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Sammanfattning 

Barn kan lida av svårigheter, så som koncentrationssvårigheter. Som pedagog kan man känna 

sig otillräcklig i mötet med barn som lider av dessa svårigheter. Men om man tillsammans i 

arbetslaget hjälper varandra kan man klara det. Men vad är det egentligen för slags 

information som når pedagogerna i arbete med barn med svårigheter? Tidningen Förskolan är 

en tidning som är ämnad för förskollärare och annan personal att läsa. Jag kommer att 

analysera den tidningen för att få reda på vilka diskurser som råder i linje utifrån tre 

perspektiv från det specialpedagogiska forskningsfältet. De tre perspektiven är det kategoriska 

perspektivet, det relationella perspektivet och dilemmaperspektivet. Jag kommer att förklara 

de tre olika perspektiven och kommer sedan att utifrån dessa tre perspektiv analysera 

tidskriften Förskolan för att lyfta de diskurser som råder kring barn med 

koncentrationssvårigheter. Resultatet visade att det kategoriska perspektivet, samt 

dilemmaperspektivet fick störst dominans. Detta innebär att barn ses med 

koncentrationssvårigheter som något individbundet eller så påverkas de av förskolegruppens 

sammansättning, metoden, pedagogens kompetens och/eller ur personliga aspekter.  
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1. Inledning 

Under mina tre och ett halvt år som student har jag fått möjlighet till verksamhetsförlagda 

studier (VFU). Under denna tid har jag stött på barn med ”myror i brallan”, som vissa skulle 

benämna det. Det är även vanligt förekommande att de benämns som bråkiga och stökiga. 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag stött på barn som har det svårt att sitta still. 

Jag har sett pedagoger som engagerar sig i barnen och pedagoger som näst intill har gett upp. 

Min erfarenhet är att i nästan varje barngrupp finns det minst ett barn som har det svårt med 

att sitta still och samtidigt rikta sin uppmärksamhet mot det pedagogen vill att de ska 

koncentrera sig på. Pedagogernas sätt att bemöta barnen är otroligt varierat och kan ses som 

att det antingen hjälper eller stjälper barnet. Man kan ibland som förskollärare känna sig 

osäker med ett barn med koncentrationssvårigheter. Att vara okoncentrerad är inte bara 

jobbigt för pedagogerna utan är jobbigt för både det specifika barnet och för kamraterna. På 

förskolan är en stor del av barnens vardag att vara beroende av det sociala och det är 

framförallt i interaktion med andra som de utvecklas och lär. Pedagogerna i förskolan borde 

kunna hjälpa barn med koncentrationssvårigheter att erövra dessa sociala färdigheter.  

Jag har under VFU och tidigare erfarenheter flera gånger stött på barn som verkligen utmanar 

mig som förskollärare. Med ”utmanar” menas att jag som pedagog känner att jag misslyckats 

med att fånga alla barn och brister i ”att göra lärande roligt”. Jag börjar tvivla på mig själv 

som förskollärare och hamnar i en ond spiral med negativa tankar. Här är det otroligt viktigt 

att vara lyhörd, även mot andra pedagoger. En pedagog som har hamnat i en ond spiral kan 

känna uppgivenhet. Upptäcker en annan pedagog detta och istället berömmer en i arbetet med 

just det barnet ”-såg du var koncentrerad han/hon var när du höll i aktiviteten”, kan vara en 

typ av ”räddning”. Tankegångarna förändras och man känner sig viktig igen.  
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2. Bakgrund 

Inom forskningsfältet specialpedagogik uttrycks olika sätt att förstå och hantera barn i behov 

av särskilt stöd. Specialpedagogik handlar om att se till att det skapas så bra förutsättningar 

som möjligt till varje barns lärande. En del barn behöver särskilt stöd för lärande och 

utveckling i förskolan och det är här som specialpedagogiken kommer in, det vill säga, när 

den generella pedagogiken inte räcker till (Björck- Åkesson 2009, s.23, 29). I arbetet med 

specialpedagogik uttrycker sig forskare så som Britt-Inger Olsson och Kurt Olsson (2013, 

s.20-21) att man kan känna sig misslyckad i sin pedagogiska roll, vilket ger skuldkänslor. De 

menar att pedagogerna kan uppleva barn med koncentrationssvårigheter som provokativa eller 

onåbara för resonemang och instruktioner. Men att det är väldigt viktigt att förstå att barnens 

reaktionssätt har sin grund i oförmåga. För att lättare kunna nå alla barn är det därför otroligt 

viktigt, enligt Olsson och Olsson, att anpassa uppgifterna till barnens kunskapsnivå och 

upplevelsesfär för att kunna fånga deras koncentration till uppgiften. Pedagogen måste ha 

goda kunskaper om barnens starka, respektive svaga sidor och ha realistiska förväntningar på 

dem.  

Å andra sidan uttrycker sig Gunilla Carlsson Kendall och Britt-Inger Olsson (2008, s. 31) att 

barn med koncentrationssvårigheter måste vara medvetna om vilka svårigheter som finns för 

att kunna ta emot hjälp. När man som pedagog resonerar tillsammans med barn om konkreta 

situationer i vardagen på ett sakligt sätt är det lättare för dem att kunna se sig själva utifrån. 

De lyfter att det är viktigt att främja motivationen att kämpa för att lyckas. 

Björn Kadesjö (2007, s.13-18) berättar om hur pedagoger ofta talar om att barn har svårt att 

koncentrera sig och att det har blivit ett vardagligt uttryck för flera olika beteenden. 

Ursprunget av koncentrationssvårigheter kan komma att bero på flera olika orsaker. Det kan 

t.ex. handla om varaktiga eller tillfälliga koncentrationssvårigheter. Varaktiga 

koncentrationssvårigheter kan vara primära, det vill säga biologiska eller ha psykologiska skäl 

medan tillfälliga koncentrationssvårigheter är sekundära eller en reaktion på miljöer i barnets 

omgivning. Barnens sinnen blir, i dagens samhälle, alltid utsatta för nya intryck genom att de i 

förskolan få möta massor av människor, skifta mellan olika miljöer samt hoppa från den ena 

aktiviteten till den andra. 

Det finns många författare som förklarar koncentration som något där en person har fokus på 

en enskild uppgift (Kadesjö, 2007; Olsson & Olsson, 2007). De lyfter fram att ju bättre 



6 

 

koncentration personen har desto bättre blir personen på att hitta det som är väsentligt och att 

sortera bort allt som är ovidkommande. För att kunna koncentrera sig måste personen kunna 

rikta sina tankar och känslor mot en uppgift och samtidigt stänga ute sådant som inte är viktigt 

och komma igång med uppgiften och även avsluta den (Kadesjö 2007, s.15-16; Olsson och 

Olsson 2007, s.13 ). Kadesjö (2007) menar att om ett barn har svårt att koncentrera sig kan det 

bero på i vilken situation som barnet befinner sig i. Om barnet kan koncentrera sig utan 

problem vid vissa situationer medan det i andra har det svårare, är dessa 

koncentrationssvårigheter då situationsbundna. Storleken på barngruppen och pedagogens 

förhållningssätt är också faktorer som påverkar barnets koncentration.  

Detta visar att det inte finns ett ”rätt sätt” att handla på, utan olika diskurser råder inom 

forskningsområdet. Diskurs är enligt Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips  (2000, 

s.7) ett bestämt sätt att tala om och förstå ett visst fenomen, i detta fall barns 

koncentrationssvårigheter. I föreliggande studier ämnar jag undersöka dessa diskurser för att 

få fatt i de olika handlingsvägar som erbjuds. 

 

2.1. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka tidskriften Förskolan, för att finna vilka diskurser som 

uttrycks där. De diskurser som uttrycks om koncentrationssvårigheter kan påverka de 

didaktiska val som pedagogerna gör i planerandet för barns utveckling och lärande inom 

förskolans verksamhet.  

 

2.2. Frågeställning 

 Vilka diskurser uttrycks angående barn med koncentrationssvårigheter i tidskriften 

Förskolan? 

 Dominerar någon diskurs?  
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3. Tidigare forskning om koncentration i förskolan 

I detta avsnitt kommer jag att lyfta fram olika studier om barns koncentrationssvårigheter och 

koncentration kopplat till barns möjligheter att utvecklas och lära i förskolan.  

Forskningsöversikten baseras på 14 artiklar, vilka sprider ut sig relativt jämt över olika fält. 

Tre artiklar handlar om den kognitiva utvecklingen (Li, 2004; Beer, Kronenberger, 

Castellanos, Colson och Henning, 2014; Hope, 2015) och tre artiklar handlar om 

pedagogernas förhållningssätt (Garrett och Kelley, 2000; Ocak och Arda 2012; Garrett och 

Kelleys, 2000; Broadhead, 1997). Andra områden som representerades av något färre artiklar 

är förskolans miljö (Reid och Ready, 2013; Jacobi-Vessels, 2013), den motoriska 

utvecklingen (Chattin-McNichols, 1981; McCormick och Schnobrich, 1971), rädsla, 

aggression och stress ( Sheikhzade och Assemi, 2012; Hodges, Tiernes och Buchsbaum 1984) 

och slutligen en artikel om musikens påverkan (Harris Jayne 2009) och IT-verktyg (Flewitt, 

Messe och Kucirkova, 2015).  

 

3.1. Fokus på den kognitiva utvecklingen 

Den kognitiva utvecklingen kan variera. Jag har funnit studier om hur kultur, kroppslig 

utveckling och emotionell utveckling kan ha olika effekter på barns koncentration. 

Jin Li (2004, s. 595) studerade hur olika kulturer kunde influera lärandet hos förskolebarn. 

Hon vände sig till amerikanska och kinesiska barn, där båda kulturerna värderade lärandet på 

samma sätt. Dock visade de amerikanska barnen ett konsekvent mönster för tolkningen av 

inlärningsprocessen som en uppgift att lösa. De amerikanska barnen utnyttjade kreativa 

användningsstrategier för att öka chanserna till framgång. De kinesiska barnen däremot 

avslöjades ha en annan utgångspunkt. Barnen tenderade att fokusera på att lära som en 

process för att utveckla den personliga moralen. De kinesiska barnen visade även en ökad 

medvetenhet om koncentration och uthållighet. Dessa resultat bekräftar att barnen började 

utveckla föreställningar om lärande tidigt (a.a. 2004, s.602). 

Denna studies resultat spred lite nytt ljus över betydelsen av barns konstruerande av lärande 

som de utvecklar inom sina kulturer. Li (2004, s.602-603) menar att så tidigt som i 

förskoleåldern verkar barn ha utvecklat olika tolkningsramar som styr deras selektiva 

uppmärksamhet och känslighet för inlärningsprocessen. Alla barn är utrustade med en 
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förmåga att lära. Dock skiljer sig alla kulturer avsevärt med tanke på hur man engagerar barn i 

lärandet och förståelsen av inlärningsprocessen. Denna skillnad kan ha stor betydelse för 

undervisning och inlärning. Li menar alltså att kulturen påverkar barnen tidigt och att detta 

kan förklara variationen kring barns lust för att lära. Även inlärningsbeteendet och det 

slutgiltiga resultatet av lärandet påverkas. 

Något som också kan ge olika förutsättningar för inlärning är något som Jessica Beer et.al. 

(2014) har studerat. De har undersökt hur barn med cochleaimplantat1 hänger med i 

utvecklingen, jämfört med normalhörande barn. De fann att resultatet var att förskolebarn 

med cochleaimplantat hade större risk till koncentrationssvårigheter och sämre arbetsminne 

jämfört med jämnåriga med naturlig hörsel. De fann även att ju tidigare man upptäckte dessa 

oförmågor kunde man snabbare ingripa och habilitera dessa. 

Även Wilson E. Hopes (2015, s.399) har gjort en studie kring den kognitiva utvecklingen vars 

syfte var att undersöka emotionella egenskaper i läs- och skrivförmågan bland förskolebarn. 

Resultatet av hans studie visade att koncentrationen och det sociala beteendet var 

betydelsefullt hos barn med tidig begåvning i läs- och skrivkunnighet. Denna studie visade 

också att vårdnadshavare och pedagoger uppfattade att ett barns förmåga att koncentrera sig 

var en viktig kunskap. Även om barnen hade lättare för att lära och att koncentrera sig både på 

uppgifter och läraren, var de också mer benägna att få vredesutbrott och irritera andra 

förskolebarn. Med hjälp av detta kan man dra slutsatsen att barn med avancerade kunskaper i 

läs- och skrivkunnighet är mer benägna att uppvisa dessa dysfunktionella beteenden i 

skolsammanhang än hemma. 

 

3.2. Fokus på pedagogernas förhållningssätt 

I dessa studier anses pedagogens förhållningssätt vara det viktigaste för att främja 

koncentrationen hos barn. Judith N Garrett och Michael F. Kelley (2000, s.269) diskuterar 

t.ex. behovet av universitetsutbildad personal i förskolan för att bättre möta de behov vissa 

barn kräver.  I den här artikeln beskriver Garrett och Kelley vikten av det pedagogiska arbetet 

med barns koncentration.  De menar att som utbildad pedagog borde man vara förberedd på 

                                                 
1 Ett hörhjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven ger gravt hörselskadade och 

döva barn möjligheten att uppfatta ljud. 
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att arbeta tillsammans med barn med särskilda behov och deras familjer. Pat Broadhead 

(1997, s. 518) framhåller samma ståndpunkt. Hon nämner i sin studie att hon har upptäckt att 

pedagogen även måste ta mer ansvar och främja för gemenskap och samarbete snarare än att 

helt lämna det till vårdnadshavaren. 

Garretts och Kelleys (2000, s.269) forskningsresultat visade vikten av att förbättra barns 

tidigare erfarenheter. I och med detta menar de att efterfrågan på utbildade pedagoger har 

ökat. De menar att det är otroligt viktigt med utbildade pedagoger för att främja 

koncentrationen hos barn med särskilda behov. 

Även Broadhead (1997, s. 518) lägger tyngden på att framhäva pedagogernas betydelse i 

förskoleverksamheten. Det är genom pedagogernas arbetssätt som verksamheten formas. 

Broadheads studie fokuserar på barns olika koncentrationsnivåer. Hon har dragit slutsatsen att 

förskoleverksamheten har en direkt inverkan på beteendet hos barnen som befinner sig i den. 

Hon anser att det som behövs för att främja koncentrationen är en verksamhet som är 

uppbyggd på strukturer, rutiner och ett bra samspel mellan barn och vuxna. Detta leder till en 

ökad intellektuell utmaning hos barnen. 

Şakire Ocak och Tuğçe Burcu Arda (2012, s. 2691) har i sin studie undersökt effekterna av att 

främja alternativa tanke-strategier. Denna forskning presenterar resultaten från en förskola där 

pedagogerna har arbetat med programmet PATHS2. I det programmet arbetar pedagogerna för 

att lära barnen självkontroll samt att stödja det socio-emotionella lärandet. Programmet syftar 

även till att utveckla kommunikationsfärdigheterna och för att skapa en positiv förskolemiljö. 

Resultatet i ett pedagogiskt arbete med programmet PATHS visade sig ha en ökad effekt på 

barnens färdigheter i koncentration och uppmärksamhet. Barnen blev lugnare, tänkte på sina 

egna och andras känslor och löste problem lättare genom kommunikation. På grund av detta 

ökade deras kompetens för att lära och barnen var mycket mer koncentrerade än de barn som 

inte använde sig av detta program (Ocak & Arda 2012, s. 2691). Ocak och Arda (a.a.) 

fortsätter med att ta upp att det är av pedagogerna som inlärningsmiljön formas.  Dessa 

pedagoger är socialt och känslomässigt kompetenta och har en god och uppmuntrande relation 

med barnen. Pedagogerna påverkar alltså förskolemiljöns sociala och emotionella atmosfär 

samt barnens utveckling. Som en sammanfattning kan man se att förskolan som använde sig 

                                                 
2 Ett program som är utformat för att tidigt ingripa och utveckla barnens medvetenhet och 

kommunikation om sina egna och andras känslor. 
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utav PATHS förbättrade barns sociala och emotionella kompetens, och reducerade störande 

beteenden, som positivit stöds av förskolemiljöns atmosfär.  

 

3.3. Miljöns betydelse för koncentrationen 

Förskolans miljö har, enligt Jeanne L. Reid och Douglas D. Ready (2013) och Jill L. Jacobi-

Vessels (2013) stor betydelse för barn med koncentrationssvårigheter. Begreppet miljö syftar 

under denna rubrik till det som psykiskt påverkar barnen. 

Reid och Ready (2013) har kommit fram till att förskolans miljö är något som blir allt 

viktigare inom förskolans ramar. De menar att genom att förbättra miljön kan bland annat 

koncentrationen hos barnen öka. Resultaten tyder på att sammansättningen av miljön bör 

betraktas som en viktig aspekt av förskolans kvalité. 

Jacobi-Vessels (2013, s. 4) har studerat kring miljöer och menar att naturen som miljö ger 

effektiva utvecklingsmöjligheter samtidigt som naturen kan ses som ett verktyg för att främja 

lärandet. Hennes studie visar att barns vistelse i naturmiljö ger flera fördelar, som till exempel 

förbättrad koncentration, ökad fysisk aktivitet, minskad fetma och förbättrad social förmåga. 

Hon anser att pedagogerna är ovärderliga guider till barns erfarenheter och har en direkt 

påverkan på utveckling och lärande. Genom att ge barnen möjligheter att leka utomhus i 

växtrika miljöer förbereder pedagogerna barnen att känna igen, uppskatta, och dra nytta av 

den naturliga skönhet som finns i världen genom hela livet. Jacobi-Vessels anser att det enda 

man behöver göra är att kliva ut från förskolans gård för att väcka barnens nyfikenhet (a.a. s. 

3-5). Hon fortsätter med de kognitiva fördelarna med ihållande utelek i växtrika miljöer som 

ger barnen ökad uppmärksamhet när de går tillbaka in. Barnens nyfikenhet kan vara ett 

verktyg för att hjälpa dem att utveckla vetenskapliga undersökningar och behålla 

koncentrationen (a.a. s. 3-5). 

Jacobi-Vessels (2013, s. 6) fortsätter med en amerikansk landsomfattande studie. I den studien 

handlade det om vårdnadshavare till barn med diagnosen ADHD. Vårdnadshavarna såg 

förändringar av sina barns ADHD-symptom genom olika typer av fritidsaktiviteter som 

barnen deltog i. Barnen visade till exempel färre symptom efter fritidsaktiviteter i gröna, 

växtrika, naturliga miljöer än efter att ha spelat inomhus i en idrottshall eller på installerade 

lekplatser. I lek som sker ute i naturen skapas möjligheter för barn att inta stora mängder 
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information som inte är tillgängliga inomhus. I utomhusmiljöer använder de alla sina sinnen 

när de utforskar och skapar. 

 

3.4. Den motoriska träningens betydelse 

Clarence C, McCormick och Janice N. Schnobrich (1971) och John P. Chattin-McNichols 

(1981) är forskare som nämner vikten av den motoriska träningen för att främja 

koncentrationen. McCormick och Schnobrich gjorde en studie om barn i en 

Montessoriförskola, precis som Chattin-McNichols. Dessa författare kom alla fram till att 

motorisk träning kan förbättra förmågan att koncentrera sig både visuellt och auditivt. De 

menar att det vore bra om motorisk träning och utveckling av barns koncentration läggs till i 

Montessoriförskolans läroplan. De menar att detta kan leda till ökade effekter av Montessoris 

utbildning samtidigt som det skulle vara ett bra komplement till Montessoriläroplan (Chattin-

McNichols, 1981; McCormick och Schnobrich, 1971, s.75). 

McCormick och Schnobrich (1971, s.77) menar att inte alla barn i förskolan kräver utökad 

verksamhet med motorisk träning. Men det går heller inte att undgå att det är bra för alla barn, 

samtidigt som det främjar koncentrationen. Chattin-McNichols (1981) fortsätter och menar att 

Montessori inte skiljer sig väsentligt från de andra förskoleverksamheterna med att främja 

uthållighet, distraktion osv. Dock kom han fram till att just i Montessoriförskolor var de 

mindre framgångsrika än de traditionella genom att främja både det verbala- och sociala 

deltagande. Emellertid visar det, enligt McCormick och Schnobrich (1971, s. 77) efter att ha 

observerat flera hundra barn, att de flesta barn visat positiva svar på träningen. Barnen har 

utvecklat förbättrade förmågor att koncentrera sig och har även fått en ökad självkänsla och 

självförtroende samt minskad impulsivitet. Därmed kan det konstateras att motorisk träning 

kan förbättra barns förmåga att koncentrera sig. 

 

3.5. Fokus på rädsla, aggression och stress 

De flesta vuxna med beteendestörningar kan enligt studierna nedan spåras tillbaka ända till 

barndomen. Mostafa Sheikhzade och Arezoo Assemi (2012) har gjort en undersökning bland 

Irans förskolor. Där har de funnit att barnen i Irans förskolor i stor utsträckning kan lida av 

svårigheter i att koncentrera sig och i att vara uppmärksam. Även rädsla och aggression var 

vanligt förekommande bland dessa barn. Pojkarna som var lidande av dessa svårigheter 

uppvisade redan i grundskolan en större tillväxt av aggressiva beteenden. Dessa beteenden 
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övergick sedan till störningar i uppförandet, antisociala personlighetsstörningar och i värsta 

fall kriminala handlingar. Inte överraskande, ansåg Sheikhzade och Assemi då förskolebarnen 

tenderade att betygsätta andra förskolebarn som led av koncentrationssvårigheter som sämre 

lekkamrater och mindre omtyckta i allmänhet. De nämner vidare i sin studie att det finns 

bevis för att pojkar i genomsnitt, upplever högre nivåer av impulsivitet och 

koncentrationssvårigheter än flickor. De menar också att det vanligaste problemet i Irans 

förskolor är att barnen skulle göra vad som helst för att väcka uppmärksamhet, och var näst 

intill instabila i sitt beteende. Dålig koncentration, obeslutsamhet och att vara rädd för att 

prova nya saker var också vanligt förekommande bland dessa barn. 

Stress är också något som påverkar barnen negativt. William F. Hodges et.al (1984, s. 616) 

kom fram till att skilsmässa är något som skapar stress hos barnen och som i sin tur påverkar 

utvecklingen. Skilsmässa kan, enligt Hodges et.al ha en direkt påverkan på barnens aggression 

och koncentrationssvårigheter. Även ett annat beteende var vanligt förekommande hos barn i 

skilsmässa, detta var ett utagerande mot vårdnadshavare. Andra skilsmässorelaterade aspekter 

som påverkar barnens utveckling är fadersgestaltens frånvaro och familjekonflikter. Även 

skilsmässans besöksmönster hade denna påverkan, där besöksmönstret kunde vara varannan 

vecka hos mamma och varannan vecka hos pappa. Skilsmässa kan enligt Hodges et.al även 

öka sannolikheten för ekonomiska problem och geografisk rörlighet, vilket i sin tur kan leda 

till stressade barn. De menar även att vissa moderstressfaktorer kan ge en ökad effekt på stress 

hos barnen med vårdnadshavare i skilsmässa. De såg även ångest och depression som resultat 

hos barnen i skilsmässa. Det som påverkade detta var en effekt mellan skilsmässa och 

ekonomi (otillräcklig inkomst). Endast barn i skilsmässa beskrevs påverkas av ogynnsamma 

ekonomier. De menar slutligen att skilsmässa i sig inte automatiskt definierar om ett barn 

löper större risk för missanpassning. Men vad som framgick i denna studie var betydelsen av 

det psykologiska klimatet i hemmet och hur det påverkades av de ekonomiska villkoren. 

  

3.6. Musikens påverkan på koncentrationen 

Musiken har också en påverkan hos barnens koncentration enligt Deborah Jayne Harris 

(2009). Hon har gjort en studie vars syfte var att undersöka om musik kunde stödja 

kommunikation, språk, koncentration och läsutveckling inom förskolan. För att få svar på 

detta intervjuades barnens vårdnadshavare före samt efter forskningen. De inledande 

intervjuerna med vårdnadshavarna visade att musiken kunde vara ett viktigt verktyg för att 
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utveckla barns sociala färdigheter. Dock fann hon att synpunkterna i de avslutande 

intervjuerna hos vårdnadshavarna hade förändrats. De främsta fördelarna som identifierats var 

utvecklingen av barns musikaliska färdigheter, särskilt sång. Detta ledde till att barnen fick 

bättre talförmåga, ökad koncentration och en bättre förmåga att lyssna. Harris fann också att 

effektiva barn- och vuxeninteraktioner verkade vara nyckeln för att främja språkutvecklingen 

genom musik. Dessa resultat ekar från tidigare forskning som belyser att de höga nivåerna av 

engagemang mellan barn och vårdnadshavare har fungerat som en katalysator för 

utvecklingen av icke-verbal och verbal kommunikation. Olika musikaliska aktiviteter 

observerades i samband med den rikedom av litteratur skriven kring musik och 

språkutveckling. Denna litteratur samt de konsekventa kommentarerna från vårdnadshavarna 

belyste förbättringar i barnens språkutveckling. Denna språkutveckling tyder på att 

språkkunskaper såsom icke-verbal kommunikation, förmåga att lyssna och 

ordförrådsutveckling främjades genom musiken. Musiken kan därför uppfattas som en 

"ingrediens” när det gäller att uppnå bättre koncentration. 

 

3.7. IT- verktygets betydelse för koncentrationen 

IT-verktyg kan ha varierande effekter på barn. IT-verktyg kan som metod både hjälpa och 

stjälpa om man inte är medveten om vad man gör. Rosie Flewitt et.al (2015, s.289) har gjort 

en studie kring detta. Flewitt et.al har haft fokus på hur just iPads erbjuder förbättrade 

möjligheter för tidig läskunnighet och lärande. Flewitt et.al intervjuade förskolepedagogerna 

före samt efter observationerna på hur barnen integrerades under en tvåmånadsperiod. De 

fann att iPaden, baserat på läs- och skrivaktiviteter, stimulerade barns koncentration och 

motivation. Barnen erbjöds också möjligheter att utveckla kommunikation, samarbete, 

interaktion, självständigt lärande, och möjligheter att uppnå högre nivåer av prestation. I vissa 

fall ledde detta till att pedagogerna gynnsamt omvärderade barnens läs- och 

skrivkunnighetskompetens och barnen fick möjlighet till att konstruera positiva bilder av sig 

själva i läskunnigheten. IPadens möjligheter att leverera gav läroplanen nya riktlinjer och i 

arbete med barn anses pedagogerna bekanta sig med touch-screen-tekniken. 

Kopplat till barnens motivation och självständighet kom Flewitt et.al (2015, s. 300-301) fram 

till att alla i förskolan kommenterade hur iPaden ökade barnens koncentrationsnivåer. 

Pedagogerna beskrev iPads som ett lovande sätt att engagera barnen i det arbete som 

pedagogen försöker få dem att koncentrera sig på. Personalen noterade hur barn med 
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svårigheter hade lättare att behålla koncentrationen under längre perioder med iPaden. IPaden 

bidrog även till att rikta uppmärksamheten, troligen på grund av den interaktiva karaktären 

hos vissa program. 

Flewitt et. al (2015, s. 302-305) menar på att införliva touch-screens-enheter i förskolans 

verksamhet då det erbjuder förskolebarnen goda möjligheter för att tidigt utveckla 

läskunnigheten. IPadens mångfaldiga användningsrepertoar bidrar till att stimulera barnens 

koncentration och tidiga läs- och skrivaktiviteter. Detta sker både självständigt och i 

samarbete med andra barn i samverkande inlärningsmiljöer. 

Dock bör användningen av iPaden, enligt Flewitt et. al (2015, s. 302-305) alltid ske i 

samarbete med pedagogerna för att kunna motivera alla barns närvarande. Detta skulle kunna 

utnyttjas för att göra det möjligt för mer självständiga former av lärande. Detta lärande kan 

involvera både självständiga aktiviteter och samarbetsaktiviteter. Allt som allt, så aktiverar 

iPaden barnen och den ger en upplevelse av skrivkunnighet och lärande som något roligt och 

flexibelt. IPads i praktiken kräver en stor del tankearbete och engagemang från pedagogerna. 

Detta inkluderar inte bara att hitta och välja lämpliga programvaror, utan också att utveckla en 

lokal läroplan och pedagogik som stödjer deras kreativa användning. IPads ska dock inte 

användas som elektroniska barnvakter. 
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4. Teoretiskt perspektiv 

Jag kommer i analysen använda tre perspektiv från det specialpedagogiska forskningsfältet. 

De tre perspektiven som används i föreliggande studie är det kategoriska perspektivet, det 

relationella perspektivet och dilemmaperspektivet. Här ges en kort beskrivning av dem. Dessa 

utgör basen för analysen av diskurser som råder kring barn med koncentrationssvårigheter i 

tidskriften Förskolan. 

 

4.1. Det kategoriska perspektivet 

De två perspektiv som tidigare har dominerat forskningsfältet specialpedagogik är det 

kategoriska och det relationella perspektivet. Dessa två perspektiv är olika perspektiv att 

förstå barns skolsvårigheter (Persson, 1998, s. 29-31). I det kategoriska perspektivet ser man, 

enligt Bengt Persson (1998, s. 31) och Ingemar Emanuelsson, Bengt Persson och Jerry 

Rosenqvist (2001, s. 23) barn med svårigheter, dvs. att dessa svårigheter är medfödda eller på 

andra sätt individbundna. Emanuelsson et.al menar att dessa svårigheter reduceras till effekter 

av t.ex. låg begåvning eller svåra hemförhållanden. Barn tillskrivs alltså brister. Om ett barn 

har svårigheter och har ett behov av särskilt stöd utgår man ifrån att det är i barnet som 

problematiken ligger hos.  

Nilholm (2007, s.14, 25) talar om samma perspektiv och menar att man ur detta perspektiv 

bör kartlägga barnets problem, för att sedan kunna anpassa arbetssättet och därmed skapa 

situationer som behagar deras behov. De problem som hittas hos barnet ger därefter underlag 

för val av olika metoder och åtgärder som kan stödja och hjälpa. Enligt Kristian Lutz (2009) 

är det kategoriska perspektivet ett synsätt som endast belyser problemet och svårigheten som 

ligger hos barnet. Verksamheten och dess miljö berörs sällan (a.a. s.31). Nilholm (2007, s. 11-

14, 64) menar att man kan dela upp detta perspektiv i två delar, han talar om ett positivt 

synsätt och ett negativt synsätt. Han menar, i negativ bemärkelse, att barnen pekas ut som 

onormala och plockas ut från den resterande gruppen. Han menar att man borde göra om 

specialpedagogiken till något som inte avskiljer eller pekar ut de olika barnen med behov (a.a.  

s. 11-24). 
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4.2. Det relationella perspektivet 

Mot det kategoriska perspektivet ställs det relationella perspektivet. Det relationella 

perspektivet handlar om samspelet mellan barn och miljö (Persson, 1998, s.31). Persson 

menar att man ser på barnen som barn i svårigheter och att dessa svårigheter uppstår i mötet 

med lärmiljön. Persson (2008) menar även att barns behov och förutsättningar ses i 

förhållande till den specifika situation som de befinner sig i och är därför föränderliga 

beroende på omgivning och kontext. Det är de pedagogiska verksamheterna som ska 

utvecklas och formges av personalen som arbetar i dessa för att kunna möta de behov som 

finns hos alla barn. I det relationella perspektivet eftersöks arbetssätt och verktyg för att kunna 

möjliggöra detta.  

Emanuelsson et.al menar att man i detta perspektiv ser barn i svårigheter, snarare än barn med 

svårigheter (2001, s. 23). Man vill alltså inte leta fel hos barnen utan man vill istället se hur 

lärmiljön och det psykosociala påverkar dem och deras beteenden (Emanuelsson et.al, 2001, 

s.23). Persson (1998, s. 30). argumenterar för att specialpedagogisk verksamhet måste äga 

rum i interaktion med den övriga pedagogiska verksamheten inom förskolan. Det blir därför 

viktigt att se på de förhållanden, samspel eller interaktionerna mellan olika aktörer.  

 

4.3. Dilemmaperspektivet 

Utöver de två grundläggande perspektiven inom specialpedagogiken diskuterar Nilholm ett 

tredje perspektiv (2005, s.131) nämligen dilemmaperspektivet. I detta perspektiv synliggörs 

en problematik för diskussion, istället för att framhäva ett enskilt svar eller lösning. Nilholm 

(2007, s. 61 ) menar att dilemman är kontraster som egentligen inte går att lösa utan bygger på 

olika ställningstaganden. Utifrån frågan om koncentrationssvårigheter sitter i barnet eller om 

det beror på omgivningen ger dilemmaperspektivet inget självklart svar, utan det kan bero på 

fler faktorer. Det kan vara faktorer som barnets personlighet, förskolegruppens 

sammansättning, pedagogens kompetens, metod osv. Upphov till svårigheterna bör enligt ett 

dilemmaperspektiv sökas både hos det enskilda barnet och i den miljö som omger det (a.a.  

s.61-62).  

Dilemmaperspektivet har, enligt Nilholm, vuxit fram främst som kritik till det relationella 

perspektivet (2007, s.61). Han ställer sig kritisk till kontrasterna vad gäller relationellt eller 

kategoriskt perspektiv och anser att förskolpedagogerna ständigt ställs inför dilemman. Ett 
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alltför kategoriskt tänk kring t.ex. barn med koncentrationssvårigheter kan innebära att 

förskolan inte utgår från varje enskilt barns förutsättningar och behov. Samtidigt kan det 

finnas behov av att identifiera och kategorisera dessa svårigheter för att kunna ge det stöd som 

barnet behöver (a.a. s.71-73).  

Nilholm (2005, s. 131) tar upp hur förskolan samtidigt som den ska främja för att skapa 

möjligheter för liknande utveckling hos alla barn, att den också ska ta hänsyn till barnens 

olikheter och anpassa utvecklingsmöjligheterna efter dem. Nilholm (2007, s. 72) menar därför 

att ett övergripande dilemma inom förskolan är att förskolväsendet ska ge alla barnen en 

likvärdig utbildning samtidigt som man ska ta hänsyn till alla barns olika erfarenheter, 

förmågor och egenskaper.  

Genom dilemmaperspektivet svaras det inte på hur frågor ska lösas utan istället lyfter man 

olika dilemman och diskuterar hur dessa ska hanteras på bästa sätt (Nilholm 2007, s.61).  
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5. Metod 

För att undersöka vilka diskurser om koncentrationssvårigheter som uttrycks använder jag 

mig av textanalys. Genom att analysera artiklarna kan jag undersöka vilka diskurser som 

formas i tidskriften Förskolan.  

 

5.1. Textanalys 

I boken ”Textens mening och makt- metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys” (2012) förklaras att en textanalys åskådliggör ett urval av 

samhällsvetenskapliga problem där det ur ett utbildningsvetenskapligt sammanhang kan 

exempelvis vara texter som läroböcker, läroplaner, kursplaner och/eller andra texten som kan 

kopplas till skolans värld (Stukát, 2011, s.60). För att göra en textanalys behövs, enligt Göran 

Bergström och Kristina Boréus (2012, s.40-41) en frågeställning som exempelvis används i 

den här studien, dvs. ”vilka diskurser uttrycks angående barn med koncentrationssvårigheter i 

tidskriften Förskolan och dominerar någon diskurs?”. Jag har således valt att använda mig av 

textanalys för att analysera tidskriften Förskolan, för att finna vilka diskurser som uttrycks. 

Jag kommer utifrån de tre perspektiv som beskrivits ovan urskilja de diskurser som uttrycks 

om koncentrationssvårigheter. Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå något visst 

fenomen, i detta fall koncentrationssvårigheter (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s.7). 

De diskurser som uttrycks om koncentrationssvårigheter kan påverka de didaktiska val som 

pedagogerna gör i planerandet för barns utveckling och lärande inom förskolans verksamhet. 

Bergström och Boréus (2012, s. 40-41) talar om textanalysens verktyg. De menar att det inte 

bara gäller hur man använder verktygen utan att det också är viktigt att veta vad för slags 

verktyg man behöver för uppgiften. Mina verktyg är de teoretiska perspektiven som ska 

hjälpa mig att åskådliggöra de diskurser som finns angående koncentrationssvårigheter i 

tidskriften Förskolan, samt att de kommer hjälpa mig att besvara min frågeställning. Dessa är 

det kategoriska perspektivet, det relationella perspektivet och dilemmaperspektivet.   

Det finns ett flertal anledningar till att använda den textanalytiska metoden menar Esaiasson 

och Gilljam et. al (2012, s.210). De menar att det kan handla om att ställa frågor till texten, så 

som vilken är textens poäng? Stöds poängen av det som står i texten? För att jag ska nå en 

förståelse behöver jag ställa frågor till texten, såsom vilken diskurs som kan synliggöras. 
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Dock så är det oundvikligt att tolka texterna. Texterna kan tolkas olika, jämfört med någon 

annan. Bergström och Boréus (2012, s. 30) menar att det alltid sker en tolkning i en 

textanalys. De menar att oavsett vilken text jag har, hur jag väljer att analysera så måste den 

tolkas.  

Textanalyser sker enligt, Patel och Davidson (2011, s. 44) i ett växelspel. Växelspelet sker 

mellan att söka och läsa litteratur för att sedan dra slutsatser och göra sammanställningar. 

 

5.2. Urval 

Valet av tidskriften Förskolan var inte så svår. Jag valde den tidskriften för att den är riktad 

mot förskollärare och övrig personal i arbete med barn och har därför stor relevans för mig. 

Jag gick in på Förskolan | Lärarnas Nyheter. Väl inne sökte jag på koncentrationssvårigheter 

i fliken Sök i arkivet för alla Lärarförbundets tidningar och fick 124 träffar. Där gjorde jag ett 

urval då alla dessa inte var specifikt riktade mot förskolan. Jag begränsade då genom att 

Filtrera efter tidning, där jag valde Förskola. Jag fick 19 träffar i tidskriften Förskolan och 

ansåg att det var en rimlig siffra för att kunna lyfta de diskurser som råder om 

koncentrationssvårigheter. Dessa 19 träffar är skrivna mellan 2005-2016. Av mina 19 träffar 

var 18 relevanta. En artikel stryktes då den handlade om de vuxnas koncentrationssvårighet. 

Detta var inte relevant för min studie då jag forskar kring diskurser om barns 

koncentrationssvårigheter. 

Dessa är: 

-Här gör barnen sin egen kokbok (2011-02-14).  

-Datorn en genväg till skrivning och läsning (2005-08-16).  

-Motoriken lägger grunden (2011-09-13).  

-Särskilt stöd på tveksam grund (2010-10-05).  

-Färgstark matte (2012-04-15).  

-Barnens intressen styr lärandet (2015-04-08).  

-Inga bevis för att barn lär mer ute (2011-03-18).  
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-Höga stressnivåer i förskolan slår hårt mot hälsan (2011-04-12).  

-Miljoner till förskolprojekt (2005-01-12).  

-Inget stöd utan diagnos (2009-08-24).  

-Kraftsamling för språket (2005-08-16).  

-Barnet är inte problemet (2015-02-16).  

-Folksagor talar barnens språk (2005-10-12).  

-Hjärngympa kan öka läsförmågan (2011-08-19).  

-Kravet att vara normal (2010-10-07).  

-Nya psykiatriska diagnoser på gång (2011-05-16).  

-Kraftig ökning av diagnoser (2010-10-05).  

-Sveriges kändaste björn (2016-04-14). 

För insamlingen av tidigare forskning började jag med att söka på Uppsala 

universitetsbibliotek. Det var i detta söksystem som jag kunde urskilja den databas jag 

ämnade avgränsa mig till i insamlingen av tidigare forskning. Den hittade jag genom att söka 

på relevanta ämnesguider där jag hittade rubriken Utbildningsvetenskap och pedagogik. 

Därefter fick jag relevanta databaser som hjälpte mig att avgränsa mig till några få databaser. 

Då valde jag databasen ERIC - Educational Resources Information Center (via ProQuest). 

Det sökord jag använde var ”concentration AND preschool children”. Av 30 träffar var 14 

stycken relevanta. De texter som inte var relevanta stryktes. I databasen kunde man även göra 

avgränsningar och utökade sökningar. Jag valde att söka efter texter som var peer reviewed. 

Jag har i sökningen för inledning och bakgrund använt mig av källförteckningar från andra 

redan tidigare avhandlingar samt skollitteraturer från tidigare kurser.  
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5.3 Etiska överväganden 

Forskningsetiska aspekter enligt Vetenskapsrådet (www.vr.se) rör fyra huvudkrav, nämligen 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Dessa krav 

gäller studier som direkt eller indirekt handlar om individer, exempelvis observationer, 

intervjuer och enkäter.  Innevarande studie omfattar texter och därmed är dessa huvudkrav 

inte relevanta.  Det som däremot ska beaktas i en studie av det här slaget är av text-, käll- och 

analytisk karaktär.  Hänsyn ska tas till vilka källor och vilka analytiska ingångar som använts 

och användningen av data ska vara stringent.  

 

  

http://www.vr.se/
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6. Resultat  

De diskurser som uttrycks kan påverka de didaktiska val som pedagogerna gör i planerandet 

för barns utveckling och lärande inom förskolans verksamhet. Jag kommer att undersöka 

Förskolan som är en tidskrift som är ämnad att nå ut till alla förskolpedagoger. Jag kommer i 

denna tidning analysera vilka diskurser som uttrycks angående barns 

koncentrationssvårigheter som är relevanta för förskolpedagoger. Av 19 träffar var 18 

relevanta.  

De tre perspektiven som användes för att urskilja diskurser kring koncentrationssvårigheter 

var det kategoriska perspektivet, det relationella perspektivet och dilemmaperspektivet. Jag 

har under studiens gång varit öppen för fler perspektiv om texterna inte uttrycktes i linje med 

något av de tre. Dock räckte de tre perspektiven till i analysen, så inga fler perspektiv 

behövdes för att analyserar texterna 

 

6.1. Koncentrationssvårigheter ur ett kategoriskt perspektiv 

Ur ett kategoriskt perspektiv ses barn med svårigheter, dvs. att dessa svårigheter är medfödda 

eller på andra sätt individbundna (Persson, 1998, s.31; Emanuelsson et.al, 2001, s.23). Av 18 

relevanta artiklar från tidningen Förskolan talar 7 stycken av dem om barn med svårigheter.  

Maria Nöjd (2010-10-05 15:42) och Anna-Karin Sandström (2011-05-16 13:53) och Annika 

Persson (2010-10-07 10:43) talar i sina artiklar i tidningen Förskolan om diagnostiserade 

barn. Nöjd menar att de igenom att sätta diagnoser kan konstatera att barnet skiljer sig från en 

viss normalitet, och att man igenom det sätter barnet i ett visst fack (2010-10-05 15:42). 

Barnen tillskrivs alltså brister. Om ett barn har svårigheter och har ett behov av särskilt stöd 

utgår man ifrån att det är i barnet som problematiken ligger hos (Persson, 1998, s.31). 

Sandström menar att genom att diagnostisera barn blir det därmed enklare att ge en korrekt 

behandling. Hon menar att det då blir lättare för omgivningen att veta hur de ska hantera de 

barnen (2011-05-16 13:53).  

Sandström (2011-05-16 13:53) fortsätter med att en ny diagnos för omotiverade vredesutbrott 

kan leda till ett högre krav på hur man skapar en gynnsam miljö för ett barn med den här 

typen av problematik. Om barnets problem synliggörs blir det enklare att identifiera i vilka 

situationer de diagnostiserade barnen tappar kontrollen; vad det är som aktiverar deras 
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humörutbrott? Det är väldigt viktiga frågor att söka svar på, påstår Björn Kadesjö enligt 

Sandström (2011-05-16 13:53). Persson (2010-10-07 10:43) har skrivit att det i skolan och i 

samhället i övrigt härskar en diagnosinriktad kultur, där stödinsatser oftast förutsätter att barn 

genomgår en utredning och får en diagnos. Dessa diagnoser förklaras delvis med fattigdom 

och andra sociala ”brister” för de enskilda barnen. Emanuelsson et.al (2001, s. 23) menar att 

dessa svårigheter kan kopplas till effekter av t.ex. låg begåvning eller svåra hemförhållanden. 

I detta perspektiv är det svårt att inte diagnostisera barnet. Sebastian G. Danielsson har i sin 

artikel skrivit om Rune Andréasson, skaparen till den kända tecknade serien Bamse. Rune 

Andréassons har skapat många figurer för att kunna täcka det spann av olikheter som finns 

idag. 

[…]” Bamses dotter Brumma har till exempel någon form av diagnos. Mini-

Hopp har koncentrationssvårigheter och Brummas bror Teddy är närsynt…” 

(Danielsson G, 2016-04-14 13:14). 

I denna artikel lyfts karaktärerna fram som ett ” spann av olikheter”. Barnen pekas ut som 

onormala och plockas ut från den resterande gruppen (Nilholm, 2007, s.11-14, 64).  

Helene Lumholdt talar även hon om spann av olikheter. Hon har hälsat på en förskola där 

barn med grava språkstörningar är välkomna. Barnen har hamnat där på logopedremiss (2005-

08-16 23:00). Lumholdt (2005-08-16 23:00) fortsätter med att det vanligtvis är 

vårdnadshavarna eller förskolpersonalen i den vanliga förskolan som gjort den första 

bedömningen att något inte stämmer. En logoped har därefter konstaterat att vanlig 

logopedbehandling inte räcker utan att barnet behöver ha språkligt stöd i hela sin vardag (a.a. 

2005-08-16 23:00). Nilholm (2007, s.11-24) menar att man borde göra om 

specialpedagogiken till något som inte avskiljer eller pekar ut de olika barnen med behov, så 

som de har gjort i denna förskola. 

Tora Villanueva Gran talar om hjärngympans betydelse (2011-08-19 10:06). Hjärnan och dess 

funktioner är individbundna. Ur ett kategoriskt perspektiv ser man, enligt Persson (1998, 3. 

31) och Emanuelsson et.al (2001, s. 23) att barn med svårigheter har det medfött eller på 

andra sätt individbundna. Villanueva Gran (2011-08-19 10:06) fortsätter med att 

forskningsresultatet visar att barnen gör stora framsteg i färdigheterna med hjälp träning för 

hjärnan, den är alltså inte statisk. Men för att både träna och använda hjärnan måste fokus 

vara en viktig aspekt. Det är därför viktigt att tänka på att skapa en miljö som främjar detta för 
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barnen. Det kan t.ex. vara genom att rensa bort störande objekt på skrivbordet eller se till att 

det är tyst och lugnt (a.a. 2011-08-19 10:06). Nilholm (2007, s. 14, 25) talar om samma 

perspektiv och menar att man ur detta perspektiv bör utforska barnets problem, för att sedan 

kunna skapa ett främjande arbetssätt och i och med det skapa situationer som tilltalar deras 

behov. De problem som hittas hos barnet skapar därefter olika metoder och åtgärder som kan 

stödja och hjälpa.  

Nöjd (2011-09-13 14:15) hävdar i sin andra artikel att genom att träna upp den grundläggande 

motoriken tidigt kan man förhindra inlärningsproblem och koncentrationsproblem och istället 

optimera möjligheterna för inlärning. Medfödda reflexer, som påverkar syn, hörsel och 

balans, kan ställa till problem med inlärning och koncentration (a.a. 2011-09-13 14:15). 

Nilholm (2007, s. 14, 25) menar att man ur detta perspektiv bör kartlägga barnets problem, för 

att sedan bättre kunna anpassa arbetssättet och därmed skapa situationer som behagar deras 

behov. De problem som upptäcks hos barnet skapar sedan varierande metoder som kan främja 

och hjälpa. Nöjd (2011-09-13 14:15) menar att träningen ger resultat och därför vill 

pedagogerna fortsätta med denna metod. Bland annat märks det på barnens självförtroende 

och på deras samspel. Pedagogerna menar att de blir så lyckliga när de lär sig något nytt och 

får bättre kroppskontroll (a.a. 2011-09-13 14:15).  

 

6.2. Koncentrationssvårigheter ur ett relationellt perspektiv 

Ur ett relationellt perspektiv ses barn i svårigheter. Det handlar om samspelet mellan barn och 

miljö. Man ser på barnen i svårigheter som uppstår i mötet med lärmiljön (Persson, 1998, 

s.31). Av 18 relevanta artiklar från tidningen Förskolan talar 4 stycken av dem om barnet i 

svårigheter.  

Sebastian G Danielsson har skrivit en artikel med rubriken ” Barnet är inte problemet. Det är 

aldrig fel på barnet. Problemet och lösningen ligger i verksamheten” (2015-02-16 18:09). 

Redan här är hintarna tydliga mot ett relationellt perspektiv. Danielsson G (2015-02-16 18:09) 

har skrivit om att barnet inte är den som ska anpassa sig efter verksamheten, utan det är 

tvärtom, förskolan ska anpassa sig efter barnet. Azarina Kander Birgersson är en person som 

Danielsson G har intervjuat och hon anser att barn i behov av särskilt stöd alltid ska placeras i 

den ”normala” förskolan precis som alla andra (a.a. 2015-02-16 18:09). 
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”– Jag tänker inte att det är barnet som är bärare av ett problem utan 

omgivningen.”  

Ett citat från Azarina Kander Birgersson (Danielsson, 2015-02-16 18:09). 

När Azarina Kander Birgersson (Danilesson, 2015) möter ett barn som är i behov av särskilt 

stöd börjar hon med att observera barnet och förskollärarna. Hon fokuserar på tre saker: 

bemötande, den pedagogiska miljön och organisationen. Hon vill att förskollärarna hela tiden 

ser över verksamheten och dess miljö så att den är utformad så att alla inkluderas. Danielsson 

G (2015-02-16 18:09) fortsätter med att omgivningen bör locka alla barnens intressen och det 

borde finnas saker som utmanar dem. Är materialet för torftigt och tråkigt bidrar det till barn 

med koncentrationssvårigheter. Miljön är alltid föränderlig där strukturen kan ses över på 

olika sätt (a.a. 2015-02-16 18:09). Persson (2008) menar att det är de pedagogiska 

verksamheterna och dess personal som arbetar i dessa som ska utvecklas och formges för att 

kunna möta det behovet hos alla barn. I det relationella perspektivet eftersöks arbetssätt och 

verktyg för att kunna möjliggöra detta. 

En annan artikel, ”Miljoner till förskolprojekt”- Institutionen för utbildningsvetenskap har fått 

bidrag för att undersöka hur barn, lärare och förskola som organisation skapar och 

upprätthåller vissa maskulinitetsnormer som kan bidra till att påverka pojkar på längre sikt: 

till exempel att de presterar sämre än flickor i skolan, har koncentrationssvårigheter, utövar 

våld och förtrycker flickor och andra pojkar (2005-01-12 01:00). Tomas Saar, projektledare 

och lektor i pedagogik (”miljoner till förskolprojekt”, 2005-01-12 01:00) menar att 

utgångspunkten i detta projekt är att maskulinitet inte är biologiskt givet. Den ses istället som 

olika ideal och handlingar som skapas i sociala situationer. Utifrån det synsättet är det möjligt 

att studera hur pojkar görs till ”riktiga pojkar” (a.a. 2005-01-12 01:00). 

De klargör att problemet inte är att pojkarna ses med svårigheter eller i behov av stöd, utan de 

ska undersöka hur barn, förskollärare och förskola som organisation skapar och upprätthåller 

vissa maskulinitetsnormer (”miljoner till förskolprojekt”, 2005-01-12 01:00). I det relationella 

perspektivet eftersöks arbetssätt och verktyg för att kunna möjliggöra detta (Persson, 2008). 

Emanuelsson et.al (2001, s. 23) menar att man i detta perspektiv ser pojkarna i svårigheter, 

snarare än pojkar med svårigheter. Man vill alltså inte leta fel hos barnen utan man vill istället 

se hur lärmiljön och det psykosociala påverkar dem och dess beteenden (”miljoner till 

förskolprojekt”, 2005-01-12 01:00). 



26 

 

Claesdotter nämner i sin artikel att pedagoger måste diagnotisera barnen för att få extra stöd i 

form av en till bemanning i en väldigt blandad barngrupp (2009-08-24 00:00). Hon menar att 

problemet borde ses utifrån verksamheten, i relation till vissa situationer eller moment i mötet 

mellan barn och miljö. Pedagogerna i den förskola hon intervjuat vet att de själva har 

kompetens att skapa en miljö som skulle kunna hjälpa barnen att utvecklas positivt 

(Claesdotter, 2009-08-24 00:00). Claesdotter (2009-08-24 00:00) menar att man på grund av 

detta sitter i ett dilemma att man vill få in extra personal som stöd i gruppen, men att man då 

måste diagnotisera barnen för att få detta.  Detta kan leda till att man automatiskt faller in i 

mönstret att se enskilda barn som problembärare, istället för att förändra generella 

förutsättningar som till exempel personaltäthet, som skulle kunna vara en hjälp att fånga upp 

dem i verksamheten (a.a. 2009-08-24 00:00). Pedagogerna vill arbeta utifrån ett relationellt 

perspektiv. De eftersöker arbetssätt och verktyg för att kunna möjliggöra detta (Persson, 

2008). 

Eva Ekelöf (2011-04-12 08:27) hävdar i sin artikel att förskolans miljö brister ur en 

hälsosynpunkt. Miljön skapar stress på grund av buller. Enligt Ekelöf ligger förskolans buller 

under Arbetsmiljöverkets gränsvärden (2011-04-12 08:27). I detta buller ska förskollärarna i 

denna tuffa ljudmiljö bedriva ett pedagogiskt arbete. Bullret är även för barnen obehagligt. 

Bland barnen var det 70 procent som sa att de försökte undvika höga ljud. Detta buller ledde 

till mental trötthet som innebar irritation, huvudvärk, spänningar och 

koncentrationssvårigheter (a.a. 2011-04-12 08:27). 

…”– De känner det i magen, hjärtat slår kraftigare och det snurrar i huvudet. De 

går undan och säger till vid de höga ljuden...” 

(Ekelöf, 2011-04-12 08:27). 

Enligt Persson (2008) ses barns behov och förutsättningar i förhållande till den specifika 

situation som de befinner sig i och är därför föränderliga beroende på omgivning och kontext. 

Den miljö som beskrivs ovan är varken bra för barnen eller pedagogerna. Han fortsätter med 

att det är de pedagogiska verksamheterna och dess personal som arbetar i dessa som ska 

utveckla och formge för att kunna möta det behovet hos alla barn. I det relationella 

perspektivet eftersöks arbetssätt och verktyg för att kunna möjliggöra detta. Miljön är i stort 

behov av att förändras och det var dags att ta fram dessa verktyg som Persson talade om. 

Ekelöf (2011-04-12 08:27) menar att förskolan gjorde insatser för att förbättra den. När det 

gällde bullret, har olika insatser för att dämpa bullret gett stor effekt. För att åtgärda stressade 
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barn och förskolpersonal minskade barngrupperna med två barn. Ljuddämpande bord har 

också förbättrat miljön. Andra åtgärder har varit att göra barnen mer medvetna om ljud, 

ändrad belysning för lugnare miljö (a.a. 2011-04-12 08:27). 

Barn ses i dessa texter i svårigheter (Emanuelsson et.al, 2001, s. 23). Felet borde alltså inte ses 

hos barnet utan istället se hur lärmiljön och det psykosociala påverkar dem och dess 

beteenden. Persson (1998, s. 30) argumenterar för att specialpedagogisk verksamhet måste 

äga rum i interaktion med den övriga pedagogiska verksamheten inom förskolan. Det blir 

därför viktigt att se på de förhållanden, samspel eller interaktionerna mellan olika aktörer. 

 

6.3. Koncentrationssvårigheter ur ett dilemmaperspektiv 

Utifrån frågan om koncentrationssvårigheter sitter i barnet eller om det beror på omgivningen 

ger dilemmaperspektivet inget självklart svar, utan det kan bero på fler faktorer. Det kan vara 

faktorer som barnets personlighet, förskolegruppens sammansättning, pedagogens kompetens, 

metod osv, (Nilholm, 2007, s.61-62). Av 18 relevanta artiklar från tidningen Förskolan talar 7 

stycken av dem om koncentrationssvårigheter utifrån ett dilemmaperspektiv.  

Fyra artiklar uttrycker metoden som ses antingen främja eller hämma koncentrationen. Metod 

är en av de faktorer som faller inom dilemmaperspektivet. Kristina Karlberg (2011-02-14 

17:05) har t.ex. tagit upp matlagningen som metod för att främja barnens koncentration. Hon 

menar att matlagningen gör att barnen blir bättre på att samarbeta och koncentrera sig. Genom 

att använda matlagning som metod lär sig barnen nya ord, de använder måttenheter och 

räknar, de lär sig att källsortera skräp osv. Barnen blir bättre på att samarbeta och även barn 

med koncentrationssvårigheter kan ägna sig åt matlagning under långa stunder. Karlberg 

menar att det är ett lustfyllt ämne. Att vispa, skala, skära och röra tycker de flesta barnen om 

(a.a. 2011-02-14 17:05).  

Claesdotter (2005-10-12 23:00) har skrivit en artikel om folksagor och menar att de kan 

användas som en metod för att främja t.ex. koncentrationen. Hon menar att barnen älskar att 

gå på sagostund. De bara strålar, och de står på kö utanför dörren innan det börjar. Allra mest 

intresserade är barn som i andra situationer har koncentrationssvårigheter. Barnen mår bra av 

att vara i en mindre grupp och känna den närvaro och gemenskap som uppstår. De upptäcker 

att de är individer, att de blir sedda och bekräftade var och en. Det är viktigt för barn att det är 
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lustfyllt i ”berättelsens rum”. Det får följden att barnen också får lust att själva berätta. De 

hungrar efter att någon ska lyssna till deras historier (a.a. 2005-10-12 23:00).  

Karlberg (2015-04-08 13:48) har i en annan artikel undersökt en förskoleklass där barnen 

under lekstunden själva valde aktivitet genom att placera sin namnlapp vid aktivitetsskylten 

för respektive lekstation. Förskollärarna upplevde många fördelar med arbetssättet. Barnen 

blev aktiva i sitt lärande och utvecklade tilltro till sina förmågor. Dock så klarade inte alla av 

detta arbetssätt då vissa barn kan ha svårigheter med de fria valen under lekstunden. För barn 

med exempelvis koncentrationssvårigheter kan antalet aktiviteter vara i behov av att 

begränsas (a.a. 2015-04-08 13:48). Denna artikel uttrycks i linje med en diskurs som kan 

kopplas till dilemmaperspektivet då pedagogernas metod ses som ett upplägg som inte bjuder 

in alla barnen. I stället avgränsar de valmöjligheterna för det särskilda barnet. De förändrar 

alltså inte metoden efter de barnen med det särskilda behovet, utan de förändrar det specifika 

barnets valmöjligheter.  

[…] ”Barnen blir aktiva i sitt lärande och utvecklar tilltro till sina förmågor. 

Men vissa barn kan ha svårt med de fria valen under lekstunden. För barn med 

exempelvis koncentrationssvårigheter kan antalet aktiviteter behöva begränsas. 

Genom att noga dokumentera barnens lärande, vet förskollärarna vilka barn som 

behöver extra hjälp (…)”  

(Karlberg, 2015-04-08 13:48). 

Nilholm beskriver dilemmaperspektivet som något som handlar om de dilemman som går att 

stöta på i exempelvis olika alternativ/valmöjligheter eller målkonflikter, där det inte finns 

något tydligt svar på hur man bäst borde agera (Nilholm, 2005, s.131).  

Karlberg (2012-04-15 18:44) nämner i sin andra artikel att i ett arbete med Eureka (ett 

arbetssätt för att skapa utvecklingsmöjligheter i matematik) hade barnen en klart högre nivå 

på de geometriska kunskaperna jämfört med andra barn (a.a. 2012-04-15 18:44). I detta 

arbetssätt erbjöds barnen att måla t.ex. geometriska former.  Denna metod stimulerade barnen 

och fungerade bra för barn med koncentrationssvårigheter eller som inte kunde svenska. 

Denna förskola har alltså funnit en metod som främjar alla barnen för att skapa möjlighet till 

liknande utveckling (Nilholm, 2005, s.131). Ibland behöver de hjälp att komma igång med att 

blanda färger eller visa en övning på flera olika sätt så att alla förstår. Barnen blir duktiga på 

att samarbeta och visar gärna varandra när de blandat till färger som de gillar (Karlberg, 2012-
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04-15 18:44). Nilholm (2007, s. 72) menar att ett övergripande dilemma inom förskolan är att 

förskolväsendet ska ge alla barnen en likvärdig utbildning samtidigt som man ska ta hänsyn 

till alla barns olika erfarenheter, förmågor och egenskaper.  

Genom dilemmaperspektivet svaras det inte på hur frågor ska lösas utan istället lyfter man 

olika dilemman och diskuterar hur dessa ska hanteras på bästa sätt (Nilholm 2007, s.61). 

I artikeln ” Datorn en genväg till skrivning och läsning” beskrivs datorn som ett verktyg som 

kan leda att stjälpa barn med koncentrationssvårigheter (2005-08-16 23:00).  Datorn kan 

utveckla barns förmåga att kommunicera, söka kunskap och samarbeta. Att lära barn läsa och 

skriva ingår inte i den svenska förskolans uppdrag, men det är likväl under de sista åren i 

förskolan som många barn ”knäcker läskoden” (”Datorn en genväg till skrivning och läsning” 

2005-08-16 23:00). Att tala och lyssna följs av att skriva och läsa. Dock har användandet av 

datorn som metod för att utveckla läs- och skrivförmåga lett till en nedgång för barn med 

koncentrationssvårigheter och barns egen kreativitet. Datorn kan vi numera inte vara utan, 

men den ska användas när den fungerar bättre än andra läromedel och andra material. 

Upplevelser i den fysiska verkligheten kan inte ersättas av virtuella, se även upp för 

elektroniska barnvakter! (a.a. 2005-08-16 23:00). Genom dilemmaperspektivet svaras det inte 

på hur frågor ska lösas utan istället lyfter man olika dilemman och diskuterar hur dessa ska 

hanteras på bästa sätt (Nilholm 2007, s.61).  

Nöjd och Villanueva Gran (2010-10-05 14:38) hävdar att barn i behov av särskilt stöd har 

ökat och fortsätter att öka. De menar att man måste se till helheten, vardagen och 

sammanhanget när man bedömer stödbehovet. Pedagogernas utmaning är just att se vad det 

enskilda barnet engageras av och sedan skapa ett sådant sammanhang. Det kan man göra 

genom att noggrant undersöka vardagen och studera barnens lekar och göra listor över vilka 

moment i verksamheten som fungerar och vilka som inte gör det (a.a. 2010-10-05 14:38). Ur 

ett dilemmaperspektiv ska man utgå från att det är flera faktorer som bidrar. Det kan vara 

faktorer som barnets personlighet, förskolegruppens sammansättning, pedagogens kompetens 

osv, (Nilholm, 2007, s.61-62).  

Villanueva Gran (2011-03-18 12:37) hävdar i sin andra artikel att pedagogen har stort ansvar 

över barn i förskolan. Hon börjar med att ta upp att det finns åtskilliga forskningsstudier som 

visar att människan mår bra av att vistas utomhus. Stresshormonerna i blodet sänks, vi får D-

vitamin, smittorisken minskar, rörelsen främjas som i sin tur minskar riskerna för både fetma 

och diabetes, osv, (2011-03-18 12:37). Villanueva Gran menar att utomhusvistelse bidrar till 
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mer glädje i arbetet och påverkar hela gruppen positivt, som i sin tur kan leda till större lugn 

och koncentration vilket gör att barnen lär sig mer (2011-03-18 12:37). Hon menar dock att 

det inte går att säga om det är utemiljön i sig som leder till ökat lärande och lust. Hon 

fortsätter med att barnen blev lugnare efter en dos utevistelse, vilket kan påverka 

kunskapsinhämtningen. Men detta kan handla om att ljudnivån är lägre. Det finns alltså inga 

bevis att det är själva utevistelsen i sig som resulterar i det här, det skulle kanske gå lika bra 

inomhus om det skapades liknande förutsättningar och var lika lugnt där (2011-03-18 12:37). 

Det spelar ingen roll om man befinner sig inomhus eller utomhus. Men hur väl detta sker 

beror på hur pedagogen förhåller sig och hur väl pedagogen har förmågan att utmana, 

stimulera barnet och att fånga tillfället (a.a, 2011-03-18 12:37). Utifrån dilemmaperspektivet 

kan det bero på pedagogens kompetens osv. (Nilholm, 2007, s.61-62). Upphov till 

svårigheterna bör enligt ett dilemmaperspektiv sökas både hos det enskilda barnet och i den 

miljö som omger det (a.a. 2007, s.61). Det kan bero på pedagogens kompetens hur väl barnen 

främjas i de miljöer de befinner sig i. 

 

  



31 

 

7. Diskussion 

Studiens primära syfte var att genom en textanalys granska vilka diskurser som uttrycks 

angående barn med koncentrationssvårigheter som är relevanta för förskolpedagoger. De tre 

perspektiven som användes för att analysera artiklarna var det kategoriska perspektivet, det 

relationella perspektivet och dilemmaperspektivet. Jag har under studiens gång varit öppen för 

fler perspektiv om texterna inte uttrycktes i linje med något av de tre. Dock räckte de tre 

perspektiven till i analysen, så inga fler perspektiv behövdes för att analyserar texterna.  

För att möjliggöra denna granskning användes två frågeställningar: Vilka diskurser uttrycks 

angående barn med koncentrationssvårigheter i tidskriften Förskolan? Dominerar någon 

diskurs?  

Av 18 relevanta artiklar från tidningen Förskolan fann jag att merparten diskurser var i linje 

med det kategoriska – och dilemmaperspektivet med 7 artiklar/var. Det var enbart 4 artiklar 

som uttrycktes i linje med det relationella perspektivet. 

Diskurser om koncentrationssvårigheter handlar i artiklarna främst om barn med svårigheter 

eller andra faktorer såsom barnets personlighet, förskolegruppens sammansättning, 

pedagogens kompetens, metoden osv, (Persson, 1998, s.31; Emanuelsson et.al, 2001, s.23; 

Nilholm, 2007, s.61-62). Men det fanns även en diskurs i linje med det relationella 

perspektivet. I ett relationellt perspektiv ses barn i svårigheter. Det handlar om samspelet 

mellan barn och miljö. Man ser på barnen i svårigheter som uppstår i mötet med lärmiljön 

(Persson, 1998, s.31).  

Att så få artiklar uttrycks i linje med det relationella perspektivet var mycket oväntat. I arbete 

med barn idag tolkas, enligt läroplanen, miljön ha en stor tyngd.  

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar 

till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden … 

Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som stimulerar barnen 

att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa 

kompetens.”…  

(Lpfö98, rev 2016). 

Dock så menar Skolverket att barn med behov av stöd ska enskilt få extra stöd. Skolverket 

uttrycker sig i linje med det kategoriska perspektivet, som skriver: 
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[…] ”Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”… 

(Skolverket, juridisk vägledning, maj 2015, s.2). 

Barnen pekas ut som onormala och plockas ut från den resterande gruppen (Nilholm, 2007, 

s.11-14, 64). Om ett barn har svårigheter och har ett behov av särskilt stöd utgår man ifrån att 

det är i barnet som problematiken ligger hos (Persson, 1998, s.31).  

Några som, i linje med det relationella perspektivet, nämner vikten av förskolans miljö är 

Reid, Ready (2013), Jacobi-Vessels (2013, s.4) och Li (2004). I linje med det relationella 

perspektivet menar dessa forskare att förskolans miljö har stor betydelse för barns 

koncentration. Man ser på barnen i svårigheter som uppstår i mötet med lärmiljön (Persson, 

1998, s.31).  Reid och Ready (2013) har kommit fram till att förskolans miljö blir allt 

viktigare. De menar att insatser i att förbättra miljön kan skapa program som bland annat ökar 

koncentrationen hos barn från exempelvis låginkomstfamiljer, alternativt främja skapandet av 

olika förskolerum. Vilken effekt skapandet av sådana sammanhang skulle ha på mycket små 

barn är fortfarande oklart. Men resultaten tyder på att sammansättningen av miljön bör 

betraktas som en viktig aspekt av förskolan kvalitet.  

Jacobi-Vessels (2013, s.4) har också studerat kring förskolemiljöer och menar att naturen kan 

vara en effektiv undervisningsstrategi och hon lyfter fram hur naturen ska ses som ett 

främjande för lärandet. Hennes studie visar att vistelse i naturmiljö ger flera fördelar för barn, 

inklusive förbättrad koncentration, förbättrade sociala förmågor, ökad fysisk aktivitet och 

minskad fetma. Barnens behov och förutsättningar ses i förhållande till den specifika 

situationen som de befinner sig i och är därför föränderliga beroende på omgivning och 

kontext. Det är den pedagogiska verksamheten och dess personal som arbetar i den som ska 

utveckla och formge för att kunna möta det behov som alla barn kräver. I det relationella 

perspektivet försöker man finna arbetssätt och verktyg för att kunna möjliggöra detta 

(Persson, 2008). 

Li (2004, s. 595) studerade något större än just förskolans miljö, hon studerade hur olika 

kulturer kunde influera lärandet i amerikanska och kinesiska förskolebarn. Även om alla barn 
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är utrustade med kapacitet att lära och att alla kulturer engagerar barn i lärande samt barns 

förståelse av inlärningsprocessen, kan den skilja sig avsevärt från kultur till kultur som kan ha 

stor betydelse för undervisning och inlärning. Dessa överenskommelser kan vara avgörande 

för att förklara barns motivation för lärande, deras inlärning beteende, och ultimata resultat av 

lärande i olika kulturer (Li, 2004, s. 602-603). Li menar alltså att kulturen influerar barn tidigt 

och att detta kan förklara barns variation kring motivation för lärande, inlärnings beteende, 

och ultimata resultat av lärande. Man vill inte leta fel hos barnen utan man vill istället se hur 

lärmiljön och det psykosociala påverkar dem och dess beteenden. Persson (1998, s. 30) 

argumenterar för att specialpedagogisk verksamhet måste äga rum i interaktion med den 

övriga pedagogiska verksamheten inom förskolan. Det blir därför viktigt att se på de 

förhållanden, samspel eller interaktionerna mellan olika aktörer. 

Garrett och Kelley (2000, s. 269) talar om vikten av pedagogens kompetens som är i linje med 

dilemmaperspektivet. De diskuterar behovet av universitetsutbildad personal i förskolan för 

att bättre möta de behoven vissa barn kräver. De beskriver även vikten i det pedagogiska 

arbetet med barns koncentration.  De menar att den utbildade pedagogen borde vara förberedd 

på att arbeta med barn med särskilda behov och deras familjer. Detta anser även Broadhead 

(1997, s.518). Hon menar att genom sin studie har hon upptäckt att pedagogen måste göra 

mycket mer än att bara föra barn tillsammans, de måste också vara beredda på att ta ansvar för 

att främja gemenskap och samarbete snarare än att helt lämna det till hemmet. Nilholm (2007, 

s. 72) menar att ett övergripande dilemma inom förskolan är att förskolväsendet ska ge alla 

barnen en likvärdig utbildning samtidigt som man ska ta hänsyn till alla barns olika 

erfarenheter, förmågor och egenskaper.  

Garretts och Kelleys (2000, s. 269) forskningsresultat visade vikten av att förbättra barns 

tidiga erfarenheter och har därefter ökat efterfrågan på utbildade pedagoger då det är otroligt 

viktigt med utbildad personal för att främja barns koncentration i arbetet med barn med 

särskilda behov.  
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8. Slutsats 

Kadesjö (2007, s. 13-18) menar att pedagoger ofta talar om att barn har svårt att koncentrera 

sig och att det har blivit ett vardagdagligt uttryck för ett flertal olika beteenden. Det som gör 

att barn lider av koncentrationssvårigheter kan komma att bero på flera olika orsaker. Det kan 

t.ex. handla om varaktiga eller tillfälliga koncentrationssvårigheter. Varaktiga 

koncentrationssvårigheter kan vara primära, det vill säga biologiska eller ha psykologiska 

skäl. Man kan se det som att de varaktiga koncentrationssvårigheterna talar i linje med det 

kategoriska perspektivet, om barn med svårigheter. Det vill säga att de har svårigheter som är 

individbundna eller medfödda (Persson, 1998, s.31; Emanuelsson et.al 2001, s.23).  

Tillfälliga koncentrationssvårigheter är sekundära eller en reaktion på miljöer i barnets 

omgivning (Kadesjö, 2007, s.13-18). I dagens samhälle blir barnens sinnen alltid utsatta för 

nya intryck genom att de i förskolan få möta massor av människor, skifta mellan olika miljöer 

samt variera mellan att i ena stunden leka och sedan avbytas för aktivitet, lunch osv (Kadesjö, 

2007, s.13-18). Man ser på barnen i svårigheter som uppkommer i mötet med lärmiljön 

(Persson, 1998, s.31). Barnens behov och förutsättningar ses i förhållande till den specifika 

situationen som de befinner sig i och är därför föränderliga beroende på omgivning och 

kontext (Persson, 2008). Emanuelsson et.al (2001, s. 23) menar att man ser barn i svårigheter, 

snarare än barn med svårigheter.  

Det som nämns i linje med dilemmaperspektivet har fått en stor tyngd då det i förskolans 

läroplan står att: 

…” Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska 

vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera 

barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska 

utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet”…  

(Lpfö98, rev 2016). 

Med detta citat vill jag lyfta att det är utbildade pedagoger, tillsammans med miljön, barnens 

olika personligheter och olika behov av stöd ska tillsammans främjas som individer och 

utvecklas inom förskolans ramar. 
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Dilemmaperspektivet som är ett relativt nytt perspektiv verkar vara ett växande perspektiv 

som kan komma att ta stor plats i specialpedagogisk forskning. Dilemmaperspektivet kan 

komma att påverka de didaktiska val som pedagogerna gör i planerandet för barns utveckling 

och lärande inom förskolans verksamhet. Det kategoriska perspektivet tycks uttryckas av 

skolverket att: 

[…] ”Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål.”… 

(Skolverket, juridisk vägledning, maj 2015, s.2). 

Det är alltså tydligt att förskolan, i linje med det kategoriska perspektivet, ser barnet i 

svårigheter.  

Dilemmaperspektivet, som tillsammans med det kategoriska perspektivet var dominerande i 

tidskriften Förskolan och dess diskurser som uttrycktes i linje med dessa.  
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