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Syftet med denna jämförande studie var att ta reda på om det fanns några skillnader i 
arbetssätt och miljö kring hur en friskola respektive en kommunal skola arbetar kring 
barn med koncentrationssvårigheter. Arbetet är baserat på semistrukturerade 
intervjuer vilka genomfördes med fem lärare på vardera skolan. Resultatet visade att 
det specialpedagogiska stödet skiljer sig så till vida att på friskolan konsulteras en 
specialpedagog vid behov medan det på den kommunala skolan finns en speciallärare 
stationerad på skolan. Miljöns skillnader ligger i den fysiska utformningen på 
skolorna och även i den sociala miljön. En slutsats var att alla lärare anser sig anpassa 
sitt arbetssätt utefter varje elevs behov och att de inte lägger för stor vikt vid att en 
elev ska ha diagnos för att få rätt hjälp. 
 
 
Nyckelord: ADHD, DAMP, koncentrationssvårigheter, friskola/kommunal skola. 
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1. Inledning 
I samhället som vi lever i finns det många barn som förknippar skolan med något 
som är svårt och jobbigt i stället för något lärorikt, lustfyllt och givande. Barn med 
koncentrationssvårigheter är en grupp som är särskilt utsatta i skolan och i samhället 
i stort då det inte alltid tas hänsyn till deras behov. Kraven på barn i dagens 
kunskapssamhälle är höga vilket resulterar i högre krav på barnen så väl socialt som 
kunskapsmässigt både i skolan och i övriga vardagen. Många pedagoger har verktyg 
och vet hur barn med koncentrationssvårigheter bör hjälpas i skolan. Ibland saknas 
dock kunskap hos personal på skolor som arbetar med dessa barn vilket gör det svårt 
för dem att få den hjälp och stöd som de såväl behöver genom individualiseringar och 
anpassningar. I läroplanen för grundskolan, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 
2006) går att läsa att en elev ska få möjligheten att utvecklas i skolan och få känna 
glädje och tillfredsställelse av sina framsteg i skolarbetet samt få uppleva den positiva 
känslan som kan fås vid övervinning av svårigheter. Vidare står det om hur 
undervisningen skall anpassas till 
varje enskild elev: 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande 
och kunskapsutveckling. […] Hänsyn skall tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. 
Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 
aldrig utformas lika för alla (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 4).  

Vidare går det att läsa i FN:s barnkonvention att barn har rätt att utvecklas, både 
psykiskt, fysiskt och personligt precis som att barnets bästa alltid ska vara i fokus 
(FN:s barnkonvention, 2008). Vi har stor medkänsla för de barn som har svårigheter 
på något sätt. Det finns både en nyfikenhet och en stor kommande utmaning när vi i 
framtiden kommer att möta dessa barn. I denna studie ser vi fram emot att kunna få 
ta del av verksamma lärares erfarenheter för att på bästa möjliga sätt kunna träffa 
dessa barn i framtiden och kunna skapa en god inlärningsmiljö för dem. Eftersom vi 
har haft vår verksamhetsförlagda utbildning i både en kommunal skola och en 
friskola vill vi i denna studie jämföra de olika skolornas arbetssätt och miljö gällande 
barn med koncentrationssvårigheter och se om det skiljer sig dem emellan. Detta för 
att lyfta fram de arbetsmetoder som är välutvecklade och fungerande hos de båda 
skolorna. Vidare är förhoppningen att skolorna ska kunna ta del av varandras 
erfarenheter och arbetssätt för att kunna förbättra sitt arbete med barn med 
koncentrationssvårigheter. 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att ta reda på hur lärare på en friskola respektive en kommunal 
skola anser sig arbeta med barn med koncentrationssvårigheter och anpassningar i 
den miljö de vistas i samt se om det finns likheter och skillnader dem emellan. 
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1.2 Forskningsfrågor: 

• Hur beskriver personalen på en friskola respektive en kommunal skola sitt sätt 
att arbeta med barn med koncentrationssvårigheter?  

• Hur beskriver lärarna miljön för barn med koncentrationssvårigheter på 
respektive skola? 

• Vilka eventuella likheter och skillnader finns mellan de båda skolorna vad 
gäller arbetssätt och miljö?  

1.3 Begreppsdefinitioner 

I arbetet används begreppet barn med koncentrationssvårigheter för att definiera 
barn med ADHD, DAMP och/eller koncentrationssvårigheter. Ibland används ADHD 
eller DAMP, och då avses endast detta. Diagnoserna beskrivs under rubriken 
litteratur med början på sidan 8. 

1.4 Förförståelse 

Genom tidigare studier genomförda under lärarutbildningen har förståelsen och 
kunskapen kring barn med koncentrationssvårigheter ökat hos oss. I praktiken har 
det inneburit att vi exempelvis har ägnat dessa barn extra tid genom att sitta och 
arbeta tillsammans med dem och visa ett stort intresse för deras situation och deras 
lärande. 

2. Litteratur 

För att hitta relevant litteratur till studien har efterforskningar gjorts på Mälardalens 
högskolas bibliotek. De ord som användes vid efterforskningarna var 
koncentrationssvårigheter, ADHD, DAMP, miljö, friskola och kommunal skola. Även 
flera databaser har använts; DIVA, Eric, ELIN och Libris. Även vid dessa tillfällen har 
tidigare nämnda sökord använts, dock i olika kombinationer. Utöver nämnda sökord 
användes behavior*, concentrat*, difficult* och environ*. Förtydligas bör också för 
studiens trovärdighet att försök gjorts att finna relevant litteratur och dokumentation 
gällande miljö, specialpedagogik och arbetssätt som skulle kunna belysa skillnader 
och likheter i arbetssätt hos friskolor respektive kommunala skolor samt även. Detta 
har gjorts i ovan nämnda databaser och bibliotek utan något relevant resultat. 

2.1 Normalitet 

Enligt Iglum (2006) måste en förståelse finnas för det som anses avvikande innan vi 
kan förstå det som anses normalt. Det som anses normalt idag kanske inte ansågs 
vara det för hundra år sedan och kommer med största sannolikhet inte att anses vara 
normalt i framtiden. Vidare tar Iglum (2006) upp ett exempel med flickor som gick i 
särskolan på 1870-talet i Norge. De flickorna som då tvingades gå i särskolan skulle 
förmodligen gå i den obligatoriska skolan idag och inte anses annorlunda på något 
vis. Detta visar alltså på att synen på normalt är något som kan förändras över tid så 
väl som inom olika kulturer. 
 
Atterström & Persson (2000) hänvisar till Börjesson som menar att 
normalitetsbegreppet går att se ur två perspektiv, ett jämförande och ett moraliskt 
sådant. Det jämförande perspektivet behandlar vår uppfattning om vad som är rätt 
och fel medan det moraliska perspektivet behandlar frågan om våra föreställningar 
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om hur vi anser att någonting ska vara. Även Börjesson (1997) berättar om två 
aspekter av normer. Den ena som en kliché, något schablonartat som de flesta 
människor följer. Den andra aspekten är den moraliska som leder oss i vårt 
handlande. Han förklarar vidare att normer hjälper oss att sätta en standard på 
människor och hur de förväntas vara och bete sig (Börjesson, 1997).  
 
Eriksson (2003) redogör för vikten av att tidigt uppmärksamma barn som avviker 
från de vedertagna normerna. Hon menar att barn som avviker från normerna alltid 
har funnits. Vidare framhäver hon att det tidigare endast varit tillåtet för exempelvis 
konstnärer och affärsmän att avvika utan att bli negativt bemötta. Hon menar att det 
är viktigt att låta barn som avviker just avvika eftersom de kan vara nästa generations 
berömda konstnär eller affärsman.  
 
Olsson & Olsson (2007) beskriver hur internationella organisationer och regeringar 
runt om i världen träffades 1994 i Salamanca i Spanien för att gemensamt komma 
överens om alla barns rätt till en utbildning anpassad till varje barn. Om alla barn ges 
den rätten så kommer inget barn längre anses som avvikande utan som en del av det 
stora sammanhanget. Liknade innehåll anges i så väl Lpo 94 som Lpf 94 där båda 
belyser att elever ska få möjlighet att lära utifrån sina egna förutsättningar, utgå från 
de kunskaper de har förskaffat sig för att de ska kunna utvecklas 
(Utbildningsdepartementet, 2006). Vidare går det att läsa i Salamancadeklarationen 
att det normala är att vi alla är olika och att mångfalden bör tas tillvara som 
någonting positivt (Atterström & Persson, 2000, Olsson & Olsson, 2007). Börjesson 
(1997) drar en parallell där han menar att om det normala skulle vara det som 
uppfattades som avvikande skulle en stor del av världens befolkning som idag 
uppfattas normala i stället uppfattas som onormala eller avvikande. 
 
Asmervik (2001) betonar det faktum att specialpedagoger alltför ofta lagt vikten vid 
det som anses avvikande hos barn i stället för att rikta in sig på deras starka sidor och 
resurser. Han hävdar vidare att skolan förlorar mycket av det enorma tillskott som 
dessa, ofta kreativa barn, ger i skolan. Vidare menar så väl Iglum (2006) som 
Asmervik (2001) att normalt och vedertaget måste vara likvärdigt över hela landet för 
att barn, föräldrar och pedagoger ska känna sig trygga med rätt behandling och 
eventuell diagnos oavsett geografisk tillhörighet. Iglum (2006) menar också att för att 
som lärare kunna avgöra vad som är normalt eller avvikande behöver de en väldigt 
god inblick i barns utveckling.  
 
Piaget (Säljö, 2000) och Iglum (2006) har en gemensam beröringspunkt om lärandet 
där Piagets teori pekar på att barn lär sig utifrån den verklighet och det sociala 
sammanhang de lever i. Detta betyder alltså att förutsättningarna för lärande alltid är 
olika från individ till individ oavsett så kallad normal eller avvikande. Normal är 
således normalt utifrån de grundläggande förutsättningar varje individ har men 
också normer från så väl familjen som samhället spelar in menar Iglum (2006). 

2.2 Handikappbegrepp 

WHO (Världshälsoorganisationen) publicerade år 2001 en rapport, International 
Classification of Functioning, Disability and Health (ICIDH-2) (Persson, 2001). 
Denna innebar att fokus flyttades från ett hinderperspektiv till ett hälsoperspektiv. 
Tanken var att ta bort stämpeln att en person är likställd med sitt handikapp och 
istället rikta fokus mot miljön och vad i den som gör personen i fråga handikappad 
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(Persson, 2001, Utholm, 2003). Denna definition innefattar alla slags 
funktionshinder, så väl synliga som dolda. Vad gäller barn med ADHD, DAMP 
och/eller koncentrationssvårigheter bör det strävas mot att eleverna ska bli så 
delaktiga och aktiva som möjligt så att en inkluderande verksamhet i skolan 
möjliggörs. Tetzchner (Drugli, 2003) framhäver vikten av att se barnet som en helhet 
och menar att det är omöjligt att kunna avgöra omfattningen av ett funktionshinder 
genom att studera miljön eller barnet var för sig. Ju fler funktionshinder en människa 
har, som exempelvis en kombination av ADHD och DAMP, gör att denne stöter på 
desto fler miljöbundna situationer där denne kommer att få svårigheter och därmed 
bli handikappad (Utholm, 2003).   

2.3.1 Koncentrationssvårigheter 

Koncentrationssvårigheter är motsatsen till att kunna koncentrera sig. Koncentration 
innebär att kunna fokusera sig i så väl tanke som i handling genom att rikta sin fokus 
på en bestämd uppgift under en begränsad period. Koncentrationssvårigheter gör 
detta företag om inte omöjligt så oerhört svårt för de barn som har den 
problematiken (Kadesjö, 2001). Gillberg (2004) hävdar att koncentrationssvårigheter 
och uppmärksamhetsstörningar i stort sett är det samma då båda begreppen innebär 
att fokuseringen och koncentrationen är låg eller i stort sett obefintlig i båda fallen. 
Oftast används begreppet koncentrationssvårigheter av lärare och föräldrar men 
viktigt är att veta att även uppmärksamhetsstörning ingår i benämningen. Kadesjö 
(2001) och Gillberg (2004) menar att alla barn som har ADHD och DAMP också har 
koncentrationssvårigheter medan koncentrationssvårighet kan vara det enda 
problem ett barn har. 
 
Enligt Kadesjö (2001) finns det två olika typer av koncentrationssvårigheter där det 
ena är primära svårigheter och det andra sekundära svårigheter. Primära svårigheter 
är de som är återkommande i nästan alla situationer i barnets vardag. Problem av den 
karaktären påverkar också barnets omgivning mycket så som föräldrar och lärare då 
svårigheterna är av varaktig karaktär.  Den andra typen av svårighet är den 
sekundära vilket betyder att det är miljön som är upphov till problemet hos barnet 
och att det inte är problemet i sig självt som är överordnat. Detta innebär att om 
barnet plockas bort från den miljö som utlöser själva problemet kommer barnet inte 
längre ha sina svårigheter. Ett annat ord för sekundära svårigheter är 
situationsbundna koncentrationssvårigheter. Exempel på sekundära svårigheter kan 
vara när ett barn får en för svår uppgift att lösa i förhållande till sin kunskapsnivå. 
Detta kan då leda till koncentrationssvårigheter medan om barnet får en uppgift 
anpassad till sin befintliga kunskapsnivå kommer problem med sannolikhet inte att 
förekomma. Vidare kan en sekundär koncentrationssvårighet vara placeringen i 
klassrummet som är upphov till koncentrationssvårigheten. Det kan vara störande 
moment som att barnet exempelvis ser vad som sker utanför på skolgården eller att 
klasskamraterna passerar bänken vid upprepade tillfällen då de ska hämta material. 
Flyttas barnet från denna placering kommer också problemet att upphöra (Kadesjö, 
2001).  
 
Olsson & Olsson (2007) talar om att beteenden hos barn med 
koncentrationssvårigheter exempelvis kan bero på en otrygg uppväxt utan fasta 
rutiner där barn saknat vuxna förebilder som har kunnat guida dem rätt gällande 
inlärning och koncentration. Vidare menar de även att motivationen eller snarare 
brist på motivation kan vara en faktor som orsakar koncentrationsstörningar. Dessa 



9 

 

 

barn kan också uppvisa ett ostabilt humör och ha dålig så kallad kognitiv 
impulskontroll som gör att de exempelvis kan ha svårt att genomföra en uppgift. De 
kan även låtsas klara av och behärska olika situationer där de egentligen är osäkra 
och de kan även ha svårt att förstå sammanhang (Olsson & Olsson, 2007).  
 
Precis som Olsson & Olsson (2007) ser Kadesjö (2001) på impulsproblemen hos barn 
med koncentrationssvårigheter som betydande. Ofta hamnar de i situationer där de i 
efterhand kan berätta att de inte vet varför de handlade som de gjorde eller uttrycka 
att någonting bara skedde utan att de kunde stoppa handlingen. Detta kan enligt 
Kadesjö (2001) göra skolgången svår för många barn då de kan uppfattas som 
störande och besvärliga i en miljö som så starkt betonar ordning och harmoni. 

2.3.2 ADHD och DAMP 

ADHD och DAMP ingår i gruppen NPF som står för neuropsykiatriska 
funktionshinder. Axengrip & Axengrip (2004) beskriver olika former av 
funktionshinder, de menar att det finns synliga och osynliga sådana. ADHD, DAMP 
och koncentrationssvårigheter tillhör den senare kategorin, de osynliga 
funktionshindren. De menar att oavsett vilken typ av funktionshinder en människa 
har så är det jobbigt att leva med det men de menar samtidigt att det är svårare att 
hjälpa en människa med ett dolt funktionshinder eftersom det inte är lika synligt 
vilka åtgärder eller hjälpmedel som krävs (Axengrip & Axengrip, 2004). Eriksson 
(2003) i sin tur framhåller hur synliga, fysiska funktionshinder så som blindhet är 
accepterade som ett handikapp och den blinda personen får de hjälpmedel som den 
behöver för att kunna fungera i sin vardag. Däremot menar Eriksson (2003) att en 
person med ett osynligt handikapp sällan får den hjälp den behöver. Å andra sidan 
finns det reglerat i läroplanen, Lpo 94, att elever har rätt att få den hjälp den behöver 
(Utbildningsdepartementet, 2006). 
 
ADHD är en förkortning för Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder vilket betyder 
att en människa med denna diagnos skiljer sig från andra människor inom områdena 
uppmärksamhet, impulsivitet och aktivitet (Gillberg 2004). ADHD kallades tidigare 
för MBD (Minimal Brain Dysfunction). Det finns tre skilda varianter av ADHD; 
antingen domineras den av (1) uppmärksamhetsbrist, (2) av överaktivitet och 
bristande impulskontroll eller så är det (3) en förenad form där både 
uppmärksamhetsbrist och överaktivitet finns. Tilläggas bör att inom begreppet 
ADHD finns barn som inte är hyperaktiva samt barn som till och med är underaktiva 
även om det är sällsynt (Gillberg, 2004). Barn med ADHD kan generellt ha problem 
med följande: att lyssna, att koncentrera sig, att fokusera, att komma ihåg, att sitta 
still och att vara tysta. Vidare har dessa barn ofta svårt med turtagning och avbryter 
ofta sina kamrater och sin lärare. De uppträder ofta störande och är sällan medvetna 
om sin egen delaktighet i det störande momentet vilket gör att de inte har förståelse 
för när omgivningen klagar på dem. På grund av detta känner de sig ofta oförstådda 
och orättvist behandlade (Eriksson, 2003). Gillberg (2004) menar att barnen ofta ser 
sig själva som obegåvade, dumma och hopplösa vilket kan leda till sämre 
självförtroende. (Wormnæs, 2001) beskriver hur barn med ADHD ibland kan ha 
svårt med de sociala regler som finns i samspel med andra så som kompisar.  
 
DAMP är en förkortning av Deficits in Attention, Motor control and Perception vilket 
innebär svårigheter med uppmärksamhet, perception och kontroll på aktivitet och 
motorik (Gillberg, 2005). De olika perceptila områden som ett barn med DAMP kan 
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ha problem på är de auditiva, visuella, kinestetiska och taktila (Gillberg, 2005). 
Tidigare benämndes DAMP som MBD vilket står för Minimal Brain Damage 
(Kadesjö, 2001). Gillberg (2005) menar att det finns två varianter av DAMP; svår 
eller lätt till måttligt svår. Vid svår DAMP finns svårigheter med aktivitet och 
uppmärksamhet, perception, språk och tal, grovmotorik och finmotorik. Vid lätt till 
måttlig DAMP finns problem med aktivitet och uppmärksamhet samtidigt som det 
finns problem även inom några av de andra områdena perception, språk och tal, 
grovmotorik och finmotorik (Gillberg 2005). En individ med DAMP kan vara endera 
hyperaktiv det vill säga överaktiv eller hypoaktiv vilket innebär att individen är 
underaktiv (Axengrip och Axengrip, 2004). Tal- och språkproblem är vanligt 
förekommande hon barn med DAMP, de har exempelvis svårigheter med grammatik, 
fonologisk medvetenhet och väldigt svårt att uppfatta vad som sägs, av vem det sägs 
och varifrån ljudet kommer om det inte är helt tyst runt omkring (Gillberg, 2005). 
Barn som har DAMP kan ofta uppfattas som klumpiga och omogna (Eriksson, 2003). 
Vidare beskriver Axengrip och Axengrip (2004) DAMP som ett funktionshinder som 
innebär olika reaktionsmönster som kan innebära att en individ blir handikappad i 
en viss situation men samtidigt betonas att det inte är ett sjukdomstillstånd. Vid 
planering och organisering uppstår stora svårigheter för personer med DAMP.  
 
Inom ADHD framhålls koncentrationssvårigheter och hyperaktiviteten medan det 
inom DAMP fokuseras på kombinationen av motoriska/perceptuella problem och 
koncentrationssvårigheter. Ofta har barn med diagnosen ADHD och/eller DAMP 
även problem med läsning, skrivning och övrig inlärning (Gillberg 2005). Av de barn 
som har diagnosen ADHD har omkring hälften av dem också DAMP. Diagnoserna går 
till viss del in i varandra. Vid diagnosen DAMP finns alltid något ADHD-symptom 
(Gillberg 2005). 

2.3.3 Diagnosens betydelse 

Wessman (2003) belyser hur viktigt det är att barn med koncentrationssvårigheter så 
tidigt som möjligt får en diagnos. Detta för att föräldrar och personal i skolan ska få 
kunskap och lärverktyg för att kunna anpassa nivån till barnets behov och 
förutsättningar. På så vis kan ett oönskat beteende från barnets sida försöka 
undvikas. Även Axengrip & Axengrip (2004) beskriver att en diagnos ofta är 
nödvändig för att kunna få förståelse för svårigheterna kring barn med 
koncentrationssvårigheter. Därmed finns också en förklaring till varför problem 
uppstår i vissa situationer varvid det finns möjlighet att försöka förhindra detta.  

Vid diagnostisering följer sedan möjligheten att sätta in rätt störåtgärder som kan 
leda till att personen inte blir handikappad i sin miljö (Axengrip & Axengrip 2004). I 
detta påstående instämmer även Kadesjö (2001) och menar även att en klar fördel 
med att få en diagnos kan vara att barnet får en slags tillhörighet med andra barn i 
liknande situation samt att föräldrar har möjlighet att komma i kontakt med andra 
föräldrar till barn med koncentrationssvårigheter. Gillberg (2004) framhåller att en 
diagnos aldrig kan ses som något negativt. Han menar att diagnosen ger bättre 
möjlighet att anpassa det pedagogiska arbetet och att den även ger en förhoppning 
om en större medkänsla för barnens beteende.  

Wormnæs (2001) menar att de skuldkänslor som eventuellt kan förekomma för barn 
med koncentrationssvårigheter kan lätta vid en diagnos. Nackdelar som Kadesjö 
(2001) kan se till följd av diagnostisering kan vara att trots att barnet fått en diagnos 
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är vägen till rätt hjälpinsats inte självklar. Det är viktigt att vara medveten om att 
barn med koncentrationssvårigheter exempelvis hela tiden utvecklas och påverkas av 
omgivningen. Om det inte tas hänsyn till detta menar Kadesjö (2001) att en diagnos 
kan innebära en nackdel för det berörda barnet (Kadesjö 2001).  Wormnæs (2001) 
ser en risk med diagnostisering eftersom den kan innebära en stämpling av barnet. 
Barnet måste fortfarande få hjälp utifrån sina premisser och arbetet utgå därifrån då 
alla barn är olika oavsett om de har en diagnos eller inte (Kadesjö 2001). Axengrip & 
Axengrip (2004) menar också att en diagnos är nödvändig för att få medicinering, 
något som några av dem som har ADHD och DAMP bör ha för att kunna fungera i 
vardagen. Duvner (1997), Gillberg (2004) och Olsson & Olsson (2007) beskriver goda 
effekter av centralstimulerande mediciner vid ADHD och DAMP. Exempel på sådana 
goda effekter kan vara större koncentrationsförmåga, bättre finmotorik, lugnande 
inverkan samt att inlärningsförmågan kan förbättras (Duvner, 1997, Gillberg, 2004, 
Olsson & Olsson 2007). Vid en fastställd diagnos behöver både familj och personal på 
skolan hjälp och stöd från någon form av neuropsykiatriskt team Axengrip & 
Axengrip (2004). Förutom den medicinska åtgärden, som nämnts ovan, behövs hjälp 
psykologiskt, pedagogiskt och socialt. 

Kadesjö (2001) & Gillberg (2004) beskriver depression som så vanligt som att femtio 
procent av de barn som har någon typ av diagnos drabbas av det någon gång under 
sin uppväxt. Kadesjö (2001) menar vidare att det är först när barnen är i tio- 
tolvårsåldern som depressionen ofta uppträder då det är under den perioden som 
intellektet är moget för att förstå att de kanske är avvikande i sitt beteende 
jämförelsevis med sina kamrater. Duvner (1997) å sin sida hävdar att barnen kan bli 
medvetna om sin problematik redan i nio- tioårsåldern eftersom de då börjar 
utveckla sin förmåga att reflektera kring sig själv. 

2.4 Stödåtgärder 

Orlenius (2001) påvisar att det i läroplanerna framförallt står skrivet vad eleverna har 
rätt till men inte hur lärarna ska hjälpa eleverna att nå upp till målen. Han 
understryker dock att alla elever ska ges förutsättningar för att lyckas nå sina mål i 
skolan. Även i skollagen (Riksdagen, 1985) går att läsa följande: 
 
  Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i 

samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen 
skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. (Riksdagen, 2 §, 
1985) 

 
Kadesjö (2001) trycker på hur viktigt det är att visa intresse och engagera sig i varje 
enskilt barn och framför allt lägga ner tid för att förstå hur barnet tillgodogör sig 
kunskap och bemöta det på dess nivå. Axengrip & Axengrip (2004) menar att det 
krävs åtgärder på flera håll för att kunna hjälpa en individ med ADHD och/eller 
DAMP och åtgärderna också bör vara individuella.  
 
Ett professionellt pedagogiskt förhållningssätt är nödvändigt i skolan. En viktig del är 
att gå igenom dagen samt visa dess struktur på ett tydligt sätt (Axengrip & Axengrip 
2004). Detta kan exempelvis göras genom att använda så kallade strukturscheman. 
Dessa kan vara gjorda för en specifik situation, en hel dag, en vecka eller en hel 
termin. Det är också av stor vikt att en lärare har tålamod för barn med ADHD 
och/eller DAMP samt att de använder sig av lämpliga strategier och träning 
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anpassade till dessa barn. Även Eriksson (2003) understryker vikten av tolerans för 
dessa barn. Axengrip & Axengrip (2004) menar att vid instruktioner om arbete som 
ska göras i klassrummet är det av stor vikt att endast en instruktion ges i taget till 
elever med ADHD och/eller DAMP (Axengrip & Axengrip, 2004). Johansson (2001) 
menar att tydliga instruktioner och fasta rutiner skapar trygghet för barn med 
koncentrationssvårigheter. Vidare påtalar hon att lektionerna inte ska vara för långa, 
de ska dessutom vara av varierad karaktär samt ha en tydlig början och slut.  
 
Vid kommunikation med elever i behov av särskilt stöd är det en nödvändighet att 
säga exakt det som menas och undvika de ord som går att tolka på andra sätt 
(Axengrip & Axengrip, 2004). Tydligheten för dessa barn är väldigt viktig vilket vi 
också finner stöd för hos Johansson (2001). Utan tydligheten uppstår det lätt 
missförstånd. Det är av lika stor vikt att ha ögonkontakt vid samtal med elever med 
DAMP och/eller ADHD annars finns risk att störande ljud i den omgivande miljön 
förhindrar eleven att lyssna på informationen (Axengrip och Axengrip 2004).  
Johansson (2001) framhåller att barn med koncentrationssvårigheter ofta behöver en 
extra instruktion efter avslutad genomgång i klassen. Detta för att säkerställa att 
eleven har uppfattat instruktionen. Viktigt är också att motivera eleven att utföra 
uppgiften, vid motstånd finns möjlighet att locka med något som eleven kan se fram 
emot (Axengrip & Axengrip 2004).  
 
Kadesjö (2001) nämner i likhet med Axengrip & Axengrip (2004) att det finns 
hjälpmedel att tillgå för barn med koncentrationssvårigheter. Exempelvis nämns tung 
linjal, anpassad penna och dator som lämpliga hjälpmedel. Den tunga linjalen 
försedd med handtag underlättar för barn som har svårigheter med finmotoriken. 
Bokstäver formas lättare med en penna försedd med en yta som är greppvänlig. Med 
datorns hjälp kan det berörda barnets energi riktas mot det som ska skrivas istället 
för att lägga den på att forma bokstäverna i fråga. Utöver detta kan datorn bidra med 
att öka motivation, koncentration och uthållighet, den ger upphov till varierad och 
lustfylld undervisning, flera sinnen kan användas och det är även ett utmärkt tillfälle 
för samarbete och samspel med klasskamrater. Det nämns också bland annat att 
elever kan få ta del av information från en bandspelare samt att en äggklocka kan 
användas för att hjälpa barnet med tidsuppfattningen. Det absolut mest nödvändiga 
hjälpmedlet för barn med ADHD och/eller DAMP är dock att pedagogiska strategier 
följs (Axengrip & Axengrip 2004).  
 
Det krävs mycket energi av elever med ADHD och/eller DAMP att utföra olika 
uppgifter varför de på kort tid blir uttröttade. Genom att alternera sysselsättning 
innan eleven har tröttnat finns möjlighet att undvika denna situation. För att 
kvarhålla motivation och koncentration hos dessa elever finns möjligheten att 
planera undervisningen så att lugna sysselsättningar blandas med mer fysiskt 
ansträngande sådana. För att undvika motgångar i skolsituationer bör rimliga krav 
och nåbara mål ställas på dessa elever, anpassade till varje individ. Motgångar och 
misslyckanden tär hårt på individens ofta redan dåliga självförtroende. Därför är det 
viktigt att rikta uppmärksamhet på det positiva. Med rätt pedagogisk hjälp kan 
självkänsla öka men många människor som har ADHD och/eller DAMP har varit 
med om många misslyckanden och det krävs psykologisk hjälp för att kunna 
återuppbygga självkänslan (Axengrip & Axengrip 2004).  
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Axengrip & Axengrip (2004) nämner specialundervisning, särskilda aktiviteter på 
rasterna samt en elevassistent som en nödvändighet för att en elev med ADHD 
och/eller DAMP ska ha en chans att kunna nå läroplanens mål. Även om läraren har 
stor kompetens behövs extra hjälp från bland andra skolpsykolog, skolläkare, 
resursteam och andra lärare som är utbildade inom området. Om skolan lyckas 
anpassa sig efter eleven har denne stora möjligheter att smälta in i den miljön 
(Axengrip & Axengrip, 2004). 
 
Helhetstänkande underlättar vardagen för individer med ADHD och DAMP liksom 
att det finns fasta rutiner (Axengrip & Axengrip, 2004). Det utgör en trygghet för 
individen. Att se eleven ur ett helhetsperspektiv innebär att det ska fungera för eleven 
hela dagen, dels hemma men även i skolan och på fritiden. En viktig förutsättning för 
detta är att se till att elevens energi räcker till hela dagen och att påfyllningar görs vid 
behov. Detta ingår i skolans ansvar. I praktiken innebär det att skolan behöver 
anpassa arbetsbelastningen både psykiskt och fysiskt för eleven så att denne har 
energi kvar till fritiden som också är en viktig del för dennes välbefinnande och 
utveckling (Axengrip & Axengrip, 2004). Vid ändringar av rutiner rubbas tryggheten 
varvid konflikter ofta skapas. När något behöver ändras i en rutin är det viktigt att 
meddela det i god tid så att individen får en chans att förbereda sig på förändringen. 
Det är också av stor betydelse att endast en rutin ändras åt gången. För att få 
rutinerna att fungera krävs tålamod samt en hel del träning (Axengrip & Axengrip, 
2004). Vidare betonar de att om barn med ADHD och/eller DAMP får rätt stöd 
genom bland annat en anpassad skolgång så har de barnen en chans att bli goda 
samhällsmedborgare som vuxna. 

2.4.1 Specialpedagogiskt stöd och inkludering 

Specialpedagogik är en blandning av ämnena sociologi, filosofi, pedagogik, psykologi, 
medicin med flera (Olsson & Olsson, 2007). Specialpedagogik som ämne är relativt 
nytt. Inom specialpedagogiken arbetades det tidigare med exkludering där en elev i 
behov av särskilt stöd fick gå iväg till specialläraren. Olsson & Olsson (2007) ser 
risker med att låta barnen gå iväg till specialläraren. Vidare menar de att 
segregationen ökar när elever plockas ut ur sin ordinarie klass. Utöver det ser de en 
risk att läraren slutar söka nya inkluderande lösningar för dessa elever. Idag arbetar 
specialpedagogiken snarare mot ett inkluderande perspektiv som innebär att eleven i 
största möjliga mån ska få stanna kvar i klassen.  
 
Specialläraren håller på att ersättas av specialpedagogen som arbetar med att 
konsultera lärare och elever i sin skolsituation. Tanken är att barnen ska vara kvar i 
klassrummet och få en god undervisning där med stöd och hjälp från 
specialpedagogen. I dag talas det om ”en skola för alla” och enligt Olsson & Olsson 
(2007) nås det målet genom att arbeta inkluderande. Vidare arbetas det för att ta till 
vara elevernas styrkor för att lyfta dem (Olsson & Olsson, 2007). Axengrip & 
Axengrip (2004) menar att miljön i skolan är avgörande för om ett barn ska klara av 
en inkluderande verksamhet i klassrummet eller om denne behöver tid hos 
specialläraren. De menar, till skillnad från Olsson & Olsson (2007), att barnet 
befinner sig i en strukturerad miljö när den är hos specialläraren med motiveringen 
att specialläraren har tid för barnet och dessutom finns inga störande moment runt 
omkring i den omgivande miljön.  
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Enligt Axengrip & Axengrip (2004) kan klassrumsmiljön många gånger upplevas som 
ostrukturerad för barn med koncentrationssvårigheter samtidigt som de menar att de 
störande momenten går att minimera. Persson (1995) beskriver hur lärare gör 
skillnad på undervisningen i klassrummet och undervisningen hos specialpedagogen. 
Lärarna i hans studie menar enligt honom att det är en annan typ av arbetssätt som 
krävs för att hjälpa barn med koncentrationssvårigheter och att detta kan vara svårt 
att uppnå genom klassrumsundervisning (Persson, 1995). I likhet med 
inkluderingstanken menar Persson (2001) dock att det är viktigt att belysa eleven 
som någon som besitter kunskap istället för någon som har problem. Vidare berättar 
han att det yttersta ansvaret för att främja relationer mellan lärare och elev ligger på 
skolan. Persson (1995) har som åsikt att det är upp till varje skola att bestämma hur 
det specialpedagogiska stödet ska utformas. Vidare menar han att det ofta är den 
klassiska gruppformationen med helklass som dominerar undervisningen men att 
flexibilitet kring grupputformandet är viktigt för barn med 
koncentrationssvårigheter. 

2.5.1 Miljöns betydelse 

2.5.1.1 Den fysiska miljön 

Eriksson (2003) gör en jämförelse mellan ett barn med allergi och ett barn med 
koncentrationssvårigheter. Hon berättar om att ingen lärare skulle tvinga ett barn 
med nötallergi att äta nötter bara för att vänja sig. Däremot placeras barn med 
koncentrationssvårigheter i en miljö som inte är anpassad efter dennes 
förutsättningar men förväntas ändå fungera i denna miljö. Vidare menar Axengrip & 
Axengrip (2004) och Kadesjö (2001) att miljön är avgörande för om en person med 
ADHD och DAMP blir handikappat eller inte. De menar att det är viktigt att se till och 
lära sig vad som gör personen funktionshindrad så att det på så vis finns en möjlighet 
att motverka att personen hamnar i den situationen. Duvner (1997) menar att miljöns 
utformning är den som skapar problem för barn med koncentrationssvårigheter och 
att det inte är barnen i sig som är problemet (Duvner, 1997). Miljöer kan vara 
strukturerade respektive ostrukturerade Axengrip & Axengrip (2004). En lektion 
representerar en strukturerad miljö där det finns schema med angivna tider. På 
liknande sätt kan även scheman fungera i hemmiljön. Affärer, bussar, sociala 
arrangemang, raster och korridorer utgör exempel på ostrukturerade miljöer där 
tryggheten som så väl behövs saknas. För en individ med ADHD och/eller DAMP går 
det åt mycket energi att vistas i ostrukturerade miljöer varvid det är viktigt att hålla 
nere tiden där. En del ostrukturerade miljöer kanske går att undvika helt genom att 
inte besöka dem alls.  
 
På grund av att den svenska skolan har förändrats under det senaste tio åren har den 
samtidigt försämrats för barn med DAMP och ADHD vilket gör att barn med dessa 
diagnoser syns tydligare i klassrumsmiljön (Axengrip & Axengrip, 2004). Orsaken är 
att inlärningsmiljön inte är tillräckligt anpassad för dessa barn, något även Tufvesson 
(2007) kommit fram till i sin avhandling. Hon menar bland annat att bilder på 
väggarna, flyttbara lådor och andra lösa föremål har en negativ inverkan på 
framförallt barn med ADHD. Axengrip & Axengrip (2004) menar att för barn med 
diagnoserna DAMP och ADHD är miljön av stor betydelse för att gynna barnens 
utveckling. Även Kadesjö (2001) instämmer i att det under senare år skett stora 
förändringar i skolmiljön. Bland annat är det numera vanligt med bord istället för 
bänkar och hurtsar att förvara arbetsmaterial i. Dessutom finns datorn tillgänglig 
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som hjälpmedel och ofta är arbetet förlagt till olika lokaler. Detta medför 
förflyttningar för eleverna mellan de olika momenten. Detta sker naturligt för de allra 
flesta elever men medför stora problem för barn med koncentrationssvårigheter. 
Liknande åsikt går att finna hos Tufvesson (2007) där hon hänvisar till sin studie som 
bestod av bland annat observationer av barn med ADHD och där framkom det att 
samtliga blev störda av att ha en dator i närheten av där de satt eftersom datorn kan 
medföra störande ljud (Tufvesson, 2007).  
   
Kadesjö (2001) belyser skollokalernas och miljöns utformande som avgörande 
faktorer för hur barnen kommer att fungera i skolan. Detta blir extra tydligt hos barn 
som har koncentrationssvårigheter då alla intryck som fås påverkar dem. Detta kan ta 
sig uttryck i att dessa stör sina klasskamrater eller att de upptar lärarens tid så pass 
mycket att denna inte hinner hjälpa de andra eleverna. Tufvesson (2007) framhåller i 
sin avhandling att den bästa tänkbara fysiska miljön för ett barn med 
koncentrationssvårigheter är ett klassrum utan många fönster och dörrar. Det bör 
också finnas olika golvnivåer där barnet kan sitta och arbeta då detta främjar 
koncentrationen. Någon utsikt över exempelvis skolgården bör inte finnas då det ofta 
framkallar stora svårigheter till koncentration (Tufvesson, 2007). Kadesjö (2001) och 
Johansson (2001) menar att det även är av stor vikt att en lärare fokuserar på vad 
som kan främja koncentration istället för att lägga ner för mycket tid på det som 
skapar oro i klassrummet exempelvis att det bör vara ordning och reda samt lugn och 
ro i klassrummet. Tillgång till en lugn vrå eller ett enskilt rum/grupprum är önskvärt. 
Även Tufvesson (2007) instämmer i att något som främjar koncentrationen för dessa 
barn är att få möjligheten att arbeta i mindre rum, något som påvisats i hennes 
studie.  
 
Tufvesson (2007) framhåller att det är att föredra en fast placering i klassrummet för 
barn med koncentrationssvårigheter. Stensmo (1997) påtalar att det bästa är att ha 
ett visst avstånd mellan eleverna rent placeringsmässigt för att undvika dåligt 
uppträdande. Kadesjö (2001) i sin tur menar att den ultimata placeringen för barn 
med koncentrationssvårigheter är längst fram i klassrummet, nära läraren och vänd 
mot sina klasskamrater för att känna kontroll och trygghet i klassrummet. Detsamma 
gäller om eleven är placerad längst bak i klassrummet då denna placering också ger 
kontroll och överblick över klassrummet. Placering längs långsidorna med bänken 
vänd mot klasskamraterna nämns också som en bra plats (Kadesjö, 2001). Även 
Axengrip & Axengrip (2004) instämmer i dessa påståenden. De understryker även 
vikten av att ha fasta placeringar i ostrukturerade miljöer så som matsal och 
omklädningsrum. Vidare hävdar Kadesjö (2001) med bestämdhet att byte av 
placering endast bör ske om det finns mycket starka skäl till detta då barn med 
koncentrationssvårigheter finner det jobbigt med nya intryck som en ny placering 
innebär.  

2.5.1.2 Den sociala miljön 

Stensmo (1997) definierar den sociala klassrumsekologin som allt som påverkar en 
människas beteende, exempelvis samlingar, diskussioner, grupparbetning och raster. 
Enligt Webster-Stratton (Olsson & Olsson, 2007) är samarbetet mellan lärare och 
föräldrar oerhört viktigt för elever med koncentrationssvårigheter precis som 
föräldrarnas engagemang kring barnens lärandesituation. Enligt Bronfenbrenners 
utvecklingsekologi finns fyra system varav två har direkt påverkan på barnet och dess 
utveckling (Klefbeck & Ogden, 2003). Det ena är barnets mikrosystem som består av 
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de personer som befinner sig närmast individen, det vill säga föräldrar och kamrater. 
Det andra nivån är mesosystemet som innefattar relationer mellan de olika systemen 
exempelvis mellan hem och skola. Det är av stor vikt att samtliga relationer är väl 
fungerande, dels de sociala relationerna kamrater emellan samt samarbetet mellan 
hem och skola för att barns ska känna harmoni och kunna utvecklas på bästa möjliga 
sätt. Enligt Klefbeck & Ogden (2003) påverkas den sociala utvecklingen mer av 
miljön än den intellektuella utvecklingen. Detta betyder att det är viktigt med regler 
och tydliga riktlinjer i den sociala miljön för barn med koncentrationssvårigheter 
vilket också Ingvar (2007) påtalar som en viktig faktor och vidare förklarar han att ett 
barn utan svårigheter har möjlighet att utvecklas i alla typer av miljöer medan ett 
barn med ADHD behöver ha lugn och ro samt tydliga riktlinjer. Ingvar (2007) drar 
liknande paralleller med det utvecklingsekologiska systemet och menar att alla 
människor påverkas av sin omgivande miljö och barn med ADHD påverkas starkt av 
både de inre och yttre påtryckningar som finns. Ännu tydligare blir svårigheterna för 
barn med ADHD i en socialt svår miljö där de får svårt att fokusera på exempelvis 
skolarbete. Så väl Klefbeck & Ogden (2003) och Hwang & Nilsson (2006) berättar att 
det i dagens skola ofta är en självklarhet att elever är delaktiga i besluten som rör 
dem, även om det inte är så på alla skolor så är det något som det strävas mot.  
På det sociala området kan det innebära hjälp av personal på skolan så att rasterna 
blir kreativa och behagliga och att det även finns hjälp att tillgå så att inte konflikter 
uppstår (Klefbeck & Ogden, 2003 och Hwang & Nilsson, 2006). Genom att minimera 
konflikter minskas antal misslyckanden och självkänslan får chans att stärkas. För att 
kunna infria detta är det viktigt att personalen har kunskap om den aktuella 
diagnosen och vilka hjälpmedel som behövs för barnet i fråga (Axengrip & Axengrip, 
2004). Kadesjö (2001) instämmer i detta och påtalar även att det är viktigt att alla 
runt omkring det berörda barnet behöver ha god insikt om problematiken. Vidare 
menar Kadesjö också att trots att barn med koncentrationssvårigheter ofta kan 
provocera fram dåliga sidor hos sin lärare så är ändå relationen mellan elev och lärare 
bland de viktigaste för dessa barn. Det är viktigt att läraren inte ger upp om eleven 
utan fortsätter kämpa då det kan vara avgörande för hur eleven kommer att lyckas 
med sin utbildning. Ofta saknas viktiga kunskaper, resurser samordnas och utnyttjas 
inte maximalt och många gånger är skolans ekonomi en avgörande faktor huruvida 
barnen får den hjälp så väl har rätt till (Axengrip & Axengrip, 2004). 
   
Johansson (2001) menar att det underlättar för barn med koncentrationssvårigheter 
om de berörda barnens kamrater och deras föräldrar får vetskap om barnets diagnos 
eftersom det ökar förståelsen för barnet. Vidare menar hon att det går att förbättra 
den sociala miljön för barn med koncentrationssvårigheter genom övningar som 
stärker gruppsamhörigheten.  
  
Tufvesson (2007) berör, i sin avhandling, hur viktigt det är att minimera störande 
faktorer för barn med koncentrationssvårigheter så som sorl och prat orsakade av 
klasskamraterna. Detta för att de ska få möjlighet att fokusera på skolarbetet i stället 
för på det som sker runt omkring dem. Vidare menar hon att grupparbeten 
missgynnar barn med koncentrationssvårigheter. 
  
Barn med koncentrationssvårigheter upplevs många gånger som stökiga av sin 
omgivning (Axengrip & Axengrip, 2004, Eriksson, 2003). Ofta förknippas diagnoser 
som DAMP och ADHD med individer som är bråkiga. Det negativa beteendet är dock 
ett resultat av fel bemötande från den omgivande miljön. Om bemötandet korrigeras 



17 

 

 

och anpassas till individen upphör med största sannolikhet det bråkiga beteendet. 
Det går inte att koppla ihop barn med koncentrationssvårigheter med bråkighet men 
det kan dock vara en signal på att det kan vara orsaken bakom beteendet. Förutom att 
vara bråkiga kopplas problemet ofta ihop med trots och brist i uppfostran. Det är 
dock viktigt att komma ihåg att så inte är fallet utan snarare är arbetet med att hitta 
nya arbetsmetoder det som kan hjälpa dessa barn att inte längre vara trotsiga och 
bråkiga (Axengrip & Axengrip, 2004, Eriksson, 2003, Gillberg 2004, Kadesjö 2001). 
   
Kadesjö (2001) har en teori när det gäller barn med koncentrationssvårigheter och 
hur de ska lyckas i skolan. Bortsätt från att ha tydliga riktlinjer som nämnts tidigare 
menar han att en bra konstruerat belöningssystem kan vara en av de saker som gör 
att barnet lyckas. Belöning har enligt honom ett klart samband med motivationen 
som är den viktigaste faktorn för att vilja bli bättre i det som barnet företar sig. 

2.6 Litteratursammanfattning 

Barn som avviker från det som anses vara normalt har alltid funnits enligt Eriksson 
(2003) och synen på vad som betraktas som normalt förändras med tiden (Iglum, 
2006). Normalitet hänger även ihop med hur människor menar att någonting ska 
vara (Atterström & Persson, 2000, Börjesson, 1997). Enligt Salamancadeklarationen 
innebär normalitet att varje individ är unik och vidare går att läsa att varje barn har 
rätt till undervisning som är anpassad till dennes behov vilket även Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 2006) och Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 2000) 
belyser. Enligt Duvner (1997), Persson (2001) och Utholm (2003) bör fokus riktas på 
miljön och se vad i den som gör en individ handikappad för att på så sätt kunna 
anpassa den befintliga miljön efter varje enskild individ. 
 
Svårigheter med att koncentrera sig och kunna fokusera på en viss uppgift under en 
bestämd tid, så beskriver Kadesjö (2001) koncentrationssvårigheter. Dessa kan vara 
primära, det vill säga att de återkommer då och då i vardagen eller sekundära vilket 
innebär att problemen finns i miljön. ADHD innebär avvikelser kring 
uppmärksamhet, impulsivitet och aktivitet medan DAMP medför bekymmer med 
uppmärksamhet, perception och motorikkontroll (Gillberg, 2005). Ett barn kan ha 
enbart koncentrationssvårigheter medan denna svårighet alltid finns hos barn med 
ADHD och/eller DAMP. Det nämns både för- och nackdelar med diagnoser, det 
viktiga är dock att ge barnet i fråga hjälp utifrån dess behov oavsett om det finns en 
diagnos eller inte (Kadesjö, 2001). Enligt Olsson & Olsson (2007) bör de berörda 
eleverna alltid vara delaktiga i klassrumsundervisningen medan Axengrip & Axengrip 
(2004) ser fördelar med att låta barnen gå iväg till en speciallärare. Ett pedagogiskt 
förhållningssätt med tydlighet och rutiner för att skapa trygghet är dock nödvändigt 
för barn med koncentrationssvårigheter.  

3. Metod 

3.1 Forskningsstrategi 

Datainsamlingen har skett genom intervjuer vilka förknippas med den kvalitativa 
forskningsstrategin som härrör från humanvetenskaplig idétradition vilken användes 
för att få djupgående information (Stukát, 2005). Fördelen med denna metod är just 
att detaljrika och insiktsfulla svar kan fås (Stukát, 2005). Vidare finns möjlighet att 
ställa följdfrågor som kan ge ytterligare djup till svaren. På så sätt finns möjlighet att 
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få ingående svar på hur verksamma lärare beskriver att de arbetar med barn med 
koncentrationssvårigheter. Genom att jämföra hur en friskola respektive en 
kommunal skola arbetar med dessa barn finns möjligheten att urskilja hur skolorna 
skiljer sig åt gällande deras förhållningssätt till de berörda barnen. Några nackdelar 
med denna strategi är att det låga antalet respondenter minskar reliabiliteten och 
därför är det näst intill omöjligt att kunna generalisera resultaten (Denscombe, 
2000). 

3.2 Urval 

Till denna studie valdes att genomföra vad Denscombe (2000) kallar ett icke-
sannolikhetsurval eller ett så kallat bekvämlighetsurval vilket betyder att det inte 
fanns något slumpmässigt urval. Anledningen till det är att det på förhand fanns 
kännedom om att det fanns skillnader i arbetssätt och miljö mellan friskolan och den 
kommunala skolan vilket gjorde det intressant att undersöka närmare hur de olika 
skolorna arbetar med barn med koncentrationssvårigheter. Detta innebar även vad 
Denscombe (2000) kallar ett subjektivt urval eftersom det sedan tidigare fanns 
kännedom om de båda skolorna samt om personalen som arbetar där. Vidare menar 
Denscombe (2000) att fördelen med ett sådant urval är att resultatet blir väldigt 
informativt eftersom skolorna valdes därför att personalen på skolorna ansågs kunna 
besvara studiens syfte och forskningsfrågor väl. Detta eftersom personalen på 
respektive skola ansågs vara väl insatta i hur skolan och dess organisation arbetar 
med barn med koncentrationssvårigheter. Det bör påpekas att syftet med studien var 
att intervjua utbildade, verksamma lärare utan någon specialpedagogisk examen 
eftersom barn med koncentrationssvårigheter till största del tillbringar sin tid i 
klassrummet. Enligt Denscombe (2000) och Stukát (2005) medför 
bekvämlighetsurval med största sannolikhet att resultatet av intervjuerna inte 
kommer bli lika korrekt som när ett slumpmässigt urval gjorts, liksom att resultatet 
inte kommer att kunna generaliseras. Det fanns heller inte någon önskan om att 
kunna generalisera.  

3.3 Respondenternas bakgrund  

Studien har genomförts i en relativt stor stad i mellersta delen av Sverige. Fem lärare 
på friskolan och fem lärare på den kommunala skolan har intervjuats. Samtliga 
deltagande respondenter arbetar i grundskolans tidigare år och har en lärarexamen i 
botten. Åldersspannet på de intervjuade är mellan 29 år upp till 61 år. 
  
Baserat på intervjuarens förkunskaper som framkommit under den 
verksamhetsförlagda utbildningen inom lärarprogrammet följer nedan information 
om friskolan. Friskolan som deltog i undersökningen är en mellanstor F-9 skola med 
elever fördelade i två olika byggnader. I den ena byggnaden är F-6 samlade och i den 
andra byggnaden på området går år 7-9. Lärarna på skolan fungerar inte bara som 
lärare i respektive klass utan även som fritidspedagoger då det är en del av skolans 
arbetssätt där de även arbetar på fritids efter skoldagens slut. Arbetsteamen på 
skolan har gemensamma veckomöten för att gå igenom vad som händer och vad som 
ska komma att hända på skolan. Vidare har de även veckomöten med lärarna inom 
det egna teamet för att diskutera det som sker inom sitt respektive team. Skolan 
arbetar efter en metod där det är ett öppet arbetsklimat med öppna dörrar och där 
alla barn ska känna alla lärare och att alla barn är alla lärares gemensamma ansvar. 
Skolan arbetar varje termin till stor del med temaarbeten och resterande tid med 
ämnesinriktad undervisning. På skolan finns mycket arbetsmaterial, framförallt 
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laborativt material. Klassiska läromedel förekommer i mindre skala. Alla klassrum 
har olika utformning och många av dem är asymmetriska. Varje klassrum har 
fönsterväggar ut mot de gemensamma ytorna samt ut mot skolområdet. 
Möblemanget består av bord i olika former och arbetsmaterialet förvaras i olika typer 
av hurtsar.  
 
Informationen som följer nedan är grundad på intervjuarens förkunskap om den 
kommunala skolan som framkommit under den verksamhetsförlagda utbildningen 
inom lärarprogrammet. Skolan som medverkade i studien är en enhet som består av 
förskoleklass till och med år sex. På skolan har de möte, gemensam planeringstid 
samt skolkonferens en gång i veckan. Varje klass har en klasslärare och dessutom 
finns nära samarbete med fritidspedagogerna som exempelvis kan ansvara för delar 
av bildundervisningen. Eleverna är fördelade i flera byggnader. Det ryms två klasser 
samt fritidsverksamhet i varje byggnad. Klassrummen är rektangulära i sin 
utformning med whiteboard längst fram, grupprum och en fönstervägg utåt skolans 
område. En del klassrum är utrustade med traditionella bänkar med lock medan 
andra klassrum har bord med tillhörande hurtsar. En stor del av undervisningen sker 
genom att läraren står framme vid tavlan och har genomgångar som följs av 
arbetsuppgifter. Barnen följer ett givet arbetsschema som är individuellt anpassat, 
läseböcker och matematikböcker är en naturlig del av det dagliga arbetet liksom 
laborativt material. Utöver detta arbetar de även temainriktat periodvis. 

3.4 Datainsamlingsmetod 

Vår första tanke var att jämföra föräldrars respektive lärares syn på det stöd som barn 
med koncentrationssvårigheter får i skolan och se om svaren skiljde sig åt och i så fall 
på vilka punkter. Då det visade sig svårt att få tillräckligt många föräldrar att ställa 
upp fick fokus ändras.  
  
Det fanns ett fortsatt intresse av att ta reda på mer om hur barn med 
koncentrationssvårigheter har det i skolan och vilket stöd de får. I studien 
eftersträvades ingående och utförliga svar vilket Denscombe (2000) menar fås genom 
att använda intervjuer som datainsamlingsmetod, varvid den forskningsmetoden 
användes. Idén om att jämföra en friskolas respektive en kommunal skolas arbetssätt 
med dessa barn uppkom vid en diskussion om skolornas skilda miljöer. En 
nyfikenhet väcktes av att ta reda på om det fanns fler faktorer som skiljde sig åt och 
hur det i så fall påverkar barn med koncentrationssvårigheter varvid detta valdes som 
ämne för undersökningen.  
 
Lantz (1993) menar att det är av stor vikt att även den som intervjuas i en studie får 
ett utbyte av att deltaga. I denna studie får respondenterna möjlighet att ta del av 
resultatet och se respektive skolas arbetssätt kring arbetet med barn med 
koncentrationssvårigheter och den miljö de vistas i. Det finns ingen tanke på att 
kritisera någon av skolorna och deras arbetssätt och deras miljö utan tvärtom 
använda arbetet som en inspirationskälla till att förädla sitt arbete.  
  
Innan arbetet påbörjades tillfrågades rektorerna på vardera skolan om tillåtelse att 
genomföra intervjuer med personal på deras arbetsplats. Efter ett godkännande från 
dem påbörjades arbetet med att kontakta lärare som kunde tänkas lämpliga att 
intervjua med stöd av arbetets syfte. Denscombe (2000) menar att det är viktigt att i 
god tid förbereda de personer som ska intervjuas. På friskolan kontaktades 
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respondenterna via mail fyra veckor innan de tänkta intervjuerna skulle äga rum. I 
mailet bifogades missivbrevet (Bilaga 1) och en motivering till varför personen i fråga 
var intressant att intervjua. Under den efterföljande veckan gjordes en uppföljning 
med de tillfrågade som samtliga tackade ja. Tid och plats för intervjuerna bestämdes. 
På den kommunala skolan kontaktades respondenterna personligen där de fick en 
kort presentation av syftet med studien samtidigt som missivbrevet överlämnades. 
Även i detta fall tackade samtliga tillfrågade ja till att deltaga i studien. Under 
efterföljande dagar bokades tid för genomförandet av intervjuerna. Vad gäller 
kontakten med skolorna, respondenterna samt genomförande av intervjuerna 
fördelades arbetet mellan skribenterna på grund av schemakrockar och samordning 
av tid och lokal. Understrykas bör dock att skribenterna utgick från samma 
intervjuguide varför respondenterna fick samma frågor att utgå ifrån. 
  
En fördel med enskilda intervjuer är att det är relativt enkla att genomföra eftersom 
endast två personer behöver komma överens om tid och plats (Denscombe, 2000). 
Han nämner även nackdelar med intervjuer som till exempel att det är svårt att 
uppnå objektivitet och att bandinspelning kan ha en hämmande effekt på 
respondenternas svar. Medvetenhet fanns kring objektiviteten då det fanns en 
personlig relation mellan respondenterna och intervjuarna. Intervjuarna fick även 
intryck av att respondenterna inte blev negativt påverkade av bandinspelningarna 
eller av de personliga relationerna. 
   
Samtliga respondenter fick själva bestämma plats för genomförandet av intervjuerna. 
Denscombe (2000) nämner vikten av en för respondenten trygg plats att genomföra 
intervjuerna på. På friskolan fick lärarna själva boka lokal som var ledig vid 
intervjutillfället. På den kommunala skolan genomfördes intervjuerna i respektive 
lärares klassrum, detta enligt respondenternas önskemål. Samtliga intervjuer blev 
avbrutna av antingen personal eller elever men intervjuerna återupptogs snabbt och 
fortskred utan negativ påverkan. 
  
Innan intervjuerna påbörjades informerades respondenterna ännu en gång om de 
etiska reglerna som finns kring intervjuer (Vetenskapsrådet, 2007). Tidsåtgången 
bestämdes på förhand till mellan en halvtimme och en timme. Tidsaspekten 
föranledde inga bekymmer med att genomföra intervjuerna. Dessa är några av de 
aspekter som Denscombe (2000) menar är viktiga att ta hänsyn till vid 
intervjuförfarandet vilka också beaktades. För att få så detaljrika svar som möjligt 
genomfördes så kallade semistrukturerade intervjuer (Denscombe 2000). Stukát 
(2005) menar att denna variant av intervju ger mycket grundlig och detaljrik 
information eftersom den kännetecknas av att det på förhand finns givna ämnen och 
frågor som ska bearbetas och få svar men att respondenten får möjlighet att ge öppna 
svar och även utveckla dessa. Utrymme finns även för den som intervjuar att ställa 
följdfrågor om så krävs för att nå ett mer omfattande resultat.  I denna studie fanns 
sex frågor som skulle besvaras och även en avslutande fråga som tillät respondenten 
att tillägga något som ännu inte tagits upp under intervjun som denne ansåg var av 
stor vikt. Som hjälpmedel vid samtliga intervjuer användes en intervjuguide (Bilaga 
2) och en bandspelare. Utöver bandningen av intervjuerna togs även anteckningar för 
att inte gå miste om viktiga detaljer. 



21 

 

 

3.5 Databearbetning och analysmetod 

Efter att intervjuerna genomförts avlyssnades och transkriberades de var och en för 
sig. Detta utförde skribenterna enskilt för att bibehålla effektivitet tidsmässigt. Efter 
detta har skribenterna tillsammans sammanställt intervjuresultatet och kategoriserat 
det utefter forskningsfrågorna. Därefter har likheter och skillnader i svaren jämförts 
som i sin tur har legat till grund för analysen. Syftet, forskningsfrågorna och 
resultatet har därefter kopplats till litteraturen i analysdiskussionen. En svårighet 
som uppstod och som Denscombe (2000) också nämner är att respondenterna 
använder talspråk och ibland ofullständiga meningar vilket gör det svårt att få ner 
innebörden av det som sägs på papper, exempelvis intonation och pauser. Detta 
avhjälptes genom att föra anteckningar vid intervjuernas genomförande om 
exempelvis betoningar och känsloyttringar hos respondenterna.  

3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet i arbetet (Denscombe, 2000 & Stukát, 2005). När 
en kvalitativ studie genomförs är det näst intill omöjligt att uppnå reliabilitet 
eftersom den som genomför intervjuerna är en del av själva processen och tolkar 
intervjusvaren på olika sätt. Vidare kan respondenterna besvara frågorna olika 
beroende på vem som ställer dem, hur de ställs och i vilket sammanhang. Så var fallet 
vid denna genomförda studie. Enligt Thurén (1991) och Denscombe (2000) ska 
samma data ge samma resultat oberoende av vem som intervjuat, om detta uppnåtts 
innebär det att resultaten är intersubjektivt testbara. Detta har inte uppnåtts med 
denna studie eftersom två personer genomfört enskilda intervjuer och därefter tolkat 
resultatet av dessa. Det är också viktigt att vara medveten om vad Denscombe (2000) 
benämner som intervjuareffekten vilket betyder att objektivitet inte går att uppnå vid 
en kvalitativ studie eftersom människor inte alltid handlar så som de säger. Syftet 
med arbetet var inte heller att generalisera resultatet utan snarare att få en 
djupgående information kring forskningsfrågorna vilket symboliserar en kvalitativ 
studie.  
  
Validitet betyder att forskaren undersöker det den faktiskt säger sig undersöka och 
håller sig till det utan att tappa fokus (Bryman, 2002 & Denscombe, 2000 & Stukát, 
2005 & Thurén, 1991). För att hålla så hög validitet som möjligt har intervjufrågorna 
anpassats så att forskningsfrågorna ska kunna besvaras på bästa möjliga sätt. 
Denscombe (2000) menar att det alltid finns en risk vid intervjuer att 
respondenterna säger sig handla på ett visst sätt men att de faktiskt inte gör så i 
verkligheten (Denscombe, 2000). Validiteten skulle kunna ha stärkts om exempelvis 
observationer gjorts som ett komplement till intervjuerna, en så kallad 
metodtriangulering. Denscombe (2000) och Stukát (2005) framhåller att 
intervjumetoden är en bra metod att använda vid datainsamling av djupgående 
information. 

3.7 Etiska ställningstaganden 

Innan intervjuerna i studien påbörjades informerades alla respondenter om de etiska 
regler som gäller vid all forskning, gällande metod och datainsamling. Detta för att 
värna om respondenternas integritet vilket är förenligt med god forskningsetik 
(Vetenskapsrådet, 2007). Vidare sändes ett missivbrev ut till berörda personer som 
de fick i god tid innan intervjuerna för att ha möjlighet att återkomma med frågor och 
synpunkter på arbetet och syftet. Det är alltid svårt att uppnå total anonymitet i ett 
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sådant här arbete där fler lärare från en och samma skola intervjuas och i detta fall 
var det heller ej möjligt (Persson, 1995). 
   
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är 
de aspekter som måste tas i beaktande vid all forskning. Informationskravet går ut på 
att respondenten delges information om intervjuförfarandet, arbetets syfte och dess 
resultat. Vidare kommer resultatet att publiceras och bli en offentlig handling. Detta 
blev respondenterna informerade om innan intervjugenomförandet 
(Vetenskapsrådet, 2007). 
  
Därefter följde information om samtyckeskravet vilket innebär att det är upp till varje 
respondent att bestämma över sin egen medverkan i studien. Vidare informerades 
respondenterna om att de har rätt att avbryta sin medverkan om så önskas utan att 
det ska få några negativa påföljder för dem (Vetenskapsrådet, 2007). 
   
Konfidentialitetskravet betyder att varje deltagare har rätt att få sin identitet skyddad 
och att allt insamlat material förvaras och skyddas så att obehöriga inte kan komma 
åt informationen (Vetenskapsrådet, 2007). Anonymitet kan inte uppnås vid 
intervjuer vilket också respondenterna delgivits. Vidare har de underrättats om att 
förutom skribenterna har även handledaren på kursen tillgång till insamlat material 
om hon så skulle behöva.  
   
Nyttjandekravet innefattar information om att studien endast kommer att användas i 
forskningssyfte och inom skribenternas lärarstudier samt att resultatet kommer att 
publiceras och bli en offentlig handling (Vetenskapsrådet. 2007). Detta krav 
uppfattas vara uppfyllt genom information till respondenterna. 

4. Resultat 

4.1 Resultatpresentation 

Nedan följer redovisning för det insamlade intervjumaterialet från både friskolan och 
den kommunala skolan. Resultatet presenteras utifrån forskningsfrågorna så att 
strukturen ska bli så enkel som möjligt att följa. Vidare presenteras resultatet från 
friskolan för sig och för den kommunala skolan för sig för att tydliggöra det. Belysas 
bör att det viktiga i resultatet inte är hur många lärare på vardera skolan som svarat 
liknande på en intervjufråga utan fokus ligger på likheter och skillnader i svaren 
mellan skolorna. Därför anses det inte relevant i denna studie att ange hur många 
respondenter som svarat vad. Det upplyses endast om en respondent är ensam om 
sitt svar, om flertalet eller majoriteten av dem givit lika svar eller om samtliga 
respondenter svarat likadant. 

4.1.1 Arbetssätt 

På friskolan berättar respondenterna att de arbetar med IUP (Individuell 
utvecklingsplan), att de inte försöker fokusera för mycket på diagnoser, att de ser till 
barnens möjligheter och inte till felen. Vidare framkom det att det inte finns några 
givna mallar att arbeta utefter när det gäller barn med koncentrationssvårigheter 
utan att det är viktigt att se till varje individs enskilda behov så att de får rätt hjälp i 
undervisningen. Det framkom även att de ansåg det vara viktigt att ta reda på 
barnens styrkor och svagheter, detta kan göras exempelvis genom inledande tester. 
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Vidare nämndes att information om barnen följer med dem från sina eventuellt 
tidigare förskolor/skolor. 
   
IUP är enligt lärarna ett bra verktyg eftersom det annars är lätt att glömma att följa 
upp saker de kommit överens om, om det däremot finns på papper är det ett bra stöd 
för både lärare, elev och föräldrar. Lärare anser att det ligger för mycket fokus på 
diagnoser. ”Inte leta felen, se till möjligheterna” var återkommande under 
intervjuerna. Läraren ansåg också att trots att denna arbetat med många barn med 
olika diagnoser under åren finns det ingen given mall att följa med vilket material 
eller vilka arbetsmetoder som ska användas för att hjälpa barnen. Det skiljer sig från 
elev till elev och från tillfälle till tillfälle. Anpassningar av material och rätt hjälp i 
undervisningen framhölls också som oerhört viktigt av lärarna. De berättar att de är 
måna om att ta del av barns och föräldrars erfarenheter kring den eventuella 
problematiken. Det framkom också att skolan kan få information som kan följa med 
ett barn från tidigare skola eller förskoleklass som klassläraren tillhandahåller vid 
skolstart.  
   
På den kommunala skolan framkom det att lärarna brukar få information om 
barnen innan skolstart, att de anpassar material och arbetsuppgifter och att de utgår 
från barnen. Det finns en tydlig arbetsgång på skolan kring barn som har 
koncentrationssvårigheter. Tydlighet och rutiner är också viktigt liksom att ge extra 
instruktioner vid behov. Nämndes gjordes också att specialläraren finns som stöd för 
barnen på skolan, att lärarna arbetar med belöningssystem och att samarbetet med 
föräldrarna är viktigt. Arbetslaget på skolan anses av lärarna vara en styrka och 
tillgång. 
  
Lärarna uppger att de utgår från att alla elever ska vara integrerade i undervisningen, 
att de till en början har en arbetsnivå som är lika för alla elever och därefter kan 
anpassa stödet och göra eventuella utredningar. Lärarna menar att det är viktigt att 
se vad som är syftet med en viss uppgift och därefter koncentrera sig på vad som är 
viktigt: 

 
Att är det så att vi fokuserar på läsning då, varför ska dem skriva så 
mycket då? Då ska man försöka balansera så att det inte blir för 
jobbigt för just det där barnet.  

 
Lärarna lyfter fram styrkan i att arbeta i arbetslag där lärarna kan få tips och råd av 
varandra. Flera av lärarna nämner att de arbetar med konkret och laborativt material 
och att de försöker ha uppgifter som upplevs som roliga av eleverna. Kraven är 
anpassade efter elevens förutsättningar och alla lärare påpekar vikten av att målen 
för dessa barn är satta på sådan nivå att eleverna upplever att de kan nå dem. Detta 
för att eleverna ska kunna känna att de lyckas med något för att stärka deras 
självförtroende. Några av dem berättar att de alltid har samma rutin kring hur de går 
igenom dagen, med ett schema där bilder tydliggör det läraren säger. De har även 
samma rutiner kring hur lektioner påbörjas och avslutas. Lärarna berättar vidare om 
scheman som de har gjort speciellt till dessa barn så att de ska veta var de ska vara 
och vad de ska göra vid vilka tidpunkter. När förändringar väl ska göras förbereds 
dessa barn i god tid.  
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Anpassningar som nämns av lärarna är MP3-spelare med musik, gummiboll att ha i 
handen, tyngd på pennan, beröring, dator, lyssna på band, uppgifter och hörlurar för 
att dämpa störande ljud. Hjälpmedel finns enligt lärarna att tillgå via 
Specialpedagogiska institutet och butiker. Lärarna nämner att de arbetar med någon 
form av belöningssystem för barn med koncentrationssvårigheter.  
  
 Sen morot måste man ju ha hela tiden. För det var ju att han tröttnade. 

Å det var ju det som var så roligt med dom här stjärnorna han fick då, 
det blev en morot för honom, han kände sig nöjd med sig själv. 

 
De berörda lärarna påpekar att det är viktigt, vad gäller belöningssystemen, att 
anpassa dessa så att eleven i fråga verkligen har chans att samla ihop poäng, att 
lektioner väljs ut där eleven har möjlighet att klara uppgiften. De nämner att barnen 
har varit lyckliga över att ha klarat av att samla ihop så många stjärnor. 
   
De intervjuade lärarna lyfter fram att det är viktigt att alltid utgå från barnen, att 
samlas kring ett ämne men att barnen kan arbeta på olika sätt för att lära sig stoffet. 
De framhäver att alla elever omöjligt skulle kunna lära sig på likadant sätt, det viktiga 
är att de gör så gott de kan. 
 

Jag skulle hellre säga att nu jobbar alla 10 minuter så bra dom kan och 
när man har jobbat 10 minuter, oavsett om papperet är färdigt eller 
inte så säger man att bra, du har jobbat bra 10 minuter, din prestation 
är okej. 

   
De flesta lärare lyfter särskilt fram att barn med ADHD, DAMP och/eller 
koncentrationssvårigheter främst har svårigheter med den sociala delen. Miljöer som 
skolgårdar, korridorer och andra fria ytor kan var svåra att vistas i för barn med dessa 
diagnoser. Även relationerna med kompisar kan vara svåra enligt samtliga lärare. 
Exempelvis nämns att elever känt sig orättvist behandlade vissa gånger då de kan ha 
svårt att förstå sin del i en konflikt eftersom de kan ha svårt att förstå det sociala 
samspelet mellan individer.  

4.1.1.1 Diagnosens betydelse 

På friskolan menar lärarna att deras förhållningssätt till barnen och hur de värderas 
är det samma oavsett om det finns en diagnos eller inte. De gör inte någon större 
skillnad på sin undervisning om ett barn har en diagnos eller inte men det finns 
hjälpmedel att tillgå vid diagnos. Lärarna menar att barnen är deras gemensamma 
ansvar, att alla har rätt att lära sig. Lärarna framhåller att en diagnos är på gott och 
ont, vissa elever blir mer trygga medan andra blir precis tvärtom. Vidare nämns att 
elever kan uppfatta sig själva som dumma och obegåvade och att de enligt lärarna 
kan försvinna i den öppna verksamheten på skolan. Fingertoppskänslan hos lärare är 
viktig vid arbete med barn. 
  

Du måste ju fortfarande se till att det fungerar för dem. Det spelar ju 
ingen roll om det finns en blankett på det eller inte. Men visst kan det 
vara lättare om man vet att det är det här och det här som är problemet 
då kanske man snabbare hittar lösningar och vet ungefär vart man ska 
börja liksom. 

 
Lärarna menar att ansvaret alltid är det samma för alla barn och berättar att som 
lärare kan du inte skicka ut tre elever som inte fungerar i gruppen utan menar att alla 
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har rätt att lära sig även om det inte är lätt alla gånger. Det påpekas dock att om en 
elev fått en diagnos stöds den också av en tydlig handlingsplan vilket underlättar 
arbetet. 
   
En utav lärarna berättar att det kan vara både på gott och ont med diagnoser. Dennas 
uppfattning är att vissa elever blir mer trygga när de vet att läraren vet om deras 
problem och kan därmed slappna av. Samtidigt berättar samma respondent om 
tillfällen då det blivit precis tvärtom, när elever trots att de fått en diagnos vägrat 
kännas vid att de har behov av särskilt stöd.  
   
Redovisas kan också att kunskapsbegreppet hamnade i fokus under intervjuerna där 
lärarna ifrågasätter vad kunskap egentligen är. De menar att för barn med 
koncentrationssvårigheter kanske de sociala förutsättningarna är viktigare än att 
kunna rabbla gångertabellen eller namnet på hela världens alla floder.  
   
Framhålls görs även att då specialpedagogisk kunskap saknas hos lärarna hade det 
varit önskvärt med en specialpedagog på skolan som kunnat tillfrågas om konkreta 
tips och råd kring ett specifikt barn och dess problematik. Ur sina egna perspektiv 
anser respondenterna att mentorskapet är viktigt, det är där du som lärare kan få 
stöd och hjälp av någon som har mer erfarenhet än du själv menar läraren. Lärarna 
poängterar att samarbetet med föräldrarna kan bli viktigare om ett barn har en 
diagnos eftersom de har en ovärderlig kunskap om sina barn.  
  
På den kommunala skolan menar lärarna att det vid diagnos är lättare att ge rätt 
stöd till eleverna och att det finns mer hjälp att tillgå. Vidare framkom det under 
intervjuerna att hjälpmedel så som medicinering, assistenter, speciallärare och 
förkortade arbetsdagar finns till förfogande. Intervjuerna påvisade också att diagnos 
kan medföra ett sämre självförtroende och att eleven kan bli stämplad av 
omgivningen. 
  
Lärarna påpekar dock att en diagnos inte är nödvändig för att en elev i behov av 
särskilt stöd ska få anpassat stöd utan menar att varje barn har rätt till stöd oavsett 
om det finns en diagnos eller inte. Diagnostisering kan medföra förklaring till elevens 
beteende. Det har även nämnts att oavsett diagnos eller inte så bör fokus ligga på vad 
en lärare kan göra för barnet. Samarbete med föräldrarna poängterar samtliga lärare 
som något viktigt, att lärare, elever och föräldrar jobbar mot samma mål. 

4.1.1.2 Inkludering 

Vad gäller inkluderingsfrågan på friskolan finns gemensamma beröringspunkter 
mellan de olika respondenterna där samtliga svarar att de arbetar med en 
inkluderande verksamhet där det allra viktigaste är att eleverna ska känna att de är 
en del av gemenskapen. Alla lärare berättar att de har en styrka på skolan som är unik 
och det är att de är två lärare i varje grupp, även om de inte alltid fysiskt är där. 
Lärarna betonar vikten av att eleverna ska vara kvar i klassrummet. För att 
möjliggöra inkludering får eleverna exempelvis sitta och arbeta där det känns bäst för 
dem; ligga på golvet, arbeta i smågrupper och att få extra tid med lärare. Lärarna 
framhåller att det är av stor vikt att berömma och lyfta eleverna.  
   
Styrkan i att vara två lärare i varje klass betonas; de är två som delar ansvaret, två 
som undervisar och två som stöttar varandra och barnen. Denna konstellation gör att 
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de har möjlighet att ta sig tid att sitta med barn med koncentrationssvårigheter och 
ge dem extra hjälp och stimulans. Lärarna förklarar att då det inte finns någon 
specialpedagog på skolan som plockar barnen ur verksamheten är det naturligt att 
försöka anpassa undervisningen till alla elever. De menar att det inte har någon 
betydelse om en elev behöver ligga på golvet och läsa eller sitta i ett hörn för sig själv 
och läsa matematik så länge det gagnar inlärningen hos eleven. De försöker göra 
smågrupper om två-tre elever eller sitta extra mycket med det barn som behöver. 
Vidare berättar lärarna att de i gruppen arbetar mycket med att sitta hos de barn som 
behöver mer uppmärksamhet och att lyfta dem, att det är viktigt att berömma dem 
och se till så att de får ta plats i gruppen på ett positivt vis. Intervjuresultatet visar 
också att lärarna inte skickar iväg elever. En lärare säger: ”Det är ju en gemenskap, 
tänk själv, vad är det för fel på mig, jag måste gå iväg. Jag vill ju ha samhörigheten 
med min grupp”. Avslutningsvis framkom under intervjuerna att det är viktigt att inte 
särbehandla barn med koncentrationssvårigheter och exempelvis göra anpassade 
scheman för då kan de känna sig ännu mer utanför utan i stället försöka anpassa 
samma material som de andra använder på ett sätt som passar eleven. 
   
Lärarna på den kommunala skolan menar att barn med koncentrationssvårigheter 
är inkluderade i undervisningen eftersom eleverna bara är utplockade hos 
specialläraren under korta stunder och att dessa elever tillbringar den allra största 
delen av skoltiden i klassrummet där uppgifterna är anpassade efter eleven. En lärare 
nämner att hon försöker utgå från samtliga elevers förkunskaper kring olika ämnen 
och menar att varje barn därefter får jobba på sin nivå med att lära in stoffet. 
Eftersom det blir individanpassat blir eleverna inkluderade menar läraren. Lärarna 
betonar att barn med koncentrationssvårigheter inte ska vara utanför utan att de ska 
känna sig delaktiga i klassen och känna tillhörighet. Lärarna menar att det endast är i 
extrema fall som inkludering inte går att infria.  

4.1.1.3 Det specialpedagogiska stödet 

Samtliga respondenter på friskolan berättar att de inte har någon specialpedagog 
stationerad på skolan utan att de köper in den tjänsten vid behov. Det finns också en 
psykolog som kommer till skolan en gång i veckan. Vidare berättar alla lärarna att det 
finns ett så kallat resursteam på skolan som arbetar med barn med 
koncentrationssvårigheter. Denna grupp sammanträder en gång i veckan och 
handleder lärarna på skolan i samarbete med specialpedagogen. Lärarna berättar att 
resursteamet består av engagerade lärare på skolan som har ett speciellt intresse för 
just specialpedagogik. Huruvida de har någon utbildning i ämnet som sådant hade 
lärarna ingen kännedom om. Vidare nämner de att resursteamet hjälper till att ta 
fram tester som klasslärarna får göra på de elever som behöver dem i samförstånd 
med specialpedagogen. När testerna är gjorda får lärarna feedback på vad den 
eventuella problematiken består i och får en handlingsplan att följa. Lärarna 
förtydligar att specialpedagogen kan komma in i gruppen och göra observationer och 
handleda lärarna vid behov. En negativ följd av detta är tidsåtgången som är stor vid 
dessa tester.  
Lärarna menar att det finns en önskan om att bolla tankar och idéer med 
specialpedagogen under tiden som testerna görs vilket är omöjligt när denna inte 
finns på plats. Det framkom vid intervjuerna om vikten av att arbeta från flera håll 
samtidigt och att stärka barnet så det blir tryggt och där har lärarteamen på skolan ett 
jättestort ansvar och är en jätteviktig resurs. Lärarna vill förtydliga att det är något 
positivt att få vara delaktiga i barnens eventuella utredningar då inblicken blir så 
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mycket större i problematiken än den skulle vara om en specialpedagog tog över 
arbetet med dem. 
   
Samtliga lärare på den kommunala skolan nämner att det finns en speciallärare, 
skolpsykolog och ett nära samarbete med personalen på fritids på skolan. Lärarna 
berättar att specialläraren kan handleda ett arbetslag eller enskild lärare, ge tips, 
bolla idéer, titta hur en grupp fungerar, ge förslag på material och hjälpa till med 
dokumentation. Specialläraren arbetar också med barn, i mindre grupper eller 
enskilt. Lärarna menar att specialläraren kan arbeta både i klassrummet men även 
plocka ut eleverna, det sistnämnda är vanligast. Lärarna framhåller att specialläraren 
är en värdefull tillgång där berörda elever kan få jobba i lugn och ro med det som de 
behöver jobba med. En av respondenterna poängterar att det är viktigt att eleven i 
fråga ser att det jobb som utförs hos specialläraren har förankring i det som sker i 
klassrummet. 
   
Samtliga lärare berättar att de uppfattar att eleverna tycker att det är roligt att gå iväg 
till specialläraren. Förutom att eleverna får träna på det som de behöver så menar 
lärarna att det är populärt att gå dit för att eleven blir ”sedd” där, får bekräftelse och 
får känna sig duktig. Det nämndes att en tidigare elev inte ville gå till specialläraren 
och att denne inte heller ville att specialläraren skulle komma in i klassen eftersom 
problemet var att eleven inte ville att det skulle synas att denne svårigheter. Det 
påtalades även att det är för lite med endast en speciallärare på skolan. Det uttrycktes 
en önskan om att det skulle finnas en speciallärare på skolan som jobbar direkt med 
barnen men att det också skulle finnas en specialpedagog som hade fokus på 
helheten. 

4.1.2 Miljö 

4.1.2.1 Fysisk miljö 

Samtliga intervjuade lärare på friskolan betonar att skolan inte är byggd som en 
skola utan hade ett annat funktionsområde tidigare.  Positiva aspekter av den fysiska 
miljön som framkom under intervjuerna var att lärarna ansåg den ljus, öppen och att 
det finns en stor tillgång på övriga lokaler för skapande så som ateljéer och en scen. 
Något som lärarna berättade under intervjuerna var att klassrummen kan vara något 
svåra att möblera, att ljudnivån är hög och att det öppna fysiska klimatet kan göra det 
svårt för barn med koncentrationssvårigheter att fokusera på skolarbetet. Exempel på 
detta kan vara fönster ut mot skolgård så väl som in mot gemensamma ytor i huset. 
Halvklassaktiviteter är något det arbetas mycket med enligt lärarna och att tavlan 
används flitigt som ett hjälpmedel precis som samlingar på den matta som finns i 
varje klassrum.  
   
Flera av lärarna berättar att de exempelvis använder skärmar, färg & form och andra 
fysiska lösningar för att anpassa för varje barns behov i den fysiska miljön. Samtliga 
intervjuade lärare framhåller att samlingsmattan i klassrummen används flitigt och 
är ett positivt hjälpmedel precis som tavlan där dagens aktiviteter skrivs upp för att 
tydliggöra för eleverna vad som kommer att hända under dagen. Detta främjar 
inlärningen för barn med koncentrationssvårigheter enligt lärarna.  
  
Halvklassaktiviteter är jättebra för barnen med koncentrationssvårigheter enligt de 
intervjuade då de anser att det blir ett lugnare lärandeklimat i mindre grupper. Detta 
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har varit möjligt eftersom det finns tomma klassrum på skolan som alla klasser kan 
utnyttja för exempelvis halvklassaktiviteter eller grupparbeten.  
  
Respondenterna påtalar hur svårt det kan vara för många elever med 
koncentrationssvårigheter att hitta fokus när det är glasfönster ut mot gemensamma 
ytor. På de ytorna kan det ofta pågå någon spännande aktivitet för andra elever på 
skolan vilket kan störa koncentrationen hos eleverna som har lektion då de lockas att 
titta ut genom fönstret.  
   
På den kommunala skolan svarar två av lärarna att de inte finner några störande 
fysiska moment i klassrumsmiljön. De övriga tre lärarna tror att det kan vara för 
mycket saker i ett klassrum som kan upplevas störande för barn med 
koncentrationssvårigheter. Det kan vara många lampor, klockor, bokhyllor, bänkar, 
olika färger och teckningar på väggarna för att nämna några exempel. Andra faktorer 
som nämns är att några klassrum har fönster ut mot skolgården, att det är kallt i 
klassrummet, att belysningen ibland är otillräcklig samt att det ibland är så hög 
ljudnivå att det ekar i klassrummet vid diskussioner. Lärarna menar att det är många 
saker som ska få plats på en liten yta och dessutom fyller klassrummet flera olika 
funktioner som att det är ett klassrum på dagen men att fritids har samlingar där på 
eftermiddagen. Förutom klassrummet nämns grupprummet dit elever kan gå och 
arbeta vid behov. Flera av lärarna nämner att det finns en matta med plats för 
samling på, en soffa och en dator i klassrummet. Vikten av att ha en fast, bestämd 
plats, påpekas också, liksom att det inte får vara för ”rörigt” runt omkring eleven.  

4.1.2.2 Den sociala miljön 

På friskolan betonar samtliga respondenter att den sociala miljön är mycket positiv 
och att det är ett gott klimat mellan såväl elever som lärare och föräldrar. Det 
nämndes under intervjuerna att klimatet kanske är lite för fritt för eleverna på skolan 
ibland, och då syftades det på fritidsverksamheten där styrningen inte är så stor och 
eleverna inte har någon tydlig struktur vilket kan vara negativt för barn med 
koncentrationssvårigheter.  
   
Respondenterna berättar att alla barn känner alla vuxna och vise versa och att det är 
skolans styrka och utan det synsättet vore det inte den skolan som respondenten 
valde som sin arbetsplats en gång i tiden. Vidare nämns det att tanken på skolan och 
dess pedagogik är att alla ska vara ”vi” och att alla elever är alla lärares ansvar.   
 

Det är ju en av de saker jag tycker är absolut häftigast med den här 
skolan. Det är definitivt miljön mellan barnen och oss vuxna. Barnen 
är allas barn. Att de minsta kommer till de äldsta och vise versa. 

 
Lärarna framhöll att det är oerhört viktigt för barnen att känna att de är viktiga. 
Lärarna berättar också att de arbetar i fritidsverksamheten varvid alla barn lär känna 
alla lärare och eleverna har hela skolan som miljö att vistas i.  
   
Samtliga lärare på den kommunala skolan menar att den sociala miljön i 
klassrummet är tillåtande för barn med koncentrationssvårigheter, övriga 
klasskamrater har ofta ett stort tålamod och överseende när barn med 
koncentrationssvårigheter tar plats i klassrummet genom att till exempel gapa, skrika 
och kasta saker på lektionerna vilket kan irritera klasskamraterna. Kamraterna i 
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omgivningen benämns av lärarna som snälla med stor empatisk förmåga. Vidare 
anser lärarna att även om den sociala miljön är tillåtande så kan det ändå vara svårt 
att få kompisar eftersom dessa barn ofta är inblandade i bråk och blir osams med sina 
kamrater.  
   
En av lärarna påpekar att barnen i dennes grupp har känt varandra i flera år varför de 
känner varandra, accepterar varandra och är vana vid hur de är som olika individer 
och därför skulle det vara svårare om det kom in en ny elev i klassen som hade 
koncentrationssvårigheter att bli accepterad på samma sätt. Läraren framhäver att 
denne tror att det är viktigare för ett barn att bli accepterad av kompisarna än att få 
beröm av fröken. En annan av de intervjuade har blandade erfarenheter, både 
positiva och negativa, vad gäller det sociala bemötandet av barn med 
koncentrationssvårigheter. Läraren menar att det är lättare för barn som har problem 
med inlärningen att bli accepterade socialt än för de barn som har svårt med just den 
sociala biten. 

4.1.2.3 Anpassningar av miljön 

Lärare på friskolan berättar, vad gäller speciella anpassningar av miljön för barn 
med koncentrationssvårigheter, att lärarna vänder ut och in på sig för att hitta 
miljöer som är lämpliga för barnen i fråga och att teamen tillsammans söker 
lösningar och ofta finner dem.  
   
Lärarna anser inte att skolan tidigare varit tillräckligt tydlig med vad den kan erbjuda 
barn med koncentrationssvårigheter men lärarna menar att de idag har blivit mycket 
bättre på det. De anser att tydlighet gentemot föräldrar och barn är oerhört viktigt 
när det talas om skolor och vad de kan erbjuda för hjälp och hur miljön ser ut. 
Respondenterna vill också förtydliga att skolan och miljön där fungerar väldigt bra 
för väldigt många barn även om den inte gör det för alla.  
  
Samtliga lärare på den kommunala skolan försöker anpassa miljön för barn med 
koncentrationssvårigheter. Flera av lärarna nämner grupprum, en enskild plats i 
klassrummet, en plats vänd mot en ren vägg eller att ligga på matta på golvet och 
arbeta på. Vidare har påtalats att göra miljön ”renare” och mer avskalad. Samtliga 
lärare har svarat att skärmar kan användas för att förbättra miljön i klassrummet 
även om ingen av de tillfrågade lärarna har använt sig av några sådana. I vissa fall har 
en assistent funnits att tillgå. 
  
Flera av lärarna poängterar vikten av att ha genomtänkta gruppindelningar och 
placeringar av eleverna i klassrummet. Flera av lärarna nämner placering längst fram 
i klassrummet för att de ska vara nära läraren, nära att se till tavlan och dessutom 
kan läraren nå dem och lägga en lugnande hand på dem om de börjar bli oroliga. 
Placering i mitten av klassrummet med endast en bordsgranne nämndes. En del av 
lärarna har erfarenhet av att barn med koncentrationssvårigheter gärna sitter längst 
bak i klassrummet för att ha kontroll på vad övriga människor i klassrummet gör. En 
av lärarna menar att barnet och/eller dess föräldrar kan vara delaktiga i beslutet om 
vilken placering de tror är bäst för att den aktuelle eleven ska jobba så bra som 
möjligt. Samtliga lärare menar att de provar sig fram för att hitta den lösning som 
passar bäst för eleven i fråga. 
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För att underlätta för barnen vid vistelse i ”fria” miljöer framhäver lärarna att det är 
viktigt att all personal på skolan som kommer i kontakt med de berörda barnen har 
kunskap om dem och vilka problemen är, att de finns till hands så att exempelvis 
bråk kan förhindras. Lärarna önskar att det fanns en öppenhet för denna 
problematik, att lärare kan framhäva att alla människor är olika. 
  
 Att man skulle få berätta för hela klassen att folk är annorlunda, att han 

har det här men det är inget konstigare än att du har eksem eller så. Då 
kunde barnen förstå.  

 
En av lärarna fortsätter och säger att det då kanske blir lättare att få med barnen, att 
de tillsammans kan hjälpa den berörda eleven. Avslutningsvis uttrycker en av 
respondenterna en önskan om att det kunde finnas två personal i varje klass eller tre 
vuxna på två klasser. 

4. 2 Resultatsammanfattning 

Alla lärare som intervjuades svarade att de försöker anpassa arbetssätt och 
arbetsmaterial så att de ska passa barn med koncentrationssvårigheter. Vidare anser 
sig alla lärare arbeta med inkluderande undervisning trots att det skiljer sig åt mellan 
skolorna. På friskolan är eleverna alltid tillsammans med sin grupp medan eleverna 
med koncentrationssvårigheter i den kommunala verksamheten går iväg till en 
speciallärare med jämna mellanrum. En väsentlig skillnad är att på den kommunala 
skolan finns en speciallärare placerad på skolan medan det på friskolan finns en 
specialpedagog vars tjänst köps in vid behov. Den fysiska miljön skiljer sig mycket 
mellan de båda skolorna. Friskolans fysiska miljö består av många öppna och ljusa 
ytor och miljön på den kommunala skolan är mer klassisk i sin utformning med 
sedvanliga klassrum och grupprum. Den sociala miljön beskrivs som god på båda 
skolorna, där samarbete mellan elever, personal och föräldrar påtalats som väl 
fungerande bortsett från några undantag. 

5. Resultatanalys 

Av resultatet framgår att samtliga lärare, både på friskolan och på den kommunala 
skolan berättade att de anpassar sitt arbetssätt, om än på skilda vis, för barn med 
koncentrationssvårigheter. Exempel på anpassningar som görs på de båda skolorna 
är att arbetsmaterialet och arbetsuppgifterna är anpassade till eleverna, kraven på de 
berörda barnen är annorlunda ställda så att de ska nå målen och få stärkt självkänsla. 
Rutiner, tålamod och tydlighet är en självklarhet. Samtliga ovannämnda 
anpassningar menar även Axengrip & Axengrip (2004), Eriksson (2003), Kadesjö 
(2001) och Johansson (2001) är nödvändiga för att barn med 
koncentrationssvårigheter ska få en god skolgång. Resultatet visar att lärare på den 
kommunala skolan använder belöningssystem för att uppmuntra och motivera sina 
elever med koncentrationssvårigheter. Belöningssystem menar även Kadesjö (2001) 
är avgörande för hur barn med koncentrationssvårigheter ska lyckas eftersom de då 
blir stimulerade och motiverade att söka nå sina mål.  
  
Av resultatet går att utläsa att några lärare på de båda skolorna beskriver fördelen 
med att veta något om barnens specialpedagogiska behov innan de börjar på skolan. 
Även Axengrip & Axengrip (2004), Kadesjö (2001) och Johansson (2001) menar att 
genom att ha förkunskaper om barnen i fråga går det att bemöta dem på bästa sätt 
och anpassa undervisningen redan från skolstarten. Genom att som lärare ha 
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förkunskap för att kunna bemöta dem på bästa sätt och anpassa undervisningen 
redan från skolstart är det dessutom troligt att eleverna upplever trygghet. 
  
Resultatet vittnar om att det kan vara lättare att få hjälp och tillgång till hjälpmedel 
om det finns en diagnos. Dessutom nämns att läraren kan få tips på arbetssätt som 
passar eleverna. Kadesjö (2001), Gillberg (2004), Wessman (2003) och Axengrip & 
Axengrip (2004) delar lärarnas uppfattning om de hjälpmedel som finns att tillgå vid 
en diagnos. De menar dessutom att det då finns en förklaring till elevens beteende 
och att denne kan få rätt stödåtgärder. Det är troligt att det genom rätt stödåtgärder 
finns chansen att minska elevernas problem i skolan. Axengrip & Axengrip (2004), 
Duvner (1997), Gillberg (2004) och Olsson & Olsson (2007) påtalar att medicinering 
vid framförallt ADHD och DAMP har påvisat goda effekter, båda kortsiktiga och 
långsiktiga sådana vilket även lärarna på den kommunala skolan instämmer i.  
  
Resultatet visar på att det ibland anses riktas för mycket fokus på att ett barn ska ha 
en diagnos istället för att se vilka möjligheter läraren har att hjälpa barnet i fråga. 
Asmervik (2001) framhåller just vikten av att se till barnets starka sidor. Vidare pekar 
resultatet på att en diagnos kan anses innebära en stämpling av elever eller en känsla 
av utanförskap. Wormnæs (2001) instämmer i åsikten som rör stämpling av eleven. 
Av resultatet från friskolan framgår att lärare har lyft fram att barnen ofta känner sig 
dumma eftersom de själva jämför sig med de andra eleverna och ser att de inte 
hänger med i deras tempo. Gillberg (2004) beskriver att barn ofta känner sig dumma 
när de inte förstår. Detta skulle kunna bero på att miljön ej är accepterande för 
olikheter. 
   
Gällande barn med diagnoser eller misstänkta sådana visar resultatet att lärare på de 
båda skolorna att samarbete med föräldrarna anses väldigt betydelsefullt. Webster-
Stratton (Olsson & Olsson, 2007) är av samma mening. Klefbeck & Ogden (2003) 
håller med eftersom relationen mellan föräldrarna och skolan, på mesonivån, direkt 
påverkar barnets situation. De flesta av lärarna på de båda skolorna har positiva 
upplevelser kring samarbete med föräldrar samtidigt som några påpekar att en del 
föräldrar inte vill se svårigheterna. Det goda samarbetet mellan lärare och föräldrar 
skulle kunna bero på en ömsesidig öppenhet mellan parterna. 
   
Olsson & Olsson (2007), Persson (1995) och Axengrip & Axengrip (2004) belyser 
samtliga att det är viktigt att sträva mot en inkluderande verksamhet i skolan även 
om de har olika syn på saken. Resultatet av intervjuerna visar att båda skolorna säger 
sig arbeta inkluderande även om arbetssätten skiljer sig åt. Av resultatet från 
friskolan framgår att eleverna alltid är inkluderade i klassrumsundervisningen medan 
resultatet från den kommunala skolan påvisar att barnen oftast går iväg korta stunder 
till specialläraren, vilket samtliga lärare hävdar att barnen tycker är något roligt. 
Enligt Axengrip & Axengrip (2004) är det positivt för en elev med 
koncentrationssvårigheter att få gå iväg en stund och arbeta i lugn och ro, något som 
några av lärarna på den kommunala skolan ser som fördelar med speciallärare. 
Däremot delar inte Olsson & Olsson (2007) den uppfattningen. De menar att alla 
elever ska vara i sin ordinarie grupp för att vara inkluderade. Persson (2001) står 
också för inkluderingstanken men framhåller att varje skola själva bestämmer hur de 
vill arbeta specialpedagogiskt.  
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Resultatet från friskolan pekar på att det anses vara en styrka att arbeta två lärare i 
varje klass och detta gör att de kan lösgöra varandra och därmed har tid och utrymme 
att sätta sig ner med de barn som behöver det. Elever kan bli segregerade från sin 
grupp om de för ofta får lämna denna och gå iväg till exempelvis en speciallärare för 
separat undervisning (Olsson & Olsson, 2007). Resultatet från friskolan visar att det 
inte finns någon specialpedagog stationerad där vilket gör att lärarna inte heller har 
möjlighet att ta hjälp av denna dagligdags utan tjänsten köps in vid behov. Resultatet 
visar också att det inte heller finns någon önskan hos lärarna att skicka iväg eleverna, 
däremot saknar lärarna en specialpedagog att ha som bollplank. En följd av detta kan 
vara att lärarna på friskolan försöker finna egna lösningar för barn med 
koncentrationssvårigheter vilket också Olsson & Olsson (2007) förespråkar. 
Resultatet vittnar om att det på friskolan arbeta med ett resursteam som står i 
direktkontakt med så väl lärare som specialpedagog. Resultatet visar på att de båda 
skolorna skiljer sig åt kring det specialpedagogiska arbetet och deras arbetssätt kring 
inkludering. Det är troligt att det beror på att deras pedagogiska arbetssätt generellt 
skiljer sig åt.  
   
Resultatet påvisar skillnader i den fysiska miljön mellan de båda skolorna. 
Skillnaderna består i lokalernas utformning. Kadesjö (2001) menar att klassrummens 
utformning är en avgörande faktor för hur väl ett barn fungerar i sin skolmiljö. Lärare 
på den kommunala skolan nämnde att för många saker i skolmiljön kan påverka 
koncentrationen negativt. Stöd i påståendet finns i Tufvessons (2007) avhandling där 
det framgår att för många föremål i miljön kan vara negativt för barn med 
koncentrationssvårigheter. Det är troligt att koncentrationen hos elever med 
koncentrationssvårigheter påverkas negativt om miljön upplevs som rörig. 
  
Resultatet av intervjuerna visar att det finns vissa likheter skolorna emellan. En av 
likheterna som går att utläsa av resultatet är att det kan vara svårt för barn att 
koncentrera sig i ett klassrum. Störande moment som nämns på skolorna är 
ljudnivån som ibland kan vara hög. Eriksson (2003) och Duvner (1997) understryker 
just att många barn med koncentrationssvårigheter många gånger vistas i en miljö 
som inte är anpassad för dem. Ytterligare en gemensam beröringspunkt är att det kan 
vara svårt för barnen att koncentrera sig när det finns fönster ut mot skolgården 
vilket de båda skolorna har. Av intervjuerna framgick också att det på friskolan finns 
fönster ut mot andra gemensamma ytor så som korridorer och samlingssal. Fönster 
och dörrar är störande faktorer enligt Tufvessons avhandling (2007). Även om det 
som sker utanför ett fönster skulle kunna hämma koncentrationen så är det troligt att 
det naturliga ljus som kommer in genom fönstret ändå är något positivt. De störande 
momenten utifrån skulle kunna avhjälpas med en genomtänkt placering i 
klassrummet för elever med koncentrationssvårigheter eller gardiner som minskar 
intrycken utifrån. 
  
En likhet som framkommit när resultatet analyserats är att de båda skolorna 
uppfattar sin sociala miljö som positiv. På friskolan har de särskilt lyft fram de 
positiva relationerna mellan elever, lärare och föräldrar. Ingvar (2007) instämmer i 
detta och anser att den omgivande miljön, så väl den inre som den yttre, påverkar 
barn med koncentrationssvårigheter. Av resultatet framgår att de elever som inte har 
koncentrationssvårigheter på den kommunala skolan ofta visar stort tålamod och 
empati för barn med koncentrationssvårigheter. Klefbeck & Ogden (2003) framhåller 
en god social miljö som betydelsefullt. Lärarna yttrar att det kan vara svårt att få 
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kompisar då den sociala biten inte alltid fungerar vilket Wormnæs (2001) och 
Klefbeck & Ogden (2003) håller med om.  
   
Axengrip & Axengrip (2004) Kadesjö, (2001) och Johansson (2001) belyser samtliga 
hur viktigt det är att skapa en fungerande miljö för barn med 
koncentrationssvårigheter vilket också samtliga respondenter belyst i intervjuerna.  
Klimatet på friskolan kan vara lite för fritt vilket skulle kunna ha en negativ inverkan 
på barn med koncentrationssvårigheter.  
   
Av resultatet går att utläsa att lärarna på friskolan understryker skolans pedagogiska 
grundtanke vilken är att alla ska vara ”vi” och att alla elever är alla lärares ansvar. På 
den kommunala skolan lyfts det nära samarbetet mellan skola och fritids fram. 
Klefbeck & Ogden (2003) belyser vikten av att goda relationer mellan människor och 
ett gott samarbete. Goda relationer mellan individer skulle kunna medföra att ett 
barn med koncentrationssvårigheter skulle kunna våga vara öppen om sin 
problematik, vilket Johansson (2001) och de intervjuade lärarna instämmer i. 
   
Samtliga lärare på de båda skolorna försöker göra anpassningar i miljön för barn med 
koncentrationssvårigheter vilket stämmer överens med Axengrip & Axengrip (2004), 
Duvner (1997), Eriksson (2003) och Kadesjö (2001) om hur otroligt viktigt det är att 
anpassa miljön för dessa barn. Flera av lärarna säger sig vilja dra ner på antalet saker 
i klassrummet och på dess väggar för att minska antalet störande intryck, vilket skulle 
kunna främja koncentrationen. 
   
Enligt resultatet menar lärarna på friskolan att skolan fungerar bra för många elever 
men den passar inte alla.  Att miljön på friskolan inte anses passa alla elever skulle 
kunna bero på att miljön i verksamheten är väldigt öppen vilket inte gynnar barn med 
koncentrationssvårigheter. På den kommunala skolan provar lärarna sig fram vad 
gäller att hitta lösningar som passar bra för barn med koncentrationssvårigheter. 
Enligt resultatet nämner lärarna på de båda skolorna att det finns flera olika 
placeringsmöjligheter i klassrummen. Detta stämmer väl överens med Axengrip & 
Axengrip (2004), Kadesjö (2001), Stensmo (1997) och Tufvessons (2007) tankar om 
att ha en genomtänkt placering för barn med koncentrationssvårigheter. Att eleven 
själv får vara med och påverka var den ska arbeta var ett vanligt förekommande svar 
på de båda skolorna vilket också Hwang & Nilsson (2006) och Klefbeck & Ogden 
(2003) framhåller som viktigt då eleven mår bra av att få vara med och påverka sin 
skolsituation. 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna jämförande studie var att ta reda på om det fanns några skillnader i 
arbetssätt och miljö kring hur en friskola respektive en kommunal skola arbetar kring 
barn med koncentrationssvårigheter. Arbetet är baserat på semistrukturerade 
intervjuer vilka genomfördes med fem lärare på vardera skolan.  

Slutsatser som går att dra är att friskolan arbetar med att anpassa undervisningen i 
klassrummet så att den passar alla barn, inklusive barn med 
koncentrationssvårigheter. Det innebär exempelvis att när ett problem påvisas 
försöker lärarna ändra klassrumssituationen vad gäller till exempel arbetsmetoder 
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och placering så att det ska passa det berörda barnet. På den kommunala skolan 
däremot arbetas det mer ’traditionellt’ med undervisning för barn med 
koncentrationssvårigheter. Det innebär att det finns en tydlig arbetsgång med hur 
och vilka insatser som bör göras för att hjälpa dessa barn så som att få hjälp av 
speciallärare. För ett barn med koncentrationssvårigheter skulle miljön på friskolan 
kunna upplevas positiv på så sätt att den tillåter olikheter. Å andra sidan kan den 
något ostrukturerade arbetsgången göra att skoldagen i klassrummet kan upplevas 
ostrukturerad och bitvis rörig. För ett barn i den kommunala skolan skulle å andra 
sidan den tydliga arbetsgången kunna betyda att ett barn med 
koncentrationssvårigheter känner trygghet då rutinerna är klara.  

En skillnad mellan skolorna är det specialpedagogiska stödet där klasslärarna på 
friskolan utför tester för att hjälpa till för att se vilka åtgärder som behövs sättas in. 
Det arbetas även med ett resursteam och en konsulterande specialpedagog men det 
huvudsakliga stödet fås av klasslärarna i klassrummet. På den kommunala skolan 
finns specialläraren alltid stationerad på skolan. Denna arbetar med kartläggning, 
dokumentation och övrigt stöd. Oftast sker stödet i form av att eleverna lämnar 
klassrummet och går till specialläraren. Lärarna på friskolan blir automatiskt väldigt 
delaktiga i vad som sker kring eleven genom att de ansvarar för en stor del av det 
specialpedagogiska arbetet vilket kan uppfattas ge en trygghet. Denna känsla kan 
givetvis även upplevas hos ett barn i den kommunala verksamheten även om eleven 
där skulle kunna känna ett utanförskap när den går iväg till specialläraren. Även om 
de båda skolorna säger sig arbeta inkluderande så skiljer de sig åt. Detta kan bero på 
att skolorna har olika arbetssätt kring det specialpedagogiska stödet där friskolan 
nästan enbart arbetar inkluderande medan den kommunala skolan försöker 
inkludera barn med koncentrationssvårigheter men där eleverna ändå går iväg till 
specialläraren vid vissa tillfällen för undervisning. Olsson & Olsson (2007) 
förespråkar alla barns rätt att alltid inkluderas i verksamheten medan Axengrip & 
Axengrip (2004) förordar vikten av barns rätt att få gå iväg till specialläraren och 
arbeta i lugn och ro. 
  
Ytterligare en skillnad mellan skolorna är den fysiska miljön där friskolan inte är 
byggd som en skola från början medan den kommunala skolan är det. Detta medför 
att lokalernas utformning ser olika ut och därmed är möbleringsmöjligheterna 
annorlunda mellan skolorna. Medan friskolans lokaler är ljusa, asymmetriska, öppna 
och har fönster åt flera håll något som Tufvesson (2007) menar kan påverka 
koncentrationen negativt. Den kommunala skolans lokaler å sin sida är rektangulära 
med fönster åt ett håll och därmed inte lika ljusa som friskolan. Barn med 
koncentrationssvårigheter skulle kunna ha svårt att koncentrera sig i en lokal med 
fönster åt flera håll varför den kommunala skolans klassrum skulle kunna främja 
deras koncentration. Å andra sidan skulle det öppna klassrummet med stort ljusflöde 
i friskolan kunna ge energi att orka arbeta där fantasin får möjlighet att gro. 
 
Ett liknande arbetssätt på de båda skolorna är att de försöker göra anpassningar och 
hitta lösningar i miljön så att den ska passa de berörda elevernas behov, exempelvis 
gäller det var och hur ett barn ska tillåtas arbeta. Det skulle kunna medföra positiva 
verkningar när barnen får vara med och bestämma över sin skolsituation eftersom att 
det då utgås ifrån dem och deras önskemål. Elever har ofta stor kunskap om hur de 
lär på bästa sätt vilket skulle kunna betyda att de genom ett större ansvar blir 
tryggare i sin roll i skolan. Genom att lyssna på barnen kan de känna att de blir 
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hörda, att de visas respekt genom att det tas hänsyn till deras önskemål. Lpf 94, Lpo 
94 (Utbildningsdepartementet, 2000 & 2006) och Salamancadeklarationen (Olsson 
& Olsson, 2007) förespråkar respekt för varje enskild individ vilket anses vara en 
grundläggande förutsättning vid arbete med människor. Lärarna har i intervjuerna 
tryckt på att skolan är till för alla och att det är viktigt att anpassa utbildningen till 
varje elev. Detta kan tolkas som att de unika personligheterna ska ses som tillgångar 
som berikar.  
 
En likhet är att det finns fördelar i den sociala miljön på de båda skolorna. På 
friskolan är de goda relationerna mellan elever, lärare och föräldrar, där alla elever 
känner alla lärare och vice versa, något som genomsyrar verksamheten. Detta 
arbetssätt skulle kunna betyda att barnen blir sedda, trygga och uppskattade. Genom 
att se varje elev kan de känna sig bekräftade, genom att tillåtas vara den du är kan du 
bli trygg och genom att känna uppskattning kan självförtroendet stärkas. Detta är 
viktiga hörnstenar för att skapa ett gott klimat i skolan. På den kommunala skolan är 
det sociala klimatet väldigt tillåtande för barn med koncentrationssvårigheter. Stort 
tålamod och empati visas för barns olikheter. Både Atterström & Persson (2000) och 
Olsson & Olsson (2007) menar att olikheter ska ses som en tillgång. Empatisk 
förmåga kan medföra att eleverna på de båda skolorna lär sig vikten av samspel med 
andra människor. Oavsett vilken skola en elev med koncentrationssvårigheter väljer 
att gå i kan denna räkna med att bli bemött med respekt. Både Piaget (Säljö, 2000) 
och Iglum (2006) betonar vikten av att det sociala samspelet påverkar oss som 
individer varför goda relationer mellan barn med koncentrationssvårigheter och 
människor i dess omgivning är viktiga.  
 
Liknande åsikter kring diagnosens betydelse hos barn med koncentrationssvårigheter 
fanns hos majoriteten av de intervjuade lärarna där de ansåg att det kan vara bra att 
ha en diagnos för hjälpinsatsernas skull fast samtidigt poängterades att det inte får 
läggas för stor vikt vid dem. Åsikten kring diagnosens betydelse är inte knuten till 
någon av de båda skolorna utan till respektive lärares pedagogiska förhållningssätt. 
Diagnoser i sig är inget självändamål eftersom varje lärare ändå måste se till barnets 
behov. Detta skulle kunna ske genom en förförståelse och ett intresse kring barn med 
koncentrationssvårigheter hos lärarna. Medicinering var ett svar som endast 
nämndes hos lärare på den kommunala skolan som ansåg det vara positivt eftersom 
deras erfarenhet kring den enbart var god.  Gillberg (2004) och Kadesjö (2001) 
menar att en diagnos ger rätten till medicinering vilket påvisat goda effekter. En 
viktig anpassning skulle kunna vara att i kombination med medicinering även 
anpassa övriga resurser i skolan då detta skulle kunna bilda en helhet för elever med 
koncentrationssvårigheter. En helhet som gör att lärarna förstår hela problematiken 
och effekterna av en eventuell medicinering. 
 
En skillnad mellan skolorna är att på friskolan är de två lärare som delar ansvaret för 
en klass medan det på den kommunala skolan finns en klasslärare. Utöver denna 
finns fritidspedagoger som ansvarar för delar av undervisningen och speciallärare. En 
likhet mellan skolorna är alltså att det finns resurser att tillgå som kan hjälpa och 
stödja barn med koncentrationssvårigheter, vilket inte alltid är en självklarhet. Som 
elev med koncentrationssvårigheter skulle det kunna innebära att denna får extra tid 
med lärare och därigenom få stöd, uppmuntran och hjälp i sin skolgång. Dessa 
möjligheter skulle kunna vara lättare att infria i friskolan eftersom de alltid är två i 
klassrummet. 
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En likhet är avslutningsvis att, även om arbetssättet skiljer skolorna åt så arbetar alla 
lärare på de båda skolorna med att försöka anpassa arbetsmiljön för att underlätta 
inlärningen för barn med koncentrationssvårigheter. Skolorna arbetar mycket utefter 
att se till möjligheterna hos eleverna för att underlätta inlärningen. I Lpf 94 
(Utbildningsdepartementet, 2000) och Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) går 
det att utläsa att alla elever har rätt till en undervisning som utgår från deras 
kunskaper och behov. Rätten till stöd och hjälpmedel samt att det kan finnas en 
förklaring till elevernas beteenden är något som Kadesjö (2001) & Gillberg (2004) 
påtalar. En slutsats skulle således kunna vara att förståelse och kunskap kring barn 
med koncentrationssvårigheter skulle kunna ha en avgörande betydelse för elevers 
möjlighet till en undervisning som är rättvist anpassad utefter elevers behov.  

6.2 Metoddiskussion 

Detta arbete har utförts i par även om intervjuerna och transkriberingen av dessa har 
skett enskilt. Stukát (2005) menar att det finns fördelar med att genomföra intervjuer 
i par, dels kan de som intervjuar rikta in sig på olika fokus och dels kan två personer 
uppfatta saker på olika sätt och på så vis få ut mer av intervjun. På grund av en 
omöjlighet att sammanföra scheman kunde inte intervjuerna genomföras gemensamt 
även om det från början fanns en vision om det. En stor fördel med att arbeta i par 
har varit att hela tiden ha någon att diskutera arbetet och dess innehåll med till 
skillnad från när ett arbete görs enskilt. Detta har hela tiden fört arbetet framåt och 
utvecklat dess innehåll. Även om fördelarna med att arbeta i par överväger så har 
diskussionerna varit tidskrävande men givande. 
  
Vår önskan var att respondenterna skulle få möjlighet att uttrycka sina åsikter och 
tankar fritt kring intervjufrågorna varför den semistrukturerade intervjumetoden var 
den ultimata. Denscombe (2000) talar om den så kallade intervjuareffekten som en 
negativ påverkan på intervjuerna då respondenterna kan hämmas i sina svar eller bli 
påverkade av dem som intervjuar. Av detta märktes dock inget under intervjuernas 
genomförande utan samtliga lärare uppfattades av oss som trygga i sin lärarroll samt 
i intervjusituationen. Detta kan bero på att intervjuarna känner respondenterna och 
att det inte fanns några riktiga eller felaktiga svar utan att deras erfarenheter 
efterfrågades. Däremot menar Denscombe (2000) att intervjuer och allt arbete kring 
dessa är väldigt tidsödande. Vi delar den uppfattningen då exempelvis 
transkriberingarna av intervjuerna tog flera dagar i anspråk så som 
resultatpresentationen och analysen även om det samtidigt var mycket lärorikt och 
gav en god kännedom om insamlat material. 
  
Arbetet uppfattas tydligt ha redovisat hur studien genomförts varför det är möjligt att 
utföra den på nytt om så önskas vilket Denscombe (2000) menar stärker 
reliabiliteten. I efterhand är vi medvetna om att resultatet hade kunnat se annorlunda 
ut om andra respondenter intervjuats men vi vill dock understryka att vi uppfattar att 
deltagarna var representativa för sina respektive skolor. Vi var två som analyserade 
resultaten vilket stärker reliabiliteten ytterligare en aning eftersom det var två 
personer som analyserade, tolkade och diskuterade resultaten och kommit fram till 
en slutsats. Full reliabilitet är dock näst intill omöjligt att uppnå eftersom det är en 
tolkningsfråga hur ett resultat analyseras (Denscombe, 2000). Människor har olika 
förkunskaper och uppfattningar vilket ger skilda tolkningar av resultatet.  
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Vi anser att validiteten är god i arbetet då vi anser oss ha besvarat forskningsfrågorna 
genom intervjuer så att syftet uppnåtts och därmed har vi undersökt det vi förutsatt 
oss att undersöka och ingenting annat (Thurén, 1991). Resultaten som framkommit 
ur intervjuerna stämmer enligt oss väl överens med den litteratur som studerats 
vilket enligt Denscombe (2000) stärker validiteten ytterligare.  
  

6.3 Pedagogisk relevans 

Det har varit intressant och lärorikt att få följa lärarnas tankar, funderingar och idéer 
kring barn med koncentrationssvårigheter. Vår förhoppning med detta arbete är att 
andra lärarstudenter, verksamma lärare och andra personer som kommer i kontakt 
med barn med koncentrationssvårigheter ska finna inspiration och tips på hur det går 
att arbeta med barnen i fråga så att de ska få en så god skolgång som möjligt.  
 
Samtliga lärare vi intervjuat försöker anpassa arbetssätt, arbetsmaterial och miljö för 
barn med koncentrationssvårigheter. Rutiner, tydlighet och ett stort tålamod är a och 
o vid arbete med barn med koncentrationssvårigheter. En trygg miljö där det 
fokuseras på det positiva och stärka elevernas självkänsla är av stor vikt liksom att 
miljön tillåter misslyckanden även om dessa bör försöka undvikas. Det är viktigt att 
se till möjligheterna och ta tillvara på barnens styrkor vilka är stora tillgångar.  
  
Arbetet har givit oss fördjupade insikter i hur vi kan arbeta kring barn med 
koncentrationssvårigheter på ett utvecklande plan för att dessa barn ska få en så god 
skolgång som möjligt och rätt hjälp att nå de mål som finns uppsatta. Dessa insikter 
är exempelvis hur viktigt det är att se till varje individs behov och förutsättningar och 
anpassa undervisningen efter detta. Det har varit positivt att se att det inte spelar 
någon roll om ett barn med koncentrationssvårigheter går på en friskola eller en 
kommunal skola för att få anpassat stöd. De intervjuade lärarna framhåller att en 
diagnos inte ska behöva vara nödvändig för att få den hjälp som behövs även om 
resultatet visar att det verkar enklare att få rätt hjälp om det finns en diagnos. Något 
som vi blivit medvetna om under arbetets gång är att arbete med barn med 
koncentrationssvårigheter är mycket tidskrävande vilket kan resultera i att övriga 
elever i klassrummet får mindre tid med läraren. Det är ändå glädjande att både 
friskolan och den kommunala skolan, trots det tidskrävande arbetet, gör sitt bästa I 
att försöka anpassa arbetssätt och miljö för barn med koncentrationssvårigheter. 
Detta är något viktigt som vi tar med oss ut i arbetslivet och som även är 
betydelsefullt för verksamma lärare att ta fasta på. Hur medvetna lärarna än är om 
vilket stöd barn med koncentrationssvårigheter behöver så finns det begränsningar 
de inte kan styra över. Med det menar vi att de är svårt att påverka skolornas lokalers 
utformning liksom vilket specialpedagogiskt stöd det arbetas med. Det kan 
understrykas att det inte finns några rätt och fel i hur lärare väljer att arbeta 
inkluderande och specialpedagogiskt så länge lärarna har ett tydligt syfte med hur de 
arbetar och varför, vilket friskolan och den kommunala skolan i studien är ett 
föredömligt exempel på.  
  
En slutsats är således att det är av stor vikt att lärare, oavsett om de arbetar på en 
friskola eller en kommunal skola, har kunskap kring vilket pedagogiskt 
förhållningssätt som lämpar sig för arbete med barn med koncentrationssvårigheter. 
Om de arbetar utifrån varje barns förutsättningar, tar tillvara deras styrkor och 
anpassar arbetssätt och miljö kommer barn med koncentrationssvårigheter kanske 
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inte längre ses som avvikande utan istället få möjligheten att utvecklas till 
ansvarstagande medborgare som har mycket att erbjuda samhället. 

6.4 Vidare forskning 

Vidare forskning skulle med fördel kunna innebära observationer som ett 
komplement till intervjuerna för att se om lärare arbetar så som de säger sig arbeta. 
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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Vi heter Katarina Inge och Vania Ström och går vår sista termin på lärarprogrammet 
på Mälardalens högskola i Västerås. Kursen heter Examensarbete inom 
kunskapsområdet pedagogik och vår handledare där heter Margareta Sandström 
Kjellin. Vår inriktning är mot lägre åldrar vilket innebär att vi blir behöriga lärare 
från förskola till år sex.  Den här terminen ska vi skriva vår C-uppsats i vilken vi vill 
undersöka och jämföra hur en kommunal skola respektive en friskola bemöter barn 
med koncentrationssvårigheter. Fokus kommer att vara barn med ADHD, Damp 
och/eller koncentrationssvårigheter. Syftet med vårt arbete är att undersöka hur de 
två skolorna arbetar med barn med koncentrationssvårigheter och om detta skiljer 
sig åt. 
 
För att få så mycket information som möjligt har vi tänkt genomföra enskilda 
intervjuer. Då det är Ni pedagoger ute i verksamheterna som besitter värdefull 
kunskap är det just Er vi vänder oss till. Er medverkan är viktig för vårt arbete men 
naturligtvis är allt deltagande frivilligt och ni har när som helst rätt att avbryta 
samarbetet. Allt intervjumaterial kommer att behandlas konfidentiellt och det 
innebär också att det inte går att spåra vilka som deltagit i studien eller vem som har 
sagt vad. Resultaten av intervjuerna kommer att redovisas i vår C-uppsats som i sin 
tur är ett offentligt dokument som kommer att finnas på Mälardalens högskola. 
 
Ert deltagande är mycket värdefullt för oss och vårt arbete och vi hoppas på Din 
medverkan. 
 
Vid funderingar är ni mer än välkomna att kontakta oss:  
Katarina på telefon 070-xxx xx xx eller xxxxxxxxxx@xxxx  
Vania på telefon 070-xxx xx xx eller xxxxxxxxxx@xxxx 
 
Handledare 
Margareta Sandström-Kjellin 
021-xx xx xx eller xxxxxxxxxx@xxxx 
 
Vänliga hälsningar 
 
Katarina Inge Vania Ström 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 

1. Hur arbetar Ni med barn med koncentrationssvårigheter? Då menar vi barn 
med ADHD, DAMP och/eller koncentrationssvårigheter. 

 
2. Finns någon specialpedagog på skolan och i så fall hur arbetar denna? 

 
3. Hur arbetar Ni inkluderande med barn med koncentrationssvårigheter?  

 
4. Hur skulle Du beskriva miljön i skolan där du arbetar? Både den fysiska och 

den sociala. 
 

5. Gör Ni några speciella anpassningar av miljön för barn med 
koncentrationssvårigheter? 

 
6. Hur skiljer sig stödet beroende på om det finns någon diagnos eller ej? 

 
7. Finns det något mer Du vill tillägga som ännu inte tagits upp? 

 

 

 


