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Syftet med detta arbete är att undersöka och jämföra vilka arbetssätt och strategier 
lärare med olika pedagogiska inriktningar använder för att anpassa undervisningen 
efter elevers förutsättningar och individuella behov så att alla elever blir delaktiga i 
den ordinarie undervisningen. Arbetet fokuserar på elever med 
koncentrationssvårigheter. Vi valde att göra en kvalitativ undersökning på tre skolor 
där vi genomförde intervjuer med lärare samt elevobservationer i 
undervisningssituationer. Totalt genomförde vi sex intervjuer vilka syftade till att 
belysa hur lärarna ser på elevers koncentrationssvårigheter samt vilka arbetssätt som 
förekommer i undervisningen för dessa elever. Vi genomförde även fem 
elevobservationer i undervisningssituationer för att se vilka arbetssätt som förekom 
och hur eleverna agerade i undervisningssituationerna. 

Vårt resultat visar att samtliga skolor arbetar individualiserat och utan större fokus 
på elevernas koncentrationssvårigheter. Vi upptäckte även att samtliga skolor 
segregerade dessa elever i viss utsträckning men att de ändå kunde delta i en 
integrerad undervisning. 

Slutsatserna som vi drar visar att det inte finns ett arbetssätt som är bättre anpassat 
för elever med koncentrationssvårigheter. Istället rör det sig om flera olika faktorer 
som bland annat lärares förhållningssätt och erfarenheter.  

 

Nyckelord: Koncentrationssvårigheter, arbetssätt, ”en skola för alla” och 
specialpedagogik. 
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1.Inledning 

I debatten som förs kring skolan idag återkommer begreppet ”en skola för alla”. För 
att detta inte ska bli en innehållslös idé så krävs det att skolan formar en utbildning 
som alla elever ska vara inkluderade i. En grupp som ofta hamnar utanför tanken om 
”en skola för alla” är elever i behov av särskilt stöd. Samtliga elever i den svenska 
grundskolan kommer att behöva godkända resultat i basämnena svenska, matematik 
och engelska för att kunna fortsätta sina studier på gymnasienivå. Elever som inte 
klarar detta kan senare få svårigheter att bli delaktiga i den vuxna delen av vårt 
samhälle, till exempel på arbetsmarknaden.  

Det finns olika synsätt kring vad som orsakar elevers koncentrationssårigheter, vilket 
kommer nämnas i detta arbete. Vi kommer även att presentera de diagnoser som 
oftast ställs i samband med att en elev anses ha koncentrationssvårigheter samt vilka 
diagnoskriterier som ligger till grund för detta. Hur skolan väljer att se på elevers 
svårigheter kan ha betydelse för vilka åtgärder som sätts in. Enligt läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 och Salamancadeklarationen (1994) bör skolorna 
bedriva en undervisning som inkluderar samtliga elever, men hur ser det egentligen 
ut i dagens skola?  

Utifrån detta har vi därför valt att lägga fokus i vårt arbete på hur elever med 
koncentrationssvårigheter genom lärares olika sätt att arbeta kan bli aktiva i 
undervisningen. Att kunna möta elever med olika förutsättningar och behov på ett 
bra sätt är en viktig del av läraryrket, därför anser vi det vara viktigt att 
uppmärksamma vilka arbetssätt och strategier som kan förekomma i undervisningen 
för elever med koncentrationssvårigheter. Lpo94, och Salamancadeklarationen 
(1994) framhåller att alla elever ska inkluderas i den ordinarie utbildningen.  Ett 
inkluderande perspektiv skapar en acceptans för olikheter och mångfald, vilket är 
viktigt såväl i skolan som i samhället. 

 

1.1 Förförståelse 

Vi har i detta arbete utgått från vår egen erfarenhet i form av lärarutbildning och 
tillhörande verksamhetsförlagda utbildning. Vi kommer båda att ha en 
lärarutbildning som riktar sig mot elever i de tidigare åren men med två skilda 
inriktningar, Lek, lärande och utveckling samt Kultur och språk. En av de frågor som 
behandlats under vår utbildningstid såväl som på våra partnerskolor är ”en skola för 
alla”. Debatten om ”en skola för alla” förekommer inte bara inom lärarutbildningen 
utan även i samhället i stort. Ett av de ämnen som lyfts fram är hur skolan bör arbeta 
med elever med koncentrationssvårigheter.  Eftersom detta var ett område som ingen 
av oss hade någon större erfarenhet av såg vi det som en möjlighet att bredda och 
fördjupa våra kunskaper.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka och jämföra vilka strategier och arbetssätt 
lärare med skilda pedagogiska utgångspunkter använder för att anpassa 
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undervisningen efter varje elevs förutsättningar och individuella behov så att alla 
elever blir aktiva i den ordinarie undervisningen. Detta med fokus på elever med 
koncentrationssvårigheter.  Då det inom specialpedagogiken numera talas mycket om 
integrering vill vi, med avseende på elever med koncentrationssvårigheter, undersöka 
hur olika pedagogiska arbetssätt kan underlätta eller försvåra i undervisningen. 

 

1.3 Frågeställningar 

Hur ser de intervjuade lärarna på sin skolas pedagogiska inriktning? 

Vilka olika arbetssätt förekommer i undervisningen för elever med 
koncentrationssvårigheter på respektive skola? 

Hur anser de intervjuade lärarna att elevers koncentrationssvårigheter kan yttra sig i 
skolan? 

Vad kan försvåra och underlätta i skolsituationen för elever med 
koncentrationssvårigheter? 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Koncentrationssvårigheter: I detta arbete används begreppet som ett 
samlingsbegrepp för de koncentrationsrelaterade svårigheter elever kan anses ha 
oavsett om de är diagnostiserade eller ej. 

Lilla gruppen: Verksamheten i Lilla gruppen är till för de elever som av olika 
anledningar inte fungerar i sina ordinarie klasser. Målet med Lilla gruppen är att 
eleverna ska få med sig de baskunskaper som de behöver, få ett bättre självförtroende 
och så småningom slussas tillbaka till sina klasser. 

Lärare: För att inte behöva använda ett flertal olika yrkesbenämningar används 
ordet lärare konsekvent genom detta arbete oavsett om de syftar på lärare, 
fritidspedagoger, förskollärare, Montessorilärare eller speciallärare. 

Montessori: En pedagogisk inriktning grundad av Maria Montessori (1870-1952). 
Montessoris budskap var att barnets emotionella, sociala och fysiska utveckling är 
minst lika viktig som den intellektuella. Montessoripedagogiken erbjuder därav en 
helhetssyn på barnet, kunskapen och samhället och förhållandet dem emellan. 
Montessoris pedagogiska idé utgår från en syn på världen som en enhet, där allt har 
en mening. En av Montessoripedagogens huvuduppgifter är att ge eleverna en vision 
och hur allt hänger samman. Man strävar efter att locka fram elevens förmåga till 
inlevelse och väcka deras föreställningsförmåga, vilket enligt Montessori är en 
förutsättning för lärande (Ahlqvist, Gustafsson och Gynther, 2005). 

Pedagogisk inriktning: Med detta avser vi den pedagogik som kan ligga till grund för 
skolans arbete. 

Resursklassen: Det uttalade målet med denna klass är att erbjuda eleverna de bästa 
inlärningsmöjligheterna utifrån deras individuella starka respektive svaga sidor. I 
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resursklassen arbetar de även för att stärka elevernas självförtroende och skapa lust 
till lärande. Grundtanken är att eleverna ska få tillhöra resursklassen så länge de har 
behov av det för att sedan slussas vidare till traditionella klasser. 

 

2.Litteraturgenomgång och teoretiska              
referensramar 

I detta kapitel beskrivs till en början vad koncentrationssvårigheter egentligen är 
tillsammans med en redogörelse för de tre vanligaste formerna av 
koncentrationssvårigheter som diagnostiseras Aspergers syndrom, AD/HD och 
DAMP. Denna del beskriver även hur dessa typer av koncentrationssvårigheter kan 
påverka eleverna i skolan. Vi tar också upp vilka för- och nackdelar en diagnos kan 
innebära samt kritiken som finns mot diagnoserna. Därefter presenteras innebörden 
av segregering, integrering och inkludering utifrån vilka insatser och attityder som 
kan stödja elever med koncentrationssvårigheter samt ur ett specialpedagogiskt 
perspektiv. Avslutningsvis behandlas de teoretiska utgångspunkterna för denna 
undersökning. 

Som teoretisk referensram och som tolkningsverktyg i vår analys har vi valt att utgå 
ifrån det utvecklingsekologiska perspektivet som presenteras här nedan. Detta då 
utvecklingsekologin ser till hela den kontext som barnet befinner sig i, från den 
direkta närmiljön med till exempel hem och skola till de yttre faktorerna som 
samhällets struktur och ekonomiska förutsättningar. Ett utvecklingsekologiskt 
perspektiv gav oss möjligheten att se till helheten, vilket är vad vi eftersträvade.  

Vi redogör för två olika problemperspektiv, det kategoriska och det relationella. 
Dessa perspektiv belyser två olika synsätt på elever, som att de har problem eller som 
att de får problem. Vilket perspektiv som råder bestämmer vilka insatser som sätts 
in, vilket även presenteras under denna rubrik. 

 

2.1 Koncentrationsstörningars innehåll och 
konsekvenser 

Att koncentrera sig innebär enligt Kadesjö (2001) att man öppnar sig för och tar in 
omvärlden; att man med sina sinnen registrerar alla intryck som finns omkring. Men 
omvärlden ger oss så många intryck att vi inte kan ta in allt och därför måste vi välja 
ut vissa aspekter av den för att kunna förstå det vi är med om. Vår 
koncentrationsförmåga förutsätter en mental process där vi sorterar vilka intryck 
som får tränga in respektive stängas ute. Det är viktigt att kunna koncentrera sig för 
att orientera sig i tillvaron, skapa mening och sammanhang och för att kunna skydda 
sig mot faror. 

För att ett barn skall kunna koncentrera sig krävs ett möte mellan den yttre 
verkligheten och barnets inre liv. Avgörande för ett barns förmåga att koncentrera sig 
är att det råder en betydelsefull överensstämmelse mellan intrycken från omvärlden 
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och barnets egna förutsättningar (Kadesjö, 2001). Ett skolanknutet exempel skulle 
kunna vara en elev som brukar se på engelska serier och en elev som aldrig haft 
någon kontakt med det engelska språket. När då engelsk undervisningen i skolan 
påbörjas torde det vara lättare för den elev som redan har viss förförståelse för 
språket att koncentrera sig på och relatera till undervisningen. 

Det är vanligt att man som lärare uttrycker att en elev har svårt att koncentrera sig. 
Det har blivit ett vardagligt uttryck för att benämna olika beteenden. Det kan gälla 
barn vars svårigheter är synliga i de flesta situationer barnet befinner sig i. Det 
handlar om stora och varaktiga koncentrationssvårigheter som skapar upprepade 
problem i barnets vardag, inte bara för denne själv utan för såväl föräldrar som 
förskollärare och lärare. Kadesjö (2001) menar att det då är en fråga om primära 
svårigheter vilket innebär att det är barn med en ärftligt medförd brist i förmågan till 
koncentration. 

Hos andra barn är koncentrationssvårigheterna sekundära, det vill säga en följd av, 
eller en reaktion på, förhållanden i barnets miljö, till exempel stressfaktorer i barnets 
uppväxtsituation. När dessa är avlägsnade har barnet inte längre några specifika 
svårigheter. (Kadesjö, 2001) Ytterligare andra barn har svårt att koncentrera sig i 
vissa situationer medan de kan koncentrera sig väl i andra. Detta kallas enligt 
Kadesjö för situationsbundna koncentrationssvårigheter. 

 

2.1.1 Symtomdiagnoser                                                                                                  
De diagnoser som tas upp i detta arbete, AD/HD, Damp och Aspergers syndrom, är 
alla symtomdiagnoser. Det innebär att en person som i enlighet med beskrivningarna 
av respektive diagnos i en diagnostiseringsmanual visar upp tillräckligt många av de 
beskrivna symtomen diagnostiseras därefter.  

Symtom kopplade till Aspergers syndrom                                                                                                   
Enligt Attwood (2000) har Aspergers syndrom under 1990-talet setts som en 
undergrupp till autism, men med sina egna diagnoskriterier. Diagnoskriterierna för 
Aspergers syndrom som Attwood (2000) presenterar utgår ifrån sociala- och 
emotionella färdigheter, kommunikationsförmåga, kognitiva förmågor, motorik och 
specialintressen. Detta då Aspergers syndrom anses störa utvecklingen av olika 
färdigheter och förmågor inom dessa områden. Attwood (2000) talar bland annat om 
isolerade personer med bristande socialkompetens vilket kan visa sig genom 
svårigheter att föra ett ömsesidigt samtal samt att tolka kroppsspråk och tonfall. 
Attwood (2000) tar även upp hur personer med Aspergers syndrom utvecklar ett 
starkt intresse för ett visst ämnesområde som de får stora kunskaper om och ofta 
börjar prata om i föreläsningsstil.  

Det finns enligt Attwood (2000) ”vetenskapliga belägg för att specifika områden eller 
strukturer i hjärnan är dysfunktionella vid Aspergers syndrom” (s 166). Det handlar 
då antingen om områden i frontalloberna eller i högerhjärnhalva som vid studier med 
neuropsykologiska tester eller hjärnröntgen visat sig vara dysfunktionella.  

Attwood (2000) anser att det som främst påverkar barn med Aspergers syndrom i 
skolmiljön är deras bristande sociala förmåga. Attwood (2000) menar att barn med 
Aspergers syndrom ofta betraktas som underliga av de andra barnen på grund av att 
de inte förstår eller anpassar sig efter de sociala koderna som gäller vid till exempel 
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lek. Även deras specialintresse för ett visst område och deras sätt att säga vad de 
tänker utan reflektion över hur andra uppfattar det kan skapa problematiska 
situationer. 

Andra symtom som kan framträda tydligt i skolan är, enligt Olsson & Olsson (2007), 
att eleverna kan ha svårt att koncentrera sig i stökiga klassrum och ostrukturerade 
miljöer. Elever med Aspergers syndrom behöver lugn och ro samt avskilda miljöer. 

Symtom kopplade till AD/HD                                                                                                              
Förkortningen AD/HD står för Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder och sträcket 
mellan bokstäverna gör gällande att det finns tre varierande typer av AD/HD. Enligt 
Gillberg (2005) är dessa tre typer: 

AD betyder att personen främst visar symptom på uppmärksamhetssvårigheter utan 
att behöva visa symptom på överaktivitet eller otillräcklig impulskontroll.  

 
HD betyder personen visar symptom på överaktivitet och otillräcklig impulskontroll 
utan att behöva visa symptom på uppmärksamhetssvårigheter. 
 
AD/HD betyder att personen som har AD/HD visar upp symptom på både 
uppmärksamhetssvårigheter, överaktivitet och otillräcklig impulskontroll. 

 
Gillberg (2005) påpekar att omkring 50 procent av alla barn som diagnostiseras med 
AD/HD även uppvisar tillräckliga symptom för att diagnostiseras med DAMP då 
dessa diagnoser överlappar varandra. Resterande 50 procent av barnen uppvisar för 
få symptom av motoriska och perceptuella problem. 

Då symtomen för AD/HD varierar innebär det att olika personer med diagnosen 
AD/HD kan visa upp olika symtom. Gillberg (2005) poängterar att även åldern på 
personer med diagnosen AD/HD påverkar vilka symtom som just då uppvisas. Detta 
gör att elever med AD/HD kan visa upp vissa symtom när det börjar skolan och andra 
symtom när de till exempel träder in i puberteten.  

Så väl Gillberg (2005) som Greene (2003) menar att elever med AD/HD som har 
uppmärksamhetsstörningar ofta har svårt att fokusera sin uppmärksamhet på 
uppgiften de arbetar med, de har även svårt att hålla kvar uppmärksamheten på 
uppgiften samt att skifta uppmärksamhet mellan olika uppgifter. Elever som främst 
är överaktiva saknar som Gillberg (2005) uttrycker det ”förmågan att anpassa sig till 
den rådande situationen och vara lagom motorisk aktiva” (s 33). Detta visa sig till 
exempel genom att eleverna har svårt att sitta still, plockar med föremål i sin närhet, 
grimaserar eller gungar på stolen. Dessa elever har enligt indelningen av de tre olika 
AD/HD varianterna även bristande impulskontroll vilket kan visa sig genom att de 
talar rätt ut i klassrummet, avbryter andra eller handlar överilat.  

Förutom ovanstående symtomyttringar så anser både Gillberg (2005) och Greene 
(2003) att flertalet elever med AD/HD även har svårigheter med att planera, vilket 
påverkar deras skolarbete. De har även svårt med tidsuppfattningen och saknar 
känsla för om det har gått fem minuter eller 25 minuter. Gillberg (2005) beskriver 
även sociala beteendestörningar som kopplas till AD/HD och som påverkar 
skolvardagen för eleverna, dit hör bland annat utåtagerande och trots. 
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Symtom kopplade till DAMP                                                                                                                             
DAMP är en förkortning av Dysfunktion i fråga om Aktivitetskontroll och 
uppmärksamhet, Motorik-kontroll och Perception eller på engelska Deficits in 
Attention, Motor control and Perception. Gillberg (1996) menar att DAMP är ett av 
våra verkligt stora folkhälsoproblem och att det förekommer en allvarlig risk för 
psykisk och social felutveckling om diagnosen inte ställs och hjälp inte ges. 

AD/HD och DAMP är inte liktydigt med varandra, dock är DAMP en kombination av 
AD/HD-symtom och motorisk-perceptuella svårigheter. DAMP är därigenom ett 
snävare begrepp än ADHD. Enligt Gillberg (1999) kan man tala om tre grupper av 
närbesläktade problem – AD/HD, DAMP och DCD. Cirka fem procent av alla elever 
har vid skolstarten påtagliga svårigheter med såväl aktivitetskontroll och avledbarhet 
som motorik och perception, det vill säga det som vi i vardagligt tal kallar DAMP. En 
tredjedel av dessa har mycket uttalade svårigheter. Därutöver finns det elever som 
endast har svårigheter med avledbarhet och aktivitetskontroll, det vi kallar AD/HD. 
Den tredje märkbara gruppen är de barn som enbart har svårigheter med motorik 
och perception. Denna problematik går under namnet developmental coordination 
disorder och förkortas DCD. Sammanfattningsvis kan man säga att DAMP i stort sett 
är synonymt med en kombination av AD/HD och DCD. 

De symtom som gäller för AD/HD gäller även till stor del för diagnosen DAMP, 
aktivitetskontrollen och uppmärksamheten är alltid avvikande vilket kan skapa 
svårigheter i skolmiljön där eleverna oftast förväntas följa rådande normer och regler. 
Dessutom tillkommer svårigheter som kan vara motoriska eller perceptuella. De 
motoriska avvikelserna kan drabba såväl grov- som finmotorik eller både och. 
Svårigheterna med perception kan bland annat märkas genom att barnet har svårt att 
förstå sina sinnesintryck.  

Minst hälften av alla barn som får diagnosen DAMP senare har en försenad tal- och i 
allmänhet även språkutveckling vilket självfallet kan skapa nya svårigheter då barnet 
börjar skolan. 

Sammanfattningsvis framkommer att det vid diagnoserna AD/HD och DAMP yttrar 
sig symtomen bland annat genom överaktivitet, bristande impulskontroll och 
svårigheter med att behålla fokus på uppgiften. Vid DAMP hör även bristande 
motorik och perception till symtomen. Detta skiljer sig gentemot symtomen vid 
Aspergers syndrom där symptomen oftare visar på sociala svårigheter. Dock 
förekommer problem med motoriken även vid Aspergers syndrom. 

 

2.1.2 Några av diagnosernas för- och nackdelar                                                    
För lärare och anhöriga kan det i många fall kännas som en lättnad att genom en 
diagnos få en förklaring på ett barns annorlunda beteende i eller utanför skolan. Men 
i och med den uttalade diagnosen faller, enligt Atterström och Persson (2000), både 
lärare och föräldrar lätt i en annan fälla. Från att ha sett barnet som rastlöst och 
omedgörligt följer efter diagnosen en annan förståelse av barnet som i många fall 
begränsar sig till det eventuella handikapp som barnet har. Lärare och föräldrar 
riskerar att bli så upptagna av diagnosen och vad den beskriver, vad barnet inte kan 
göra, att de helt glömmer vad barnet faktiskt kan göra. Författarna menar vidare att 
problemet med detta inte är den tillgängliga kunskapen i sig utan hur vi förhåller oss 
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till den. Att se mer till svårigheter och diagnoser än till elevernas behov i skolmiljön 
kan medföra att eleven inte ses i hela sin kontext utan blir problembäraren menar 
Ahlberg (1999). 

Även Beckman och Fernell (2007) tar upp vikten av att inte likställa barn med samma 
diagnos. Två barn med till exempel DAMP har vissa likheter i sitt sätt att vara men är 
fortfarande två olika personligheter med alla skillnader som kommer därav. 

 

2.1.3 Kritiken mot bokstavskombinationerna                                                        
För närvarande är det främst två olika diagnostiseringsmanualer som används, de 
från Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) och de från 
International Classification of Diseases (ICD-10). 

DSM-IV är framtagen av det amerikanska psykiatriska sällskapet och innehåller, 
enligt Kräfve (2000), främst punkter med beteendeyttringar som anses tillhöra de 
olika diagnoserna. Detta till skillnad mot den av Världshälsoorganisationens enhet 
Division of Health Control and Trend Assessment framtagna ICD-10 som Kärfve 
(2000) istället anser vara mer beskrivande i sin utformning. Även i Mini-D IV (den 
svenska översättningen av DSM-IV) tas det upp att symtombeskrivningarna i de två 
diagnostiseringsmanualerna emellanåt kan skilja sig åt.  

Att de finns två olika diagnostiseringsmanualer som delvis är annorlunda sinsemellan 
medför enligt Kärfve (2000) att synen på diagnoserna så väl som spridningen av dem 
skiljer sig åt över världen. Som exempel kan tas att färre europeiska barn 
diagnostiseras med AD/HD i jämförelse med amerikanska barn. I Sverige använder 
sig sjukvården, enligt Mini-D IV, främst av ICD-10. 

En av de flitigaste ifrågasättarna av diagnoserna AD/HD och allra främst DAMP är 
Eva Kärfve. AD/HD, Asperger och DAMP är alla symtomdiagnoser. Det vill säga att 
en person som uppvisar en tillräcklig mängd av de symtom som finns angivna 
diagnostiseras därefter. Diagnoskriterierna utgår ifrån vad som anses avvika ifrån 
normen gällande till exempel perception, kommunikation, uppmärksamhetsförmåga, 
motorik och aktivitets nivå. Utifrån detta har diagnostiseringsmanualerna DSM-IV 
och ICD-10 tagits fram. Kärfve (2000) kritiserar dessa diagnostiseringsmanualer dels 
för att de inte innehåller orsaksförklaringar och dels för att de förändrats beroende på 
det rådande samhällsklimatet. Som exempel tar Kärfve (2000) DSM-IV vars 
föregångare innehöll kategorin homosexualitet. Kärfve (2000) hänvisar här även till 
Cullbergs (2000) kritik mot just validiteten av diagnostiseringskriterierna.     

Ytterligare en punkt som framhålls i Kärfves (2000) argument är att forskarna inte 
ser till miljöfaktorer som hem- och skolförhållanden utan tvärt om närmast avfärdar 
dess eventuella påverkan på de aktuella barnen. Kärfve (2000) kritiserar bland andra 
Gillberg för åsikten att de problem som uppstår i hemmet eller i skolan beror på att 
barnet lider av AD/HD eller DAMP och menar själv att barnet lika gärna kan uppvisa 
dessa symtom på grund av just de problem som finns i hemmet eller i skolan. Att 
problem relaterade till skolan kan bero på skolan är enligt Kärfve (2000) något som 
inte har diskuterats inom denna diskurs. Enligt Kärfve (2000) anse Goodman (1995) 
att det är ett felaktigt tankesätt att hävda att vanliga psykiatriska problem främst 
skulle bero på en hjärndysfunktion/hjärnskada, vilket även är hennes ståndpunkt. 
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Goodman menar att det istället handlar om att de krav som ställs på barnet är 
orimliga eller att barnet lärt in ett felaktigt sätt att vara. Gillberg (2005) å andra sidan 
hävdar att ett av tre fall av koncentrationssvårigheter som AD/HD och DAMP beror 
på en hjärnskada. Gillberg anser att dessa skador kan uppstå genom bland annat 
fosterskador, ärftlighet, hjärndysfunktioner och förlossningsskador. 

 

2.2 Insatser och attityder som stödjer elever med 
koncentrationssvårigheter 

De särskilda stödinsatser som är möjliga att vidta inom skolan idag finns angivna i 
grundskoleförordningen. Hit räknas hemspråksundervisning, svenska som 
andraspråk, stödundervisning, särskild undervisning och anpassad studiegång. En 
likvärdig utbildning förutsätter att elever som har svårt att nå de utsatta målen i 
skolan ges ett särskilt stöd. Elever i behov av detta har enligt svensk lagstiftning rätt 
att få hjälp. Hur detta stöd organiseras är upp till skolan och dess resurser. I första 
hand ska stöd ges inom klassens ramar men särskild undervisning får också ges. 
(Vernersson, 2002) 

I diskussionen om utformandet av detta stöd förekommer begreppen segregering, 
integrering och inkludering.  Segregering innebär oftast att man avskiljer elever med 
särskilda handikapp eller funktionshinder från en undervisningsgrupp då man anser 
att elevens behov inte kan tillgodoses av olika anledningar. Exempel på det är 
specialskolor och särskolan.  

När en elev integreras kan denne exempelvis bo i sitt hem och gå i sin vanliga skola 
men med stödundervisning som ges enskilt eller i grupp. Enligt Vernersson (2002) 
kan integrering i realiteten ses som en form av segregering. Ett exempel på detta kan 
vara särskilda undervisningsgrupper för till exempel elever med 
koncentrationssvårigheter då dessa betecknas som segregerade grupper som finns 
integrerade i den vanliga skolan. 

Inkludering kan enligt Vernersson (2002) ses som ett kommunikativt 
grupperspektiv. Det innebär att individen blir accepterad i en grupp och får tillfälle 
att aktivt delta i ett positivt samspel. Faktorer som är viktiga i ett inkluderande 
perspektiv är lärarens roll och förhållningssätt i klassrummet, skolans organisation 
och bestämmelser som underlättar för en undervisning som kan anpassas till 
elevernas skilda behov. Attityden hos läraren till elever i behov av särskilt stöd ses, 
enligt Vernersson, som avgörande för om en elev inkluderas eller exkluderas. 
Faktorer som i sin tur inverkar på lärarens attityd är tillgängliga resurser så som tid 
för att ge stöd, tillgång till undervisningsmaterial, kunskaper om olika 
undervisningsmetoder och möjlighet till kompetensutveckling.  Mot detta kan man 
ställa Ahlbergs (1999) åsikt som ger uttryck mer för skolans ansvar än lärarnas 
attityder när hon säger att ”frågan om hur undervisningen ska bedrivas i mötet med 
elever med olika förutsättningar måste ses som skolans problematik – inte den 
enskilde lärarens” (s. 199). 

Enligt Vernersson (2002) kan vi idag se en ökning av elever i behov av särskilt stöd 
där elever med koncentrationssvårigheter är en grupp som är i majoritet. Orsaker till 
detta kan förklaras av att man allt mer diagnostiserar elever som är i behov av stöd.  
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Skolan har även målrelaterade betyg som tydliggör när elever inte når de 
kunskapsmål som är uppsatta. Genom utvecklingssamtal får elever och föräldrar 
kontinuerlig uppdatering om de kunskapsmål som finns och möjlighet till diskussion 
om elevens personliga utveckling. Elevens eventuella svårigheter och problem påtalas 
även och upplevs dessa som stora kommer lärare, elev och vårdnadshavare 
tillsammans överens om åtgärder av något slag bör sättas in. Föräldrar har numera 
större möjligheter att kräva stöd och hjälp för att påverka sitt barns utveckling. 

Att kartlägga en elevs svårigheter kallas för att upprätta ett åtgärdsprogram. Enligt 
Vernersson (2002) tar grundskoleförordningens femte kapitel gällande särskilda 
stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd upp att det är rektorn på skolan som 
ska se till att ett åtgärdsprogram utarbetas av berörd skolpersonal. Särskilt stöd skall 
i första hand ges inom klassens ramar men om särskilda skäl finnes så kan sådant 
stöd ges i särskild undervisningsgrupp. 

 

2.3 Specialpedagogik    

Specialpedagogik är enligt Atterström och Persson (2000) en tvärvetenskaplig 
disciplin där ämnesområden som psykologi, sociologi och kommunikation samverkar 
för att förstå och kunna hjälpa barn i klassrummet som på ett eller annat sätt och av 
olika orsaker är annorlunda. Dock menar författarna att detta ämne är av känslig 
natur då det är svårt att definiera ämnesområdet på ett enkelt och naturligt sätt. Både 
myndigheter och forskare är medvetna om problematiken som följer av att utpeka 
enskilda individer i en grupp som på olika sätt avviker från det som sägs vara 
”normalt”. 
 
Persson (1998) har i sin avhandling undersökt hur specialpedagogiken motiveras och 
används i den svenska grundskolan samt hur specialpedagogiken är relaterade till 
den pedagogiska verksamheten i övrigt. Undersökningen har skett genom intervjuer 
med speciallärare, ämneslärare och rektorer och genom en enkätundersökning med 
elever och lärare. Det som Persson kommer fram till i sin undersökning är främst att 
den specialpedagogiska verksamheten finns därför att vissa elever inte klarar av de 
krav som skolan har på dem. Istället för att se över den befintliga undervisningen på 
skolan som inte kommer alla elever till godo används specialpedagogiken. Persson 
menar att det framkommer att majoriteten av de intervjuade anser att det är svårt för 
klass/ämnes lärare att hjälpa dessa elever på ett tillfredsställande sätt. 

Enligt Persson (1998) anser de flesta intervjuade att specialundervisningen främst 
riktas till de elever som antingen har läs- och skrivsvårigheter eller socioemotionella 
problem. Undersökningen visar att specialundervisningen oftast sker i små grupper 
där eleverna tränar basfärdigheter i ett långsammare tempo än vad de gör i sin 
ordinarie klass. Enkätundersökningen som eleverna deltagit i visar att de som fått 
specialundervisning som regel skattar sina kunskaper i de teoretiska ämnena som 
lägre än de elever som inte fått specialundervisning. 

I sin analys drar Persson (1998) slutsatsen att organisatoriska förändringar inom 
skolan inte påverkar undervisningen nämnbart för eleverna och de normer och 
värderingar som finns på skolan förblir de samma. Persson bygger mycket av sin 
kritik på diskussionen om vad som anses vara normalt, vem som definierar det 



16 

 

 

normala samt att avvikelser från normen kopplas till individen i sig enligt ett 
kategoriskt synsätt. Perssons slutsats blir att det han benämner som dagens 
prestationsskola inte kommer att kunna nå fram till alla elever. 

 

2.4 En skola för alla 

2.4.1. Begreppet en skola för alla 

I samband med arbetet kring den förra läroplanen, Lgr80, rekommenderades en 
specialpedagogisk fortbildning under beteckningen ”en skola för alla”. (Vernersson, 
2002) Fortbildningen mottogs med blandade känslor av lärarkåren och genomfördes 
inte heller i alla kommuner. Speciallärarnas arbetssituation förändrades relativt 
drastiskt och skulle nu finnas med i arbetslagen på skolorna och fungera som 
resurspersoner, rådgivare och samordnare. Tidigare hade de haft sina egna klassrum 
eller egna kliniker avskiljda från den ordinarie skolan. Åtgärdsprogram skulle nu 
även framtas av och med hela arbetslaget och hänsyn skulle tas till elevens hela 
livssituation och inte endast till elevens svårigheter i skolan, som det tidigare varit. 
(Vernersson, 2002) 

Vad ryms egentligen under begreppet ”en skola för alla”? Enligt Ahlberg (1999) 
innebär olikartade tolkningar av begreppet att skolorna arbetar med och för det på 
olika sätt.  Ahlberg (1999) själv anser att ”en skola för alla” innebär att skolan och de 
som arbetar där ständigt verkar för att alla elevers individuella olikheter accepteras 
och befrämjas. Detta är dock tankar som Ahlberg inte anser har fått fäste i den 
svenska grundskolan där elever enligt henne ofta särskiljs från den ordinarie 
undervisningen. Om mångfald sågs som en tillgång skulle istället samtliga elever 
kunna bli delaktiga i verksamheten. 

 

2.4.2 Styrdokument                                                                                                          
År 1994 var deltagare från Sverige med och utformade Salamanca deklarationen som 
behandlar frågor gällande barn i behov av särskilt stöd. Grundtanken och målet med 
Salamanca deklarationen är utbildning för alla och att skolorna utgå ifrån elevernas 
olikheter i undervisningen. Detta ska bland annat ske genom att eleverna inkluderas i 
den ordinarie utbildningen.  

Salamanca deklarationen (1994) lyfter fram vikten av att tillvarata elevers olika 
egenskaper, fallenheter och inlärningsbehov och poängterar att 
utbildningsprogrammen ska utformas för just dessa olikheter. ”Skolorna skall ge 
plats för alla barn, utan hänsyn till deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella, 
språkliga eller andra förutsättningar” (Salamanca deklarationen 1994, s 14). Detta ska 
bland annat ske genom att kursplanerna anpassas efter varje elevs behov. 
Deklarationen framhåller även att fokus ska hamna på elevernas möjligheter och inte 
på deras svårigheter. Detta leder i sin tur till en annan av Salamanca deklarationens 
mål, nämligen att resurstilldelningen inom skolan måste ta hänsyn till hur den ska 
kunna erbjuda samtliga elever en tillfredsställande undervisning. 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, betonas att alla barn skall ha 
lika tillgång till utbildning, samt att denna utbildning skall vara likvärdig i alla 
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skolformer. Skolväsendet skall vila på demokratisk grund, samt värna om 
grundläggande demokratiska värderingar. Skolans uppgift skall vara att låta varje 
elev finna sin personlighet, samt att anpassa undervisningen till varje elevs 
förutsättningar och behov. Skolan skall ta ”ett särskilt  ansvar för de elever som av 
olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen” 
(Utbildningsdepartementet, 1994 s. 6). 

Beträffande specialpedagogisk verksamhet framhålls i läroplanen att, ”alla som 
arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och 
samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” 
(Utbildningsdepartementet, 1994 s. 14). 

 

2.5 Teoretisk referensram 

2.5.1 Det utvecklingsekologiskt perspektivet                                                                                                
Den utvecklingsekologiska modellen beskrivs av Gunnarsson (1999) som att den 
verklighet eleven verkar i ligger till grund för dennes lärande och utveckling. Den 
utvecklingsekologiska modellen utgår delvis ifrån Piagets och Vygotskys tankar om 
att barnet konstruerar sin kunskap i samspel med sin omgivning. Med omgivning 
menas då barnets närmiljö. Men enligt Gunnarsson (1999) utvidgade Bronfenbrenner 
dessa tankar ytterligare ett steg i sin utvecklingsekologiska teori och menade på att 
barnet utvecklas i samspel med hela den kontext det befinner sig i. Dit räknas inte 
bara närmiljön med hem, skola, familj och vänner utan till exempel även 
politiskstruktur, kulturella influenser och ekonomiska ramar.  

Utgångspunkten för den utvecklingsekologiska modellen som Bronfenbrenner 
presenterar är barnets upplevelser. Dessa upplevelser kopplas till fyra olika 
strukturer som tillsammans och i samspel med varandra utgör den ekologiska 
utvecklingsmiljön. Dessa strukturer kallas för mikro-, meso-, exo- och makrosystem 
(Gunnarsson, 1999). 

Mikrosystemet: Här återfinns de aktiviteter och relationer som barnet upplever i sin 
närmiljö och i olika givna sammanhang. Dit räknas till exempel hem, skola, familj 
och vänner. Medan vännerna i skolan ses som ett mikrosystem ses lagkamraterna på 
fotbollen som ett annat. Likaså skiljer sig mikrosystemen åt under en lektion i 
engelska med en lärare och en lektion i matematik med en annan lärare. Gunnarsson 
(1999) menar att det är därför som elevers beteende kan skilja sig åt från lektion till 
lektion och från lärare till lärare. 

 
Mesosystemet: Detta system utgörs av ”den ömsesidiga relationen mellan de 
mikrosysten som barnet ingår i” (Gunnarsson, 1999, s 17). Ett exempel på det är hur 
värderingar och relationer kan skilja sig åt, eller överensstämma, mellan hem och 
skola. Bronfenbrenner menade, enligt Gunnarsson (1999), att det är viktigt att det 
finns gemensamma punkter mellan de olika mikrosystemen. I exemplet med hem och 
skola kan det röra sig om att föräldrar och skola ger uttryck för gemensamma 
värderingar och en liknande syn på skolans roll. 

 

Exosystemet: Utanför mikrosystemet återfinns exosystemet. Hit räknas bland annat 
kommunerna genom att beslut som fattas där påverkar barnet och skolan med sin 
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organisation och resursfördelning. Även föräldrarnas arbete, om de har något, tillhör 
det som påverkar barnet inom exosystemet. 

 

Makrosystemet: Hit räknas de yttre strukturerna som rådande ideologier, samhällets 
och landets historia samt politiska värderingar och landets kultur. Till makrosystemet 
hör även de lagar och läroplaner som styr förhållandena i skolan så väl som den 
pedagogiska tradition som skolan bygger på. 

Enligt Gunnarsson (1999) menade Bronfenbrenner att dessa fyra olika strukturer 
samspelar och tillsammans utgör den utvecklingsekologiska miljön som utgör 
barnets kontext och därmed ligger till grund för barnets utveckling och lärande. Detta 
holistiska synsätt kommer vi att använda oss av när vi i analysen försöker förstå det 
resultat som presenterats. 

 

2.5.2 Kategoriska eller relationella perspektiv?                                        
Göransson (2007) och Persson (1998) talar om två olika perspektiv kopplat till 
elevers svårigheter, det kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet. 
Utifrån det kategoriska perspektivet ses, enligt Göransson (2007) och Persson (1998), 
eleven som problembäraren. Det är då elevens svårigheter (till exempel 
koncentrationssvårigheter) som medför att eleven behöver anpassad undervisning 
eller någon form av extra stöd i skolan. Ses svårigheterna istället utifrån ett 
relationellt perspektiv så hamnar fokus på hur elevens förutsättningar i förhållande 
till skolmiljön (till exempel kravet på att kunna sitta still) orsakar svårigheter för 
eleven. 

Vilket perspektiv en elevs svårigheter ses utifrån anser Göransson (2007) får 
konsekvenser för vilken typ av åtgärder som kommer att sättas in. Göransson (2007) 
menar att ett kategoriskt perspektiv ofta innebär, för eleven, segregerande åtgärder. 
Ett relationellt perspektiv kan däremot medföra förändringar i undervisningen eller i 
miljön som avser att underlätta för eleven att vara delaktig i klassens ordinarie 
undervisningen. 

Dessa två perspektiv kommer att ligga till grund för våra tolkningar av resultaten då 
vi försöker skönja vilket perspektiv som uttrycks och vilka konsekvenser detta ger för 
elever med koncentrationssvårigheter. 

 

3.Metod 

De vanligaste metoderna inom den pedagogiska forskningen är kvalitativa eller 
kvantitativa undersökningar. Stukát (2005) menar att den kvantitativa forskningen 
har sin grund i naturvetenskapen, där objektiva mätningar och observationer är 
centrala. Metoderna ska vara strukturerade och kontrollerade. Enligt Stukát kan den 
kvantitativa undersökningsmetoden användas när ett område är nytt och outforskat 
eller när ett redan känt område vill framställas ur ett nytt perspektiv. 

Enligt Stukát (2005) har begreppet kvalitet två innebörder, en mer neutral med 
betydelsen stort, och en positivt värderande med betydelsen god kvalitet. Den 
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kvalitativa metoden har, till skillnad från den kvantitativa, vuxit fram ur de 
humanistiska vetenskaperna. Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka 
och förstå resultat samt upptäcka och beskriva vilka utmärkande egenskaper som det 
studerade ämnet innehåller, vilket också är huvudmålet i denna undersökning.  

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning då syftet är att upptäcka och förstå 
vilka arbetssätt som främjar eller försvårar undervisningen för elever med 
koncentrationssvårigheter. Vi har därmed valt ut skolor med skilda profileringar där 
vi genomfört intervjuer med lärare samt elevobservationer i 
undervisningssituationer. Bestämda intervjufrågor och observationsscheman har 
använts, se bilaga 1-6. 

 

3.1 Datainsamlingsmetod    

Detta arbete är baserat på två olika sorters undersökningar, intervjuer med lärare och 
observationer av elevers agerande i undervisningssituationer på de skolor som vi har 
besökt. Genom att använda oss av både intervjuer och observationer kan syftet, enligt 
Denscombe (2000),  belysas från flera håll. Vi söker synliggöra hur lärare vill arbeta 
med elever med koncentrationssvårigheter, vilka tankar och erfarenheter de har kring 
detta arbete och effekterna av det i praktiken. 

 

3.1.1 Intervjuer                                                                                                                     
I detta arbete har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Enligt 
Denscombe (2000) innebär det att intervjun utgår ifrån en lista med färdiga frågor, 
men att ordningen i vilken frågorna ställs anpassas under intervjuns gång vilket har 
skett i denna undersökning. Denscombe menar att detta är en användbar metod när 
syftet är att undersöka en persons erfarenheter och åsikter vilket varit målet med våra 
intervjuer. Semistrukturerade intervjuer ökar enligt Stukát (2005) möjligheten för 
den intervjuade att utveckla sina svar vilket kan bidra till att, för undersökningen, nya 
tankar visar sig. Att ge de intervjuade utrymme att uttrycka sig samt vår möjlighet till 
att ställa följdfrågor var tunga skäl till att vi valda denna intervjuform. Vi är dock 
medvetna om att det svarsutrymme vi gett senare kan försvåra jämförelserna av 
intervjusvaren vilket även Stukát poängterar. 

Semistrukturerade intervjuer sker enligt Stukát (2005) i samspel mellan intervjuaren 
och den som blir intervjuad. Med tanke på detta valde vi bort att använda 
bandspelare då detta enligt Denscombe (2000) kan ha en avskräckande effekt på 
vissa personer under intervjusituationer. Istället fördes löpande fältanteckningar som 
sedan ren skrevs och sammanfattades. Nackdelarna med fältanteckningarna är att 
alla svar omöjligt kan återges ordagrant vilket innebär att vad som sagts tolkas 
utifrån anteckningarna.  

Något som vi tagit i beaktande under intervjuernas gång så väl som under vår analys 
av svaren är det Stukát (2005) benämner ”intervjuareffekten” (s 38).  
Intervjueffekten innebär att den som intervjuas anpassar sina svar efter vad den 
antingen tror att intervjuaren vill höra eller efter vad som vore ett lämpligt svar på 
den fråga som ställs. Då lärarstudenter intervjuar lärare om elever med 
koncentrationssvårigheter föreligger en viss risk att lärarna vill lämna ”rätt” svar. 
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Detta skulle kunna medföra att svaren inte bli helt tillförlitliga. Ett sätt att minimera 
den risken är genom samspelet och följdfrågorna. När intervjuerna genom samspelet 
mellan intervjuare och intervjuad får en samtalsstruktur där vi har möjlighet att 
tillföra frågor skapas en mer avslappnad atmosfär. Denscombe (2000) talar om 
personligt engagemang och menar att en intervjuare som deltar mer aktivt i samtalet 
kan förminska avståndet till den som blir intervjuad. Detta kräver enligt Denscombe 
dock att intervjuaren har ett riktigt engagemang och intresse för ämnet vilket var 
fallet i denna undersökning. För intervjufrågor se bilaga 6. 

  

3.1.2 Observationer                                                                                                        
För att få en bild av skolornas pedagogik och arbete med elever med 
koncentrationssvårigheter valde vi att även använda observationer. Observationerna 
speglar de fakta som framkommit under intervjuerna på ett naturligt sätt och ger en 
fingervisning om och hur de överensstämmer med verkligheten. Det vill säga om 
lärarnas arbetssätt kan ha betydelse för hur elever med koncentrationssvårigheter 
agerar i undervisningssituationerna. Vi har observerat hur ett specifikt 
undervisningstillfälle ser ut samt vad en utvald elev gör under det tillfället. 

Observation är, enligt Denscombe (2000), ett påtagligt sätt att samla in data på. Det 
finns två typer av observationsforskning: deltagande och systematisk observation. 
Denscombe menar att den deltagande observationen används för att förstå specifika 
processer i de grupper som studeras medans systematisk observation oftast 
förknippas med kvantitativa data och främst används för att studera interaktion 
mellan människor i olika miljöer.  I denna undersökning har systematiska 
observationer använts vilket har inneburit att vi observerat undervisningstillfällen 
utifrån vissa, utav oss, givna områden som vi valt att fokusera på.  

Vår roll under observationerna var av icke deltagande karaktär där vår identitet var 
öppet erkänd.  Syftet med besöket var känt av skola, lärare och elever. Dock var inte 
eleverna medvetna om att vi genomförde specifika elevobservationer vid utvalda 
tillfällen vilket medförde att händelserna kunde bevittnas på ett detaljerat sätt. Vi 
fokuserade observationerna på vilka arbetssätt som användes i klassrummet och hur 
aktiva elever med koncentrationssvårigheter var under dessa lektioner. Enligt ett 
fastställt observationsschema (inspirerat från Tuula Vuorinen, 2007) antecknade vi 
den aktuella elevens förehavanden med tre minuters intervaller. Det innebar att vi 
innan observationerna fick kännedom om vilka elever som av skola och föräldrar 
anses ha koncentrationssvårigheter.  

 

3.2 Urval 

Tanken vid urvalet av olika skolor var att få besöka skolor med skilda pedagogiska 
inriktningar och arbetssätt. Detta för att ge vår studie en bred bas då vi anser att det 
pedagogiska arbetssättet påverkas så väl av skolans ramar som de lärare som arbetar 
inom den. Vi sökte efter skolor med olika inriktningar som fanns inom ett geografiskt 
avstånd som tillät oss att färdas dit med tåg eller bil för att besöka skolan under en 
hel dag. Vår tanke var att utföra studien i skolår 3-6, då betyg ännu inte sätts, för att 
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undersöka vilka arbetssätt som kan underlätta för elever med 
koncentrationssvårigheter att senare uppnå godkända resultat.   

Vi valde att via e-post kontakta, för oss, intressanta skolor med en förfrågan om att få 
genomföra vår studie med tillhörande intervjuer och observationer. Då endast tre 
skolor gav ett positivt svar var det de tre skolorna vi besökte. Vårt krav var att få 
besöka en klass i år 3-6 där vi hade möjlighet att intervjua två lärare och observera 
två elever. De aktuella arbetslagen på skolorna fick besluta i vilka klasser och med 
vilka lärare detta var genomförbart. Tilläggas bör att skolorna fick ta det beslutet då 
vårt besök var förenat med ett visst extraarbete för lärarna som behövde vara 
organisatoriskt genomförbart. Samtliga arbetslag kunde ge oss tid till att intervjua två 
lärare som undervisar i de klasser där vi genomförde observationerna det innebar att 
vi totalt genomförde sex intervjuer på tre skolor. 

Vid urvalet av elever till observationerna skiftade tillvägagångssätten. Beroende på 
elevantal, tillstånd och lektionsinnehåll varierade antalet tillgängliga elever som 
observerades. Detta medförde att vi endast genomförde fem observationer mot de 
planerade sex på tre skolor.  

 

3.3 Genomförande 

Vi valde att skicka ut e-post till aktuella skolor med kort information om att vi 
arbetade med ett examensarbete om elever med koncentrationssvårigheter och därför 
gärna ville besöka dem för att genomföra elevobservationer och intervjuer med 
lärare. Av totalt tio förfrågningar fick vi svar från fyra skolor där en, Resursklassen, 
bjöd in oss medan de andra svarade att de inte hade möjlighet att ta emot oss. Detta 
medförde att vi bytte strategi och istället valde att kontakta skolor via telefon. På så 
sätt fick vi även möjlighet att besöka Lilla gruppen och Montessoriskolan.   

Vi valde att genomföra två intervjuer med lärare och två elevobservationer på varje 
skola för att få tillräckligt med material för att kunna jämföra skolornas arbetssätt 
med varandra. Intervjuerna med lärarna utgick ifrån färdiga frågor som tillät öppna 
svar och följdfrågor enligt mallen för semistrukturerade intervjuer.  

Intervjuerna med lärarna bidrar till att tillsammans med observationerna ge en 
tydligare bild av skolans, och klassens, arbetssätt. Intervjuerna medför även att vi får 
en tydligare inblick i vilka pedagogiska tankar som ligger till grund för det arbetssätt 
som vi observerat. Det gav oss även en möjlighet att ta reda på vilka erfarenheter som 
lärarna själva har kring elever med koncentrationssvårigheter och hur de tänker runt 
sitt arbete med dessa elever.  

Elevobservationerna var beroende av att vi fick information om vilka elever som 
ansågs ha koncentrationssvårigheter, detta medförde att vi på Montessoriskolan 
endast genomförde en observation då det enbart var den elevens föräldrar som 
godkände observationen. Elevobservationerna gjordes enligt ett förbestämt 
observationsschema där vi med tre minuters intervaller fyllde i information om hur 
eleven agerade i undervisningssituationen. Eleven blev då markör för de arbetssätt 
och strategier som läraren använder. Dock ser vi enbart vilka arbetssätt och strategier 
som används i just denna undervisningssituation.  Observationsschemat 
koncentreras på vilka tecken som visar på att eleven är aktiv under den observerade 



22 

 

 

undervisningssituationen.  Detta kompletterades med information om hur 
undervisningen under observationen såg ut. Elevobservationerna sammanfattades 
var för sig med tillförda kommentarer om hur undervisningen såg ut för att ge en 
helhetsbild av hur eleven agerade under de 30 minuter som observationen pågick. 
Dessa sammanfattningar har sedan jämförts och analyserats för att se vilka likheter 
och/eller olikheter som framkommer. Observationerna ger även tillsammans med 
intervjuerna, som tidigare nämnt, en tydligare bild av hur den aktuella klassen på 
skolan arbetar och hur arbetet så väl som arbetssättet ser ut för elever med 
koncentrationssvårigheter. 

 

3.4 Databearbetning och analysmetoder 

Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet. Detta underlättade för oss när vi tog 
ut det material som hörde samman med våra frågeställningar. Därefter sorterades 
svaren på respektive forskningsfråga och i viss mån skola, materialet kategoriserades 
för att sedan presenterades i resultatet vilket har legat till grund för de jämföranden 
av intervjusvaren som vi gjort i analysen. Detta för att upptäcka och skildra vilka 
skillnader så väl som likheter vi kan finna mellan arbetssätten hos lärarna på de olika 
skolornas. 

Efter genomförda observationer sammanställde vi resultatet av elevernas agerande 
under ett specifikt undervisningstillfälle vilket visas i bilaga 2-6. Därefter överfördes 
sammanställningen till text för att ge en mer överskådlig bild av resultatet. Inför 
analysen bearbetade vi detta material genom att se vilka likheter och, eller, skillnader 
vi kunde finna i så väl elevernas agerande som hur undervisningssituationen såg ut. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Enligt Denscombe (2000) kan validiteten i data öka genom att man kan se saker ur 
olika perspektiv, vidare ger detta också en möjlighet till att bekräfta resultatet. 
Författaren menar att detta inte bevisar att forskaren har rätt men att den ger en 
tydlig antydan på att innehållet i data har likheter mellan metoderna i vissa 
avseenden. Detta gör också att resultatet inte blir för hårt knutet till en viss metod 
och ger ett starkt stöd åt analysen. I denna studie användes så väl intervjuer som 
observationer för att ge en helhetsbild av hur skolorna arbetar med elever med 
koncentrationssvårigheter.  

Denscombe (2000) menar att det svåra för den forskare som väljer intervjudata är att 
man aldrig kan ta för givet att den man intervjuar talar ”sanning”. Forskaren bör 
kontrollera den intervjuades uppgifter med att få dessa bekräftade av andra 
människor och källor. Dock kan detta vara svårt när intervjun gäller frågor om 
känslor och erfarenheter vilket var fallet i denna undersökning. Denscombe menar 
även att den information som produceras ur kvalitativ data kan tolkas olika och att 
mitt ”jag”, min identitet och mina värderingar, styr sättet jag tolkar resultatet på.  
Detta är något vi har tagit i beaktande vid vår analys. 
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Enligt Stukát (2005) så menas det med reliabilitet mätnoggrannhet och tillförlitlighet 
som är det samma som kvaliteten på det man ska mäta med. Stukát menar även att 
om man mäter resultaten på flera olika sätt så är aldrig reliabiliteten riktigt bra men 
ju bättre mätinstrument man har ju mer tillförlitlig blir reliabiliteten. Ett sätt som vi 
har använt oss av för att få så bra mätinstrument som möjligt är väl genomtänkta 
intervjufrågor och observationsscheman som tydligt är kopplade till arbetets syfte 
och frågeställningar. 

Enligt Stukát (2005) kan reliabiliteten i kvalitativa undersökningar ofta vara osäker 
på grund av det låga antalet urval som används. Denscombe menar dock att 
exempelvis observationer är en lämplig uppföljning av intervjuer för att det kan 
stärka reliabiliteten av under sökningens resultat. Som redan nämnts ingår både 
observationer och intervjuer i denna undersökning. 

I vår undersökning har dessa datainsamlingsmetoder använts då vi anser att de kan 
framhäva syftet på ett bra sätt. I de intervjuer som genomförts fick vi ta del av lärares 
åsikter vad gäller deras arbetssätts inverkan på elever med koncentrationssvårigheter 
samt hur dessa fungerar på ett mer teoretiskt plan. Även de intervjuandes känslor och 
attityder kring fenomenet framkom. Under observationerna fick vi sedan uppleva hur 
dessa arbetssätt fungerar i praktiken. Dock bör nämnas att vi endast besökt varje 
skola vid ett tillfälle vilket gör det svårt att veta om vi förmedlar en representativ bild 
av såväl eleven som av undervisningen. 

 

3.6 Forskningsetiska ställningstaganden 

Under studien har vi arbetat efter vissa förutsättningar, bland annat det 
Humanistiska samhällsvetenskapliga rådets etiska regler (1999). Enligt Denscombe 
(2000) så måste det, innan man genomför en intervju, finnas ett medgivande till att 
delta. Om en person samtycker till att låta sig intervjuas innebär det att det är ett 
informerat samtycke. Intervjuerna har inte genomförts med hemliga 
bandinspelningar av diskussioner eller genom att utnyttja tillfälliga konversationer 
som forskningsdata. 

Enligt Stukát (2005) ska man, då man gör en undersökning, ta hänsyn till de fyra 
huvudkraven som är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet inom forskning. De etiska huvudkraven har i studien tagits i 
beaktande på följande sätt:  
 
 Informationskravet: Genom personlig e-post samt telefonsamtal till informanterna 
fick de en förfrågan om studiebesök på berörda skolor med kompletterande 
intervjuer med lärare och observationer av elever samt information om studiens 
syfte. Utifrån denna information kunde skolorna ta ställning till om berörda personer 
kunde medverka i studien.  
 
Samtyckeskravet: Informanterna fick information om att deras medverkan var 
frivillig. De lärare som intervjuades lämnade själva sitt samtycke till detta. För 
eleverna gällde att skolorna undersökte hur vida vi fick samtycke att observera de 
elever som kunde vara aktuella för vår undersökning. Vid observationer måste 
hänsyn tas till de personer som observeras och deras integritet vilket självfallet 
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beaktades i denna undersökning. I detta fall var dock observationernas fokus inte 
eleven i sig utan att se på undervisningssituationen och hur aktiva eleverna var under 
den.  
 
Konfidentialitetskravet: Vid intervjutillfället informerades informanterna om att  
informanternas namn fingeras och att varken skolor eller kommuner nämns i 
studien, vilket innebär att informanternas identitet inte kan avslöjas.  
 
Nyttjandekravet: För att skydda informanternas integritet kommer anteckningar inte 
att föras vidare eftersom vi i vissa har uppgivit känsliga eller personliga uppgifter.  
 
Observation som forskningsmetod kan enligt Denscombe (2000) vålla vissa problem 
för forskaren då det finns en möjlighet att konfidentiellt material kommer forskaren 
till känna. Det är dock viktigt att all användning av material inte kommer någon till 
skada och att varje användning måste undvika att avslöja de involverades identitet.  

 

4. Resultat 

Resultatet är upplagt på så sätt att de tre skolorna, sex lärarna och fem eleverna som 
deltagit i undersökningen presenteras. Därefter följer resultatet av lärarintervjuerna 
där svaren sammanfattats under respektive forskningsfråga, delvis utifrån de tre 
olika skolor som deltagit i undersökningen. Efter det presenteras de mest 
framträdande likheterna och skillnaderna i en tabell avsedd att tydliggöra resultatet 
ytterligare. Till sist redovisas observationerna av elevernas delaktighet i 
undervisningssituation.  

 

4.1 Presentationer 

Här nedan följer en kort presentation av de skolor, lärare och elever som deltagit i 

denna undersökning. 

Lilla gruppen                                                                                                                                      
På en F-6 skola i en av Sveriges mellanstora städer finns Lilla gruppen för elever från 
år 4-6. Lilla gruppen är till för de elever som har svårigheter att arbeta i sina 
ordinarie klasser. I dagsläget har Lilla gruppen totalt fyra elever som vistas i gruppen 
i olika stor utsträckning. Gruppen har två heltidsanställda lärare, en som är där i viss 
utsträckning samt en fritidspedagog. 

Lilla gruppens lärare 1 är utbildad 1-7 lärare med inriktning matematik och No, hon 
vidareutbildar sig för närvarande även till specialpedagog. Lilla gruppens lärare 1 har 
arbetat inom yrket i cirka sju år varav fem år på den skola som vi besökt.  

Lilla gruppens lärare 2 är utbildad 1-7 lärare med inriktning svenska och So. Hon har 
arbetat inom yrket i 10 år varav samtliga på den skola som vi besökt. 

Lilla gruppens elev 1 är en pojke i år 5 som inte har någon diagnos men som anses ha 
koncentrationssvårigheter. 
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Lilla gruppens elev 2 är en pojke i år 6 som har diagnosen Aspergers syndrom. 

 

Montessori klassen                                                                                                                                            
I en mindre Svensk stad ligger en Montessori skola som rymmer förskola samt år 1-9. 
För vårt arbete besökte vi en åldersblandad klass med 41 elever från år 3-5. Klassen 
har flertalet av sina lektioner i stor grupp tillsammans med två lärare, men vissa 
lektioner, som till exempel hemkunskap och slöjd, var för sig i de åldersgrupper som 
eleverna tillhör. 

Montessorilärare 1 är utbildad mellanstadie- och Montessorilärare. Hon har även 
utbildning inom vissa låg- och högstadieämnen. Montessorilärare 1 har arbetat inom 
yrket i cirka 30 år varav 12 på den skola som vi besökt. 

Montessorilärare 2 är utbildad barnskötare, fritidspedagog och 
lärare/Montessorilärare. Hon har arbetat inom yrket i cirka 30 år varav sju på den 
skola som vi har besökt. 

Elevobservationen i Montessoriklassen är av en pojke i årskurs 4 som inte har någon 
diagnos men som anses ha koncentrationssvårigheter. 

 

Resursklassen                                                                                                                                    
Den resurs klass som vi har besökt är belägen i en av Sveriges större städer.  Till den 
här klassen kommer elever från ett större upptagningsområde som på sina tidigare 
skolor har fått hjälp av lärare, specialpedagoger och andra resurser utan resultat. I 
nuläget finns det 10 elever mellan år 1-4 i klassen tillsammans med två lärare som 
arbetar heltid och en som arbetar deltid.   

Resursklassens lärare 1 är utbildad förskollärare och specialpedagog.  Hon har 
arbetat inom yrket i totalt 20 år varav 10 år på den skola som vi besökt. 

Resursklasens lärare 2 är även hon utbildad förskollärare och specialpedagog. Hon 
har arbetat inom yrket i cirka 34 år varav 24 år på den skola som vi besökt. 

Resursklassens elev 1 en flicka i år 3 som inte har någon diagnos men som anses ha 
koncentrationssvårigheter. 

Resursklassens elev 2 är en pojke i år 3 som har diagnosen AD/HD. 

 

4.2  Resultat av lärarintervjuer  

4.2.1 Lärarnas syn på skolans pedagogiska inriktning - jämförelser                         

Lilla gruppens lärare                                                                                                              
Lärarna i Lilla gruppen arbetar inte efter någon speciellt uttalad pedagogik utan 
arbetar utifrån de sätt som fungerar bäst med respektive elev. De båda lärarna anser 
att en stor del av deras arbete är att bygga upp elevernas självkänsla så att de ska 
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känna sig värdefulla. Detta anses vara extra viktigt för Lilla gruppens elever som ofta 
stött på flera svårigheter i skolan innan de kommer dit. 

Montessorilärarna                                                                                                           
Montessorilärare 1 menar att hörnstenarna i Montessoripedagogiken är att eleverna 
jobbar i sin egen takt och planerar själva. Montessorilärare 2 poängterar även det fria 
valet, att ”eleverna själva väljer vad de vill arbeta med” och att nästintill ingen arbetar 
med samma sak som någon annan. Hon lyfter även fram vikten av att stärka 
elevernas självförtroende då hon menar på att eleverna redan ”vet vilka brister de 
har” och att det nu gäller att lyfta upp deras förtjänster. 

Resursklassens lärare                                                                                              
Resursklassens lärare arbetar inte efter någon speciellt uttalad pedagogik utan som 
resursskolans lärare 2 uttalar det: ” vi plockar det som är bra” från olika metoder. 
Resursskolans arbete präglas mycket av att arbeta med och försöka förbättra 
elevernas självkänsla. De elever som kommer till denna grupp har genomgått många 
motgångar och lärarna arbetar hårt med att få eleverna att må bättre och känna sig 
värdefulla. Resursskolans lärare 2 påtalar vikten av att ge eleverna: ”utmaningar som 
de inte kan misslyckas med” och att förstärka det som är positivt. Resursskolans båda 
lärare förtydligar också detta med att det är därför de vill att elever kommer till dem 
så tidigt som möjligt då eleverna ”inte ska ha en massa misslyckanden bakom 
sig”(Resursskolans lärare 2).  

Sammanfattning                                                                                                  
Sammanfattningsvis gäller alltså att Montessoriklassen arbetar efter en uttalad 
pedagogik medan Lilla gruppen och Resursklassen istället arbetar efter de metoder 
som de anser passar bäst under rådande omständigheter. Gemensamt för samtliga 
lärare på de tre olika skolorna är att de påtalar vikten av att stärka elevernas 
självkänsla och självförtroende. 

 

4.2.2 Arbetssätt som förkommer i samband med undervisningen för 
elever med koncentrationssvårigheter - jämförelser 

Arbetssätt i Lilla gruppen                                                                                                       
I Lilla gruppen finns elever både med och utan diagnos, men lärarna menar att de 
utgår ifrån vad en specifik elev behöver och inte ifrån vad eleven anses behöva utifrån 
sin diagnos. Enligt Lilla gruppens lärare 1 tar de hänsyn till elevernas unika behov 
och ser vad just dessa elever behöver, vilket ”i detta fall och utan undantag är en liten 
grupp”. I denna grupp arbetar de individanpassat och mycket en till en, det vill säga 
en lärare med en elev. De använder även mycket humor i sitt dagliga arbete. 

Arbetssätt i Montessoriklassen                                                                                                                 
Montessoriskolan arbetar individanpassat med samtliga elever, även de som inte har 
koncentrationssvårigheter då alla elever har egna scheman och individuella 
planeringar. Båda Montessorilärarna påtalar vikten av att utvärdera sitt eget arbete 
så väl när de gäller elever med koncentrationssvårigheter som med andra elever. De 
anser att man som lärare behöver fråga sig hur man arbetar, vad som fungerar eller 
inte fungerar och varför. 
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Montessorilärare 2 berättar att de får reda på elevers eventuellt speciella behov vid 
övergångarna mellan olika klasser och att de då börjar tänka på till exempel 
placeringen för dessa elever i klassrummet. Hon menar vidare att de på 
Montessoriskolan får mycket hjälp av speciallärare vid sådana situationer och att 
elever vid behov kan gå till specialläraren eller att denne kommer till klassrummet 

Arbetssätt i Resursklassen                                                                                               
Resursklassen har elever både med och utan diagnos. Men resursskolans lärare 1 och 
2 påpekar att diagnoserna inte är viktiga för dem. De arbetar på samma sätt oavsett 
om eleven har en diagnos eller ej och utgår från vad som fungerar för just den eleven, 
inte ifrån vad som sägs fungera för en elev med till exempel Aspergers syndrom.  Som 
exempel berättar lärarna att de använder mycket humor i sitt arbete, även mot elever 
med Aspergers syndrom som anses har svårigheter att förstå humor. Lärarna anser 
dock att det är ett bra sätt att arbeta med elever som har koncentrationssvårigheter. 
De anser även att det är viktigt att utvärdera sig själva och den verksamhet de 
bedriver och förklarar att de pratar mycket med varandra och tar upp frågor som ”vad 
ska vi göra och varför?” och ”hur gick det?”  

Sammanfattning                                                                                             
Sammanfattningsvis framkommer det att samtliga lärare påtalar någon form av 
individanpassad undervisning, både för elever i stort och för elever med 
koncentrationssvårigheter. Så väl lärarna i Lilla gruppen som de i Resursklassen 
använder även mycket humor i sitt arbete med elever som har 
koncentrationssvårigheter. 

 

4.2.3 Lärarnas erfarenheter av hur koncentrationssvårigheter kan yttra 
sig - jämförelser                                                                                               

Lilla gruppens lärare                                                                                                                   
Lilla gruppens lärare 2 anser att elever med koncentrationssvårigheter för det mesta 
är splittrad. Lilla gruppens lärare 1 höll med om detta och påpekade att de därför ofta 
behöver någon som leder dem.   

Montessori klassens lärare                                                                                       
Montessorilärare 1 menar att koncentrationssvårigheter mest visar sig på rörligheten, 
till exempel att eleverna inte orkar sitta still. Montessorilärare 2, som har jobbat på 
en resursskola tidigare, menar däremot att koncentrationssvårigheter yttrar sig 
genom frustration, förtvivlan och ilska, då dessa elever ”har dåligt självförtroende och 
känner att de bara får skäll”. Hon menar även att eleverna inte kan, eller inte orkar, ta 
in information. 

Resursklassens lärare                                                                                                                
Tyvärr var detta en frågeställning som lades till efter det att intervjuerna med 
Resursklassens lärare var genomförda. Vi har inte haft någon möjlighet att 
genomföra kompletterande intervjuer vilket medför att det saknas ett svar på denna 
fråga från dessa lärare. 

Sammanfattning                                                                                                                       
När dessa svar sammanfattas går det att skönja två delvis olika sätt att närma sig 
frågan om hur koncentrationssvårigheter yttrar sig. Lilla gruppens lärare 1 talar om 
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elever som behöver ledas och Montessorilärare 1 talar om elever som inte orkar sitta 
still. Dessa svar visar på ett lärarperspektiv, faktorer som blir märkbart för läraren i 
en undervisningssituation. Lilla gruppens lärare 2 talar istället om splittrade elever 
medan Montessorilärare 2 beskriver hur eleverna visar frustration och förtvivlan 
vilket hon kopplar samman med ett dåligt självförtroende. Dessa svar står för ett 
elevperspektiv, hur koncentrationssvårigheter kan ge eleven ytterligare andra 
svårigheter att tampas med och hur de kan yttra sig. 

 

4.2.4 Vad som kan underlätta eller försvåra i skolsituationen för elever 
med koncentrationssvårigheter      

Vad som underlättar                                                                                                                  
En god lärandemiljö för elever med koncentrationssvårigheter är en lugn miljö med 
mindre intryck, detta är samtliga lärare från de olika skolorna är överens om.  
Montessorilärare 2 menar att det i deras klassrum finns förhållandevis många intryck 
men att de dock har det ”lugnt i klassrummet”. Montessorilärarna försöker undvika 
spring för elever med koncentrationssvårigheter genom att till exempel hämta 
material åt de som behöver det. Ytterligare en faktor som anses bidra till en lugnare 
miljö är det låga elevantalet i Lilla gruppen och Resursklassen. Resursskolans lärare 2 
upplever att många elever ”dämpas av miljön” runt omkring dem och att det är bra 
att de är få elever i klassen. 

Att ge eleverna beröm och positiv förstärkning hör även det till faktorer som 
underlättar skolsituationen för elever med koncentrationssvårigheter. Eleverna ska 
ofta höra om och när de gör något bra och uppmärksammas för detta. Så väl Lilla 
gruppens lärare som Resursskolans lärare anser att det är viktiga att eleverna får 
beröm för det skolarbete de utför. Lilla gruppens lärare 2 anser även att deras 
arbetssätt bidrar till att elevernas skolkunskaper blir mycket tydliga, ”allt syns”, och 
blir mer konkret. Även detta leder i sin tur till att eleverna får positiv respons på det 
som de har åstadkommit, något som kanske inte skulle ha skett i en stor grupp där 
arbetet inte är lika konkret. 

Som redan nämnts är ett individualiserat arbetssätt genomgående för alla tre 
klasserna. Enligt Montessorilärare 1 har det en positiv inverkan på elever med 
koncentrationssvårigheter då de ”arbetar i sin egen takt” och efter sin egen planering. 
I Montessoriklassen innebär det även att eleverna kan bryta för kortare pauser då de 
till exempel kan äta frukt, sitta en stund vid datorn eller göra något annat som de 
tycker är kul. Detta då klassen har långa arbetspass utan raster. 

Vad som försvårar                                                                                                                      
Att eleverna blir ”bortplockade från sina egna klasser” kan ha en negativ påverkan 
socialt hos eleverna, anser Lilla gruppens lärare 1 och får medhåll av Lilla gruppens 
lärare 2. Att gå i en annan klass än sin ordinarie kan även ha den negativa effekten att 
samarbetet mellan skola och fritids blir obefintligt anser lärarna i Resursklassen. 
Detta blir extra tydligt för Resursklassen som har ett större upptagningsområde vilket 
medför att eleverna i klassen kan vara knutna till olika skolor och således också till 
olika fritids. 

Det individuella arbetssättet som även innebär egen planering framhölls av samtliga 
lärare som en fördel för elever med koncentrationssvårigheter. Dock påtalade 
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Montessorilärare 1 att just planeringen även kan vara en nackdel för de elever som 
skulle behöva tydligare ramar för att sitt arbete.  

Sammanfattning                                                                                                   
Sammanfattningsvis kan sägas att lärarna ser en lugn miljö, individualisering och 
beröm som viktiga faktorer till vad som underlättar undervisningen för elever med 
koncentrationssvårigheter. Till nackdelarna räknas av Lilla gruppens lärare och 
Resursklassens lärare det faktum att elevernas plockas ur sina ordinarie klasser, fast 
av två skilda anledningar, hur det påverkas dem socialt och hur de påverkas 
samarbetet med fritids. Montessoriklassens lärare 1 såg en svaghet i undervisningens 
styrka, nämligen elevernas egen planering som de upplevde kunde försvåra för elever 
med koncentrationssvårigheter. 

 

4.2.5 Resultatsammanfattning -intervjuerna                                                                  
De främst utmärkande dragen i de arbetssätt som används i undervisningen av elever 
med koncentrationssvårigheter är att man arbetar individanpassat och utgår från vad 
som fungerar bäst för varje elev, inte utifrån elevernas eventuella diagnoser. 
Majoriteten av de klasser vi studerade var små med relativt få elever. Lärarna 
försökte eftersträva en lugn miljö och det med mindre intryck. I stort sett alla lärare 
påpekade även att beröm och positiv förstärkning är något man fokuserar 
arbetssättet på och att man använder sig av humor i den vardagliga kontakten med 
eleverna. Att utvärdera sitt, som lärare, eget arbete ansågs också vara av stor vikt. En 
av klassernas lärare fick då och då hjälp av en speciallärare som antingen kom till 
klassrummet eller att den berörda eleven fick komma till specialläraren. Dock såg 
flera lärare det som en nackdel att många elever var bortplockade från sina egna 
klasser samt att den egna planeringen av skolarbetet kunde innebära svårigheter. 

För att sammanfatta resultatet av intervjuerna har denna tabell konstruerats. Här 
tydliggörs vilka likheter och skillnader som framkommit mellan de olika skolornas 
och lärarnas strategier och arbetssätt.  

  

Likheter             Skillnader 

 
Individanpassad undervisning. 
 
 

 
Lilla gruppen och Resursklassen arbetar 
mycket med humor vilket inte är en 
faktor som Montessorilärarna tar upp. 

 
En lugn miljö ses av lärarna som en god 
förutsättning för lärande. 
 

 
Lilla gruppen och Resursklassen bedriver 
undervisning i små grupper till skillnad 
mot den stora Montessoriklassen. 

 
Lärare från samtliga klasser påtalar 
vikten av att stärka elevernas självkänsla 
och självförtroende. 

  
Lärarna har olika sätt att se hur 
koncentrationssvårigheter yttrar sig, 
genom ett lärarperspektiv eller genom ett 
elevperspektiv. 
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4.3 Resultat av elevobservationer 

Samtliga elevobservationer är gjorda under en tidsrymd av 30 minuter där elevens 
företaganden antecknas i tre minuters intervaller enligt ett observationsschema som 
fokuserade på elevens delaktighet under undervisningssituationen. 
Förutsättningarna som var gällande under observationerna är även de antecknade 
enligt ett observationsschema för undervisningstillfället. Här kommer vi först att 
redogöra för förutsättningarna under observationstillfället och sedan för själva 
elevobservationen. Samtliga observationer medföljer som bilagor. 

 

4.3.1 Undervisningstillfällen 

Lilla gruppen undervisningssituation 1                                                                            
Observationen av Lilla gruppens elev 1 ägde rum inomhus i klassrummet när eleven 
arbetade i ämnet matematik.  Meningen var att eleven skulle börja arbeta enskilt i 
matematikboken men under första delen av lektionen sökte han kontakt och försökte 
föra samtal om annat än ämnet med läraren. Läraren försökte ständigt föra tillbaka 
eleven till det som var meningen att han skulle utföra genom att prata lugnt med 
honom, dock utan resultat. Under det tredje tillfället som eleven observerades låg han 
på golvet och ålade. Läraren försökte även då att tala eleven till rätta och då genom 
att använda konsekvenser; ”om du jobbar nu får du sitta vid datorn när du är färdig”. 
Först i den 15:e minuten började eleven att arbeta med det han skulle, då tillsammans 
med läraren som stod tätt bakom och uppmanade honom till det. Eleven arbetade 
sedan på detta viset till och med den 21:a minuten av observationen. Då ansåg läraren 
att arbetet hade fungerat så väl att eleven fick sitta vid datorn och spela spel under 
resten av den återstående lektionen.  För observationsschema se bilaga 2.  

Lilla gruppen undervisningssituation  2                                                                                   
Observationen av Lilla gruppens elev 2 ägde rum i klassrummet under en 
svensklektion. Eleven tillverkar under sin fritid serietidningar som han under de fyra 
första tillfällena av observationen var upptagen med att visa för läraren. Läraren 
följde aktivt med i elevens berättelser och lät eleven visa och berätta dessa färdigt. I 
den 15:e minuten lyssnade eleven till lärarens instruktioner av vad som skulle göras 
för att sedan arbeta aktivt enskilt med uppgiften som bestod av läsning i böcker med 
tillhörande stenciler.  När eleven sedan var färdig med uppgiften fick han tillåtelse att  
återgå till att titta i och berätta om sina egengjorda serietidningar för läraren, vilket 
var vad som gjordes vid de två slutliga observationstillfällena. För 
observationsschema se bilaga 3. 

Montessoriklassen undervisningssituation 1                                                              
Observationen av Montessori elev 1 ägde rum i klassrummet under en svensklektion. 
Eleven arbetade enskilt med både skriftligt och laborativt material. Under de fyra 
första tillfällena som Montessori elev 1 observerades arbetade eleven aktivt. Lärarna 
som var på plats cirkulerade i klassrummet, vid ett tillfälle stannade en av dem till vid 
eleven för att se hur arbetet fortskred. I den 15:e minuten förde eleven ett samtal med 
en annan elev som inte var skolrelaterat. Vid observationstillfället därefter gjorde han 
inte något. Under de följande två observationstillfällena satt eleven på sin plats utan 
att arbeta med den aktuella uppgiften, lärarna cirkulerade fortfarande i klassrummet 
och hjälpte elever i deras arbete. Vid de två sista observationstillfällena hade en av 
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lärarna uppmärksammat att denne elev inte arbetade vilket resulterade i att de 
tillsammans samtalade om uppgiften. För observationsschema se bilaga 4.                                                                  

Resursklassen undervisningssituation 1                                                                                     
Observationen av resursklassens elev 1 ägde rum inomhus när eleven arbetade med 
engelska. Eleven arbetade först i grupp tillsammans med resten av klassen där de satt 
samlade runt ett bord, eleverna var aktiva i olika samtal som styrdes av läraren 
genom frågor som ställdes till alla elever. Under detta lektionsmoment lyssnade 
Resursklassens elev 1 aktivt under de tre första observationstillfällena.  Därefter gick 
klassen runt i rummet och samtalade i par, även lärarna deltog.  Här observerades 
eleven som aktivt i uppgiften under den 15:e minuten men gjorde sedan något annat i 
den 18: minuten. Detta uppmärksammades av en lärare som fick med henne i 
parsamtalen igen. Den sista delen av lektionen satt eleverna runt bordet igen, men 
denna gång förväntades de räcka upp handen för att svara på frågor som läraren 
ställde. Under tiden då detta skedde plockade eleven med annat under tre 
observationstillfällen för att sedan lyssna aktivt vid de två sista 
observationstillfällena. För observationsschema se bilaga 5. 

Resursklassen undervisningssituation 2                                                                                             
Observationen av resursklassens elev 2 ägde rum under en svensklektion i elevens  
klassrum. Lektionen startades upp genom att läraren berättade början på en historia 
för eleverna som de sedan skulle skriva en fortsättning på. Detta gjorde att uppgiften 
var lärarstyrd men att eleverna hade inflytande över innehållet i sin text. Under 
denna undervisningssituation befann sig tre lärare i klassrummet. Minst två av dessa 
satt tillsammans med en elev i taget för att stödja och leda eleverna i arbetet. Vid det 
första observationstillfället efter 3 minuter lyssnade inte eleven på lärarens berättelse 
utan gjorde annat. Tillfället efter samtalar eleven med läraren om uppgiften som 
svarar på elevens frågor. De följande tre observationstillfällena var eleven på 
toaletten.  Vid observationstillfället i den 18:e minuten är eleven tillbaka i 
klassrummet och samtalar med läraren om uppgiften. Läraren sätter sig då 
tillsammans med eleven för att han ska komma igång med uppgiften. Tillfället efter 
arbetar eleven aktivt för att nästa gång göra något annat. Vid nästa 
observationstillfälle arbetar eleven återigen aktivt för att vid det sista tillfället göra 
något annat. För observationsschema se bilaga 6. 

 

4.3.2 Resultatsammanfattning - observationerna                                                                                                                  
Observationerna fokuserades på vilka arbetssätt som under en 
undervisningssituation användes och hur aktiv eleven var under dessa. Alla 
undervisningstillfällen genomfördes inomhus. Enskilt arbete utfördes även det under 
samtliga undervisningssituationer och dessutom förekom det i ett fall även par – och 
grupparbete. Det visade sig att i det enda fallet då gruppundervisning utfördes så var 
den observerade eleven aktiv under större delen av lektionen, vilket inte var fallet 
under de resterande.  

I Lilla gruppen, där de i många fall arbetar en lärare med en elev, var både elev 1 och 
elev 2 inaktiva till en början och samtalade med läraren om annat. Lärarna i Lilla 
gruppen och i Montessoriklassen arbetade under undervisningsobservationerna med 
ett individualiserande arbetssätt, där alla elever arbetade med olika saker och var för 
sig. I Resursklassen däremot arbetade alla elever med samma uppgifter. Under två av 
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de observerade situationerna utförde lärarna undervisning styrt av de själva, under 
en annan hade eleverna inflytande över sin egen undervisning och under de 
resterande två situationerna var undervisningen styrd av både lärare och elev. 
Samtliga lärare arbetade med muntliga eller skriftliga övningar/uppgifter, alternativa 
uttrycksmedel förkom inte under den tid vi befann oss i klassrummet. Det visade sig 
även att inget av dessa arbetssätt går igen, det vill säga varierar från gång till gång. 

 

5. Resultatanalys   

5.1 Lärarnas syn på skolans pedagogiska inriktning                          
Montessoriklassens  lärare arbetar efter en uttalad pedagogik, detta visar sig bland 
annat i undervisningen genom att det är en stor klass samt att eleverna arbetar 
individuellt efter sin egen planering. Lilla gruppen och Resursklassen säger däremot 
själva att de ”plockar det som är bra” från olika pedagogiska inriktningar. De arbetar 
individualiserat på så sätt att varje enskild elev har sina egna lärandemål att uppnå. 
Ytterligare en skillnad är att Lilla gruppen och Resursklassen även lägger tid på social 
träning med eleverna samt att de lägger ner stor vikt på att öka elevernas 
självförtroende och sociala färdigheter. 

 

5.2 Hur koncentrationssvårigheter kan yttra sig i skolmiljön                                                                                                                    
Synen på hur koncentrationssvårigheter yttrar sig skiljer sig åt beroende på lärarnas 
tidigare erfarenheter. Flera av de intervjuade lärarna talar om dåligt självförtroende, 
frustration och utåtagerande medan de lärare som saknar denna erfarenhet talar mer 
om till exempel rörligheten hos eleverna. Dock ger samtliga intervjuade lärare, mer 
eller mindre, uttryck för ett relationellt perspektiv då de inte ser eleverna som 
problembärarna utan ser hur elevernas problem uppkommer i vissa sammanhang. 
Det synsättet medför att de arbetar utifrån elevernas förutsättningar genom att hitta 
individanpassade lösningar, vilket framkom i observationerna. Detta kan ses som en 
paradox med tanke på att både Resursklassen och Lilla gruppen bedriver 
undervisning i små grupper med elever som är särskilda från sina ordinarie klasser, 
en åtgärd som ofta hör samman med ett kategoriskt synsätt. 

Vilket perspektiv som ligger till grund för hur man ser på elevers svårigheter, det 
relationella eller det kategoriska, anser Göransson (2007) avgör vilka åtgärder som 
sätts in. Utifrån detta skulle med andra ord skolorna se på elevernas svårigheter ur 
ett kategoriskt perspektiv och lösa problemen genom segregerande åtgärder medan 
lärarna ger uttryck för ett relationellt perspektiv och arbetar för att förändra till 
exempel undervisningsmetoden även om det sker i en särskild miljö. Detta tankesätt 
kan även spåras hos Vernersson (2002) när hon beskriver hur segregerade 
undervisningsgrupper finns integrerade i den vanliga skolan. Detta dock utan att 
eleverna inkluderas i den vanliga undervisningen. Är detta ett bevis på att skolan som 
organisation och lärarna som individer kan ha olika syn på hur elevers svårigheter 
bör hanteras?  
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5.3 Arbetssätt för elever med koncentrationssvårigheter                                                                                
Persson (1998) har i sin undersökning kommit fram till att en av de vanligaste 
specialpedagogiska åtgärderna är att bedriva undervisning med elever i en liten 
grupp. Detta sker enligt Persson då klass- eller ämneslärarna upplever att de inte 
klarar av att undervisa vissa elever. Perssons resultat stämmer väl överens med 
upplägget för såväl Resursklassen som Lilla gruppen. Persson menar att detta inte 
kommer att förändras förrän skolornas normer och värderingar förändras, vilket 
stämmer överens med Ahlbergs (1999) åsikt om att arbetet för att eftersträva ”en 
skola för alla” inte är den enskilda lärarens problem utan hela skolans. Detta kan 
ställas mot Vernerssons åsikt om att det trots allt är lärarens uppgift som avgör om 
elever inkluderas eller exkluderas i den ordinarie undervisningen. Denna åsikt får 
stöd av Perssons undersökning som visar på att den vanligaste orsaken till att elever 
undervisas av speciallärare i liten grupp är att klass – eller ämnesläraren inte kan 
hjälpa eleven.  

På de skolor som deltagit i vår undersökning bedriver Resursklassen och Lilla 
gruppen sin undervisning i liten grupp medan Montessoriklassen stundtals skickar 
elever som är i behov av särskilt stöd till specialläraren. (Dock arbetar Montessori 
klassen även på så sätt att specialläraren kommer in i klassrummet.) Det tyder på att 
resultatet av Perssons undersökning (1998) att den vanligaste specialpedagogiska 
åtgärden är undervisning i liten grupp för de elever som inte uppges klara av den 
ordinarie undervisningen, är aktuellt även idag 10 år efter att studien genomfördes.  

Samtliga tre klasser arbetar efter någon form av egen planering för eleverna, vilket är 
intressant med tanke på att svårigheter med att planera är ett av symtomen för elever 
med koncentrationssvårigheter. Däremot är det ett sätt att ge eleverna inflytande och 
att inkludera dem i undervisningen. Resursklassens lärare påpekar även att man där 
inte arbetar efter vad som anses passa elever med vissa uttalade diagnoser utan vad 
de själva anser vara bäst lämpade för de enskilda eleverna.   

 

5.4  Vad som kan underlätta eller försvåra i skolsituationen för elever 
med koncentrationssvårigheter                                                                             
Både lärarna som arbetar i Lilla gruppen och lärarna i Resursklassen upplever det 
som att eleverna i deras klasser är i behov av undervisningssituationer i en klass med 
få elever. Eleverna i dessa två klasser har tidigare gått i traditionella klasser utan 
tillfredsställande resultat. Detta kan kopplas samma med de symtom yttringar som vi 
presenterat för diagnoserna AD/HD och DAMP. Enligt Gillberg (2005) och Greene 
(2003) är dessa elever ofta utåtagerande samt att de har en bristande impulskontroll 
vilket kan visa sig genom att de avbryter lärare och klasskamrater. Gillberg och 
Greene menar även att elever med Aspergers syndrom ofta kan drabbas av sociala 
svårigheter då de har svårt att anpassa sig efter de sociala spelreglerna som 
förkommer bland annat vid lek.  

De intervjuade lärarna talar inte om elevernas svårigheter i form av diagnoser med 
tillhörande symtom utan som individuellt skiftande. Detta speglar Beckman och 
Fernells (2007) tankar om att två individer med samma diagnos trots allt är två olika 
människor med allt vad det innebär.  
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Lärarna i Lilla gruppen upplever det som positivt att elevernas skolkunskaper blir 
konkretare och därmed syns bättre i en liten klass gentemot hur de är i en större 
klass. Det våra observationer kunde visa var att tre av fem elever arbetade aktivt efter 
en lärarkontakt som var relaterad till skolarbetet. Vid observationen med Montessori 
elev 1 avslutades observationen med två lärarkontakter, vad som hände efter det finns 
alltså inte dokumenterat. Detta kan ställas mot de fakta som Persson (1998) fick fram 
i sin undersökning och som visar att elever som fått specialundervisning ofta klassar 
sina teoretiska kunskaper lägre än elever som tillhört en traditionell klass. 

Montessoriklassen kan i detta sammanhang beskrivas som en traditionell klass och 
skiljer sig mycket från de andra två klasserna främst för detta men även för att den, 
tvärt emot de andra två, är en förhållandevis stor klass med sina 41 elever.  Detta 
samt det faktum att eleverna förväntas gå och hämta sitt eget material gör att 
Montessorilärare 1 menar att elever med koncentrationssvårigheter kan få svårt att 
fokusera då det förekommer så många intryck i klassrummet.  Montessorilärare 1 ser 
även en fördel med att eleverna arbetar i sin egen takt vilket hon anser gagnar elever 
med koncentrationssvårigheter. Detta är ett tecken på ett inkluderande tankesätt 
enligt Vernersson (2002).  

Sammanfattningsvis tyder resultatet på att det finns skillnader i struktur och 
arbetssätt mellan de olika skolorna och dess lärare men att attityderna lärarna har 
kring elever med koncentrationssvårigheter är påfallande lika. Samtliga lärare ger 
uttryck för ett relationellt perspektiv och strävar efter att göra eleverna delaktiga och 
att möta varje elev som en unik individ. 

 

5.5 Resultatet utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv                                                    
Enligt Gunnarsson (1999) utgår Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell från 
fyra olika system. En titt på resultatet utifrån ett mikroperspektiv ger en intressant 
vinkling på det faktum att fyra av de observerade eleverna undervisas i små klasser. 
Vi har i presentationen av de utvecklingsekologiska systemen påtalat att eleven ingår 
i flera olika mikrosystem på så sätt att lektioner i olika ämnen och/eller med olika 
lärare bildar separata mikrosystem. Detta ansågs vara en bidragande faktor till att 
elevers beteende varierar beroende på undervisningssituationen. Det medför att det 
mikrosystem som eleverna tillhörde i sina ordinarie klasser och det mikrosystem de 
tillhör i de små klasserna skiljer sig åt. Skulle det då kunna vara så att vissa 
undervisningssituationer (mikrosystem) är bättre lämpade för elever med 
koncentrationssvårigheter?  

Till exosystemet hör till exempel de beslut som påverkar skolans organisation och 
resursfördelning samt elevens föräldrars arbetssituation. Resultatet av denna 
undersökning visar inom ramen för detta hur skolornas beslut om hur 
undervisningen för elever med koncentrationssvårigheter ska bedrivas påverkar 
elevernas skolvardag.  Detta kan innebära att eleverna, enligt Vernersson (2002) 
segregeras i en liten undervisningsgrupp som ändå är integrerad med skolan i övrigt. 
För andra sammansatta klasser kan det innebära att elever från ett större 
upptagningsområde samlas på ett ställe, de är då både segregerade från sina 
ordinarie klasser och från sin ordinarie skola. De klasser som inte enbart är för elever 
med koncentrationssvårigheter men då det innebär att elever i behov av särskilt stöd 
får tillbringa viss tid hos specialläraren helt i linje med Perssons (1998) 
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undersökning. Även detta medför att eleverna segregeras men är integrerade inom 
skolan.  

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell hör till makrosystemet. Dit hör de 
ideologier och politiska värderingar vi har i Sverige så väl som styrdokument och 
pedagogiska traditioner. Det paradoxala här är att politiken och därmed 
styrdokumenten drar åt ett håll medan de pedagogiska traditionerna än så länge drar 
åt ett annat. Enligt Lpo 94 är det skolans uppgift att anpassa undervisningen efter 
elevernas varierande förutsättningar och behov. Detta går helt i linje med 
Salamancadeklarationen (1994) som lyfter fram att alla elever ska inkluderas i den 
ordinarie utbildningen som dessutom ska utgå ifrån elevernas olikheter. 
Salamancadeklarationen påpekar även vikten av att inte se till elevernas svårigheter 
utan att fokus istället ska ligga på deras möjligheter. Den pedagogiska traditionen å 
andra sidan bygger än idag mycket på det som framgick i Perssons undersökning 
(1998) likväl som i vår, att elever som upplevs ha koncentrationssvårigheter 
segregeras från den ordinarie undervisningen. Vernersson (2002) menar att hur vida 
elever inkluderas eller exkluderas är en fråga om lärarnas attityder. Likaså anser 
Persson (1998) att det krävs en omvandling av värden och normer inom skolan för att 
få till förändringar i undervisningssituationerna. 

Enligt Gunnarsson (1999) bygger Bronfenbrenner sin utvecklingsekologiska teori på 
att barnets utveckling sker i samspel med den kontext som barnet befinner sig i, 
vilket vi har försökt tydliggöra i denna analysdel. Ett sådant synsätt borde betyda att 
det är omöjligt att se till elevers svårigheter enbart utifrån ett perspektiv. De 
intervjuer som genomförts med lärarna visar också på hur de försöker arbeta för att 
hitta undervisnings strategier som passar bra för en specifik individ utifrån den 
individens möjligheter och förmågor.  

 

6. Diskussion 

Här följer först en diskussion kring vårt metodval och därefter en diskussion kring 
det resultat vi fått fram samt de vi belyst i vår analys. 

6.1 Metoddiskussion 

Ett problem som denna undersökning tidigt stötte på var att finna skolor som hade 
viljan och möjligheten att delta. Detta medförde förseningar i tidsplanen som i sin tur 
medförde att vi besökte de första tre skolorna som kunde ta emot oss. Hur detta 
påverkat resultatet är svårt att se, klart är i alla fall att verksamheterna i Lilla gruppen 
och Resursklassen påminner mycket om varandra. Tre skolor med större variationer i 
pedagogik och arbetssätt hade varit att föredrag för att ge undersökningen en bredare 
bas och större jämförelsemöjligheter mellan skolorna. 

Vid genomförandet av arbetet valda vi att använda oss av intervjuer och 
observationer. Detta för att kunna få ett bättre helhetsperspektiv på de företeelser 
som undersöktes, nämligen vilka strategier lärare kan använda för att anpassa 
undervisningen efter elever med koncentrationssvårigheter samt hur lärarnas 
arbetssätt kan underlätta eller försvåra undervisningen för eleverna. En titt i 



36 

 

 

backspegeln säger oss att det var rätt väg att ta men att vi borde ha sett till att 
intervjuerna och observationerna kompletterade varandra på ett ännu bättre sätt. 
Detta kunde till exempel ha skett genom att vi hade haft tid nog att genomföra 
kompletterande intervjuer med lärarna då den semistrukturerade intervjumetod som 
vi använda oss av medförde att olika intervjuer kom att fokusera på varierande 
punkter. Uppföljande intervjuer hade därmed gett oss en möjlighet att korrigera 
detta. Ett annat sätt hade naturligtvis varit att använda en annan intervjuform med 
mer stängda frågor vilket vi valde bort då lärarnas tankar och erfarenheter stod i 
fokus och vi ville ge dem utrymme att komma med väl utvecklade svar. En kritisk röst 
bör höjas då Stukát (2005) varnar för ”intervjuarffekten” som innebär att de 
intervjuade lämnar svar som de tror att intervjuaren vill ha. Men i stort så styrker 
observationerna av eleverna och undervisningstillfällena det som framkommer i 
intervjuerna. Nämligen att lärarna försöker individanpassa undervisningen i den mån 
de anser det möjligt. 

För elevobservationerna användes ett observationsscheman som vi utformat med 
inspiration av en tidigare lärare på Mälardalens högskola, Tuula Vuorinen. 
Elevobservationerna varade under 30 minuter där elevernas förehavanden 
antecknades efter givna punkter med tre minuters intervaller. Längden på 
observationerna i sin helhet upplever vi som tillräcklig. Däremot var tre minuters 
intervaller vid vissa observationer väl tilltagna medan det vid andra observationer 
kändes som om det krävts en tätare tidsintervall då det hann hända mycket som föll 
utanför observationen. Hur aktiv en elev kommer att vara vid en viss tidpunkt är dock 
omöjligt att avgöra i förtid och vid en liknande observation skulle vi använda oss av 
samma struktur. 

6.2 Resultatdiskussion 

Det som framkommit är att lärarna i Lilla gruppen och Resursklassen ”plockar” 
pedagogiska bitar från olika metoder som de anser lämpliga i den aktuella 
elevgruppen. Nackdelen med det skulle kunna vara att lärarna inte har någon 
pedagogisk ram att arbeta inom. Fördelen kan sägas vara den samme, att lärarna inte 
blir låsta av ett visst pedagogiskt tankesätt. Vi tror att detta kan medföra att det är 
lättare för dem att individualisera sin undervisning.    

Den enda klassen i undersökningen som har en tydligt uttalad pedagogik är 
Montessoriklassen. De arbetar bland annat med stora klasser och i sin egen takt med 
sin individuella planering. Som vi påtalat i analysen har elever med 
koncentrationssvårigheter ofta problem med att planera och kan då missgynnas av 
det Montessoriska arbetssättet. Dock är inte detta något som Montessoriklassens 
lärare påtalar som ett problem. Montessorilärare 1 påpekar däremot att de stora 
klasserna och det faktum att klassrummen innehåller mycket intryck kan skapa 
problem för de elever som har svårt att fokusera. Detta får oss att tänka på 
Resursklassens lärares ord om att de inte alltid arbetar som man rekommenderas att 
göra med elever som har koncentrationssvårigheter eller en viss diagnos. Istället 
försöker de hitta arbetssätt som passar just den enskilda eleven. Vi anser att det är ett 
klokt tankesätt och stöder det på Beckman och Fernells (2007) åsikter om vikten av 
att inte likställa barn med samma diagnos. Två barn med till exempel AD/HD har 
vissa likheter sinsemellan men är med allt vad det innebär fortfarande två olika 
personligheter. Tyvärr uppfattar vi det som om detta ofta glöms bort och att eleverna 
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blir sin diagnos och behandlas därefter. Deras svårigheter förklaras utifrån deras 
diagnoser utan att hänsyn tas till hela den kontext eleven befinner sig i. Detta var en 
av anledningarna till att vi valde att utgå ifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv i 
vår analys, vi vill se elevers koncentrationssvårigheter i sin helhet.  

Ett helhetsperspektiv på elevers koncentrationssvårigheter bör, enligt oss, medföra 
att man som lärare frågar sig hur det kommer sig att en elev som anses ha 
koncentrationssvårigheter arbetar bättre utanför det ordinarie klassrummet? Vårt 
svar på detta är, med stöd av vad som framkommit i vår undersökning, att en 
individualiserad undervisning innebär att undervisningssituationen anpassas efter 
eleven istället för att eleven ska anpassas efter undervisningssituationen. Detta svar 
går även helt i linje med Salamancadeklarationen (1994) som poängterar att skolan 
ska se till elevers möjligheter istället för till deras svårigheter. 

De lärare som vi har intervjuat utgick ifrån sina tidigare erfarenheter när de talade 
om detta. De lärare som har erfarenhet av arbete med elever med 
koncentrationssvårigheter ger mer ingående förklaringar på hur 
koncentrationssvårigheter yttrar sig. Lärarna talar då om ilska, frustration och 
förtvivlan. Den lärare som saknade denna erfarenhet såg mer till de problem som 
fanns i klassen nu och talade då om hur eleverna inte orkar sitta still. 

Under de beskrivningar av symtom till AD/HD och DAMP som vi har gett kan man 
läsa att bristande impulskontroll och överaktivitet är två återkommande yttringar vid 
dessa typer av koncentrationssvårigheter. Vi anser dock att lärarnas skiftande svar 
visar på två olika sätt att se på problemen. De lärare som talar om elevernas 
frustration har sett vad koncentrationssvårigheterna leder till för eleven, medan de 
som talar om hur eleverna har svårt att sitta still har sett hur 
koncentrationssvårigheterna påverkar dem som lärare i sitt arbete. Utan att ha belägg 
för det i denna studie vågar vi påstå att det är sådana skillnader i synsätt som leder 
till de inkluderande eller exkluderande åtgärder som Vernersson (2002) beskriver 
som attityd skillnader.                                                                                                

Vi har i vår undersökning kunnat konstatera att två av tre skolor arbetar med 
eleverna i liten grupp. Enligt Perssons (1998) undersökning är detta även den mest 
vanligt förekommande specialpedagogiska åtgärden. Vi finner det förvånande att de 
segregerande arbetsmetoder som var rådande fyra år efter att Lpo 94 och 
Salamancadeklarationen (1994) antogs även nu, tio år senare, fortfarande verkar 
ligga till grund för hur många skolor arbetar med elever med 
koncentrationssvårigheter. Ahlberg (1999) anser att tanken om en inkluderande 
undervisning inte har fått fäste i den svenska grundkolan, vilket Persson (1998) 
menar inte kommer inträffa förens skolans normer och värderingar ändras. Om han 
har rätt, vilket vi anser vara mycket möjligt, så innebär det att skolan under fjorton 
års tid har misslyckats med att implicera dessa tankar i sin verksamhet. 

Gillberg (2005) och Greene (2003) menar att elever med koncentrationssvårigheter 
ofta har dålig impulskontroll och kan vara utåtagerande. I klassrummet kan det 
innebära att eleverna, som vi redan nämnt, stör läraren och klassen genom att till 
exempel tala rätt ut i klassrummet. Enligt Perssons (1998) undersökning flyttas 
elever till små undervisningsgrupper då klass- och ämneslärare upplever att de inte 
kan hjälpa eleverna. Vilket är vad som inträffat för de elever som nu går i Lilla 
gruppen och Resursklassen. Vi vill påpeka att detta hänger samman med lärarens 
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attityder till elevernas svårigheter och hur vida de bör inkluderas i den ordinarie 
undervisningen eller ej (Vernersson, 2002). Enligt oss kan det bero på om lärare 
utgår ifrån ett kategoriskt eller relationellt perspektiv. Ett kategoriskt perspektiv har 
en syn på eleven som problembäraren, genom att förflytta eleven kan problemet 
anses vara löst. Ett relationellt perspektiv ser däremot hur eleven får svårigheter i 
vissa situationer och utgår ifrån att dessa kan avhjälpas med en annan form av till 
exempel material. 

Poängteras bör dock att Lilla gruppens lärare och lärarna i Resursklassen själva anser 
att deras elever har behov av att gå i en klass med få elever. De anser bland annat att 
detta bidrar till att elevernas kunskaper blir tydligare. I Perssons (1998) 
undersökning visade det sig att många elever som fått specialundervisning skattar 
sina kunskaper lägre än de elever som tillhört en traditionell klass. Hur vida detta 
stämmer än idag vet vi dock inget om. Det vi däremot såg i observationerna var att tre 
av eleverna arbetade aktivt med sina uppgifter efter det att de samtalat med en lärare 
om uppgiften.  

 

6.3 Slutsats 

Efter att ha genomfört denna studie drar vi slutsatsen att det inte finns ett arbetssätt 
som är bättre anpassat för elever med koncentrationssvårigheter. Istället rör det sig 
om flera olika faktorer som bland annat lärares förhållningssätt och erfarenheter. 
Samtliga lärare i vår studie gav uttryck för ett individualiserat arbetssätt och att de 
inte fokuserade på elevens eventuella diagnos utan på dess förutsättningar och behov. 
Vi upplever det som en positiv grund för att skolor ska kunna bedriva en 
inkluderande undervisning. 

 

6.4 Nya forskningsfrågor 

Det finns ett antal frågor som väckts under arbetets gång som vi anser det vara 
möjligt att bygga vidare på.  

1. Hur ser föräldrar till elever med koncentrationssvårigheter på barnens 
skolsituation? Anser de att skolan uppfyller sin, enligt Lpo 94:s, fostrande och 
utbildande roll? 

2. Hur ser elever med koncentrationssvårigheter själva på sin skolsituation? 
Vilka tankar och åsikter har dessa elever kring hur skolan bör agera och vila 
resurser de skulle önska? Vill elever inkluderas i den ordinarie undervisningen 
eller tycker de att små undervisningsgrupper är bättre? 

3. Enligt Persson (1998) kommer inte undervisningssituationen för elever med 
koncentrationssvårigheter att förändras förens skolans normer och 
värderingar ändrats. Hur kan de intentioner som Lpo 94 och 
Salamancadeklarationen (1994) ger uttryck för impliceras i skolan? 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 Vad kännetecknar ert arbete med xx-pedagogik*? 

 Anser du att skolan arbetar efter någon särskild pedagogisk inriktning? 

 Hur arbetar skolan med elever med koncentrationssvårigheter? 

 

 Hur visar sig koncentrationssvårigheter vanligtvis enligt dig? 

 Hur arbetar ni med elever som anses ha koncentrationssvårigheter? 

 Vad anser du vara en god lärande miljö för dessa elever? 

 

 Hur anser du att ert sätt att arbeta påverkar elever med  

koncentrationssvårigheter? 

 Vilka fördelar/nackdelar med ert arbetssätt anser du påverkar elevernas 

kunskapsutveckling? 

 

*Skolans pedagogiska inriktning styr denna fråga. 
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Bilaga 2 
           

Lilla gruppens elev 1           

           

 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

ELEVOBSERVATION                     

Lyssnar aktivt                     

Lyssnar ej X X                 

                      

Arbetar aktivt         X X X       

Arbetar ej X X                 

                      

Ej på sin plats (positivt)                     

Ej på sin plats (negativt) X X                 

                      

Pratar med lärare om uppgift       X             

Pratar med lärare om annat X X                 

Pratar med elev om uppgift                     

Pratar med elev om annat                     

                      

Gör annat     X         X X X 

Gör inget                     

           

           

UNDERVISNINGSOBSERVATION             

Ute             

Inne X           

              

Stenciler             

Böcker X           

Forskande             

Datorer X           

              

Enskilt X           

Par              

Grupp             

              

Muntligt  X           

Skriftligt X           

              

Musik             

Bild och form             

Rörelse             

Dram             

              

Elevinflytande             

Lärarstyrt X           

              

Individualisering X           

Lika för all             
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Bilaga 3           

           

Lilla gruppens elev 2           

           

 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

ELEVOBSERVATION                     

Lyssnar aktivt                     

Lyssnar ej                     

                      

Arbetar aktivt         X X X X     

Arbetar ej                     

                      

Ej på sin plats (positivt)                     

Ej på sin plats (negativt)                     

                      

Pratar med lärare om uppgift         X           

Pratar med lärare om annat X X X X             

Pratar med elev om uppgift                     

Pratar med elev om annat                     

                      

Gör annat                 X X 

Gör inget                     

           

UNDERVISNINGSOBSERVATION             

Ute             

Inne X           

              

Stenciler X           

Böcker X           

Forskande X           

Datorer             

              

Enskilt X           

Par              

Grupp             

              

Muntligt  X           

Skriftligt X           

              

Musik             

Bild och form             

Rörelse             

Drama             

              

Elevinflytande             

Lärarstyrt X           

              

Individualisering X           

Lika för alla             
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Bilaga 4 
 
Montessoriklassens elev 1          

           

 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

ELEVOBSERVATION                     

Lyssnar aktivt X X X X             

Lyssnar ej                     

                      

Arbetar aktivt                     

Arbetar ej           X         

                      

Ej på sin plats (positivt)                     

Ej på sin plats (negativt)                     

                      

Pratar med lärare om uppgift                 X X 

Pratar med lärare om annat                     

Pratar med elev om uppgift                     

Pratar med elev om annat         X           

                      

Gör annat             X X     

Gör inget           X         

           

UNDERVISNINGSOBSERVATION             

Ute             

Inne X           

              

Stenciler X           

Böcker             

Forskande X           

Datorer             

              

Enskilt X           

Par              

Grupp             

              

Muntligt              

Skriftligt X           

              

Musik             

Bild och form             

Rörelse             

Drama             

              

Elevinflytande X           

Lärarstyrt             

              

Individualisering X           

Lika för alla             
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Bilaga 5           

           

Resursklassens elev 1          

           

 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

ELEVOBSERVATION                     

Lyssnar aktivt X X X           X X 

Lyssnar ej                     

                      

Arbetar aktivt       X             

Arbetar ej         X           

                      

Ej på sin plats (positivt)                     

Ej på sin plats (negativt)                     

                      

Pratar med lärare om uppgift                     

Pratar med lärare om annat                     

Pratar med elev om uppgift       X             

Pratar med elev om annat                     

                      

Gör annat         X X X X     

Gör inget                     

           

UNDERVISNINGSOBSERVATION             

Ute             

Inne X           

              

Stenciler             

Böcker             

Forskande             

Datorer             

              

Enskilt X           

Par  X           

Grupp X           

              

Muntligt  X           

Skriftligt             

              

Musik             

Bild och form             

Rörelse X           

Drama             

              

Elevinflytande X           

Lärarstyrt X           

              

Individualisering             

Lika för alla X           
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Bilaga 6           

           

Resursklassens elev 2           

           

 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 

ELEVOBSERVATION                     

Lyssnar aktivt                     

Lyssnar ej                     

                      

Arbetar aktivt             X   X   

Arbetar ej                     

                      

Ej på sin plats (positivt)                     

Ej på sin plats (negativt)                     

                      

Pratar med lärare om uppgift   X       X         

Pratar med lärare om annat                     

Pratar med elev om uppgift                     

Pratar med elev om annat                     

                      

Gör annat X   X X X     X   X 

Gör inget                     

           

UNDERVISNINGSOBSERVATION             

Ute             

Inne X           

              

Stenciler             

Böcker             

Forskande             

Datorer             

              

Enskilt X           

Par              

Grupp             

              

Muntligt              

Skriftligt X           

              

Musik             

Bild och form             

Rörelse             

Drama             

              

Elevinflytande X           

Lärarstyrt X           

              

Individualisering             

Lika för alla X           
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