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Sammanfattning 
 

Stödinsatser och den fysiska lärmiljöns utformning är viktiga för elever med 

koncentrationssvårigheter i skolan. Dessa kan underlätta koncentration och inlärning. Syftet 

med den här studien var att ta reda på några lärares uppfattningar om välfungerade 

stödinsatser. Ett särskilt fokus riktades mot den fysiska lärmiljöns utformning. 

Uppfattningarna samlades in genom fokusgruppsamtal på tre grundskolor. Som teoretiskt 

ramverk har vi använt oss av Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsteori. En slutsats var 

att lärare beskrev att de erbjuder en mängd olika stödinsatser för att främja delaktighet och 

lärande hos elever med koncentrationssvårigheter. Några exempel som gavs var en 

genomtänkt fast placering och bildstöd. En annan slutsats var att lärarna menade att den 

fysiska lärmiljön bör vara organiserad och strukturerad för att vara välfungerande för elever 

med koncentrationssvårigheter. Ytterligare en slutsats var att stödinsatserna och 

undervisningen bör utformas utifrån varje elevs specifika behov eftersom elever som har 

svårighet med sin koncentration är olika. 
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Inledning 

 

Den här studien handlar om några lärares uppfattningar om välfungerande stödinsatser för 

elever med koncentrationssvårigheter. Studien har ett särskilt fokus på den fysiska lärmiljöns 

utformning och betydelse i skolan för dessa elever. Vi som utfört den här studien studerar på 

specialpedagogprogrammet, men arbetar även i grundskola med elever i behov av extra stöd, i 

synnerhet med elever som har svårigheter med sin koncentration. 

 

Skolan är en stor del av alla elevers vardag. Under höstterminen 2016 gick 1 023 970 elever i 

svensk grundskola (Skolverket, 2017). Det är alltså över en miljon elever som varje dag har rätt 

till en fungerande skolmiljö. Skolmiljöns utformning är av betydelse för elevers lärande och 

sätt att kunna fungera, särskilt för elever med koncentrationssvårigheter. Ett klassrums 

utformning och inredning kan enligt oss, påverka inlärning. 

 

Vår studie har ett särskilt intresse för den fysiska lärmiljöns utformning eftersom den kan 

påverka elever, skapa förutsättningar för lärande och förebygga svårigheter. Goda 

förutsättningar för lärande kan skapas med hjälp av extra anpassningar och andra typer av 

stödinsatser. Hur den fysiska lärmiljön stödjer elever med koncentrationssvårigheter att lära, ta 

eget ansvar, känna sig lyckade och att må bra är viktiga frågor att besvara. Den här studien 

handlar om stödinsatser som lärare använder för att få elever att koncentrera sig bättre och som 

därmed kan hjälp elever att delta i undervisning och utvecklas i sitt lärande. 

 

Vår kommande yrkesroll som specialpedagoger innefattar handledning och rådgivning till 

lärare som arbetar med elever som har koncentrationssvårigheter. Troligtvis kommer elevers 

fysiska lärmiljö att beröras i dessa rådgivningssamtal och handledningar, exempelvis hur lärare 

kan hjälpa en elev med koncentrationssvårigheter i klassrummet. Vi vill kunna stödja lärare i 

deras arbete med att skapa goda förutsättningar för lärande till elever med 

koncentrationssvårigheter. 

 

Under vår specialpedagogiska utbildning har vi läst forskning om betydelsefulla stödinsatser 

för elever med koncentrationssvårigheter i deras fysiska lärmiljö (Carbone, 2001; Tufvesson, 

2007). Vi anser att det behövs mer kunskap om lärares uppfattningar om stödinsatser och den 

fysiska lärmiljöns betydelse för elever med koncentrationssvårigheter. Exempelvis behövs 

studier om hur lärare anpassar sin undervisning och den fysiska lärmiljön för att dessa ska 

gynna elever med koncentrationssvårigheter. 

 

I vårt småskaliga forskningsprojekt talar vi genomgående om elever med 

koncentrationssvårigheter istället för barn med koncentrationssvårigheter. Elever med 

koncentrationssvårigheter betyder i vårt småskaliga forskningsprojekt elever som enligt deras 

lärare uppvisar koncentrationssvårigheter i skolan. Vidare har vi använt begreppet 

koncentrationssvårigheter även där forskare som vi refererar till, skriver om ADHD. En elev 

med diagnosen ADHD har ofta koncentrationssvårigheter. Vi har återanvänt några delar ur våra 
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tidigare arbeten från den specialpedagogiska utbildningen, men det har arbetats om. Vi har 

skrivit texten tillsammans och genomfört lika många fokusgruppsamtal. Alla dessa samtal har 

vi analyserat tillsammans. Anna har lagt ett särskilt fokus på att beskriva 

datainsamlingsmetoden fokusgruppsamtal, medan Camilla har arbetat särskilt med Ahlbergs 

teori om förklaringsmodeller till skolsvårigheter. 

 

Syftet med studien är att ta reda på några lärares uppfattningar om välfungerande stödinsatser, 

såsom extra anpassningar och särskilt stöd, till elever med koncentrationssvårigheter. Vi lägger 

ett särskilt fokus på stödinsatser som kan relateras till den fysiska lärmiljön i klassrummet. Det 

vi frågade lärarna under våra fokusgruppsamtal var vad de anser att begreppet 

koncentrationssvårigheter innebär samt vad som kan orsaka dessa. Vi vill även ta reda på vilka 

för- och nackdelar lärarna anser att stödinsatser har gällande främjandet av koncentration, 

delaktighet och lärande för elever med koncentrationssvårigheter. Avslutningsvis vill vi veta 

vilka stödinsatser de använder för att hjälpa elever med koncentrationssvårigheter, särskilt när 

det gäller den fysiska lärmiljön. 

 

Efter genomförandet av vår studie är förhoppningen att vi får med oss nya verktyg och ett 

vidgat synsätt i vårt arbete som blivande specialpedagoger. Förhoppningen är också att lärare 

och specialpedagoger ska ha nytta av vår studie. 

 

Avslutningsvis vill vi sända ett stort tack till våra nära och kära samt till vår eminenta 

handledare Johanna Lundqvist. Det är tack vare er vi har rott den här studien i hamn.  
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Bakgrund 
 

I bakgrunden definieras begreppen koncentrationsförmåga och koncentrationssvårighet. 

Därefter går vi in på vad som kan orsaka elevers koncentrationssvårigheter i skolan. Sedan tar 

vi upp vad skollag och styrdokument säger om stödinsatser. Andra begrepp som tas upp är 

elevers rättigheter till stöd, inkludering och den fysiska lärmiljön. Avslutningsvis visar vi vad 

forskningen säger om dessa begrepp samt beskriver det teoretiska ramverket. 

 

Koncentrationsförmåga och koncentrationssvårighet 

 

Koncentrationsförmåga innebär att kunna starta, hålla i och avsluta en uppgift (Berglund, 2000; 

Duvner, 1998; Kadesjö, 2007). Koncentrationssvårigheter innebär, enligt Kadesjö (2007), 

svårighet att följa och förstå instruktioner och regler. Duvner (1998) menar att 

koncentrationssvårigheter är oförmågan att fokusera på en uppgift under en längre tid utan att 

påverkas allt för mycket av inre och yttre stimuli. Några närliggande begrepp som Kadesjö 

(2007) tar upp är uppmärksamhet, det vill säga att koncentrera sig på rätt saker för ändamålet; 

fokusering, det vill säga förmågan att utföra en uppgift utan att störas av det som händer runt 

omkring; och uthållighet, det vill säga förmågan att kunna hålla kvar uppmärksamheten 

tillräckligt länge så uppgiften som ska utföras blir slutförd. Även impulsivitet kan kopplas till 

koncentrationssvårigheter (Kadesjö, 2007). Att vara impulsiv innebär svårighet att veta vilka 

konsekvenser som följer en viss handling, att hålla tillbaka en handling och att handlingen i sig 

kan bli viktigare än slutmålet. Ett exempel kan vara svårighet att vänta på sin tur. Begreppet 

koncentrationssvårigheter innefattar ofta diagnosen ADHD (Kadesjö, 2007). ADHD är en 

förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det är en neuropsykologisk 

funktionsnedsättning som enligt DSM-V (American Psychiatric Association 2013) är en 

diagnostisk term för att beskriva svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och 

hyperaktivitet. Den här studien fokuserar på koncentrationssvårigheter i största allmänhet. 

 

Orsaker, grader och förklaringsmodeller till elevers koncentrations-

svårigheter 

 

Det finns flera orsaker till att koncentrationssvårigheter uppstår (Duvner 1998; Kadesjö 2007). 

Duvner (1998) menar att det är viktigt att ta hänsyn till hur elevens biologiska förutsättningar 

ser ut, eftersom både biologiska och psykologiska faktorer bidrar till en elevs utveckling och 

beteende. Även svårighetsgraden på uppgiften påverkar koncentrationen enligt Duvner (1998). 

Ett exempel är att en elev kan få svårigheter att påbörja en uppgift om eleven inte förstår vad 

den handlar om eller vad som förväntas av eleven. För elever med koncentrationssvårigheter är 

det svårt att hålla fast uppmärksamheten på en uppgift och samtidigt sortera bort oviktiga 

intryck. Omgivningen kan också orsaka svårigheter, koncentrationen kan störas av olika syn- 

och ljudintryck samt av fysisk beröring. Enligt Kadesjö (2007) kan sådana omgivningsfaktorer 

leda till att en elev med koncentrationssvårigheter springer runt i klassrummet, tappar lust, ork 
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och/eller fokus. Elever med koncentrationssvårigheter kan därför uppfattas som, och vara, 

hyperaktiva, vilket gör att skolans förväntningar på att de ska sitta still och arbeta kan bli 

orealistiska. När elever med koncentrationssvårigheter kommer upp i 10-11 årsåldern minskar 

oftast den grovmotoriska överaktiviteten (Kadesjö, 2007). Att uppfatta tillsägelser och 

instruktioner kan vara svårt för elever med koncentrationssvårigheter. Kadesjö (2007) berättar 

vidare att elever i skolans vardag ofta måste vänta, göra förändringar samt göra olika val och 

föreslår användbara strategier. För att minska på elevens väntetid kan eleven få gå i förväg eller 

ges en annan sysselsättning. När det gäller förändringar är det bra om eleven kan förberedas 

genom bilder, text och/eller samtal en stund innan förändringen ska ske. En elev med 

koncentrationssvårigheter får ofta svårigheter när många val ska göras, därför är det bra om 

läraren kan begränsa valen för eleven. Ett fungerande arbetsminne, det vill säga information 

som kan hållas kvar i minnet för en kortare stund, är också avgörande för om 

koncentrationssvårigheter ska uppstå eller inte (Duvner, 1998). En elev som har begränsat 

arbetsminne kan ha svårt att komma ihåg flera olika instruktioner samtidigt. Ytterligare orsaker 

är, enligt Kadesjö (2007), elevens tidigare erfarenheter av liknande uppgifter, det vill säga 

känsla av igenkänningsgrad och om uppgiften verkar intressant. Kadesjö menar vidare att 

eleven behöver kunna sortera bort intryck och information som inte är relevanta för uppgiftens 

utförande. 

 

Det finns olika grader och typer av koncentrationssvårigheter. Koncentrationssvårigheter kan 

enligt Kadesjö (2007) benämnas som stora och varaktiga. De kallas för primära 

koncentrationssvårigheter. Det finns biologiska orsaker till dessa koncentrationssvårigheter, 

exempelvis ärftlighet eller syrebrist vid förlossningen (Kadesjö, 2007). Om en elev har primära 

koncentrationssvårigheter har eleven svårigheter med uppmärksamhet, impulsivitet, att hitta 

rätt aktivitetsnivå och uppfatta samt följa instruktioner och regler. 

Koncentrationssvårigheter kan även vara tillfälliga. De kallas sekundära 

koncentrationssvårigheter (Kadesjö, 2007). Dessa kan bero på miljön eleven befinner sig i, att 

det finns annat som drar uppmärksamheten till sig eller att eleven befinner sig i en stressande 

situation. Ännu en typ av koncentrationssvårighet kan vara att eleven kan koncentrera sig i 

vissa situationer men inte i andra, vilket Kadesjö (2007) benämner situationsbundna 

koncentrationssvårigheter. 

 

Det finns fyra övergripande förklaringsmodeller till varför skolsvårigheter och skolproblem kan 

uppstå (Ahlberg, 2013). Dessa kan även relateras till koncentrationssvårigheter eftersom de kan 

förstås som skolsvårigheter. Det individinriktade perspektivet är det första. Eleven anses vara 

orsak till problemet, i det här fallet koncentrationssvårigheter, eftersom det är eleven själv som 

har svårigheter. Den kritik som riktas mot ett individinriktat perspektiv är att den enskilda 

eleven hamnar i fokus i stället för att se vad i skolsituationen som orsakar elevens 

koncentrationssvårigheter. Det organisations- och systeminriktade perspektivet innebär att 

skolan ses som bärare av problemet, eftersom det är verksamheten som har och skapar 

koncentrationssvårigheter. Här kan fokus vara hur skolan som organisation kan hjälpa en elev 

med koncentrationssvårigheter: såsom hur skolan organiserar sin specialpedagogiska 
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verksamhet och vilket specialpedagogiskt synsätt skolan genomsyras av. 

Koncentrationssvårigheter uppstår på grund av brister i lärmiljön. Nästa perspektiv är det 

relationella perspektivet där mötet mellan eleven och omgivningen är i fokus. Fokus ligger på 

relationer och interaktioner mellan individ och omgivning. Här är det viktigt att fundera över 

hur skolans personal bemöter en elev med koncentrationssvårigheter och vilka förutsättningar 

som skapas runt den enskilde eleven gällande exempelvis delaktighet. 

Koncentrationssvårigheter uppstår då i mötet mellan en elev med koncentrationssvårigheter och 

dess lärmiljö. Den sista förklaringsmodellen, det samhälls- och strukturinriktade perspektivet  

innebär att samhället anses kunna orsaka svårigheter och problem.  

 

Vad säger skollagen och styrdokumenten om stödinsatser? 

 

Skollagen (Svensk författningssamling [SFS], 2010:800) säger att skolan ska ta hänsyn till alla 

elevers olika behov: 

 

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

och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av 

funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges 

stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 

konsekvenser. (3§, 3 kap) 

 

Enligt Skolverket (2011) ska undervisningen anpassas utifrån varje enskild elevs behov och 

förutsättningar. Därför måste skolan ta hänsyn till detta när undervisningen planeras. Eftersom 

varje elev är unik men har samma rätt till att utvecklas, stimuleras samt inhämta kunskap, kan 

inte alla elevers undervisning ske på exakt samma sätt. Därför är det viktigt att all skolpersonal 

samarbetar, stödjer och uppmärksammar elever som är i behov av stöd, så att skolans miljö är 

utvecklande för varje enskild elev. Den undervisande läraren ska även uppmuntra elevens vilja 

att lära och främja dennes tro på sig själv genom att planera och genomföra sin undervisning så 

att varje elev upplever undervisningen meningsfull och får förutsättningar att utvecklas utifrån 

sin egen förmåga och potential. Läraren ska därtill uppmärksamma alla enskilda elevers 

“behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 2011, s. 14). Det är också 

viktigt att lärare samarbetar med varandra för att alla elever ska ges goda förutsättningar att nå 

kunskapsmålen. Lärarens skyldighet är att ha en tät kontakt med hemmet för att informera om 

elevens hela skolsituation. 

 

Rektor ansvarar för elevhälsans verksamhet och att de elever som har rätt till (särskilt) stöd får 

den hjälp som motsvarar deras behov (Skolverket, 2011). Vidare måste rektor se över skolans 

resurser på sådant sätt att stödinsatser hamnar där behoven finns, ge tillfällen för kvalificerade 

samtal med exempelvis en specialpedagog eller erbjuda personalen den kompetensutveckling 

som behövs. Rektor ansvarar även för att en kontakt mellan skola och hem upprättas om 

problem eller svårigheter för en elev skulle uppstå. 
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Elevers rättigheter till stöd i en konvention och deklaration 

 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning säger att skolan måste 

anpassa stödinsatser utifrån varje elevs behov för att på så sätt erbjuda en inkluderande lärmiljö 

för alla (Socialdepartementet, 2008). Konventionen poängterar även vikten av att skolan “ska 

säkerställa att barn med funktionsnedsättning har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor 

som rör dem” (Artikel 7). Det betyder att alla elever ska få möjlighet att berätta hur denne 

upplever sin skoldag gällande exempelvis inkludering och de anpassningar som görs runt 

eleven. 

 

Utifrån de rekommendationer som tas upp i Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 

2006), har alla barn rätt till undervisning på en acceptabel nivå utifrån sina egna unika 

egenskaper och behov. Skolan bör, enligt deklarationen, sätta elevens bästa i centrum. 

Dessutom har alla elever rätt till en inkluderande skolgång, oavsett vilka behov av stöd eleven 

har. De stöd och anpassningar som den unika eleven får, bör utgå från elevens behov och pågå 

så länge behovet finns. 

 

Inkludering och exkludering av elever med koncentrationssvårigheter 

 

Extra anpassningar kan kopplas till inkludering och särskilt stöd kan kopplas till exkludering.  

Begreppet inkludering innebär, enligt Nilholm (2006), att elever som är i behov av stöd ska 

vara i och känna sig inkluderade i klassen. För att inkludering ska ske behöver skolan förändras 

på organisationsnivå, det vill säga hur skolklassernas struktur läggs upp, och anpassas till 

eleverna som går där. Ett inkluderande arbetssätt eftersträvar att färre elever ska hamna i 

särskilda undervisningsgrupper utanför klassrummet. Om en elev hamnar i en särskild 

undervisningsgrupp kan det, enligt Nilholm (2006), vara svårt att återgå till den ordinarie 

undervisningsgruppen. För att inkludering ska ske på bästa möjliga sätt måste en utredning som 

kartlägger elevens behov av stöd genomföras. 

 

Exkludering kan betraktas som inkluderingens motsats (Nilholm, 2006). Begreppet exkludering 

innebär att eleven för en tid utesluts från den ordinarie klassrumsverksamheten för att på annan 

plats få hjälp av exempelvis speciallärare eller annan resursperson. Ett problem kopplat till 

exkludering, enligt Jakobsson och Nilsson (2011), är att en elev i behov av särskilt stöd kan 

känna sig utanför klassens gemenskap när denne får det särskilda stödet. Här är det viktigt att 

se över organisationen kring stödet och ha ett helhetstänk, så att eleven trots det särskilda stödet 

kan känna sig delaktig och därmed inkluderad i gruppen. Det kan exempelvis ske genom att 

fundera över om eleven alltid behöver gå ifrån gruppen. Dessutom borde stödet kunna ges i 

klassrummet genom att anpassa uppgiften utifrån elevens individuella förutsättningar. Ett annat 

sätt att uppnå delaktighet för en elev, som ibland är i behov av att gå ifrån klassen och arbeta 

enskilt, är att eleven är med i de inledande samt avslutande reflekterande samtal som sker i 

anslutning till lektionen (Jakobsson & Nilsson, 2011). När det gäller inkludering är lärarens 

arbetssätt avgörande och en stor pedagogisk utmaning är att försöka få till en lärandemiljö där 
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alla elever, oavsett behov av stöd, kan tillgodogöra sig undervisningen i helklass genom att vara 

med på vissa delar, men inte alla. Knight (1999) menar att lärarnas attityder och positiva tankar 

om inkludering är viktiga för att inkludering ska bli positiv för elever i behov av stöd. Knight 

påtalar ytterligare en framgångsfaktor, att elevernas klasskamrater måste acceptera att alla är 

olika och att en del kan behöva mer stöd än andra. 

 

Den fysiska lärmiljön 

 

Begreppet lärmiljö handlar om skol- och utbildningsmiljöer och innefattar lokaler, möbler, 

fysiska föremål och aktiviteter som avser bidra till lärande (Tufvesson & Tufvesson, 2009). 

Elever gynnas av en lärmiljö som är fungerande och för att skapa en god lärmiljö kan det 

krävas mycket planering och arbete. En lärmiljö inrymmer även personal och elever. Tufvesson 

och Tufvesson (2009) delar upp den fysiska lärmiljön i olika dimensioner, där (1) utformning 

och (2) inredning av klassrummet är två centrala dimensioner. Författarna menar vidare att (3) 

miljön i klassrummet bör vara tydligt utformad och utgå från elevernas olika behov då det är ett 

sätt att underlätta deras inlärning. Eftersom elever med koncentrationssvårigheter påverkas av 

de intryck som finns i den fysiska lärmiljön, kan för många intryck leda till att de tappar fokus 

(Tufvesson & Tufvesson, 2009). Alla ljud som produceras i ett klassrum kan vara störande, 

exempelvis småprat, skrapande möbler, ventilation och ljudet av pennor som vässas. Allt detta 

kan medföra att koncentrationsnivån inte upprätthålls i längre stunder. Om skolan kan utforma 

klassrummet utifrån elevens behov av lugn och ro, kan dess personal således hjälpa eleven att 

upprätthålla koncentrationen under en längre tid. På samma gång kan ljud såsom att läraren 

förklarar en uppgift eller en klasskamrat som viskande ger lite hjälp på traven, krävas för att 

lärande ska ske. Klassrummet bör vidare vara lättorienterat och så energisparande som möjligt 

för eleven enligt Tufvesson och Tufvesson (2009). Koncentrationen kan bibehållas längre om 

det egna materialet finns i närheten av eleven och om klassrummets material förvaras bakom 

stängda dörrar. Författarnas slutsats är att elevens möjlighet att ta sig an en skoluppgift ökar om 

skolans fysiska miljö är tillrättalagd utifrån elevens behov och fri från störande ljud och 

sinnesintryck. Även Jakobsson och Nilsson (2011) nämner vikten av att anpassa lärmiljön för 

elever med koncentrationssvårigheter. De betonar särskilt anpassningar av ljudnivån i och 

utanför klassrummet samt mängden av visuella intryck som eleverna möter under skoldagen. 

 

Mitchell (2015) menar att klassrummets fysiska lärmiljö har stor betydelse för både elevernas 

och lärarnas arbetsinsats samt att en genomtänkt klassrumsmiljö är ett bra stöd för alla elever 

och inte bara för elever med koncentrationssvårigheter. Därför är det viktigt att skapa en 

lärmiljö som upplevs som stimulerande och trygg för alla. Miljön får dock inte vara för 

stimulerande för elever med koncentrationssvårigheter. Även Kadesjö (2007) skriver om 

intryck i klassrum i relation till elever med koncentrationssvårigheter. I ett klassrum utsätts 

elever för många olika intryck, vilket kan påverka koncentrationsnivån. 

 

Att undersöka vilka behov elever med koncentrationssvårigheter har i olika 

undervisningssammanhang är viktigt (Rønhovde, 2006). Då kan läraren komma fram till vilka 
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av dem som har ett stort behov av struktur och stabilitet och vilka som har ett mindre. Ett sätt 

att skapa struktur och stabilitet i klassrummet kan vara att eleven har en fast placering. Det är 

viktigt att placeringen utgår från elevens behov (Arndt, 2012; Jakobsson & Nilsson, 2011; 

Kadesjö, 2007; Rønhovde, 2006). Jakobsson och Nilsson (2011) menar att en del elever 

behöver sitta långt fram för att ha en nära kontakt med den undervisande läraren, medan andra 

elever koncentrerar sig bättre längre bak i klassrummet. Att däremot sitta längst bak kan enligt 

Jakobsson och Nilsson (2011), vara ett sätt att ta bort orosmoment bakom eleven. De anser 

vidare att om en elev har behov av en enskild arbetsplats i klassrummet ska eleven få ha det. 

Rønhovde (2006) säger att en elev kan må bäst av att sitta längst bak för att på så sätt få 

överblick över allt som sker i rummet. Reiber och McLaughlin (2004) föreslår att bänkarna i 

klassrummet placeras i rader i stället för i grupper för att minska elevens intryck. Mitchell 

(2015) anser att möblering ska göras så att elever undviker att stöta till varandra vid 

förflyttningar i klassrummet och att ha rumsavdelare, såsom skärmar, för att skapa avskildhet 

om behovet finns. 

 

Att organisera klassrummet genom att omge och hjälpa elever med struktur och ordning vad 

gäller arbetsmaterial är en framgångsfaktor enligt Jakobsson och Nilsson (2011), Kadesjö 

(2007) och Reiber och McLaughlin (2004). Reiber och McLaughlin påminner även om att för 

mycket saker på väggarna kan distrahera. Mitchell (2015) däremot, anser att 

informationsmaterial som sätts upp på väggen, kan underlätta och inspirera eleven att lära. 

 

Vad lärare bör tänka på angående stödinsatser i den fysiska lärmiljön 

för elever med koncentrationssvårigheter 

 

Både forskning och rapporter från Skolverket och Skolinspektionen tar upp vilka stödinsatser i 

den fysiska lärmiljön som lärare bör tänka på för att bibehålla koncentrationen hos elever. 

 

För att elever med koncentrationssvårigheter ska kunna tillgodogöra sig undervisningen kan det 

behövas extra anpassningar. Det tas upp i ett stödmaterial från Skolverket (2014). I materialet 

ges förslag på extra anpassningar som kan göras inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Dessa förslag är till för att hjälpa eleven att planera och strukturera sin skolgång genom att 

exempelvis göra ett förtydligande schema över skoldagen; ge tydliga instruktioner, starthjälp 

och hjälp att förstå texter; erbjuda färdighetsträning; och använda anpassat läromedel. Extra 

anpassningar behöver inte förekommas av en kartläggning eller ett åtgärdsprogram. 

 

Särskilt stöd är en typ av stödinsats, som enligt Skolverket (2014) kan vara svår att genomföra 

inom den ordinarie undervisningen. Dessa insatser ges till elever under en längre period och 

måste dokumenteras i ett åtgärdsprogram. För att få särskilt stöd måste rektor besluta om detta. 

Exempel på särskilt stöd är insatser som ges under längre tid i eller utanför klassrummet, en 

egen resursperson/assistent samt undervisning i särskild undervisningsgrupp. 
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Skolinspektionen (2016) skriver att anpassningar av lärmiljöer utifrån varje elevs behov är en 

förutsättning för lärande, men det brister på många skolor. Med en anpassad lärmiljö menar 

skolinspektionen att eleven inte ska behöva uppleva hinder, svårigheter och/eller motgångar, 

utan varje elev ska utifrån sina personliga förutsättningar ges möjlighet att känna stimulans och 

motivation i skolarbetet. När skolan brister i att genomföra bra stödinsatser är risken stor att 

elevens skolresultat minskar, vilket på sikt kan leda till svårigheter att uppnå en god 

livskvalitet. Därför är det viktigt att varje skola arbetar med att identifiera och analysera de 

olika behov som finns samt vilka stödinsatser som måste sättas in. Rapporten visar att det 

endast är var fjärde elev som får anpassningar som överensstämmer med dess behov. Några 

anledningar till detta är att skolan ofta planerar insatser före kartläggningar av behov och 

fokuserar på hela gruppen framför den individuella elevens behov. 

 

Att tidigt uppmärksamma signaler från elever som är i behov av stöd, är även enligt Skolverket 

(2016) en betydelsefull sak som lärare bör tänka på. En annan sak som tas upp är att skolan ska 

utvärdera de stödinsatser som sätts in. Här får inte elevens egna åsikter glömmas bort. Ger 

åtgärderna inte önskat resultat måste en ny utredning och åtgärdsplan genomföras. Om det 

kommer fram att en elev är i behov av anpassad skolgång, enskild undervisning eller utbildning 

i en särskild undervisningsgrupp är det ytterst viktigt att sträva efter att eleven ska tillbaka till 

sin ordinarie klass och schema så snart det är möjligt. 

 

För att inlärningen för elever med koncentrationssvårigheter ska fungera så bra som möjligt 

behöver läraren vara villig att se över sitt arbetssätt och lyssna på eleven. Enligt Berglund 

(2000) kan ett sätt vara att läraren bemöter eleven med förståelse för att kunna utarbeta och 

implementera lämpliga stödinsatser. Som lärare gäller det att skaffa sig en bank av verktyg och 

kunskap för att kunna anpassa undervisningen utifrån varje enskild elevs förutsättningar 

(Rønhovde, 2006). 

 

En elev med koncentrationssvårigheter kan ha svårt att hitta mellan olika lokaler och komma 

ihåg vilka böcker som ska tas med till respektive lektioner (Jakobsson & Nilsson, 2011). Därför 

är det enligt dem, viktigt att organisera skoldagen så att eleven slipper så många förflyttningar 

som möjligt samt att eleven har sitt arbetsmaterial i sin direkta närhet. Detta har också lyfts 

fram av Arndt (2012). Om en elev med koncentrationssvårigheter har ett stort rörelsebehov bör 

läraren ta hänsyn till detta och tillåta eleven att ta kortare pauser samt att plocka med något i 

handen (Jakobsson & Nilsson, 2011). Kortare pauser och att hålla något i handen kan vara två 

sätt för eleven att öka och bibehålla sin koncentration. 

 

Grunden för allt lärande är elevens självförtroende, självkänsla och motivation, därför är 

lärarens förmåga att möta alla elever på ett bra sätt viktig så att inte självförtroendet, 

självkänslan eller motivationen går förlorade (Vernersson, 2007). Författaren menar vidare att 

eleven kan behöva konkreta regler för hur denne ska samverka och bemöta andra, exempelvis 

genom att lära sig hur de ska uttrycka sig i tal. Goda relationer mellan elever och lärare är 

enligt Baric, Hellberg, Kjellberg och Hemmingsson (2015) och Duvner (1998) kopplat till 
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elevernas känslomässiga välbefinnande. Att ge eleven förenklade uppgifter, upprepa 

instruktioner och låta eleven få känna att denne lyckas kan vara motivationshöjande 

(Rønhovde, 2006). Ytterligare en faktor för att höja elevens motivation kan vara att visa upp 

elevens färdiga arbete i klassrummet (Mitchell, 2015). Alla elever behöver beröm, speciellt 

elever med koncentrationssvårigheter. Berömmet ska ges genom direkt och positiv 

återkoppling (Carlsson Kendall, 2012; Duvner, 1998; Kadesjö, 2007; Rønhovde, 2006). Att 

arbeta utifrån ett belöningssystem med poäng där önskat beteende eller utförande av en uppgift 

ger en förutbestämd belöning, är en bra metod anser Duvner (1998). Eleven blir inte hjälpt av 

hot, bestraffningar eller indragna belöningar (Jakobsson & Nilsson, 2011; Kadesjö, 2007). 

 

Carlsson Kendall (2012) menar att en tydlig början och slut på lektionen samt korta 

genomgångar är att föredra för barn med koncentrationssvårigheter. Även Duvner (1998) 

tycker att tydlighet är att föredra, till exempel att läraren påkallar elevens uppmärksamhet innan 

en instruktion ges. Att sätta sig ner med eleven för att tillsammans göra en individuell planering 

av elevens arbete eller skoldag kan också vara dem till hjälp (Carlsson Kendall, 2012). 

Arbetsuppgifterna ska vara intressanta, tydliga och konkreta och gärna med några få uppgifter 

åt gången (Duvner, 1998). För att hjälpa eleven ytterligare säger Duvner att färgkodning av 

material, organisering av arbetet samt kortare arbetspass, kan vara bra åtgärder. 

 

Att föra regelbundna diskussioner kring det pedagogiska arbetet runt en elev med 

koncentrationssvårigheter samt att kontinuerligt utvärdera dessa rekommenderas av Carlsson 

Kendall (2012). Vikten av ett gott samarbete i arbetslaget, för att lärarna tillsammans ska få en 

ökad förståelse för de svårigheter en elev med koncentrationssvårigheter möter i sin skol-

vardag, betonas av Jakobsson och Nilsson (2011). Detta kan uppnås genom att utforma 

förhållningssätt, regler och rutiner som är gemensamma för hela skolan. Det kan med fördel ske 

under handledning av ett elevhälsoteam eller en specialpedagog. 

 

Tidigare nationell och internationell forskning om koncentrations-

svårigheter, stödinsatser och den fysiska lärmiljön 

 

Stödinsatser och inkludering av elever med koncentrationssvårigheter 

 

När lärare beskriver skolsvårigheter hos elever nämner de koncentrationssvårigheter som den 

vanligaste orsaken. Det framkommer i en svensk studie av Berglund (2000) där 193 lärare 

intervjuades. Studien visar att dessa lärare är medvetna om att det finns 

koncentrationssvårigheter, att de är vanliga och att dessa elever är i behov av stöd. Studien 

visar också att det finns olika uppfattningar om elevers koncentrationssvårigheter och att 

lärarna i studien anser att de motoriska svårigheterna har störst inverkan på dessa elever. 

Lärarna möter därför eleverna med en mängd stödinsatser. Ett exempel på hjälp (till en elev 

med motoriska svårigheter för att få eleven att sitta still och fokusera så pass länge att uppgiften 

blir klar) är att anpassa uppgiftens längd och innehåll utifrån elevens behov och kunskapsnivå. 
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Detta kan göras genom att ge eleven snabba och regelbundna återkopplingar eftersom det kan 

stilla en elevs motoriska oro. 

 

Monsen, Ewing och Kwoka (2014) har undersökt vad lärare i 120 olika skolor från 

Storbritannien har för inställning till att inkludera elever i behov av stöd i klassrummet. Några 

av dessa elever hade koncentrationssvårigheter. De kom fram till att lärares inställning och 

attityder till elever i behov av stöd har stor betydelse för hur väl eleverna lyckas tillgodogöra 

sig klassrumsundervisningen. Ju positivare inställning en lärare hade, desto bättre lyckades 

eleven. De såg även att yngre lärare hade en mer positiv inställning att inkludera elever i behov 

av stöd i klassrummet än sina äldre kollegor, vilket de tror kan bero på att yngre lärare är mer 

insatta och inlästa på frågor kring elever med koncentrationssvårigheter. 

 

Uppfattningar hos lärare och specialpedagoger om hur de anpassar lärmiljöer så att alla elever 

kan inkluderas i klassrummet, är något som Blecker och Boakes (2010) undersökt och skrivit 

om. Lärarna och specialpedagogerna som kom från 54 olika skolor i USA kände sig oroliga 

över att det var för lite tid att planera och utbyta erfarenheter om stödinsatser. Lärare med 

längre erfarenhet än 7 år uttryckte att de saknade vidareutbildning, medan specialpedagoger 

upplevdes ha flera olika strategier för att möta eleverna på ett individuellt plan. 

Specialpedagogerna såg helst att specialundervisningen skulle ske utanför klassrummet. 

Lärarna såg dock inga hinder att ha eleverna kvar i klassrummet. 

 

Genom att observera och intervjua 10 lärare i Sverige som arbetar med elever med 

koncentrationssvårigheter, har Ljusberg (2011) studerat både den fysiska och psykiska miljön i 

klassrum och särskilda undervisningsgrupper samt effektiva arbetssätt gällande struktur och 

organisation. Resultatet av studien visar att eleverna behövde tydlighet vad gäller struktur och 

regler, att de svarade bra på positivt beröm samt att det var viktigt att hela tiden ha en öppen 

dialog med eleven. Lärarna i studien påtalade även vikten av att låta eleverna fullfölja sina 

arbetsuppgifter då det bygger upp självförtroendet. 

 

I en svensk fallstudie av Nilholm och Alm (2010), där syftet var att hitta en användbar metod 

för att undersöka om ett klassrum är inkluderande för alla elever, utkristalliserades en rad olika 

användbara strategier. I den klass studien genomfördes i, var eleverna placerade i en halvcirkel 

i syftet att alla skulle kunna se varandra. Detta för att skapa ett förhållningssätt som bygger på 

gemenskap, positivt bemötande och respekt, vilket Nilholm och Alm anser vara en viktig 

komponent för att få till ett inkluderande klassrum. Vidare kom de fram till att individuella 

anpassningar av instruktioner, tydliga regler, en tydlig planering av skoldagen samt att eleverna 

vet vad som förväntas av dem är betydelsefulla strategier. Att som lärare ha en god relation 

med både hemmet och eleven samt låta dem komma till tals angående skolsituationen är också 

framgångsfaktorer för att eleven ska känna sig inkluderad. 

 

Genom att intervjua en lärare i USA kom Reiber och McLaughlin (2004) fram till en rad 

anpassningar av lärmiljöer för elever med koncentrationssvårigheter. Den åtgärd som läraren 
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förespråkade mest var att fokusera på att bygga en god relation med eleverna. Detta skedde 

genom att ge omedelbar feedback när eleverna gjort något bra samt genom att använda 

belöningssystem, där belöningen var bestämd i förväg. Men eftersom alla elever är olika krävs 

det olika sorters feedback och belöningssystem. 

 

I en forskningsrapport, som de amerikanska forskarna DuPaul, Weyandt och Janusis (2011) har 

genomfört, tas det upp att tidiga insatser och hjälp till ett bättre beteende är de mest effektiva 

åtgärderna för elever med stora koncentrationssvårigheter. Minskning av uppgifterna, gällande 

både längd och innehåll, är också en stödinsats som tas upp samt att ge eleven beröm efter 

genomförd uppgift. Positiv förstärkning genom återkoppling från läraren samt symbolisk 

belöning är enligt forskarna de effektivaste metoderna. Om eleven gör något bra, belönas denne 

med poäng och om eleven gör något negativt, förloras poäng. På så sätt kan eleven tjäna ihop 

till en i förväg bestämd belöning, exempelvis en uppskattad aktivitet. 

 

Rowe (2009) presenterar i en studie som genomförts i USA, olika anpassningar som lärare kan 

använda sig av för att elever med koncentrationssvårigheter ska klara av klassrumssituationen 

på ett bra sätt. Att placera eleven vid ett eget bord och inte i närheten av till exempel en 

dataskärm är en strategi. Uppgifter bör även ges i små delar då en för stor uppgift kan verka 

övermäktig för eleven. Avslutningsvis nämner Rowe att feedback ska ges omedelbart och vara 

tydlig, specifik och kopplad till önskat beteende. 

 

I en amerikansk fallstudie av Korinek och deFur (2016), där en lärare och en speciallärare 

medverkade, tas en rad exempel med effektiva hjälpmedel upp för att elever med 

koncentrationssvårigheter ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. Användbara 

metoder som nämns är att hjälpa eleven vid övergångar av olika aktiviteter, bryta ner 

arbetsuppgifter genom att exempelvis göra checklistor, ha tydliga förväntningar på eleverna, ha 

tydliga regler och rutiner samt ge positiv feedback. Det är även bra att lära eleven ta eget ansvar 

över sitt skolarbete genom att träna eleven på att göra egna val, sätta upp mål för att kunna 

slutföra en uppgift samt att utvärdera hur det går. En annan sak som framgår i artikeln är att 

undersöka om det behövs göras förändringar i elevens miljö i stället för att försöka ändra på 

elevens beteende. De poängterar även vikten av att lärarna diskuterar olika strategier och 

metoder i arbetslagen för att kunna lära av varandra. 

 

Forskningen om stödinsatser och inkludering av elever med koncentrationssvårigheter 

innehåller råd och rekommendationer. Några exempel på vanligt förekommande stödinsatser 

som anses välfungerande för elever med koncentrationssvårigheter är god struktur, 

förhållningssätt, positiv feedback och belöning. 
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Betydelsefulla stödinsatser i den fysiska lärmiljön för elever med koncentrations-

svårigheter 

 

En observationsstudie har genomförts i Sverige av Tufvesson (2007) där över 200 lärare, 

assistenter och personal från habiliteringen deltog. Författaren använde sig av fyra olika 

empiriska studier för att identifiera vilka faktorer i klassrummet som kan bidra till respektive 

hindra koncentration. Tufvesson kom fram till att en egen, fast plats i klassrummet ökar elevens 

känsla av trygghet samt att stängda lådor och dold förvaring av material ger eleven en större 

möjlighet att hålla koncentrationen uppe. Studien visar även att fler än en dörr in till 

klassrummet, för många fönster, utsikt mot skolgården, för mycket bakgrundsljud, stora 

klassrum samt stora klasser är faktorer som kan ha negativ påverkan för elevernas 

koncentrationsnivå. Däremot visade det sig att en positiv faktor var att kunna se ut genom ett 

fönster där eleven kunde se olika byggnader. 

 

I en litteraturstudie av den amerikanske forskaren Carbone (2001) framkom det att elevens 

placering i klassrummet är betydelsefull för en elev med koncentrationssvårigheter. Carbone 

anser även att en bra möblering är att placera eleverna enskilt en och en i rader. En elev med 

koncentrationssvårigheter bör enligt Carbone sitta längst fram nära lärarens skrivbord och helst 

på en kant. Eleven ska inte sitta vid fönstret eller nära störande inventarier, men kan med fördel 

placeras bredvid en annan elev som inte har koncentrationssvårigheter eller ett störande 

beteende. Det gäller även att som lärare hjälpa eleven hålla arbetsplatsen ren från material som 

inte används och med fördel kan en mjuk och bekväm stolsits erbjudas. Carbone anser därför 

att elevens material ska förvaras i ett fack i anslutning till elevens plats, för att eleven ska slippa 

hålla ordning på sin arbetsplats. Ytterligare sätt att organisera elevens material kan vara att 

färga mappar och böcker så det överensstämmer med ett färgkodat schema, så eleven vet vad 

som tillhör vilket ämne. I studien framkommer även att det är en fördel att skapa en alternativ 

arbetsplats så eleven kan gå undan om behov finns. Carbone anser också att en elev med 

koncentrationssvårigheter har lätt att dra uppmärksamheten till nya, oväntade saker i 

omgivningen. Detta kan leda till att lärarens färgglada tröja är mer störande än en brummande 

fläkt som alltid är igång. 

 

Ytterligare en annan amerikansk litteraturstudie, som är utförd av Reid (1999), tar upp olika 

strategier som lärare kan tänka på i klassrummet för att underlätta för elever med 

koncentrationssvårigheter. Reid menar att det är till stor hjälp att ge eleven ett tydligt schema 

över skoldagen. När läraren ger instruktioner till eleven runt en arbetsuppgift är det bra att dela 

upp dessa och att inte ge fler än två instruktionssteg åt gången. Är instruktionerna dessutom 

korta och tydliga är det enklare för eleven att komma igång. Reid anser även att läraren bör 

kontrollera att eleven förstår vad som ska utföras med jämna mellanrum. Att se till att 

arbetsmaterialet utgår från elevens kunskapsnivå är även det en viktig faktor. Ett tips Reid ger 

är att låta eleven få arbeta med några uppgifter i taget, för att eleven ska få känna att denne blir 

klar med det läraren förväntar sig. Vad gäller placeringen i klassrummet anser Reid att en elev 

med koncentrationssvårigheter ska placeras nära läraren och inte där det är mycket spring. 
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Detta för att skapa lugn och ro vilket kan främja koncentrationen. Att ha en extra arbetsplats i 

klassrummet dit eleven kan gå om den vill vara ensam är också att föredra, med fördel kan det 

även placeras ett ståbord där. 

 

Forskningen om fysisk lärmiljö och elever med koncentrationssvårigheter innehåller en mängd 

olika förslag på stödinsatser, det vill säga hur den ska anpassas och utformas. Några exempel 

på vanligt förekommande betydelsefulla faktorer i den fysiska lärmiljön för elever med 

koncentrationssvårigheter är den genomtänkta placeringen, minskade syn- och ljudintryck, 

struktur gällande elevens material, tydligt schema samt förtydligande av instruktioner. Vissa 

råd motsäger varandra som exempel var eleven bäst placeras i klassrummet. Det kan bero på att 

elever är olika, men också på att undervisningen läggs upp på olika sätt, som eget arbete eller 

katederundervisning. 

 

Teoretiskt ramverk 

 

En teori är ett påstående eller ett försök till en förklaring av någonting. Vi har valt att utgå från 

den bioekologiska utvecklingsteorin som Bronfenbrenner (1994) började utveckla under 1970-

talet. Den handlar om vad som påverkar barns utveckling. Teorin har sedan genomgått 

justeringar under åren som följt. Bronfenbrenners teori grundar sig på att barnet befinner sig i 

centrum och omges av flera olika system (biosystem, mikrosystem, mesosystem, exosystem, 

makrosystem och kronosystem) som ingår i varandra som ryska dockor. Vi har valt att använda 

oss av Bronfenbrenners teori då den utgår från barnet och eftersom miljön har en stor betydelse 

i teorin och anses påverka barnets utveckling. Vi belyser i vår studie elevens lärmiljö och hur 

den kan underlätta elevens kunskapsinhämtning och lärande. En förståelse för hur elevens miljö 

och verklighet ser ut gör att läraren kan hjälpa eleven om svårigheter uppstår, på ett bättre sätt. 

 

Biosystemet är synonymt med eleven som person, det vill säga dess förmågor, intressen och 

svårigheter. Mikrosystemet innefattar hemmet, familjen, förskolan, skolan och fritids för 

eleven. Mesosystemet innefattar samarbeten mellan mikromiljöer exempelvis mellan hem och 

skola. Exosystemet innefattar det som påverkar eleven i närmiljön, exempelvis hur föräldrarnas 

jobbsituation ser ut. Makrosystemet är övergripande och innehåller olika nationella lagar, 

förordningar, skolsystem, religioner och kulturer. Kronosystemet är tiden och hur den påverkar 

elevens utveckling och händelser i alla de olika systemen. Det blir som en tredje dimension av 

systembeskrivningarna. En illustration av modellen finns i figur 1. 
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Figur 1. Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsteori. Fritt illustrerad av Anna Persson och 

Camilla Morelius, utifrån Bronfenbrenner (1994); Jakobsson och Nilsson (2011); Lundqvist 

(2016); Sandberg (2012). 

 

Sandberg (2012) skriver om Bronfenbrenners teori och hon tar upp att elevers lärande och 

utveckling påverkas både av yttre och inre faktorer. Utifrån teorin, tolkar Sandberg att 

övergångar från ett mikrosystem till ett annat, exempelvis skolbyten eller stadieövergångar, kan 

medföra konsekvenser för elevers utveckling. Även Lundqvist (2016) använder 

Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsteori i studier om stödbehov, stödinsatser, 

inkludering och utbildningsvägar. Lundqvist ser vikten av att studera de olika processer som 

sker i elevens mikrosystem, för att på så sätt få en ökad förståelse av elevens utveckling. 

Jakobsson och Nilsson (2011) skriver att Bronfenbrenner ansåg att eleven förstår sin verklighet 

i samspel med miljön och att de biologiska och miljömässiga förutsättningarna är viktiga att 

studera. Därför bör ett stort fokus ligga på samspelet mellan biologiska och sociala faktorer, 

samt processer och tiden som går. 

  

tid 
KRONOSYSTEM 

MIKROSYSTEM 

MESOSYSTEM 

BIOSYSTEM 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syfte 

 

Syftet med den här studien är att undersöka några lärares uppfattningar om och erfarenheter av 

stödinsatser som de anser vara välfungerande för elever med koncentrationssvårigheter i 

grundskolan. Ett särskilt fokus ges välfungerande stödinsatser som kan relateras till den fysiska 

lärmiljöns utformning i vilken undervisning av elever med koncentrationssvårigheter sker. 

 

Frågeställningar 

 

1. Vad lägger lärarna in i begreppet koncentrationssvårigheter? 

2. Vad kan, enligt lärarna, orsaka koncentrationssvårigheter? 

3. Vilka stödinsatser anses elever med koncentrationssvårigheter behöva för att kunna delta i 

klassrumsundervisning, enligt lärarna? 
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Metod 
 

Metoden inleds med att forskningsansatsen beskrivs och hur urvalet skett. Som 

datainsamlingsmetod har vi använt oss av fokusgruppsamtal. Vidare går vi igenom 

genomförandet och analysen av våra fokusgruppsamtal. Vi redogör slutligen för de etiska 

aspekter som är viktiga för vår studie och datainsamling. 

 

Forskningsansats 

 

Vår studie utgår från den kvalitativa forskningsansatsen. Med en kvalitativ forskningsansats 

menas enligt Bryman (2011), att en studie utgår från deltagarnas perspektiv, exempelvis vad 

lärare anser vara betydelsefullt och välfungerande. För som Backman (2016) skriver, ska 

forskarens intresse vara riktat mot individen i kvalitativa studier, i vårt fall lärarna, och hur de 

uppfattar något i sin verklighet. På så sätt kan förståelsen för lärarnas uppfattningar och 

erfarenheter öka. 

 

Urval och Samtyckesprocess 

 

Urval 

 

Studien är utförd med hjälp av fokusgrupper på tre grundskolor i mellersta Sverige, där vårt 

mål var att varje fokusgrupp skulle innehålla 4-5 lärare (bilaga 1). Urvalet av lärarna byggde på 

frivillighet. 

 

Vi kontaktade rektorer på tre grundskolor och fick deras medgivande om att informera alla 

lärare om vår studie. De lärare som kände sig intresserade av att delta uppmanades att ta 

kontakt med oss. Vi har använt oss av ett målinriktat urval vad gäller skolor, då vi har valt 

skolor som vi trodde kunde vara intresserade av vårt undersökningsområde (Bryman, 2011). 

Den första skolan är en tvåparallellig F-6 skola (fokusgrupp 1), den andra skolan är en 

fyrparallellig 6-9 skola (fokusgrupp 2) och skola tre är en tvåparallellig F-9 skola (fokusgrupp 3 

och 4). 

 

Respondenternas ålder, kön eller antal år i läraryrket har inte haft någon betydelse i vår studie. 

Ett kriterium var däremot att lärarna hade lärarexamen och undervisade elever i någon av 

årskurserna 1 till 6. Att ha homogena grupper är enligt Hylander (1998) och Wibeck (2010) 

viktigt för att få till givande diskussioner för alla, också för forskare. Vi utgick från de 

rekommendationer som Wibeck skriver om, att antalet respondenter i en fokusgrupp bör bestå 

av 4-6 personer. Här fick vi tyvärr bortfall i fokusgrupp 2, 3 och 4 (tabell 1 och 2). Wibeck 

menar vidare att antal fokusgrupper beror på studiens storlek: Fyra fokusgrupper var det som 

ansågs lämpligt och hanns med i denna studie. 
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Samtyckesprocess och etiska aspekter gällande samtycken 

 

Vi författade en samtyckesblankett (bilaga 2) som varje respondent fick ta del av, godkänna 

och skriva under. Blanketten lämnades in före det första samtalstillfället. I blanketten behandlas 

olika etiska begrepp, som avidentifiering och konfidentitet. Allt material från fokusgruppen 

kommer att behandlas konfidentiellt och medlemmarna kommer att avidentifieras. 

Respondenterna kan när som helst under processens gång, ända fram till publicering, välja att 

avbryta deltagandet i denna studie utan att behöva ge oss en förklaring (Vetenskapsrådet, 

2011). 

 

Datainsamlingsmetod – fokusgruppsamtal 

 

Fokusgruppssamtal är av fenomenografisk karaktär där varierande uppfattningar om ett 

fenomen undersöks (Dahlgren & Johansson, 2015). Vi var intresserade av att beskriva och 

analysera lärares uppfattningar, tankar och erfarenheter kring vilka välfungerande stödinsatser 

som de ger elever med koncentrationssvårigheter, särskilt när det gäller den fysiska lärmiljön. 

”En uppfattning är således ett sätt att förstå något eller ett sätt att erfara något” (Dahlgren & 

Johansson, s. 162). Målet med samtalen var att, som Kvale och Brinkmann (2014) skriver, 

diskutera kring respondenternas olika uppfattningar utan att för den skull hamna i samförstånd 

eller lösa olika problem. Vi var intresserade att ta del av en variation av uppfattningar. 

Fokusgrupperna blev således en lärandegrupp, där medlemmarna i grupperna fick nya 

infallsvinklar, synsätt och kunskap kanske utan att de var medvetna om det. Även Hylander 

(1998) och Wibeck (2010) skriver att målet för deltagarna är att utbyta förslag, åsikter och 

värderingar med varandra. För oss som forskare var själva innehållet i diskussionen det 

intressanta. Enligt Fejes och Thornberg (2015) är det av stor vikt att samtalen spelas in och 

sedan transkriberas så fort som möjligt, vilket vi gjorde. 

 

Tillförlitlighet 

 

För att vi ska kunna säkra kvaliteten och därmed tillförlitligheten av vårt småskaliga 

forskningsprojekt måste vi vara medvetna om validiteten och generaliserbarheten under hela  

forskningsprocessen (Gustavsson, 2004). 

 

Validiteten är ett mått på hur trovärdigt vårt resultat är. För att veta detta behöver vi, enligt 

Bryman (2011), säkerställa att resultatet reflekterar vad respondenterna sagt under 

fokusgruppsamtalen. Ett sätt för oss att säkra validiteten var att i direkt anslutning efter 

samtalen transkribera dem. Ytterligare ett sätt för oss att öka validiteten var att våra samtal 

utgått från vårt syfte och frågeställningar. Dessutom har vi varit noga med hur tillförlitligt vi 

har analyserat våra resultat. Vi har lyssnat igenom samtalen flera gånger för att vara säkra på att 

vi inte missat någon detalj. Eftersom vi genomfört samtal på olika håll, har vi även lyssnat och 

läst igenom varandras samtal och transkriberingar Gustavsson (2004). För att öka 

tillförlitligheten ytterligare har vi även varit noga när vi i metoddelen förklarat hur 
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fokusgruppsamtalen genomfördes. Vad gäller studiens generaliserbarhet, är vi i likhet med vad 

Dahlgren och Johansson (2015) skriver, medvetna om att vi genom våra fokusgruppsamtal inte 

kan dra generella slutsatser om uppfattade välfungerande stödinsatser. Detta eftersom vi valt att 

enbart genomföra våra samtal på tre olika grundskolor. Om vi, vid ett senare tillfälle, utökar vår 

studie genom att fråga fler lärare på flera skolor, kan vår analys och våra slutsatser kring ämnet 

ändras. 

 

Genomförande av fokusgruppsamtal 

 

Fokusgrupper kan användas både som den enda metoden eller som en av flera enligt Wibeck 

(2010). Vi har i vårt småskaliga forskningsprojekt valt att endast använda fokusgrupper som 

datainsamlingsmetod. Varje fokusgrupp träffades vid två tillfällen, de kallas för del 1 och del 2. 

 

För att samtalen ska genomföras så smidigt som möjligt menar Dahlin-Ivanoff (2015) att det är 

bra att samtalsledaren har ett genomtänkt upplägg. Vårt upplägg för fokusgruppsamtalen går att 

läsa i bilaga 3. Att hälsa deltagarna välkomna i en lugn och bekant miljö, låta alla presentera 

sig, berätta om syftet med studien samt gå igenom praktisk information är ett framgångsrikt 

koncept. Dahlin-Ivanoff hävdar även att forskarens frågor kring de olika teman som finns, ska 

inspirera deltagarna till diskussion genom att vara tydliga och intressanta för gruppen. Vi valde 

därför att låta våra fokusgruppsamtal vara halv-strukturerade och tematiska där frågor som 

exempelvis ”Hur menar du då?”, ”Kan du utveckla?” är vanliga. Fejes och Thornberg (2015) 

uppmanar intervjuaren att nicka och ”humma” för att på så sätt uppmuntra och visa intresse för 

det som diskuteras. Upplägget och redovisningen av alla fokusgruppssamtal visas i tabell 1 och 

2. 

 

Fokusgruppssamtal del 1 

 

Samtalen, som pågick i cirka 45 minuter började med att vi gick igenom samtyckesbrevet 

(bilaga 2) och riktlinjerna (bilaga 4) för samtalet, presenterade oss själva och syftet med vårt 

småskaliga forskningsprojekt. Därefter fick lärarna berätta kort om sig själva, vilken/vilka 

årskurser de undervisar i samt undervisningsämnen. Diskussionen startade med att vi frågade 

vad de anser att begreppet koncentrationssvårigheter innebär. Sedan ledde vi in diskussionen på 

deras uppfattningar om vad som kan orsaka koncentrationssvårigheter för elever i ett klassrum. 

Nästa ämne vi pratade om var stödinsatser i största allmänhet samt vilka för- och nackdelar 

respondenterna anser att det finns kring dessa. Vi ville även komma åt lärarnas syn på arbetet 

med stödinsatser för att främja delaktighet och lärande för elever med 

koncentrationssvårigheter. Här ville vi komma åt exempel och detaljer från lärarna. Samtalen 

avslutades med att vi berättade om syftet med nästa träff, som handlade om den fysiska 

lärmiljön kring elever med koncentrationssvårigheter. Vi bad lärarna att ta med sig några 

exempel på hur de arbetar, har arbetat eller önskar arbeta med fysiska stödinsatser i 

klassrummets lärmiljö för att främja lärandet och delaktigheten för elever med 

koncentrationssvårigheter. Med den fysiska lärmiljön menar vi här: 



22 

 

1. Klassrummets utformning (möbler, gardiner och väggar). 

2. Ordning och reda (elevernas respektive klassrummets material). 

3. Elevernas placering i klassrummet. 

 

Tabell 1. Redovisning av fokusgruppsamtalen del 1, datum, deltagande lärare och samtalslängd 

 

Fokusgrupp del 1 Datum Deltagande lärare Samtalslängd 

Grupp 1 2017-01-31 1, 2 och 3 48 minuter 

Grupp 2 2017-02-09 4, 5, 6 och 7 53 minuter 

Grupp 3 2017-01-26 9, 10, 11 och 12  52 minuter 

Grupp 4 2017-01-30 13, 14, 15 och 16 50 minuter 

        
 

Notera. I Grupp 2 gick lärare 7 till rektor sista 20 minuterna av samtalet. I Grupp 3 var lärare 8 sjuk. 

 

Fokusgruppssamtal del 2 

 

Vi startade med att återigen gå igenom riktlinjerna för samtalen (bilaga 4). Därefter följde en 

kort summering från första tillfället. Här fick respondenterna självklart flika in för att tillägga 

eller ändra någonting. Diskussionen började med att lärarna delgav sina exempel på 

stödinsatser utifrån den fysiska lärmiljön för elever med koncentrationssvårigheter. Fokus låg 

på att ge varandra tips och idéer samt utbyta erfarenheter. Även dessa samtal pågick i ungefär 

45 minuter. Avslutningsvis tackade vi för att de ville delta i vårt projekt samt påminde om 

innebörden av samtyckesblanketten de skrev på inför första samtalet.  

 

Tabell 2. Redovisning av fokusgruppsamtalen del 2, datum, deltagande lärare och samtalslängd 

 

Fokusgrupp del 2 Datum Deltagande lärare Samtalslängd 

Grupp 1 2017-02-14 1, 2 och 3 67 minuter 

Grupp 2 2017-02-23 4, 5, 6 och 7 39 minuter 

Grupp 3 2017-02-16 8, 9, 10, 11 och 12  44 minuter 

Grupp 4 2017-02-20 14, 15 och 16 42 minuter 

        
 

Notera. I Grupp 3 gick lärare 10 ut från samtalet 15 minuter för att prata med en förälder . I Grupp 4 var 

lärare 13 sjuk. 
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Analys av fokusgruppsamtal 

 

Det finns flera olika analysmodeller för att analysera ett fokusgruppsamtal. Vi har valt att 

använda oss av det som Wibeck (2010) kallar för innehållsanalys. Eftersom forskningsfrågan 

styr analysen måste vi vara väl medvetna om studiens syfte under hela analysen. Görs studien, 

som i vårt fall, av fler än en person ska materialet bearbetas tillsammans. Vi började med att 

göra en sammanställning av alla samtal, där fokus låg på genomläsningar, att identifiera och 

dela in det som sagts i olika teman. Eftersom samtalen genomfördes i grupp, är det relevant för 

vår analys vad gruppen säger, inte vad den enskilde läraren har för uppfattningar. För att vi 

verkligen skulle få med allt läste vi igenom våra transkriberingar flertalet gånger. Materialet 

delades sedan upp utifrån frågorna för att vi skulle kunna utläsa vilka olika teman som fanns. 

Frågorna som vi ställde oss var följande: Vad la lärarna in i begreppet 

koncentrationssvårigheter? Vad kunde enligt lärarna orsaka koncentrationssvårigheter? Vilka 

stödinsatser ansågs elever med koncentrationssvårigheter behöva för att kunna delta i 

klassrumsundervisning? Vi skapade sedan teman under några av dessa frågor. Det är viktigt att 

vi skildrar den verklighet som våra respondenter upplever samt att vi är noggranna. Resultaten 

av vår analys ska vara tydligt förankrad i vårt insamlade datamaterial och innehåller därför 

många exempel och även några citat från lärarna. 

 

Resultatet presenteras i punktlistor. Dessa utgör inte enbart uppräkningar utan de speglar våra 

frågeställningar och teman. Punkterna innehåller exempel på det som sades under samtalen. 

Punktlistorna är grupperade i fallande ordning där individen, eleven, står överst för att sedan 

övergå till gruppen och avslutas med organisationen. Vi har även valt ut några passande citat 

från samtalen men vi redovisar inte vilka lärare som står för citaten, då detta inte är relevant i 

vårt resultat. 

 

Etiska riktlinjer 

 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra huvudkrav som ska tas hänsyn till i forskning. Det 

första är informationskravet vilket innebär att vi har skyldighet att informera samtliga deltagare 

i vår studie om syftet med vårt projekt samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. 

Vidare måste vi informera om att deras deltagande är frivilligt. I den här studien uppfylldes 

informationskravet genom att vi informerade deltagarna om de villkor som gällde, dels 

muntligt men även skriftligt genom samtyckesbrevet (bilaga 2). Det andra är samtyckeskravet 

som avser att forskare måste få deltagares samtycke. Här använde vi oss också av 

samtyckesbrevet som alla deltagare i fokusgrupperna fått innan vi påbörjade första samtalet. 

Det var även av yttersta vikt att deltagarna fick veta att de, när som helst under arbetets gång, 

kunde avbryta sin medverkan utan att lämna någon förklaring eller negativ konsekvens. Sedan 

finns ett konfidentialitetskrav som betyder att alla lärare som deltar i vår studie ska 

avidentifieras på ett sätt så att ingen kan kännas igen. Allt material som spelades in, 

transkriberades och analyserades förvaras på ett sådant sätt så att ingen utomstående kan 

komma åt materialet. Det sista kravet är nyttjandekravet. Det insamlade materialet kommer inte 
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att användas i något annat syfte eller av någon annan än oss. Deltagarna informerades om att de 

får ta del av vår rapport och de resultat vi kommit fram till när rapporten är färdig. 
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Resultat 

 

Resultatet inleds med att vi redovisar lärarnas uppfattningar om begreppet 

koncentrationssvårigheter och vad som kan orsaka dessa. Därefter redovisas lärarnas 

erfarenheter av välfungerande stödinsatser för elever med koncentrationssvårigheter. 

 

Begreppet koncentrationssvårigheter 

 

Det lärarna, under våra samtal, la in i begreppet koncentrationssvårigheter var följande: 

 

 Svårigheter med kroppskontroll, exempelvis svårt att sitta still. 

 Svårigheter med fokusering och uppmärksamhet, exempelvis svårigheter att ta till sig 

instruktioner och starta upp ett arbete; svårigheter att hålla ordning, både på sig själv 

och sina egna saker; att lätt bli distraherad av yttre och inre stimuli och svårigheter att 

fokusera på en uppgift. 

 Svårigheter med att hantera sin impulskontroll, exempelvis att kunna behärska sig 

och/eller behålla tankar och idéer för sig själv. 

 Känsla av otrygghet, exempelvis att inte veta vad som ska hända under skoldagen. 

 Svårigheter med att lära och behov av stöd för att kunna lära, exempelvis anses de 

elever som har koncentrationssvårigheter behöva stöd för att nå målen i skolan. 

 Det behövs ingen diagnos för att ha koncentrationssvårigheter. 
 

Koncentrationssvårigheter kan betyda många olika saker enligt lärarna. I begreppet 

koncentrationssvårigheter la lärarna in svårigheter med att kontrollera kroppen, fokusering, 

uppmärksamhet, impulskontroll, otrygghet, inlärningssvårigheter och stödbehov. Lärarna var 

eniga om att det inte krävs en diagnos för att en elev ska kallas för en elev med 

koncentrationssvårigheter. En lärare sa: ”För mig handlar det om ett ganska vitt begrepp, här 

innefattas många elever. Dels elever som har svårigheter med impulskontroll, egenkontroll 

alltså disciplin, att kunna behärska sig, sina tankar och sina idéer som man kanske får.” Det 

lärarna la in i begreppet kan kopplas till biosystemet och individen, exempelvis svårigheter att 

lära, samt till mikrosystemet, lärmiljön och organisationen exempelvis att inte få information 

om skoldagen. 

 

Orsaker till koncentrationssvårigheter 

 

Lärarna beskrev en mängd olika saker gällande vad som kan orsaka koncentrationssvårigheter 

för eleven i ett klassrum. Orsakerna var följande: 

 

 Yttre stimuli, exempelvis någon tappar en penna, en händelse utanför fönstret, mobiler, 

kompisar, musik, ljud, rörelser, beröringar, blöta kläder, elever gör olika saker samtidigt 

och sena ankomster. 
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 Inre stimuli, exempelvis motivation för andra saker och egna tankar, svårt att vänta på 

sin tur, tankar om vad som hände på rasten, personliga bekymmer, stress, ilska och 

hunger. 

 Dåligt självförtroende och känsla av otrygghet, exempelvis elevens osäkerhet runt en 

uppgift eller ett upplägg, instruktioner; svårt att komma igång; krav på sig själv, oro 

över var man ska vara, med vem, hur lång tid; förflyttningar och kunskapsluckor. 

 Genetik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis arv, hjärnskada, 

alkohol under graviditet och ADHD. 

 Stödinsatser som sätts in för sent eller som inte tas emot, exempelvis att nyanlända 

elever inte får hjälp i tid och att föräldrar inte tar emot den hjälp som erbjuds utan 

skyller på språksvårigheter. 

 Frånvaro som ökar, exempelvis kan elever som tar ledigt ofta eller som är hemmasittare 

visa koncentrationssvårigheter när eleverna kommer tillbaka till skolan. 

 Hemmiljön, exempelvis konflikter i familjen, splittring av familjer, för lite sömn, dålig 

kost, vara mycket själv hemma, att ha långt till skolan, att komma tidigt till skolan 

och/eller vara kvar sent, skolan är inte det viktigaste för eleven/familjen, traumatiska 

händelser samt otillräckliga regler och ramar. 

 Upplägget på undervisningen, exempelvis dålig struktur över skoldagen eller lektionen, 

långa genomgångar, läraren förklarar igen på samma sätt, otydligt ledarskap och långa 

arbetspass utan paus. 

 Lärarens förväntningar och planering, exempelvis för lätt eller för svår uppgift och 

otydlighet kring elevens arbetsuppgift. 

 Gruppens sammansättning: Exempelvis om många elever med svårigheter placeras i 

samma klass. 

 Informationsflödet har blivit större eftersom mobiler och läsplattor används vilket kan 

medföra många intryck; skolan är inte enda vägen att lära sig saker. 
 

Yttre stimuli, såsom ljud och rörelse i mikrosystem, nämndes i alla grupper som en avgörande 

faktor till att koncentrationssvårigheter kan uppstå. Många av lärarna såg det som att det är 

eleven själv som är orsaken till att svårigheterna finns eftersom de inte kan hantera dessa 

stimuli. Inre stimuli, såsom motivation hos eleven själv samt tankar på saker som händer/hänt i 

hemmet, sågs också som två möjliga orsaker. Både inre och yttre påverkan (biosystem och 

mikrosystem) som beskrivs i Bronfenbrenners bioekologiska utvecklingsteori kan påverka och 

är avgörande för elevens utveckling. Lärarna föreföll medvetna om att upplägget på 

undervisningen har stor betydelse för hur länge eleven kan hålla koncentrationen och att elever 

blir påverkade av olika stimuli och omständigheter. En lärare utryckte att både yttre och inre 

stimuli kan påverka koncentrationen: ”Visuellt, men också inre, tänker jag. Det kan ju vara 

bekymmer, eller någonting annat, någonting roligt, som har hänt eller som man tänker ska 

hända…både yttre och inre.” En annan uppfattning som framkom under samtalen var följande: 

”Det är viktigt att, det är ganska brett också, det kanske är fler som har olika svårigheter att 

koncentrera sig, och att olika elever blir påverkade av olika saker, man måste tänka till, det 

gäller inte samma för alla elever.” Den uppfattningen visar att lärarna i vår studie är medvetna 
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om att elever är olika och att lärarna behöver använda sig av olika stödinsatser. Det fanns även 

många andra orsaker såsom att eleven kan ha dåligt självförtroende, genetisk påverkan, 

problematik i hemmiljön och svårigheter att ta emot de stödinsatser som erbjuds. 

Gruppsammansättningen samt lärarens förväntningar kan också vara bidragande orsaker till att 

koncentrationssvårigheter uppstår. 

 

Stödinsatser 

 

Stödinsatser till elev och lärare 

 

Det framkom tydligt i samtalen att det erbjöds många olika stödinsatser till elever som har svårt 

med koncentrationen. De var följande och kunde delas upp i två olika teman: (1) Stödinsatser 

som relateras till eleven; och (2) stödinsatser som relateras till lärare och indirekt till eleven: 

 

Stödinsatser som relateras till eleven – Tema 1 

 Individuella anpassningar, exempelvis tydlig struktur, tydliga förväntningar, språkligt 

stöd, bildstöd, beting (ett förutbestämt mål som ska uppnås inom en given tid), given 

tågordning av lektionen (1, 2, paus och 3), arbetsschema, hjälp till medvetenhet, komma 

innan lektionen/få gå först, elevens material i närheten av läraren, hörselkåpor, 

stressbollar, timstock, gå ifrån och arbeta eller paus vid behov, sköta all pennvässning 

eller ha en liten whiteboardtavla på sin bänk där läraren kan skriva/rita vad som ska 

göras. 

 Små minneslappar som är klistrade på elevernas bänkar och gemsamma tavla som kan 

hjälpa eleven att komma ihåg olika tider och saker. 

 Användning av belöningssystem, exempelvis delmål som ger belöning och leder till 

något positivt. 

 Att arbeta med förstärkning, exempelvis bekräftelse, omedelbar positiv feedback samt 

att ignorera oönskat beteende. 

 Försiktig beröring på axel eller rygg/massage av axlar från lärare till elev för att till 

exempel lugna eleven så att han/hon orkar arbeta lite till. 
 

Stödinsatser som relateras till lärare och indirekt till eleven – Tema 2 

 Lärarens förhållningssätt, exempelvis se elevens signaler på att något är svårt och att 

bryta i tid, förbereda eleven på en förändring, till exempel byte av lektion eller att en 

vikarie ska undervisa klassen. 

 Göra eleven delaktig vad gäller planering och utvärdering av sina egna stödinsatser. 

 Läraren bör undvika kläder och smycken som eleven kan uppleva störande eftersom 

läraren är en del av den fysiska lärmiljön. 

 Organisera undervisningen, exempelvis att arbeta ämnesövergripande, skapa en röd 

tråd, lektionsupplägg, tydlighet, arbeta i korta intervaller, få valmöjligheter, tydliga 

rutiner och regler samt byte av arbetsuppgifter under lektionen. 
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 Läromedel som väljs ut av läraren bör ha tydlig layout. Det är bättre att erbjuda en bok 

som eleven skriver i direkt än att ha läsebok plus skrivblock. 

 Med kopierat material (som alternativt till läromedel) är det lättare att sålla bort 

uppgifter och förstora uppgifterna till större format. 

 Att träna studieteknik med eleverna genom att exempelvis lösa en uppgift i grupp, par 

och/eller enskilt. 

 Att som lärare bygga goda relationer med eleven. Det kan ta lång tid att bygga upp goda 

relationer för någon med koncentrationssvårigheter. Att ha en helhetssyn över elevens 

hela skoldag är ett sätt att skapa trygghet.  

 Handledning och rådgivning till undervisande lärare av exempelvis specialpedagogen 

eller elevhälsoteamet. 

 Möjligheten att ha en mindre grupp utanför klassrummet med en annan pedagog än 

klassläraren. 

 Skapa lugn och ro i klassrummet. 

 Ett accepterande gruppklimat eftersom alla är olika. Träna på att ta emot beröm inför 

hela gruppen, vilket kan vara svårt. 
 

Det framkom att de allra flesta stödinsatser implementeras i mikrosystemet, då lärarna 

poängterade att undervisningen bör struktureras och organiseras väl för att tillgodose elevernas 

behov. En lärare sa: ”I och med att vi har fler och fler elever som har behov av stöd och 

struktur så måste vi ju också anpassa vårat sätt att jobba.” Ytterligare en uppfattning som sades 

var: ”Men det är ju ganska individuellt det beror på individen. Man har ju inte en bank som jag 

kör oavsett utan det måste jag ju anpassa efter varje barn.” En lärare pratade om vikten av att 

vara tydlig som lärare: ”Jag kan få ett barn som jag upplever har svårt att koncentrera sig om 

inte jag som ledare är tydlig. Väldigt personligt har jag upptäckt det, att det liksom har krävt 

bara ett ledarskap och tydlighet.” Vidare kom det fram att delaktighet, belöningar, lärares 

förhållningssätt, relationer, handledningar till lärare samt gruppens sammansättning ansågs vara 

viktiga faktorer vid utformandet av stödinsatser. Angående indirekta stödinsatser och 

handledning sa en lärare: ”Det bra att få de här auskultationerna av nån utifrån som säger så 

här: Varför gör du så där egentligen?” Gällande lagom höga krav berättade en lärare så här: 

”Att jobba med beting, jobba med en liten, alltså kort uppgift, så att dom känner att dom blir 

klara, för det kan jag uppleva. Dom känner känslan av att aldrig blir klar.” Vikten av att 

framhäva det som eleven gör bra, beskrevs så här: 

 

   När man gör någonting bra, att man får den bekräftelsen omedelbums. Det är väl det  

   som är så otroligt viktigt. Sen kanske det har varit fem dåliga saker, som jag som lärare  

   är tvungen att ignorera. För att när den braiga saken händer, då är det viktigt att jag är 

   där på en gång och berömmer och bekräftar. 

 

Fördelar med stödinsatser till elev och lärare 

 

Det lärarna upplevde som positivt med stödinsatserna till eleverna med 

koncentrationssvårigheter var följande: 
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 Att de främjar elevers uthållighet. 

 Att de underlättar elevernas lärande. 

 Att en resursperson kan ge avlastning till läraren och stödja eleven. Läraren blir inte 

ensam om att se elevens behov. 

 Välfungerande stödinsatser föder positiva och stolta elever. 

 En helhetssyn över elevens skoldag skapas när fritidspersonal även är resursperson till 

en elev. Resurspersonen kan även användas som stöd för hela klassen. 

 Dokumentation kan underlätta samarbeten med kollegor och föräldrar. Fördel om det 

finns en färdig mall för dokumentation.  

 Stödinsatser är en rättighet och kan bidra till att lärartätheten utökas.  

 

När lärarna reflekterade över det positiva med stödinsatser framhävdes styrkan i att 

dokumentera insatserna, bland annat för att underlätta samarbeten mellan skola och hem 

(mesosystemet). Att ha en helhetssyn och synliggöra stödet är också en fördel som framkom: 

 

   ...sen att upptäcka saker vad man kan göra eftersom…det kan vara saker man inte   
   tänkt på... Här på skolan har vi en lista- extra anpassningar, då kan man påminnas… 
   [dokumentet är] inte bara för mig utan även inför föräldrar inför samtal. 

 

Nackdelar med stödinsatser till elev och lärare 

 

Det lärarna upplevde som negativt med stödinsatserna till eleverna med 

koncentrationssvårigheter var följande: 

 

 Eleven kan utnyttja sitt stöd i negativ bemärkelse, exempelvis ha musik i hörlurar när 

det inte behövs eller använda mobilen när det inte behövs. 

 Eleven kan känna sig exkluderad i klassrummet när hon/han får stöd. Eleven kan då 

känna sig mindre värd och utpekad. 

 En elev med koncentrationssvårigheter får inte alltid rätt stöd. 

 Det kan vara svårt för läraren att hålla reda på de olika stödinsatser som eleverna har. 

Läraren kan då känna sig otillräcklig eller misslyckad i sin yrkesroll. Det kan också vara 

svårt att veta hur mycket hjälp och stöd elever behöver. 

 Det kan bli rörigt i klassrummet när eleven som är i behov av rörelsepauser tar dessa 

pauser eller när det är många vuxna i ett klassrum.  

 Stödet utgår inte alltid från elevens behov utan från organisationsnivå, exempelvis 

utifrån lärarnas schema och när det passar dem att erbjuda stöd. 

 Stödinsatser kan vara beroende av en viss personal och om personalen är sjuk 

försvinner stödet. 

 Det kan vara en lång process innan stödet sätts in, eleven får ofta misslyckas först. 

 Det är lätt att stödet blir statiskt. 

 Stödinsatser kan vara svåra att implementera, särskilt när de enbart riktar sig till en elev 

och har föreslagits av andra än läraren. Bättre och mer handledning önskas från 
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specialpedagog och elevhälsoteam. Handledningen upplevs för individinriktad och inte 

tillräckligt inriktad på lärmiljön. Det är svårt att göra rekommenderade stödinsatser när 

man samtidigt har hela klassen. 

 

Det framkom kritik gällande hur organisationen är uppbyggd utifrån elevernas 

koncentrationssvårigheter. En lärare uttryckte att stöd för en elev kan störa andra: ”Det kan bli 

rörigt om man låter barnet få ha sin paus och det barnet har rörelsebehov. Då kanske det stör ett 

barn som verkligen behöver ha lugn och ro.” Lärarna upplevde även det som negativt att det är 

en lång process innan stöd sätts in samt att stödet lätt blir statiskt (insatsen fortgår fast eleven 

inte längre är i behov av stödet), och/eller försvinner om personal är sjuk. För som en lärare sa: 

”Det som kan vara problemet är ju att det är ganska statiskt också. Har vi bestämt inför läsårets 

början att stödet ska ges… tenderar det ju att fastna i det hela läsåret.” Det framkom att lärarna 

vill och behöver mer handledning där diskussionerna handlar om den aktuella situationen i 

klassrummet och att de får dela sina tankar med hur de arbetar: ” Den som är experten är 

faktiskt den som är klasslärare… Handlederi, det handlar om att faktiskt lyssna in sig.” 

 

De fördelar och nackdelar som lärarna tar upp kan också kopplas till de stödinsatser som görs i 

den fysiska lärmiljön Både det positiva och det negativa angående stödinsatser går att relatera 

till Bronfenbrenners biosystem (de kan exempelvis påverka självbilden); mikrosystemet (de 

kan exempelvis vara svåra att implementera); mesosystemet (de kan exempelvis påverka 

samarbetet mellan skola och hem); exosystemet (de resurser som en skola får tilldelat av 

kommunen och de förutsättningar som lärare ges); makrosystemet, (rättigheter till stöd i lagar 

och nationella krav på elever) och kronosystemet, det vill säga tiden. Detta eftersom att lärarna 

tar upp stödinsatser som utgår från individen, att de implementeras i mikromiljöer och påverkas 

av de omständigheter och förändringar som sker över tid för en elev. 

 

Stödinsatser i den fysiska lärmiljön 

 

Ett särskilt fokus i studien är den fysiska lärmiljön. Vi frågade därför vad lärarna hade för 

uppfattningar och tankar om stödinsatser som tydligt kan relateras till den fysiska lärmiljön. 

 

Klassrummets fysiska lärmiljö 

 

Lärarna beskrev flera stödinsatser som kan kopplas till det fysiska i en lärmiljö, framför allt på 

utformningen av klassrummet vad gäller möbler, gardiner och väggar: 

 

 Ett samlingsbord behövs där mindre grupper kan bildas. Ett bord som kompletterar 

elevernas bänkar ger också möjligheter att variera elevers placeringar. 

 Möbler bör vara stoppade, bekväma, stabila, nya, hela och fräscha.  

 Undvika myshörnor och soffor eftersom det kan bli bråk om vem som ska sitta där. 

Skolan är en arbetsplats och inte ett mysrum. 

 Skapa lugn och harmoni genom att exempelvis ha en soffa, myshörna eller mattor. 
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 Använda ståbord för att skapa en ergonomisk variation. 

 Gardiner är okej om de fyller en funktion. De ska vara enfärgade eller ha ett svagt 

mönster och hängas upp så de är svåra att slita ner. 

 Dämpa ljudintryck genom att ha gardiner, mattor och möbeltassar. 

 Dämpa synintryck genom att inte ha trasigt material på väggarna. Väggarna ska vara 

hela och rena men undvik att det blir för kalt och sterilt. Undvik även skarpa färger på 

klassrummets väggar samt gör ett medvetet val av färg på whiteboardpennan. 

 Använd anslagstavlor för att sätta upp elevernas skolarbeten samt pedagogiska 

hjälpmedel som multiplikationstabellen och kartor. 

 Sätt gärna upp elevernas arbeten i korridoren i stället för i klassrummet, eftersom allt 

arbete ska ha en mottagare. 

 Hemklassrum är att föredra, det skapar trygghet och även en plats där eleven kan få vara 

på raster. 

 Bakgrundsmusik, rörelsepaus och sång kan skapa lugn bland eleverna. 

 Ett rum i anslutning till klassrummet, där eleven kan börja lektionen, för att sedan gå till 

hela klassen. Återvända till det egna rummet innan lektionen är slut samt vid eget 

arbete, för att ge eleverna förförståelse, efterarbete och reflektioner. 

 

Lärarna hade olika förslag på stödinsatser i lärmiljön, allt från klassrummets utformning till 

vilken färg på whiteboardpennan som bör användas. Några av förslagen är enkla och billiga att 

använda, andra är dyra och därmed svårare att utföra snabbt. Dessa förslag relateras till 

mikrosystemet. Ett förslag som framkom var: 

 

   ...om vi sen tänker på hjälpmedel... Om multiplikationstabellen hänger, finns där. Det 

   är inte så dumt det finns ju saker som är jättebra och då kan det vara en rörig affisch, 

   med hundra olika siffror… Dom som är hjälpta av att kika upp på en formel eller 

   nånting sånt…  Det är en trygghet om man kan titta på vad det nu är för information vi 

   kan ge på det sättet. 

 

Ett annat förslag lades fram så här: ”Jag tänker att mattor och gardiner, alltså tyger, är 

jätteviktigt, det dämpar ljudnivån så mycket, och jag tänker också kuddar och små tassar under 

stolar och bänkar, att om någon går och vässar pennan och drar ut stolen så låter det inte.” 

 

Ordning och reda i den fysiska lärmiljön 

 

Nästa fråga som diskuterades i fokusgrupperna utifrån elevernas lärmiljö var ordning och reda, 

vilket kan kopplas till mikrosystemet. Vi bad lärarna berätta om både elevernas respektive 

klassrummets material. De stödinsatser som kom upp presenteras som, (1) elevernas material 

och (2) klassrummets gemensamma material: 

 

Elevernas material 

 Bänkar, med lock är att föredra, där det mesta av elevernas material finns. Kan 

förhindra spring i klassrummet. 
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 När bord används som arbetsplats bör elevens material förvaras samlat på en hylla i 

närheten eller i ett närliggande skåp. 

 Elever kan ha egna färgpennor i sina bänkar eller dela med sin bänkkompis. Varje elev 

kan ha två blyertspennor så inte vässning sker hela tiden. Elevernas pennor kan även 

ligga i en låda i bänken då har eleven en egen pennvässare med behållare. Ett annat 

förslag är att en elev sköter allt vässande av pennor för att undvika att det blir rörigt. 

 Det är bra om alla elever har sina egna saxar, lim och färgpennor i bänken. Detta för att 

undvika spring. 

 Läraren kan med fördel ta hand om papper och böcker som används sällan. 

 Eleverna behöver regelbundet få städa och skapa ordning i sin bänk. 

 Använd mappar där allt är samlat för respektive ämne. Det kan medföra struktur. 

 Att eleverna vet var allt material finns kan skapa trygghet. 

 Använd en läxmapp med plastfickor i för respektive ämne. Det ska inte finnas något 

hinder för att göra läxan hemma, då det ofta kan vara lika rörigt där. 

 

Lärare hade många uppfattningar, tankar och erfarenheter om vad som ger ordning och reda för 

elever i klassrummet (mikromiljön). En lärare berättade: ”Det är inte så dumt som man har i 

ettan, man har allt i sin bänk. Vi har ju inte det utan det ska stå framme nånstans.” En annan 

lärare beskrev det så här: 

 

  Att inte eleven själv ska behöva hålla reda på pennor och sånt utan att man har materialet  

  nära till hands. För att har du koncentrationssvårigheter… Då har du förmodligen inte koll  

  på var du har dina grejor. Och då blir det ytterligare en faktor, att leta efter det. 

 

Klassrummets gemensamma material 

 Ett gemensamt schema på tavlan eller väggen med exempelvis färgkodning, bilder eller 

text anses kunna skapa ordning och reda. 

 Ett gemensamt schema över hela terminen där det skrivs in prov, lov och klämdagar kan 

skapa tydlighet. 

 Använd förvaringsskåp med dörrar, gärna med informationsskyltar, kan minska oreda i 

klassrummet. 

 Skapa lugn och ro i klassrummet genom att inte ha massa böcker och pärmar som ligger 

huller om buller. 

 Det måste få ligga en del material framme eftersom det pågår en process i klassrummet. 

 Ett önskemål är att det ska finns tekniska hjälpmedel på varje arbetsplats. 

 Det bör finnas tydliga och synliga ställen för plockmaterial, förbrukningsmaterial samt 

övrigt kontorsmaterial. 

 Klassrummet bör utformas på så sätt att köer och krockar undviks när material ska 

hämtas. 

 Skapa en inbjudande miljö som väcker nyfikenhet utan att det upplevs rörigt. 
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Även här såg vi att lärare uppfattar och tycker olika om ordning och reda. En uppfattning som 

framkom var: ”Grunden är liksom att ha ordning och reda och struktur på veckan. Jag tänker 

om man har gjort ett bildschema att barnen vet - det här kommer att hända idag… Det kan bidra 

till lugn.” Angående synintryck sa en lärare:” Jag tycker att det [materialet] ska vara tillgängligt 

men det är ju skönt om man inte ser allt hela tiden. Ibland kan det vara bra med skåp så man 

kan stänga in saker.” En annan lärare sa: ”Klart det blir stökigt... det pågår ju en process i våra 

klassrum.” 

 

Elevernas placering i den fysiska lärmiljön  

 

När det gällde elevernas placering i klassrummet, vilket diskuteras mycket, kom följande 

uppfattningar och tankar upp: 

 

 Placeringen bör vara genomtänkt och utgå från elevens behov. Placeringen kan därför 

ordnas så att elevens arbetsplats exempelvis kan vara långt fram, långt bak, mot en 

vägg, längst ner i ett hörn, inte vid ett fönster eller vid ett fönster. 

 Enskild placering kan vara bra med tanke på att eleverna då inte kan peta och störa 

varandra. Detta för att undvika oro i gruppen samtidigt som eleven får kontroll över sin 

egen plats i klassrummet. Det kan även vara bra att ha en tom bänk bredvid eleven där 

en vuxen kan sitta vid behov. 

 Förslagsvis kan pratiga elever med koncentrationssvårigheter placeras bredvid varandra 

för då stör de ingen annan. Ett annat förslag som nämndes är att placera lugna och tysta 

elever i närheten av en rörig elev för att skapa mer lugn. 

 En extra arbetsplats där eleven kan sätta sig för att få vara för sig själv kan medföra att 

eleven bibehåller sin koncentration längre. 

 Då skärmar och studiebås används kan det både underlätta och försvåra för eleven. Det 

är bra för avskärning men kan samtidigt upplevas som instängt. 

 Använd grupprum. vilket kan innebära större enskildhet och därmed medföra arbetsro. 

 Bestämda platser både vid samlingar och enskilt arbete. Det är viktigt att ha en plats där 

man hör hemma, det kan skapa trygghet och lugn. 

 Om eleverna inte har bestämda platser är det dock lättare att göra flexibla grupper. 

 När det gäller möblering av arbetsplatser i klassrummet kan detta ske på olika sätt. 

Exempelvis fyrgrupper, rader mot tavlan eller hästskoform. 

 

Genomgående för alla lärare var att de ansåg att det inte finns en generell mall för placering av 

eleverna i klassrummet. Alla lärare säger att placeringen ska utgå från elevens behov så de kan 

delta i undervisningen och göra sitt skolarbete. En av dem förklarade detta på följande sätt: 

 

   ...att inte alla bänkar står på rad eller att man har liksom två-och-två… sen har man   
   en grupp där, nån sitter själv… två sitter vända mot väggen… två sitter mot fönstret, 
   en sitter där nere… ordning utan struktur. Det blir som en annan miljö att inte alla 
   tittar rakt fram hela tiden… man får, en miljö som passar dom. 
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Lärarna redovisade sina uppfattningar om den fysiska lärmiljöns betydelse för elever med 

koncentrationssvårigheter såsom möblering, ordning och reda samt placering. Miljön och 

aktiviteter i mikrosystem ges en stor betydelse i Bronfenbrenners teori om barns utveckling, 

vilket vi kopplar ihop med elevens fysiska lärmiljö. 
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Diskussion 
 

Syftet med den här studien var att ta reda på några lärares uppfattningar kring välfungerande 

stödinsatser som de anser kunna vara till hjälp för elever med koncentrationssvårigheter. Vi gav 

ett särskilt fokus till stödinsatser som kan relateras till den fysiska lärmiljön. Våra 

frågeställningar i studien handlade om begreppet koncentrationssvårigheter och orsaker till 

koncentrationssvårigheter. Dessutom handlade de om lärarnas erfarenheter kring stödinsatser 

till elever med koncentrationssvårigheter. 

 

Metoddiskussion 

 

I studien använde vi oss av fokusgruppssamtal som utgår från den kvalitativa 

forskningsansatsen. Detta eftersom vi ville komma åt lärarnas uppfattningar och erfarenheter av 

elevers koncentrationssvårigheter (Backman, 2016; Bryman, 2011). De svårigheter vi upptäckte 

med att använda oss av fokusgruppssamtal som datainsamlingsmetod, var att modellen kan bli 

svår att genomföra om deltagare blir sjuka vid samtalstillfället. Under två av samtalen behövde 

två lärare, av olika anledningar, avvika från samtalen en kort stund. Det här kan leda till en 

distraktion för övriga respondenter, men i våra fall föreföll samtalen flyta på utan problem. 

Vidare kan någon i gruppen ta över samtalet, vilket kan leda till att alla inte får säga sin 

mening. Dessutom tar det mycket tid i anspråk att transkribera alla samtal och det var ibland 

svårt att urskilja vad som sades i samtalen, exempelvis när någon talar i munnen på någon 

annan. En annan svårighet är att vi inte kan veta om respondenterna talar sanning. I efterhand 

blev vi medvetna om att vi skulle kunnat ställa fler följdfrågor. Det hade exempelvis varit 

intressant att få en diskussion kring hur lärarna såg på elevernas inflytande över sina 

stödinsatser. Detta hade kunnat bidra till ett mer fördjupat resultat. Däremot upplevde vi det 

som positivt att deltagarna gav både varandra och oss nya idéer och infallsvinklar som skapade 

ringar på vattnet. Samtalsformen var ny för våra respondenter och flertalet lärare ansåg att 

modellen var givande och lättsam. Detta framkom när vi efter samtalen bad dem berätta hur de 

upplevt samtalsmodellen. Dessutom upplevde vi att det var lättare att få en djupare förståelse 

och förklaring till lärares uppfattningar genom samtal än om vi hade använt oss av exempelvis 

enkätundersökningar. Detta eftersom det i en enkät är svårt att  kommer åt lärarnas tankar. 

 

I vår analys av den kvalitativa studiens data var det viktigt att, i likhet med vad Kvale och 

Brinkmann (2014) skriver, inte lägga in egna värderingar och förförståelse utan enbart tolka 

lärarnas uppfattningar och erfarenheter. Wibeck (2010) rekommenderar att ha 

fokusgruppsamtal med homogena grupper. Vi upplevde att denna form av samtal, där alla hade 

en gemensam bakgrund och alla var utbildade lärare, var en bra datainsamlingsmetod. Alla 

hade en god förförståelse för arbetet kring elever med koncentrationssvårigheter. 

 

För vårt småskaliga forskningsprojekt har urvalet av fyra fokusgrupper och åtta fokusgrupp-

samtal på tre olika grundskolor varit lagom stort utifrån det givna tidsperspektivet. Urvalet är 
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dock inte tillräckligt stort eller slumpmässigt gjort för att vi ska kunna generalisera resultatet. 

Om vi vid ett senare tillfälle får möjlighet att använda ett större urval både vad gäller deltagare 

och antal skolor, kan vi få ännu större förståelse för lärares uppfattningar kring elever med 

koncentrationssvårigheter. 

 

Resultatdiskussion 

 

Begreppet koncentrationssvårigheter 

 

I enlighet med Duvner (1998) och Kadesjö (2007) ansåg lärarna som deltog i studien att 

svårigheter med impulskontroll, fokusering och uppmärksamhet kan vara utmärkande drag för 

koncentrationssvårigheter. Lärarna i studien har en bred syn på begreppet och verkar medvetna 

om att det är många och olika svårigheter som kan kopplas till koncentrationssvårigheter. Vi 

kan notera, och tycker också det är positivt, att lärarna inte enbart kopplar ihop 

koncentrationssvårigheter och stödbehov med att ha en diagnos. Anledningen till det är som 

skollagen (2010:800) säger, att alla elever har rätt att få stöd utifrån sina förutsättningar och 

behov: En diagnos ska inte vara avgörande. 

 

Orsaker till koncentrationssvårigheter 

 

Studien visade att det finns lärare som menar att det är eleven själv som många gånger är 

orsaken till sina koncentrationssvårigheter. Ahlberg (2013) benämner det som ett 

individinriktat perspektiv. Detta kan leda till att lärarna lägger för mycket fokus på eleven som 

problembärare när orsaker söks. Lärare behöver även se lärmiljöns roll i att svårigheter uppstår. 

Om lärarna som har ett individinriktat fokus flyttar fokus från individ till organisationsnivå i 

klassrummet borde inte svårigheterna uppstå i samma utsträckning. Koncentrationssvårigheter 

kan orsakas av yttre stimuli exempelvis att någon tappar en penna, musik eller att det händer 

något utanför fönstret. Detta kan kopplas till det organisations- och systeminriktade 

perspektivet på skolsvårigheter, som enligt Ahlberg (2013) betyder att skolan som helhet har 

huvudansvaret. Det är positivt att lärarna är medvetna om att både yttre och inre faktorer kan 

påverka en elevs koncentration eftersom forskning (Duvner, 1998; Kadesjö, 2007) visat att så 

är fallet, vilket borde bidra till att eleverna kan utvecklas i sitt lärande. 

 

Stödinsatser 

 

Stödinsatser som inte direkt kan kopplas till fysiska lärmiljön 

 

Det verkar som att lärarna i studien var väl medvetna om vikten av att undervisningen 

struktureras och organiseras väl, speciellt runt de elever som har svårt att bibehålla 

koncentrationen. Struktur och organisation är enligt forskning om koncentrationssvårigheter 

viktigt (Jakobsson & Nilsson, 2011; Ljusberg, 2011; Reiber & McLaughlin, 2004). Lärarna ger 

olika förslag på stödinsatser som kan behövas. De har kunskap och erfarenhet om hur 
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stödinsatser kan se ut och att olika typer behövs. Det här tyder på att lärarna, precis som 

Skollagen (SFS, 2010:800) och Berglund (2000), är medvetna om att alla elever är olika och 

har olika behov, därför behövs det en stor variation av stödinsatser. Skolinspektionen (2016) 

menar att det är oerhört viktigt att skolan tänker ut vilka behoven är före att insatserna planeras. 

Det är dessutom viktigt att lärarna fokuserar på anpassningar och inte särskilt stöd för att 

inkludering ska ske. En anpassning som riktas till en enskild elev kan även gagna hela gruppen, 

eftersom hela gruppen får ta del av eller gynnas av den insatsen (Tufvesson & Tufvesson, 

2009). Ett orosmoment, anser vi, kan vara om lärarna gör anpassningar av gammal vana och 

inte utifrån kartläggningar av behov. I den här studien verkade lärarna medvetna om att 

stödinsatserna ska utgå från elevens behov och att insatserna måste utvärderas. Utifrån detta 

blir rollen som specialpedagog att uppmuntra, stödja och vidareutveckla lärarnas förslag, idéer 

och tankar samt se till att det görs kartläggningar och utvärderingar. 

 

Att anpassa uppgifterna genom planering, ha tydliga förväntningar och instruktioner, bryta ner 

uppgifterna samt erbjuda korta arbetspass är exempel på stödinsatser som anses vara till fördel 

för elever med koncentrationssvårigheter (Berglund, 2000; Korinek & DeFur, 2016; Ljusberg, 

2011; Nilholm & Alm, 2010; Reid, 1999; Rowe, 2009). Lärarna i den här studien instämmer i 

detta. Det här tyder på att lärarna verkar vara medvetna om att individuella stödinsatser kan 

behövas för att en elev med koncentrationssvårigheter ska utvecklas i sitt lärande. 

 

Utifrån samtalen verkade det som att elevernas inflytande över sina egna anpassningar tog lite 

utrymme i anspråk. Specialpedagoger bör tänka på att involvera elever och påminna lärare om 

det under handledning och i rådgivning. Carlsson Kendall (2012); FN:s konvention 

(Socialdepartement 2008) och Ljusberg (2011), anser att eleverna behöver göras delaktiga i 

planeringar av stödinsatser och därmed bli medvetna om sina behov. 

 

Lärarna verkar vilja att eleverna ska lyckas och nå framgång i sitt eget lärande och stärkas som 

individer, vilket även stöds av Salamancadeklarationens rekommendationer (Svenska 

Unescorådet, 2006). Positiv feedback och beting med mål i form av belöningar är 

välfungerande stödinsatser anser lärarna. Utifrån deras resonemang tolkar vi det som att de 

arbetar med positiv förstärkning för elever med koncentrationssvårigheter. Det här sättet att 

arbeta får lärarna stöd av från bland annat Reiber och McLaughlin (2004), som anser att en elev 

med koncentrationssvårigheter kan tjäna ihop till olika belöningar genom delmål och på det 

sättet motiveras till att arbeta. Däremot anser DuPaul, Weyandt och Janusis (2011) att elevens 

intjänade belöningar bör försvinna om eleven missköter sig. Lärarna i den här studien tog inte 

upp att en förvärvad belöning ska dras tillbaka. Det kan finnas flera anledningar till det, 

exempelvis att lärarna verkar vilja framhäva det positiva hos eleven, både vad gäller 

arbetsinsats och beteende. 

 

Återkommande i samtalen var vikten av att skapa goda relationer mellan lärare och elever, 

vilket kan medföra en trygghet för elever med koncentrationssvårigheter. Lärarna säger i 

samtalen att det kan ta lång tid att skapa en varaktig relation. Att som lärare ha goda relationer 
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både med eleven och hemmet är viktigt (Nilholm & Alm, 2010). Dessutom menar författarna 

att goda relationer kan bidra till ökad inkludering. Mikrosystemet innefattar elevens relationer i 

dess närmiljö och om de är goda anses de kunna påverka utveckling i positiv riktning, därför är 

goda relationer viktiga för elevers utveckling i den bioekologiska utvecklingsteorin 

(Bronfenbrenner, 1994). Vi är övertygade om att goda relationer skapar en trygghet för elever 

med koncentrationssvårigheter, vilket kan bidra till ökad delaktighet och lärande. Här ser vi 

vinsten med att ha ett relationellt perspektiv, för som Ahlberg (2013) menar, är både 

individinsatser och de faktorer som eleven möter i sin omgivning viktiga när det gäller 

bemötandet av en elev med koncentrationssvårigheter. 

 

Det framkom vid samtalen att lärarna gärna såg att resurspersoner finns med i klassrummet, 

men även att det är bra med en mindre undervisningsgrupp. Vi upplever det som att lärarna vill 

ha hjälp för att hinna med alla elever, samtidigt som de gärna ser att elever med stora 

koncentrationssvårigheter får extern hjälp. Blecker och Boakes (2010) gjorde en undersökning i 

USA där specialpedagogerna ansåg att all specialpedagogisk undervisning bör ske utanför det 

ordinarie klassrummet. Nilholm (2006) menar dock att specialpedagogiska insatser bör ske 

inom ramen för den ordinarie undervisningen. Den specialpedagogiska undervisningen ska 

enligt Skolverket, 2011 ske utifrån elevens behov och situation. Därför måste de 

specialpedagogiska insatserna få vara olika och skilja sig åt från elev till elev. 

 

Fördelar med stödinsatser och att dokumentera dessa 

 

Enligt lärarnas utsagor kan eleverna med koncentrationssvårigheter gynnas av de stödinsatser 

som erbjuds. Detta eftersom stödinsatserna verkar främja elevernas uthållighet, vilket gör att 

lärarna kan se positiva och stolta elever. 

 

Enligt Skolverket (2014) ska det särskilda stödet som eleven får, dokumenteras i ett 

åtgärdsprogram. Vi ser att lärarna tycker att det är bra att även dokumentera de extra 

anpassningar som görs inom ramen för den ordinarie verksamheten. Detta eftersom de anser att 

dokumenterat stöd tydliggör vilka stödinsatser som utförs, både för läraren själv, eleven, 

kollegor och föräldrar. Vi tror att detta beror på att lärarna känner ett stöd i dokumentationen 

gentemot omgivningens krav och förväntningar. 

 

Nackdelar med stödinsatser 

 

Utifrån vår tolkning verkar lärare ha lättare att komma på nackdelar än fördelar med 

stödinsatser. Det är inte bra om lärare i allmänhet har dessa uppfattningar. Mellan raderna 

verkar lärarna stressade och frustrerade över att inte räcka till för eleverna i sin grupp med alla 

olika stödinsatser som ska utföras och det kan medföra en negativ inställning till dessa. 

Om elever får ett stöd som medför att de utesluts från den ordinarie klassrumsverksamheten 

kan de känna sig utanför. Detta är problematiskt menar Nilholm (2006), Jakobsson och Nilsson 

(2011) och några av lärarna i vår studie. Det är positivt att lärare uppmärksammar att elever kan 
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känna sig utanför och exkluderade från sin grupp. Alla elever ska få känna sig delaktiga under 

hela sin skoldag (Socialdepartementet, 2008) samt känna sig inkluderade i sin lärmiljö. 

 

Studien visar att lärarna verkade oroliga över att stödet kunde bli felriktat om skolan enbart 

gick efter organisation och inte såg till elevens bästa, exempelvis om lärare blev sjuka. 

Ytterligare en oro som studien visar är att lärarna upplever att stödinsatser blir statiska, det vill 

säga att stödet fortgår även om det inte längre behövs. Därför är det viktigt att alla stödinsatser 

utvärderas kontinuerligt. Stödinsatserna ska därför vara utvärderingsbara och de ska kunna 

förändras utifrån elevens förutsättningar för att inte bli statiska (Carlsson Kendall, 2012). 

 

Lärarna i vår studie önskade bättre och mer handledning från exempelvis en specialpedagog. Vi 

tolkar det som att lärarna främst vill ha hjälp med att utvärdera sin pedagogiska undervisning 

och även få bekräftelse på att de gör rätt i sitt arbete för elever med koncentrationssvårigheter. 

Det här är viktigt att tänka på som specialpedagog. 

 

Stödinsatser i den fysiska lärmiljön 

 

Klassrummets fysiska lärmiljö 

 

Lärarna i studien föreslår olika stödinsatser i den fysiska lärmiljön. Det tyder på att lärarna har 

en vilja att försöka ge varje elev det stöd den behöver inom klassens ram. Vidare önskar lärarna 

lugn och harmoni för eleverna i sina klassrum. Ett exempel som kom upp för att ge lugn och 

harmoni var ett arbetsbord, där läraren kunde samla en mindre grupp elever. Ett annat exempel 

var att ha en myshörna. Vi tolkar lärarnas önskan om lugn och ro som att de vill skapa en 

trygghet för individen och hela gruppen samt möjligheter till koncentration. Detta stödjs av 

Tufvesson och Tufvesson (2009). Lärarna ser ut att försöka skapa lugn och harmoni utifrån 

gruppens bästa, då de verkar väl medvetna om att ingen grupp är den andra lik. Vi funderar 

dock på om lärarna har tillräckligt goda förutsättningar för att utgå från individen och gruppens 

behov och om de i brist på tid och resurser gör som de brukar utan närmre reflektion. Korinek 

och deFur (2016) menar att det är viktigt att undersöka vilka förändringar som kan utföras i 

elevens lärmiljö.  

 

Ordning och reda i den fysiska lärmiljön 

 

Elevens material - en del av mikrosystemet 

Lärarna i den här studien verkar försöka utgå från vad som passar eleverna respektive gruppen 

vad gäller pennor och övrigt förbrukningsmaterial. De gav tips på hur ordning och reda kan 

skapas i klassrummet genom att strukturera elevernas material på olika sätt. Struktureringar av 

material förordas även av Jakobsson och Nilsson (2011), Kadesjö (2007) och Reiber och 

McLaughlin (2004). Lärarna verkade vara medvetna om att det är bra att material som eleven 

inte använder så ofta förvaras av lärarna, då de säger att detta minskar oordning. Att organisera 

elevernas arbeten i mappar kan bidra till att en elev med koncentrationssvårigheter kan uppleva 
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mer ordning och reda. Ingen av lärarna tog upp färgkodning av mappar, vilket Carbone (2001) 

anser ger ännu bättre struktur. 

 

Klassrummets material - en del av mikrosystemet 

Det verkar vara väl inarbetat hos lärarna i studien att använda olika visuella schemabilder för 

att tydliggöra skoldagen. Vikten av bilder i scheman styrks även av Reid (1999). Det kan bidra 

till tydlighet och kan göra dagen mer förutsägbar. Det underlättar även för lektions- och 

miljöbyten. Tydlighet, ordning och struktur är inte bara en fördel för de elever som har 

koncentrationssvårigheter utan det hjälper alla elever, tycker både vi och Mitchell (2015). Det 

som är behövligt och bra för elever med koncentrationssvårigheter är bra för alla elever. 

 

Att eleven vet var allt material finns i klassrummet var även något som togs upp av våra lärare. 

Ett exempel som kom fram genom samtalen var att förvara så mycket material som möjligt i 

skåp med stängda dörrar. Dessa dörrar bör då märkas upp ordentligt med informationsskyltar. 

Det här är ett förslag som även Tufvesson (2007) skriver om och anser vara välfungerande. En 

lärare nämnde att det måste få ligga arbetsmaterial framme eftersom det hela tiden pågår en 

process i klassrummet. Några andra lärare påpekade vikten av att elevens färdiga material 

måste få visas upp. Detta kan medföra att eleven blir mer motiverad att göra klart en uppgift. 

Motivation är en framgångsfaktor för elever med koncentrationssvårigheter, menar både 

Rønhovde (2006) och Kadesjö (2007). Vi håller med om att det pågår en process i 

klassrummet, men det är även viktigt att hålla ordning i kaoset för att på så sätt minska 

synintrycken. 

 

Elevernas placering i den fysiska lärmiljön 

 

Vår studie visar att elever med koncentrationssvårigheter är unika och bör därför ha en 

genomtänkt placering som passar för just honom/henne. Den placering som är bra för en elev 

behöver inte vara bra för en annan (Arndt, 2012; Jakobsson & Nilsson, 2011; Kadesjö, 2007; 

Rønhovde, 2006). En gemensam sak som framkom i vår studie, var att elevernas placering är 

viktig och att den bör vara väl genomtänkt för att det ska gynna elevernas koncentration i 

klassrummet. I samtalen pratades det om bestämda platser för eleverna. Det här betyder att 

lärarna i studien var överens om att placeringen är viktig för att skapa en trygghet och känsla av 

delaktighet. En genomtänkt placering i klassrummet kan vara en avgörande faktor för att elever 

med koncentrationssvårigheter ska kunna bibehålla sin koncentration samt kunna delta och 

utveckla sitt lärande. Även en genomtänkt möblering av elevernas platser kan ha stor betydelse. 

Här går åsikterna bland forskarna isär. Reiber och McLaughlin (2004) förespråkar en möblering 

där eleverna sitter i rader och Carbone (2001) drar det ett steg längre med att tycka att eleverna 

dessutom ska placeras enskilt i raderna. För att försöka skapa ett förhållningsätt i gruppen som 

kan leda till inkludering, anser Nilholm och Alm (2010) att möbleringen bör ske i en halvcirkel. 

 

Flertalet lärare nämner att skärmar är bra som avgränsning för elever med 

koncentrationssvårigheter. Skärmar kan användas för att reducera yttre stimuli som kan störa 
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eleven (Mitchell 2015). En av lärarna i vår studie nämnde dock att en elev med stora 

koncentrationssvårigheter använde skärmarna för att isolera sig. 

 

Ett dilemma som kan uppstå när stödinsatser görs, är att även om syftet är att ge eleven en 

bättre möjlighet att bibehålla sin koncentration, kan effekten av stödinsatsen bli negativ. Till 

exempel är avsikten att använda en skärm att reducera yttre stimuli för eleven. Men det kan i 

stället leda till avskärmning som kan hindra inkludering. Därför är det viktigt att väga 

fördelarna mot de nackdelar som kan uppstå när stödinsatser sätts in. 

 

Avslutande reflektioner 

 

Den här studien visar att lärarna som deltog i fokusgrupperna tyckte att elever med 

koncentrationssvårigheter behöver ha stödinsatser utifrån sina unika behov. Lärarna i vår studie 

ville underlätta för elever med koncentrationssvårigheter men de ansåg att det kunde vara svårt 

att hjälpa alla elever fullt ut. Studien visar exempel på att det finns många olika typer av och 

sätt att genomföra stödinsatser på. Lärarna erbjöd flera stödinsatser i den fysiska lärmiljön för 

att stödja elever med koncentrationssvårigheter. Vår förhoppning är att studien ska bli till nytta 

för lärare och specialpedagoger. Den innehåller många exempel på stödinsatser som kan hjälpa 

elever med koncentrationssvårigheter till förbättrad koncentration och lärande.  

 

Förslag till vidare forskning  

 

Det behövs mer forskning om koncentrationssvårigheter, stödinsatser och fysisk lärmiljö. 

Studier som utgår från elevens perspektiv på koncentrationssvårigheter, stödinsatser och fysisk 

lärmiljö behövs. En viktig fråga är: Hur upplever eleverna med koncentrationssvårigheter de 

stödinsatser som lärarna anser vara välfungerande och främjade för delaktighet och lärande? 

Forskning som utgår från elevers perspektiv kan bidra med att ge lärare en ökad förståelse för 

behovet av stödinsatser som främjar delaktighet och lärande för elever med 

koncentrationssvårigheter. 
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Översiktstabell om fokusgrupperna 

 

Denna tabell (3) visar information om lärarna i våra fokusgrupper, vilken årskurs de 

undervisar i och i vilka ämnen. Dessutom går det att utläsa vilken fokusgrupp respektive 

lärare tillhör. Fokusgrupp 1 är utförd på skola 1. Fokusgrupp 2 är utförd på skola 2. 

Fokusgrupp 3 och 4 är utförda på skola 3. 

 

Tabell 3. Redovisning av i vilka årskurser och ämnen våra deltagande lärares undervisar i 

samt vilka fokusgrupper de tillhör 

    

Fokusgrupp Lärare Undervisar i årskurs Undervisar i ämnena 

Grupp 1 1 år 3-6 Ma, NO 

Grupp 1 2 år 2 alla ämnen 

Grupp 1 3 år 5 Sv, Eng, SO, NO, Bl 

Grupp 2 4 år 6 Sv, Eng 

Grupp 2 5 år 6 Sv, Bl 

Grupp 2 6 år 6 specialundervisning i Sv, Eng och So 

Grupp 2 7 år 6 Ma 

Grupp 3 8 år 1 alla ämnen (ej Idh, Tmsl, Txsl) 

Grupp 3 9 år 2 alla ämnen (ej Eng, Idh, Tmsl, Txsl) 

Grupp 3 10 år 2 alla ämnen (ej Idh, Tmsl, Txsl) 

Grupp 3 11 år 3 alla ämnen (ej Idh, Mu, Tmsl, Txsl) 

Grupp 3 12 år 3 alla ämnen (ej Idh, Mu, Tmsl, Txsl) 

Grupp 4 13 år 5 Sv, Eng, So 

Grupp 4 14 år 6 Sv, Ma, Eng 

Grupp 4 15 år 6 Sv, Ma, So 

Grupp 4 16 år 1-9 Tmsl 

        

    

    

 

Notera. Bild, (Bl). Engelska, (Eng). Idrott och hälsa, (Idh). Matematik, (Ma). Musik, (Mu). 

Naturorienterande ämnen, (NO). Samhällsorienterande ämnen, (SO). Svenska, (Sv). Trä- och 

metallslöjd, (Tmsl). Textilslöjd, (Txsl). 
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Informations- och samtyckesbrev om ett småskaligt forskningsprojekt om 

koncentrationssvårigheter i skolan. 

 

Vi, Anna Persson och Camilla Morelius, studerar på Mälardalens högskola på 

specialpedagogprogrammet och ska påbörja ett småskaligt forskningsprojekt om 

koncentrationssvårigheter. Projektet heter - Hur kan den fysiska lärmiljön gynna elever med 

koncentrationssvårigheter? 

 

Syftet med vårt forskningsprojekt är att studera lärares beskrivningar av stödinsatser för 

elever med koncentrationssvårigheter, med fokus på den fysiska lärmiljön. Förhoppningen är 

att resultatet från projektet ska vara till nytta för lärare som arbetar med elever med 

koncentrationssvårigheter. Detta kommer att ske genom diskussioner i fokusgrupper som vi 

leder. Fokusgrupper liknar gruppintervjuer med den skillnaden att vi diskuterar utifrån ett 

specifikt tema. I detta fall är temat koncentrationssvårigheter och den fysiska lärmiljön. 

Medlemmarna i en fokusgrupp har liknande yrkesbakgrund, i ert fall utbildade lärare. Vi 

kommer att träffas under två tillfällen för att diskutera dessa teman. 

 

Allt material från fokusgruppen kommer att behandlas konfidentiellt och medlemmarna 

kommer att avidentifieras i forskningsprojektet. Du kan när som helst under processens gång, 

ända fram till publicering, välja att avbryta deltagandet i detta forskningsprojekt utan att 

behöva ge oss en förklaring. Efter det att uppsatsen godkänts på Mälardalens högskola 

kommer publicering att ske och det blir då tillgängligt på webben. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jag är medveten om denna forskningsprocess och ger mitt tillstånd till att delta. 

Jag deltar frivilligt och är informerad om syftet. 

 

Ort ______________________________ 

 

Datum ______________________________ Telefon _____________________ 

 

Namnteckning ____________________________________________________ 

 

Namnförtydligande ________________________________________________ 

 

Vid eventuella frågor kontakta oss gärna via mail. 

Camilla Morelius och Anna Persson 

Mälardalens högskola, Västerås 

Vår handledare är: Johanna Lundqvist Universitetslektor i specialpedagogik, MDH.  
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Fokusgruppsamtal  

Samtal 1 

1. Samtyckesbrevet, gå igenom. 

2. Riktlinjer, gå igenom punkterna så att alla inblandade ska bli införstådda i 

samtalsgången. 

3. Berätta kort om oss själva och syftet med vårt småskaliga forskningsprojekt. Vi vill 

studera lärares uppfattningar av välfungerande stödinsatser till elever med 

koncentrationssvårigheter. Ett särskilt fokus kommer att ligga på välfungerande 

stödinsatser som kan relateras till den fysiska lärmiljön där undervisning sker. 

4. Lärarna berättar kort om sig själva (årskurs/ämne). 

5. Följande frågor behandlas: 

❏ Vad innebär begreppet ”barn med koncentrationssvårigheter” för dig? 

❏ Vad kan, enligt dig, orsaka koncentrationssvårigheter för elever i ett klassrum? 

❏ Vilka stödinsatser finns, i ett klassrum, för att främja delaktighet och lärande 

för elever med koncentrationssvårigheter? 

❏ Har skolan något generellt förhållningssätt vad gäller stödinsatser för elever 

med koncentrationssvårigheter? 

❏ Vad tycker du allmänt om stödinsatser? Positivt och negativt. 

❏ Vad kan utlösa koncentrationssvårigheter för elever i undervisningssituationer? 

❏ Har du något konkret exempel? Tänk utifrån individ-, grupp- och 

organisationsperspektivet. 

6. Förklara syftet med nästa träff. 

Hur ser den fysiska lärmiljön ut kring elever med koncentrationssvårigheter? 

Ta med tre exempel på hur du arbetar, har arbetet eller önskar arbeta med stödinsatser 

i den fysiska lärmiljön för att främja lärandet och delaktigheten för elever med 

koncentrationssvårigheter. 

Fokusera på följande tre områden vad gäller den fysiska lärmiljön:  

1. Klassrummets utformning (möbler, gardiner och väggar) 

2. Ordning och reda (elevernas respektive klassrummets material) 

3. Elevernas placering i klassrummet. 

Samtal 2 

1. Riktlinjer, gå igenom punkterna så att alla inblandade ska bli införstådda i 

samtalsgången. 

2. Summering av samtal 1. Fick vi med allt? Här finns möjlighet för lärarna att korrigera. 

3. Lärarna redogör och delger sina exempel på anpassningar utifrån den fysiska 

lärmiljön. 

4. Påminn om samtyckesbrevet. 

5. Tackar för deras deltagande i vårt småskaliga forskningsprojekt.  
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Riktlinjer vid fokusgruppssamtal    

 

 

● Era åsikter och tankar är värdefulla och intressanta för oss. Därför kommer vi enbart 

att lyssna och inte ge handledning eller råd. 

● Vi använder fiktiva namn på eleverna och eventuellt andra personer som kommer upp 

under samtalet gång.  

● Det finns inget rätt eller fel. 

● Vi håller en god ton. 

● Vi håller oss till ämnet. 

● Alla får komma till tals. 

● En person talar i taget.  

● Detta samtal kommer att pågå cirka 1 timme. 

 

 

 

 

Camilla Morelius och Anna Persson 

Mälardalens högskola  

 

 


