att en stor del av informanterna angivit 

att ett tydligt kännetecken hos barn med koncentrationssvårigheter är att de har svårt att ta 

instruktioner i grupp. 

 

 

Sammanfattning 
 

Om man ser till alla tre kategorier vad de tycker kännetecknar barn med 

koncentrationssvårigheter, ser man att de flesta har samma uppfattning om vad som 

kännetecknar dessa barn. 

De tycker att de stora kännetecknen är att barnen är rast lösa, att de stör andra barn, de 

hamnar i en egen värld, de har svårt med tur tagning och alla sociala regler, de har svårt att få 

instruktioner, de byter aktiviteter ofta men avslutar inte. 

 

Alla i undersökningen fick svara på hur de skulle hantera ett barn som stör samlingen 

I denna situation hade alla kategorierna väldigt olika svar om hur de skulle hantera 

situationen. 

De stora kategorierna här är att man sätter sig bredvid barnet eller har det i knäet. 
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Man. Diskuterar med hela gruppen om gruppens regler, sita kategorin var att om det finns 

flera vuxna i rummet får en vuxen ta ut barnet. 

 

En annan situationsfråga var hur de skulle göra med ett barn som inte kommer igång med 

arbetet utan bara sitter och dagdrömmer 

Här finns tre stora kategorier. Pedagogen sätter sig bredvid som starthjälp detta var något som 

var representerat i alla yrkeskategorierna. Man skulle även prata med barnet om vad som 

tynger det. Som pedagog skulle man även ge individuella instruktioner till barnet 

 

 

Rollen som pedagog 
 
Informanterna beskriver att de i stor utsträckning känner sig säkra i sina roller som pedagoger 

i mötet med barn med koncentrationssvårigheter. Bara två av informanterna avviker i sina 

svar och känner sig osäkra på detta. Dessa två är grundskollärare som båda har arbetat i mer 

än 30år. 

 

Attityder 
 

Påståendet: Jag tycker inte att min kompetens räcker till. 

 

 Förskollärarna Fritidspedagogerna Grundskollärarna
Instämmer 1 1 6 
Instämmer inte 6 3 4 
 

 

När det gäller den egna kompetensen i förhållande till att arbeta med dessa barn så går 

meningarna lite isär. Grundskollärarna känner sig osäkrare på sin kompetens än vad 

fritidspedagogerna och förskollärarna beskriver. Över hälften av Grundskollärarna tycker inte 

att deras kompetens räcker till medan bara en ur varje grupp informanter i yrkeskategorierna 

Förskollärare och Fritidspedagoger upplever detta. 

 

På frågan om de tycker att det ingår i deras arbete att ta sig an dessa barn så instämmer alla 

informanter i att det är det. Även om vissa kan tycka att det i vissa fall vore det bästa för 

barnet om en specialpedagog eller liknande tog hand om barnet. (Denna analys gjorde vi med 
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hjälp av påstående 4 se Bilaga 1) Detta är en vanligare inställning bland grundskollärarna än 

hos förskollärarna och fritidspedagogerna  

 

 
 
Påståendet: Jag anpassar min planering utifrån barnet/eleven med koncentationssvårigheter 
 
 Förskollärarna Fritidspedagogerna Grundskollärarna
Instämmer  6 3 9 
Instämmer inte 2 1 1 

 

 

När man gör sin planering beskriver informanterna att de i stor utsträckning planerar utifrån 

det barn som har koncentrationssvårigheter. Fyra informanter anger att de i högre grad eller 

enbart planerar utifrån de andra barnen i gruppen. Här är fördelningen mellan 

yrkeskategorierna mer jämt fördelade och det går inte att urskilja några avvikande skillnader 

mellan dem.  

 

Påståendet: Det är bra för barnet/eleven med koncentrationssvårigheter att arbeta i liten 

grupp 

 

 Förskollärarna Fritidspedagogerna Grundskollärarna
Instämmer  8 4 10 
Instämmer inte 0 0 0 

 

 

Alla informanter tycker även att det är bra för barn med denna problematik att arbeta i en 

mindre grupp. Detta är även något som man nämner i beskrivningen av ett barn med 

koncentrationssvårigheter som vi hade en fråga om i början av enkäten.  

 

 

Påståendet: För barn med koncentrationssvårigheter är tiden i skolan extra värdefull 

 

 Förskollärarna Fritidspedagogerna Grundskollärarna
Instämmer  8 4 9 
Instämmer inte 0 0 1 
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Våra informanter är eniga om att tiden i skolan är extra viktig för barn med 

koncentrationssvårigheter. Vi kan se avvikelser från Grundskollärarna som inte helt 

instämmer i detta. 

 

 

Sammanfattning 
 

Vi kan inte se några tydliga skillnader mellan de olika yrkeskategorierna när det gäller vad 

man har för attityder till barn med koncentrationssvårigheter. De flesta försöker anpassa sin 

planering så att det skall passa även barnet med problem och bara fyra stycken planerar 

utifrån de andra barnen i klassen. Dessa fyra instämmer istället i att det är bra med en egen 

planering för barnet med problem. Att låta dessa barn arbeta i en liten grupp tycker samtliga 

informanter också är det bästa för barnet. På frågan om barnets tid i skolan är värdefull, 

tyckte alla utom en grundskolelärare att tiden i skolan var värdefull för barnet. 

 

Bemötande 
 

Kontakten och förtroendet för den vuxne är viktigt för att dessa barn skall känna sig trygga i 

skolan och i övrig pedagogiskt verksamhet. Hur pedagogerna bemöter barnen i verksamheten 

är därför viktigt för att man skall kunna bygga upp detta förtroende.  

 

Påståendet: När barnet/ eleven gör fel diskuterar vi alltid situationen 

 

 Förskollärarna Fritidspedagogerna Grundskollärarna
Instämmer  8 4 9 
Instämmer inte 0 0 1 

 

 

När ett barn med koncentrationssvårigheter gör fel i någon situation diskuterar större delen av 

informanterna alltid detta med barnen. Alla utom en av informanterna beskriver att det är så 

de går tillväga. Den utav informanterna som inte instämmer i detta påstående är en ung (ung i 

yrket) pedagog.  
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Påståendet: När barnet/ eleven gör fel tillrättavisar jag med tillsägelse 

 

 Förskollärarna Fritidspedagogerna Grundskollärarna
Instämmer  2 1 6 
Instämmer inte 5 3 2 

 

 

Det man kan se i undersökningen är att det är störst spridning på svaren bland förskollärarna. 

Här skulle man både säga till och låta bli. Fritidspedagogerna skulle i större utsträckning inte 

tillrättavisa barnet medan grundskollärarna svarat med lite större spridning men de flesta 

skulle ändå alltid säga till. 

 

Att man istället uppmuntrar goda beteende är självklart i alla yrkeskategorierna och att 

ignorera barnets dåliga beteende är inte något man skulle göra. Bara en av informanterna 

skulle kunna ignorera ett barns dåliga beteende. Detta svar återkommer sedan i frågan om vad 

man gör med ett barn som stör i samlingen. På den frågan svarar informanten att barnet kan 

ignoreras med hänvisning till att barnet då inte får den uppmärksamhet som det är ute efter. 

Informanten förklarar sedan detta med att ett barn är rastlöst och måste röra på sig betyder 

inte alltid att det är ute efter uppmärksamhet utan snarare att det bara inte klarar av att sitta 

still för det blir för jobbigt. 

 

 

Påståendet: När barnet/ eleven uppför sig illa visar jag ut det ur (klass)rummet 
 
 Förskollärarna Fritidspedagogerna Grundskollärarna
Instämmer  1 0 0 
Instämmer inte 6 4 9 

 

 

Bara en av informanterna, Förskollärare, skulle visa ut barnet ur klass/rummet om det betedde 

sig illa, de övriga skulle behålla barnet i gruppen och lösa problemet i rummet med de övriga 

i gruppen. En annan informant, Grundskollärare, beskriver på frågan som rör barnet som stör 

i samlingen att barnet skulle visas ut, men bara om det fanns en resursperson eller om man 

var flera vuxna i rummet som kunde gå med. 
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Påståendet: Jag ändrar mitt arbetssätt för hela gruppen för att det skall fungera för barnet/ 

eleven.  

 

 Förskollärarna Fritidspedagogerna Grundskollärarna
Instämmer 6 1 4 
Instämmer inte 2 3 6 
 

Påståendet: Barnet/ eleven får speciella arbetsuppgifter 

 

 Förskollärarna Fritidspedagogerna Grundskollärarna
Instämmer 7 4 10 
Instämmer inte 0 0 0 
 

 

Att ändra sitt arbetssätt för hela gruppen för att det skall passa det enskilda barnet med 

problem är inget man skulle göra i första hand. Istället skulle det barnet få enskilda uppgifter 

som det klarar av och som är anpassade efter barnets förmåga. Här skiljer sig inte de olika 

yrkeskategorierna från varandra på något utmärkande sätt utan åsikterna liknar varandra. 

  

 

Sammanfattning 
 

När de olika yrkeskategorierna bemöter barnens fel anser de flesta att det är viktigare att 

uppmuntra ett bra beteende än att tillrättavisa ett dåligt. Bland förskollärarna är det störst 

spridning på svaren på frågan om man tillrättavisar ett barn med koncentrationssvårigheter 

med en tillsägelse. Fritidspedagogerna skulle i större utsträckning inte säga till medan 

grundskollärarna alltid tillrättavisar med tillsägelse.  

Alla informanter tycker att man ska uppmuntra barnets goda beteende. I frågan om man kan 

ignorera barnets dåliga beteende svarade alla informanterna utom en som tycker att man kan 

ignorera detta beteende. 

Bara en av informanterna skulle visa ut ett barn ur rummet om det stör samlingen. Denna 

informant var en förskolelärare. När det gäller att ändra sitt arbetssätt för hela gruppen för att 

det skall passa det barn som har koncentrationssvårigheter skulle man istället ge det enskilda 

barnet egna arbetsuppgifter. Här urskiljs inte heller någon yrkeskategori från de andra. 
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Resultat utifrån antal yrkesverksamma år  
 
Under tiden som vi satt och sammanställde enkäterna upptäckte vi att det fanns skillnader i 
hur man besvarat frågorna beroende på hur många år man hade arbetat inom 
skola/barnomsorgen.  
Det visade sig att det skilde sig mest i svaren på de första två påståendena i vår enkät. 

 

 

Påståendet: Jag känner mig säker i min roll som pedagog i mötet med dessa barn 

 

 

 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30 < 
Instämmer 3 6 5 4 
Instämmer inte 0 0 0 2 

 

 

Påståendet: Jag tycker inte att min kompetens räcker till. 

 

 
 0-9 år 10-19 år 20-29 år 30 < 

Instämmer 2 1 3 3 
Instämmer inte 1 5 2 3 
 
 
I det första påståendet skiljer det inte så mycket i svaren från de olika grupperna. De som 

sticker ut är de som arbetet i 30 år eller mer. De är mer osäkra på sin roll som pedagog när de 

möter ett barn med koncentrationssvårigheter.  

På frågan om de tycker deras kompetens räcker till skiljer sig grupperna 20-29år och 30 år 

eller fler.  

Det råder en större osäkerhet bland dessa än bland grupperna 0-9 och 10 19. Detta är ett 

intressant resultat som vi kommer diskutera kring i diskussionen. 
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Diskussion  
 
I vår undersökning har vi fått svar på en del av de frågor vi ställde oss innan vi påbörjade vårt 

arbete. För det första bad vi alla informanter att själv beskriva vad som kännetecknar ett barn 

med koncentrationssvårigheter. Genom den frågan visste vi sedan vad det var informanterna 

tänkte på när de besvarade resten av frågorna. Det man i första hand beskrev var barn som har 

svårt att sitta still och ta instruktioner i grupp. Det var så att säga de livliga och spralliga 

barnen som beskrevs i första hand. 

 

De attityder vi fått fram är att man ser på dessa barn med ganska ödmjuka ögon. Man tar hand 

om dem i gruppen med de andra barnen i stor utsträckning och det verkar som om man 

försöker behandla dem som ett barn i gruppen. De flesta vill i många situationer behålla 

barnen integrerade medan det givetvis finns avstickare som hellre visar ut barnen och tycker 

att det vore bäst om någon annan tog hand om barnet utanför (klass) rummet. Relationen 

mellan lärare och elev är grundläggande för både elevens utveckling och lärarens 

välbefinnande (Liljegren, 2000)  

Detta handlar i första hand om den egna kompetensen och hur säker man är på sig själv och 

sin egen förmåga. De flesta känner sig säkra men en ganska stor grupp känner sig väldigt 

osäkra i mötet med barn som har koncentrationssvårigheter. I denna grupp är det i stor 

utsträckning Grundskollärare som inställer sig. Många av dem har även lång yrkeserfarenhet 

och har arbetat i mer än 30 år. Detta är det resultat som har förvånat oss mest. Med så lång 

erfarenhet av arbetet och av många olika barn borde dessa vara de som känner sig säkrast då 

de säkert har massor av olika knep i sin ryggsäck som de kan ta till.  

Tittar man på det ur perspektivet om det finns skillnader mellan de olika yrkeskategorierna så 

är det Grundskollärarna som utmärker sig även här. Samtliga informanter utom två 

(Grundskollärare) känner sig säkra i sin kompetens. Alla känner sig säkra på sina roller som 

pedagoger men det spricker som sagt när det gäller den egna kompetensen i mötet med barn 

med koncentrationssvårigheter. Men alla informanter instämmer i att det ingår i deras jobb att 

ta hand om även de barn som har svårt för sig vilket är skönt att höra. 

När det gäller planeringen för verksamheten så verkar det som man i stor utsträckning inte 

försöker ändra på sitt arbetssätt med hela gruppen utan istället så löser man problemet med att 

ha enskilda planeringar för individen. Här verkar det lysa igenom att det inte är verksamheten 

det är fel på utan istället barnet, vilket är ganska tragiskt. Kanske hade samma barn fungerat i 

gruppen om man bara sett över sitt arbetssätt. Pedagogerna skulle kunna se över sitt arbetssätt 
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för att se vad man skulle kunna ändra och anpassa på ett sätt så att det kan passa hela 

barngruppen. Man kan ta hjälp av en speciallärare eller specialpedagog för att få en annan 

infalls vinkel på sitt arbetssätt. Man kan även ta hjälp av sitt arbetslag och tillsammans se vad 

man kan ändra. Är man flera kan det vara lättare att komma fram till bra lösningar. 

 

När man bemöter barnen i grupperna så är det viktigare att berömma än bestraffa. Alla utom 

en av informanterna för alltid en diskussion med barnet om det är så att barnet gjort fel. Den 

som inte skulle ha gjort så är Grundskollärare.  

Denna fråga hänger samma med om man skulle bemöta ett barn som gjort fel med en 

tillsägelse eller inte göra något alls. Här skulle större delen av Grundskollärarna säga till 

medan Förskollärarna och Fritidspedagogerna i större utsträckning inte skulle göra det. Man 

kan se ett mönster genom undersökningen att det oftast är större skillnad på Grundskollärarna 

jämfört med de andra. Det är oftare Grundskollärarna som visar ett avvikande resultat på 

frågorna. Alltså att de skiljer sig ifrån de övriga två yrkeskategoriernas svar. 

 

Skillnader och likheter 
 

De yrkeskategorier som visar sig ha flest likheter med varandra är Förskollärarna och 

Fritidspedagogerna. Ser man på detta ur ett klassiskt perspektiv, där Förskollärarna arbetar i 

Förskoleverksamheten (dagis) och Fritidspedagogerna i Fritidsverksamheten så är det kanske 

inte så konstigt att de liknar varandra. Båda dessa verksamheter är lite friare i sin planering av 

verksamheten än vad Grundskolan är. Visst styrs dessa verksamheter också av stydokument 

och lagar men de är inte lika konkreta i sina kunskapsmål som Grundskolans. Dessa 

verksamheter arbetar i större utsträckning bara runt det sociala med barnen. Hur man är en 

bra kompis och alla sociala regler som världen utanför förväntar sig att man kan när man blir 

vuxen. Detta i sin tur gör också att de har lättare att planera sin verksamhet på ett sätt så att 

det kan passa alla. Allt man gör i förskolan, från att rita av sitt hus till att ställa rätt stövlarna i 

tamburen, kan man på lättare sätt anpassa till vad den enskilda individen klarar. 

Situationen med ett barn som stör i samlingen kanske är mer förekommande i förskole-och 

fritidsverksamheterna än i grundskolan och att man därför har mer vana att hantera dessa 

situationer och på så sätt har andra strategier för att lösa dem. Man arbetar kanske mer i grupp 

och har förstått att man måste stärka den enskilda individen i gruppen först och främst. 
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I Grundskolan har man både de sociala reglerna att ta hänsyn till samtidigt som man har 

kunskapsmål att leva upp till. Man har mål som skall uppnås på ett annat sätt än i de övriga 

verksamheterna. Detta gör säkert att man får en annan inställning till det man gör och till 

barnet man arbetar med. Kommer det ett barn som har det svårare för sig så rubbar kanske 

den hela planeringen för allt som skall hinnas med. Kanske sitter man då där med en attityd 

att man helst inte vill ha det barnet i gruppen och detta i sin tur gör att man har svårt att 

bemöta barnet i verksamheten. Kanske är det också detta som spelar in när det gäller hur de 

ser på sin kompetens. Man har dessa krav på sig som lärare och att man därför blir osäker på 

sig själv.  

Detta kanske också bidrar till att man blir petig och måste säga till så fort ett barn gör fel. 

Även här så skiljer sig Grundskollärarna från de övriga yrkeskategorierna. Kanske beror även 

detta på att verksamheten på ett annat sätt är beroende av ordning och reda. I all denna 

frustration som man kan känna, ett mörker, ska man försöka att se allt positivt det finns en 

strimma ljus, det gäller bara att se den (Andersson 2003). 

Bland de andra kategorierna är det inte lika noga med tillsägelse utan man tycker istället att 

det är viktigare att uppmuntra det som är bra. I detta instämmer även Grundskollärarna vilket 

är bra för beröm stärker självkänslan hos barnet och det ger säkert mer än en tillsägelse.  

 

 

Diskussion utifrån teori 
 

Det är ingen av våra informanter som beskriver koncentrationssvårigheter liknande Kärfve 

(2000). De flesta beskriver i första hand det som Kadesjö (2001) kallar för primära 

koncentrationssvårigheter är inte så överraskande. Dessa syns tydligt och det är ganska 

typiska saker som utmärker dem, till exempel att det är svårt att sitta stilla. Några informanter 

beskrev barn som istället är inåtvända och som sitter och dagdrömmer istället för att arbeta. 

Dessa olika barn kan i grund och botten ändå ha samma problem med att hålla 

koncentrationen på sin uppgift men det kan vara lättare att upptäcka svårigheterna hos det 

utåtagerande barnet än det inåtagerande. Tyvärr så är det nog en vanlig uppfattning att man 

som pedagog tycker att det kan vara skönt att ha de tysta barnen i klassen just för att det blir 

lugnt och skönt. Men det kan medföra lika mycket omstrukturering av planering som för de 

barn som väsnas. Detta är inget som vi fått fram något resultat kring utan något som vi bara 
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valt att diskutera kring i samband med kännetecknen för ett barn med 

koncentrationssvårigheter.  

 
Vad som är normalt är inte givet en gång för alla utan socialt konstruerat och varierar i olika tider 

(Torstensson- Ed 2003 s.127) 

 

En intressant aspekt i vår undersökning är just dessa frågor som rör den egna kompetensen 

och hur säker man känner sig i sin roll som pedagog. I den bakgrundande teorin som vi funnit 

beskriver Uljens (1997) att man som pedagog påverkas av just sin yrkeslivserfarenhet när 

man möter elever med särskilda behov. Enligt honom så är det bättre ju längre erfarenhet man 

har eftersom man då har en högre handlingskompetens som har utvecklat under sina 

arbetsverksamma år. Enligt vår undersökning så pekar det åt rakt motsatta hållet. De som 

arbetat länge är mer osäkra. Hur kan detta då komma sig. Vi tycker att det är ytterst märkligt 

och vet inte vad det kan bero på. Kanske är dessa vana vid att någon annan tar hand om dessa 

barn, så som speciallärare eller specialpedagog så att de helt enkelt aldrig behövt hantera det 

och därför utvecklat en osäkerhet. Hur säker man är på sig själv påverkar också vilken 

uppfattning och vilka attityder man får till de man skall arbeta ihop med. Att man har det rätta 

förhållningssättet är inte allt, det bara en bas att utgå ifrån, resten måste var och en arbeta med 

utifrån sig själv och sina åsikter. Man kan givetvis inte älska alla lika mycket även om man är 

pedagog. Pedagoger är också människor och den människa som tycker lika mycket om alla är 

nog inte född. Enligt Tiller (1999) ligger mycket av hur det skall gå för eleven i vuxen ålder i 

hur man blir bemött under sin skoltid.   

 

När man som vuxen möter ett barn i skola eller barnomsorg fungerar man alltid som någon 

form av förebild för barnet. Man måste vara någon som barnet kan lita på och känna trygghet 

i för att man ska kunna bygga upp en bra relationer till barnet. En bra relation skapar i sin tur 

trygghet både för barnet och för den vuxne. Många av våra informanter tar också upp att 

trygghet och tillit är en viktig del för en bra kommunikation mellan pedagogen och barnet. Är 

den vuxne lugn och säker i sin framtoning kommer denna smitta av sig på barnet och även det 

bli lugnt och harmoniskt tillbaka. Det måste vila någon sorts ömsesidig respekt mellan barnet 

och den vuxne för att få till ett bra didaktiskt möte (Tiller, 1999). 

Genom att ta tillvara på barnets resurser och dess förkunskaper, hjälper man barnet att 

utveckla sin kreativa förmåga och på så sätt blir lärandet roligt och meningsfullt och får ett 

sammanhang (Tiller, 1999) 
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Informanterna betonar även att det är viktigare att berömma ett bra beteende än att bestraffa 

ett dåligt. Detta för att stärka den enskilda individen i gruppen och att den så kan få känna att 

den duger. Att man försöker hålla alla barn integrerade i gruppen och försöker anpassa 

undervisningen så att alla kan vara delaktiga är viktigt för att inte skada barnens självbild 

(Torstensson- Ed, 2003) En skola för alla handlar så mycket om att man som personal 

försöker hitta ett förhållningssätt till den enskilda eleven som ger det möjlighet att utveckla 

sin egna positiva självbild. Eleven måste få känna att jag duger, jag kan och min åsikt räknas. 

(Serrebo, 2003) 

 

Studiens svagheter 

 
En svaghet med vår studie är att informanterna kan ha misstolkat våra påståenden. Alla 

människor är individer och tolkar sin omgivning på olika sätt, detta kan bidra till att 

informanterna kan ha gjort egna tolkningar på våra påståenden som kan ha gjort att de 

besvarat frågan på ett annorlunda sätt än vad vi hade tänkt oss. Detta kan vi aldrig få veta 

säkert, men vi tänkte på det i utformandet av frågorna för att vi skulle kunna vara så tydliga 

som möjligt för att inget skulle missförstås.  

En annan risk med enkäter som vi ser det, är att informanterna kan sitta och fylla i dem 

samtidigt och på så sätt diskutera frågorna med varandra och detta kan i sin tur ge att de kan 

ge liknande svar på frågorna. 

Tyvärr hade vi ganska många bortfall på vår enkät vilket också är en miss vi gjort som kan ha 

påverkat resultatet. Detta är också något som vi önskar hade varit bättre för att vår studie då 

hade blivit mer tillförlitlig.  

 

 

Förslag till fortsatt forskning 
 

Det ämne som vi valt kan man utvidga och se från väldigt många olika perspektiv så det finns 

gott om potential för vidare forskning. En sak som vi tänkt på under arbetets gång är att man 

skulle kunna forska vidare om detta utifrån barnens perspektiv. Hur de uppfattar att de 

behandlas och blir bemötta i skolan. Man skulle även kunna göra en liknande undersökning 

som vi precis gjort men genomföra den med hjälp av intervjuer för att på så sätt kunna 

komma längre in i pedagogernas tankar och funderingar. 
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Bilaga 1 
 
 
Vilken årskurs/verksamhet är du verksam inom? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Vilken utbildning har du? 
 
 Förskollärare 

 Fritidspedagog 

 Grundskollärare 1-7 

 

Annat:_____________________________________________________________________ 

 
 
Hur länge har du varit verksam inom ditt yrke? 
 
 
0-9år                10-19                20-29               30 < 
 
 
 
 
Vad tycker du kännetecknar ett barn med koncentrationssvårigheter?  
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Som pedagoger hanterar vi barn med koncentrationssvårigheter på olika sätt. Nedan 
följer en lista med påståenden om hur man bemöter, vilka attityder som finns och 
arbetar med dessa barn. Utgå ifrån att det hela tiden handlar om ett barn med 
koncentrationssvårigheter. Sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst överens med din 
åsikt. 
 
 
 Instämmer  Instämmer
 helt  inte alls 
 
1. Jag känner mig säker 
i min roll som pedagog i       
mötet med dessa barn.  
 
 
2. Jag tycker inte      
att min kompetens räcker till.     
 
 
3. Jag anser att det ingår i mitt jobb     
att ta hand om dessa barn. 
 
  
4. Det är bäst om en 
Specialpedagogen eller annan         
expert får ta hand om barnet/eleven.  
 
 
5. Jag anpassar min planering 
utifrån barnet/eleven med      
koncentrationssvårigheter.   
 
 
6. Jag planerar utifrån de     
övriga barnen/eleverna. 
 
 
7. Det är bra för barnet/eleven att     
arbeta i en liten grupp.  
 
 
8. För barn med koncentrationssvårigheter     
är tiden i skolan/ verksamheten extra värdefull. 
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 Instämmer  Instämmer 
   helt inte alls

    
9. När barnet/eleven  
gör fel, diskuterar vi alltid situationen     
 
 
10. När barnet/eleven     
gör fel, tillrättavisar jag med tillsägelse.  
 
 
11. Barnet/elevens goda beteenden .        
ska alltid uppmuntras. 
 
 
12. Barnet/elevens dåliga beteende     
kan ignoreras.   
 
 
13. När barnet/eleven     
 uppför sig illa visar jag ut det ur (klass)rummet  
 
 
14. Jag ändrar mitt arbetssätt för hela gruppen     
för att det skall fungera för barnet/eleven   
 
 
15. Barnet/ eleven får speciella arbetsuppgifter     
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Ett barn har som vanligt svårt att sitta still och vänta på sin tur att prata i samlingen. 
Barnet pratar rakt ut och reser sig för att gå omkring i (klass)rummet. Detta stör då de 
andra i samlingen. Vad gör du?  
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Ett barn i gruppen har svårt att komma igång med sitt arbete. Barnet verkar tänka på 
annat och tittar mest ut genom fönstret eller på vad de andra i gruppen gör. Vad gör 
du?  
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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