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Syftet med vårt examensarbete är att undersöka och få en inblick hur lärare i År 1-3 
bemöter barn med koncentrationssvårigheter. För att få mer förståelse och kunskap 
om hur lärare använder sig av olika metoder för att inkludera alla elever så använde 
vi oss av intervjuer på olika skolor. Resultatet i undersökningen visar att lärarna 
framhåller samma metoder som litteraturen. Metoder som tydlighet, variation och 
förändring i arbetet med eleverna, samt bra kontakter och samspel med hemmet be-
hövs. Metoderna måste anpassas för varje individ och situation för att gynna elever-
nas utveckling. Något vi också sett i resultatet är meningen med ett positivt förhåll-
ningsätt gentemot eleverna för att skapa en god utbildning.  
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Förord 
 
Vi vill framföra ett stort tack till samtliga lärare som ställde upp på att bli 
intervjuade. Ni har gjort det möjligt för oss att kunna genomföra denna undersök-
ning. Ni har inspirerat och gett oss många nya tankar och idéer.  
Vi vill även tacka vår handledare Margaret Obondo som fört arbetet framåt! 
 
Vi vill även tacka våra familjer och vänner som har stöttat oss genom arbetets gång. 
Ert stöd och förståelse har varit guld värt. Vi anser att arbetet med examensarbetet 
har varit en lärorik tid och inspirerat oss till vidare forskning. Summan av detta exa-
mensarbete är något som vi känner oss stolta över och något som vi kommer att ta 
med oss i vårt kommande yrkesliv. 
 
Elin och Lena-Lee 
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1 Inledning 
 
Det som fick oss att skriva om elever med koncentrationssvårigheter var att under vår 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) upplevt att det fanns många elever med kon-
centrationssvårigheter i skolan. Elever har olika bakgrunder och behov när de kom-
mer till skolan och därför är det viktigt att se varje elevs olika egenskap och därefter 
anpassa åtgärder efter elevens behov. Därmed anser vi att mer lärdom behövs inom 
området i vår framtida roll som lärare. Vi vill undersöka vilka insatser som görs för 
elever med koncentrationssvårigheter i skolan men även få en inblick vilka dessa ele-
ver är enligt lärare i grundskolan. Vi är medvetna om att vårt synsätt inte är den enda 
verkligheten och att det finns många andra sätt att se på saken.  
 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi tillägnat oss större kunskap 
inom ämnet och vi har även fått ett utökat intresse för synen på koncentration. Lä-
rarna har en betydelsefull roll i elevernas utveckling. Lärarens förhållningssätt och 
hur de bemöter elevernas olikheter har en stor betydelse. Läraren skall vara en bra 
förebilder för eleverna. Vi anser att det är viktigt att undersöka lärarnas synsätt på 
koncentrationssvårigheter och normalitet i skolan. I Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11 (2011) skrivs det att skolväsendet syftar till 
att eleverna skall inhämta sin kunskap samt utveckla den. Skolans uppgift är även att 
varje enskild elev skall finna sin egen unika egenart och därigenom kunna delta i 
samhället. Skolan skall även utveckla eleverna till kreativa, aktiva, kompetenta samt 
ansvarskännande individer. I Målen som Lgr (2011)  nämner står det bland annat att 
man ska respektera de andra människornas egenvärde. Inom riktlinjerna som finns 
skall skolan bidra till att motverka diskriminering samt kränkande behandling av in-
divider eller grupper. Eleven skall lära sig att visa respekt för varje enskild individ och 
utgå från ett demokratiskt förhållningssätt i det vardagliga arbetet. Läraren skall även 
kunna uppmärksamma svårigheter och i samråd med övrig skolpersonal vidta nöd-
vändiga åtgärder. Detta för att kunna förebygga och motverka alla former av krän-
kande samt diskriminerande behandling elever emellan. De riktlinjer som skolan 
skall arbeta med är att uppmärksamma samt stödja de elever i behov av särkskilt 
stöd, skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö för varje elevs lärande 
och utveckling. Läraren skall även ta hänsyn till varje enskild individs förutsättning-
ar, erfarenheter, tänkande och se varje elevs behov, därigenom skall läraren stärka 
sina elevers vilja att lära samt elevens tillit till sin egen förmåga. Lärarna skall även 
stimulera, handleda och ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter. 
 
Vi valde detta ämnesområde för att det står oss varmt om hjärtat, det är extra viktigt 
att lyfta samtalet kring koncentrationssvårigheter eftersom det inte alltid är svårighe-
ter som syns hos elever. Vi har fått intrycket att lärare allt oftare beskriver och anser 
sig ha elever med koncentrationsvårigheter i sina klasser. Detta kan göra att man får 
en bild av att elever med koncentrationsvårigheter har ökat i skolan. Viljan hos oss är 
stark att kunna skapa bra möjligheter för elever med koncentrationsvårigheter därför 
ville vi få mer kunskap om vilka tillvägagångssätt som gynnar dem. 
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Möjliga orsaker och handlingar kring koncentrationsvårigheter har diskuterats myck-
et forskare emellan. Forskare Christoffer Gillberg och forskaren Björn Kadesjö är två 
vetenskapsmän som undersökt koncentrationsvårigheter. Kadesjö (2001) beskriver 
djupare om de olika områdena som ofta stöts på när det gäller elever med koncentra-
tionssvårigheter. Kadesjö (2001) menar att miljön i klassrummet samt att bänkpla-
ceringen kan ha en större roll än vad som trots för elever som har svårt med 
koncentrationen. För elever med koncentrationsvårigheter är det också väldigt viktigt 
med en ordentligt strukturerad vardag, detta gäller även i den undervisning skolan 
utövar. Om det inte finns en bra struktur i elevernas vardag i skolan kan även detta 
leda till en dålig dag för dessa elever. Med detta menas att om det sker någon större 
förändring inom skolans vanliga rutiner är det bra att man som lärare informerar den 
elev det berör i tid för att denne inte blir överraskad och därefter får svårare att 
koncentrera sig. 
 
Vi anser själva att det är väldigt viktigt att belysa detta område angående elever med 
koncentrationsvårigheter. Många elever är inte diagnostiserade och i sin tur kanske 
inte alltid blir uppmärksammade lika mycket som de eleverna med en diagnos av till 
exempel damp eller ADHD. En individ som har svårigheter med koncentration i vissa 
situationer kan fungera bättre i andra. Det är detta som göra koncentrationsvårighe-
ter så komplext. 
 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare upplever och bemöter elever med kon-
centrationsvårigheter. Vi vill även ta del av vilka tillvägagångssätt lärarna använder 
för elever med koncentrationssvårigheter i skolan. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

 
• Hur upplever lärarna en elev med koncentrationssvårigheter? 

 
•  Anser de intervjuade lärarna att skolmiljön har någon betydelse i arbetet med 

koncentrationsvårigheter hos elever? 
 

• Vilka tillvägagångssätt använder sig läraren i bemötandet med elever som har 
koncentrationssvårigheter? 

 
 

1.3 Definition 

 
I vårt examensarbete har vi fokus på begreppet koncentrationssvårighet. Med be-
greppet koncentrationssvårigheter menar vi elever som är oroliga, har svårt att hålla 
fokus och uppmärksamhet på mer än en sak i taget, samt har otillräckligt impulskon-
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troll. När vi skulle ta reda på förklaringen på koncentrationsvårigheter fann vi ordet 
koncentration i uppslagsverk.  
 
I Nordstedts svenska ordbok (2004) Står definitionen, ”Stark själslig inriktning på 
viss uppgift ofta så att ingen medveten tankekraft el. uppmärksamhet blir över till 
annat”. S.602 

I nationalencyklopedin finns definitionen om koncentration. Inriktande och kvarhål-
lande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss aktivi-
tet. I skolan kan det t.ex. vara fråga om att kunna koncentrera sig på vad läraren sä-
ger. (Nationalencyklopedin, www.ne.se, 2013-04-25 kl: 12.25). 
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2 Litteraturgenomgång 

 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (2011)  står det att alla 
elever har rätt till en likvärdig utbildning. Utbildningen ska ta hänsyn till barns och 
elevers olika behov och förutsättningar. Elever ska ges stöd för att utvecklas så långt 
som möjligt. Det framgår även att elever med särskilda behov ska få det stöd som de 
behöver. Lgr11 tar även upp att alla elever ska bemötas och behandlas utifrån sina 
förutsättningar och behov. Vidare går det att ta del av att alla som arbetar inom sko-
lans reformer ska hjälpa och uppmärksamma de elever som är i behov av stöd. Läro-
anstalten ska stödja elevers utveckling och lärande i ett långsidigt perspektiv. Den tar 
även upp att skolväsendet vilar på en demokratisk grund. Skolan ska främja varje elev 
för att kunna utveckla samt inhämta sina kunskaper och värden. Solidaritet med de 
svaga ska även skolan gestalta och förmedla. Skolans undervisning ska anpassas till 
varje elevs förutsättning för att i sin tur främja elevernas fortsatta lärande utifrån var-
je elevs tidigare erfarenheter, därefter får varje elev växa med sin uppgift. 
 

2.1      Tidigare forskning 
 
Det finns en hel del forskning när det gäller arbetet med koncentrationsvårigheter. I 
vår sökning har vi upptäckt att mycket av forskningen visar på att det är viktigt med 
vilka undervisningsmetoder som används i klassrummet, även vilken attityd lärarna 
har gentemot elevens svårigheter. Forskning finns om miljö och skolkultur men inte 
lika mycket kring lärarnas synvinklar och tankar. Flera forskare som Kadesjö (2001), 
Nilholm (2006) och Juul (2005) visar på att koncentrationsvårigheter kan orsaka 
andra problem som socialt samspel. De menar även att elever med koncentrationsvå-
righeter har problem med att upprätthålla samtal och uppmärksamhet på olika om-
råden. 
 
Nilholm (2006) är en forskare som menar att elever som har svårt med läs- och 
skrivinlärningen även får koncentrationsvårigheter. De elever som i sin tur har kon-
centrationsvårigheter kan även få inlärningsvårigheter. Socialtjänstförvaltningens 
forsknings- och utvecklingsenheten (2003) visar forskning att lärarnas bemötande 
och förhållningssätt har en väldigt stor roll på elevernas beteende. Forskningen visar 
att det gynnsammaste för elever med koncentrationsproblem är att höja samt lyfta 
det positiva mer än att tillrättavisa dessa elever. Genom att tillrättavisa eleven i klass-
rummet skapas det en negativt laddad stämning i omgivningen, detta negativa bete-
ende kan stärkas och detta är inte gynnsamt för eleven, klasskamraterna eller läraren. 
Om läraren måste tillrättavisa en elev med koncentrationsproblem visar forskningen 
att tillrättavisning eller tillsägelse ska ske i samband med händelsen, genom detta kan 
eleven förstå lite lättare vad som har hänt och varför det blev fel. 
 
Den som varit en stor inspiratör till litteraturen har varit forskaren och barnläkaren 
Björn Kadesjö (2001). Han är källa till mycket litteratur och relevans för vårt arbete. 
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Författaren visar på problem och svårigheter som elever med koncentrationsvårighe-
ter kan befinna sig i, bland annat svårigheter att kunna lyssna och ta instruktioner.  
 

2.2    Koncentration 
 
Kadesjö (2001) skriver att när lärare diskuterar elever med koncentrationssvårigheter 
så tänker de oftast på elever som är överdrivet aktiva i klassrummen. Det finns även 
en angelägenhet att uppmärksamma de elever som är i motsats till överdrivet aktiva. 
Det finns motoriska stillasittande samt passiva eleverna, dessa blir inte lika krävande 
för den omgivningen de befinner sig i. Men dessa elever behöver även de stöd och 
förståelse för att dem ska kunna utvecklas. De eleverna kallas oftast för 
¨dagdrömmare¨ på grund av att de kan sitta i sina egna tankar utan att riktigt vara 
närvarande i det som händer runtomkring dessa elever. De har även svårt att komma 
igång med skolarbetet och kan behöva hjälp och stöd under lektionen. Varje elevs sätt 
att reagera på olika utmaningar kan skilja sig mellan två handlingar. Den ena är im-
puls som leder till en omedelbar handling och den andra är ytterligheten då eleven 
knappt har en tendens att reagera. Kadesjö (2001) menar att elever med koncentra-
tionssvårigheter oftast väljet den snabbaste och lättaste vägen till resultatet, det vill 
säga det som gör att de behöver anstränga och pressa sig minst. Författaren menar 
att dessa elever handlar oförsiktigt och vill snabbt få uppmuntran och lärarens upp-
märksamhet. Vidare förklarar han att elever med koncentrationssvårigheter har svårt 
att planera sitt handlingssätt och har då i efterhand svårt att förstå och analysera hur 
situationen uppstått. Elever med koncentrationsvårigheter gör ofta sådant som de 
inte har planerat från början. Nilzon (1999)hänvisar till tidigare forskning där Wood 
(1992) skriver att det finns fler forskningsresultat som visar att den fysiska och men-
tala anpassningen hos skolbarn påverkas av varandra mer än vad vi tidigare känt till. 
Normalt aktiva och uppmärksammade barn kan bli apatiska, samt att forskningsre-
sultat visar att elever har svårt att anpassa sig i skolan på grund av att dem har svårt 
att sitta stilla och koncentrera sig. Nilzon (1999) hänvisar även till Woodhouse & 
Pengelly (1992) vars forskning har visats att elever som blivit utsatta för misshandel 
har en sämre prognos för att kunna koncentrera sig i skolan, dessa elever blir lättare 
distraherade och kan även få plötsliga utbrott i skolan. 
 
Författarna Gillberg (2005) och Juul (2005) skriver även de om koncentrationsvårig-
heter. Gillberg menar att det inte är någon skillnad mellan uppmärksamhetsstörning 
och koncentrationsvårighet. Det sistnämnda är mer en benämning som lärare men 
också föräldrar använder när de förklarar elevens svårighet med att hålla uppmärk-
samhet på en uppgift till exempel. Enligt författaren menar personer att koncentra-
tionsvårighet är det samma som bland annat låg uthållighet, eleven har en oförmåga 
att sitta stilla, svårigheter med att hålla sig vaken samt koncentrera sig. Likaså anser 
Juul (2005) som skriver att elever med koncentrationssvårigheter ofta kännetecknas 
av att de har svårigheter med att tillbakahålla handlingar och impulser. Eleverna har 
svårt att upprätthålla uppmärksamheten under en längre tid eftersom de till stor del 
är hyperaktiva. Författaren menar att dessa störningar kan vara i olika grader och 
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många elever kan klara av att rikta sin uppmärksamhet under en längre tid, medan 
många elever blir avbrutna och nya intryck stör deras koncentration. 
 

2.3     Orsaker 
 
Skolelever utsätts för ständigt nya intryck och ingivelser genom både tv, radio och 
tidningar. Även genom olika grupper i skolan ges eleven många intryck som kan bli 
svåra för dem att sortera ut och få en förståelse för vad som är betydelsefullt för just 
dem. Författarna Olsson och Olsson (2007) menar att elever som har koncentrations-
svårigheter upplever att de ständigt behöver söka efter mening i sitt liv eftersom de 
inte känner att de kan bestämma sin livssituation. Elever med koncentrationspro-
blem kan lättare känna att de ständigt gör misstag och fel eftersom de har svårt att 
inse och tolka samband mellan erfarenheter och upplevelser.  
 

2.3.1   Miljö 
 
Författaren Kadesjö (2001) skriver att skolans miljö både innanför klassrummet samt 
utanför påverkar och kan få direkta konsekvenser för elever med koncentrationssvå-
righeter. Alla barns situationer i klassrummet är att dem först och främst utsätts för 
en massa olika intryck från de andra eleverna. Detta kan innebära stora påfrestningar 
för en elev med koncentrationssvårigheter. Denna elev kan lätt bli stört och distrahe-
rat samt även att denne stör dem andra eleverna. För en lärare är det viktigt att ställa 
sig frågan om vad i miljön som kan skapa en splittring samt vad som främjar barnens 
koncentration. Ordning och reda på bänken kan underlätta för elever med koncentra-
tionssvårigheter. Därför kan det vara viktigt som lärare att ge eleverna tid för att stä-
da undan i bänkar och på bänkar. Placeringen i klassrummet för elever med koncent-
rationssvårigheter kan vara av stor vikt, placering bör vara nära läraren för att under-
lätta för eleven att kunna få ögonkontakt och för läraren att kunna ge uppmärksam-
het. Även en plats utmed en långsida kan underlätta för eleven eftersom denna då har 
sitt ansikte vänt mot de andra eleverna och eleven kan då se vad som händer runtom-
kring sig utan att behöva vända sig om hela tiden och bli störd i sitt arbete. Om eleven 
har stora koncentrationssvårigheter kan en omplacering av bänkarna bli ett stort 
orosmoment för denna elev, att byta plats i klassrummet kan innebära många nya 
intryck och oros moment så detta bör undvikas. 
 
Juul (2005) beskriver koncentrationssvårigheter med att en stressande miljö kan lig-
ga bakom beteendet, men pekar även på att det kan röra sig om att eleven är omoget 
eller väldigt känsligt. Ogden (1991) hänvisar till Chuickshank (1977) som menar att en 
strukturerad undervisning och inlärningsmiljö skapar en förutsägbar miljö för de ele-
verna med koncentrationssvårigheter. Behoven varierar sig dock med barnens åldrar 
samt utvecklingsnivå. Chuickshank (1977) har varit en av förespråkarna för struktu-
rerade undervisningar och betonar vikten av att eleverna inte skall befinna sig i ett 
konstant stimulansvakuum. Han menar att eleverna ska få arbeta i en strukturerad 
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inlärningsmiljö som leder till att de får uppleva att lyckas i skolan och därmed få ett 
ökat självförtroende och självtillit. Eftersom eleverna får färre stimuli att reagera på i 
de olika inlärningssituationerna blir det lättare att kunna tolka och eleverna får då ett 
större utbyte av inlärningen i förhållande till sig själva. Kadesjö (2001) hänvisar till 
forskaren Kingsbourne (1977) som hävdar att barn med koncentrationssvårigheter 
kan bero på en sen mognad i hjärnan. Men samtidigt är det svårt att sätta gränsen 
med vad som menas med normalt och avvikande. Kingsbourne (1977) är en av fors-
karna som har föreslagit att överaktivitet samt uppmärksamhetssvårigheter ska ses 
som en medfödd egenskap, och olikheter i elevernas beteende uppfattas som utslag 
av en biologisk variation. Kingsbourne (1977) menar även att om en elev är enbart 
aktiv i sin läggning behöver det inte bli något problembarn ändå, det kan uppfattas 
som en energisk, nyfiken och klipskt elev istället.  Men om elever utöver detta bete-
ende har lätt att bli distraherade, är ovanligt impulsiva samt även emotionellt labila 
kan denna elev uppfattas som svårhanterligt och som ett ¨problembarn, alltså en elev 
med koncentrationssvårigheter. Därefter kan det vara svårt att sätta en gräns mellan 
ett normalt samt ett avvikande elev. 
  

2.3.2   Primära koncentrationsvårigheter 
 
Kadesjö (2001) skriver om att det finns olika typer av koncentrationssvårigheter. För-
fattaren beskriver primära koncentrationssvårigheter och förklarar att detta är ett 
allmänt omfattande synsätt att om elever har en trygg och säker barndom där de haft 
föräldrar som haft tid för dem blir dessa barn automatiskt lugna och välfungerande. 
När eleven beter sig splittrande och okoncentrerat ligger det ofta till hands att tro att 
den främsta orsaken finns i elevens barndomsuppväxt. Det kan även finnas andra 
orsaker till att eleverna brister i sin koncentrationsförmåga. Kadesjö (2001) påstår att 
de primära koncentrationssvårigheterna grundar sig i de biologiska faktorerna men 
samtidigt är det viktigt att kunna se den enskilda elevens problembild samt situation. 
Det är viktigt att se samspelet mellan eleven, föräldrarna samt andra anhöriga i bar-
nets omgivning. Kadesjö (2001) skriver även att de primära koncentrationssvårighe-
terna hos elever oftast är ett biologiskt betingat tillstånd där de ärftliga faktorerna 
spelar en stor roll för uppkomsten, men olika påfrestningar på barnens hjärna under 
graviditeten samt förlossningen kan ha en betydelse, exempelvis syrebrist eller för 
tidig födsel. För elever som har en lindrigare svårighet med koncentrationen kan ut-
vecklingen av hjärnan också vara en av förklaringarna. En rad av vetenskapliga studi-
er visar även att dessa barn i grupper då de jämförs med andra barn kan ha olika av-
vikelser av sin hjärnfunktion, den gemensamma nämnaren är bristande effekt av 
transmittorsubstanser, dessa substanser är dem som styr uppmärksamhet, impuls 
och aktivitetsregleringen i hjärnan. Därför är det svårt att säga exakt vad som kan 
ligga bakom varje barn och dess svårigheter. 
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2.3.3  Sekundära koncentrationsvårigheter 
 
 Kadesjö (2001) berör även sekundära koncentrationssvårigheter och menar att det är 
en följd av eller reaktion på förhållandena i elevernas miljö, både hemma och i sko-
lan. Det kan vara följder av brist eller stressfaktorer i elevens uppväxt och när dessa 
problem är avhjälpta har eleven inte längre någon specifik svårighet. Andra elever 
kan ha svårt att koncentrera sig i vissa olika situationer medan dem mycket väl kan 
koncentrera sig i andra situationer, detta kallas för situationsbundna koncentrations-
svårigheter. Skolelever har även koncentrationssvårigheter inom vissa områden och 
när problemet ökar för en uppgift har eleven svårt att hålla sig koncentrerat. 
 

2.3.4   Situationsbundna koncentrationsvårigheter 
 
 Vidare skriver Kadesjö (2001) om situationsbundna koncentrationssvårigheter och 
förklarar att när elever har svårt att koncentrera sig i vissa situationer men klarar 
andra situationer bra räknas detta till att ha situationsbundna koncentrationssvårig-
heter. Detta syns kanske lättast i skolan då det gäller att lösa en uppgift på lektionen 
då eleven kanske inte klarar av denna uppgift på grund av att den inte stämmer över-
ens med elevens tidigare erfarenheter samt förutsättningar. Detta bidrar då oftast till 
att eleven tappar sin motivation, får svårt att koncentrera sig på sin uppgift och blir 
splittrade och okoncentrerade. 
 

2.4   Konflikt 
 
Författaren Kadsjö (2001) skriver att hemförhållanden kan vara orsaken till koncent-
rationssvårigheter och beskriver konflikt och starka upplevelser som några orsaker. 
Kadesjö (2001) menar att lärare i skolan finner elever som är oroliga och splittrade. 
Dessa elever har en stor svårighet med att koncentrera sig. Pedagogerna uppfattar 
dem oftast som ovilliga att göra som de vill, ouppfostrade samt bråkiga. Dessa elever 
ställer till en oro för sin omgivning eftersom de skapar en oro i sin klass samt även 
stör de pedagogiska intentioner läraren har. Författaren skriver vidare att i de flesta 
fall så rör sig de om ett biologiskt betingat tillstånd som då innebär problem med att 
rikta uppmärksamheten på en viss uppgift. När elever har stora och varaktiga kon-
centrationssvårigheter inverkar detta på elevens hela uppväxt samt utveckling när det 
gäller skola samt i hemmet. En elev med koncentrationssvårigheter har ofta svårt att 
kunna utvecklas och behålla ömsesidiga och nära kamratrelationer. Gruppövningar i 
skolan gör att elever får träna på samspel och förmågan att hålla sig till regler. Elever 
med koncentrationsvårigheter har även svårt att hålla sig fast vid en aktivitet. Dessa 
elever menar författaren att de lätt kan hamna i olika konflikter med andra elever och 
inte förstå varför de andra barnen blir arga på dem. Olsson och Olsson (2007) skriver 
att det är bra om lärarna har handlingsalternativ för att undvika konflikter. De menar 
att det är viktigt att ha planerat och utvecklat en gemensam förhållningsätt i arbetsla-
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get som ger valmöjligheter för situationer som kan uppkomma för elever med kon-
centrationsvårigheter. 
 
Författaren Ogden (1991) anser att beteendestörda elever som lätt blir utestängda 
hamnar ofta i en negativ och självförstärkande utvecklingscirkel, den negativa identi-
teten förstärks genom den egnas samt de andras förväntningar och handlingar. Det 
finns även elever som integreras utan att förutsättningarna finns, dessa elever kan 
sakna flexibla undervisningsförslag, god miljö eller andra ramvillkor för att sin egen 
integrering skall kunna bli meningsfull.  I dessa fall kan läraren ha en stor roll då lä-
raren eventuellt inte kan leva upp till sina egna förväntningar eller till de situations-
kraven. Med detta menas att läraren kan sakna hjälpmedel, samt egna metoder för att 
skolundervisningen skall kunna bli lärorik för alla elever. 
 

2.5  Metoder 
 
Författaren Kadesjö (2001) skriver att elever med koncentrationssvårigheter har 
svårt att uppfatta och höra de tillsägelser och instruktioner som de får i skolan. I och 
med dessa svårigheter behöver de få en mer strukturerad vardag. Ett barn som kom-
mit upp i skolåldern måste kunna hålla fast vid framförda tillsägelser samt regler. 
Elever med koncentrationssvårigheter kan ha svårt med detta och det innebär mer 
motstånd och protester mot den vuxnas styrning. De eleverna kommer inte automa-
tiskt åt de instruktionerna de tilldelas och detta leder till att de hamnar i nuet för just 
den tiden. Dessa elever får då mycket svårare än andra att bygga upp sina inre struk-
turer och regelsystem som kan hjälpa dessa elever i de olika valsituationerna. 
 
Vårt moderna samhälle påverkar även elever med koncentrationssvårigheter hävdar 
Kadesjö (2001). Människor påverkas av intryck, lockande möjligheter, nya impulser 
samt spännande aktiviteter. Under sina dagar i skolan möter elever massor av andra 
människor, indelas i olika grupper och upplever skiftande händelser i olika miljöer. 
Detta leder till en orolig värld för eleverna. Lärarens uppgift är att i första hand skapa 
en vardagssituation som ger skoleleverna möjligheter att utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar så att elevens egna positiva sidor får en möjlighet att komma till ut-
tryck. Men då är det viktigt att lärarna har kunskapen om vad elevernas svårigheter 
innebär så att de kan stödja dem till fullo. När en elev skall vara koncentrerat så mås-
te det ske ett möte med elevens inre liv och den yttre verkligheten. Vilka intryck ele-
verna tar till sig eller stänger ute bestäms av en rad olika faktorer, tillexempel elever-
nas tidigare erfarenheter, känsloliv och motivation.  
 
Nilholm (2006) uppger att varje elevs olikheter är något som skall ses som en tillgång 
som då berikar skolan, särlösningar ska undvikas och alla elevers rätt till att vara del-
aktiga skall betonas. Lärarnas kompetens skall vara länkad till förmågan så att lära-
ren skall anpassa undervisningen till alla elevers olika förutsättningar, på detta sätt 
blir alla elever delaktiga i skolarbetet. Inkluderingen innebär då att alla elever har rätt 
till närvaro i klassrummet. 
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Motivation har en stor roll inom arbetet för elever med koncentrationsproblem me-
nar författaren Kadesjö (2001). Olika uppgifter kan gå bra för eleven om den själv vill 
menar författaren. Även de eleverna med mycket stora problem i sin koncentration 
kan jobba bra om de är väl motiverade för en uppgift. För de elever som behöver mer 
engagemang och koncentration för att utföra olika uppgifter saknas det oftast en 
självbild. Förklaringen till detta ses i elevers bristande förmåga då det gäller att pla-
nera inför sitt eget handlande som kan bestå av flera olika delmoment, detta gäller 
såväl som inlärningssituationer samt i de sociala sammanhang eleven stöter på. Det 
som oftast saknas hos många elever med koncentrationssvårigheter är deras förmåga 
att se på sig själva och sitt sätt att vara med en viss distans. Dessa elever ser man även 
inte vare sig hur deras eget beteende påverkar andra till exempel i en konflikt. Samti-
digt kan dessa elever vara bra på att kunna se svagheter och egenheter hos andra 
människor men tyvärr kan dem inte se detta hos sig själva. Förklaringen ligger i bar-
nets bristande förmåga att kunna planera sitt eget handlande samt att kunna uppfatta 
att en handling består av olika delmoment som då tillsammans ger det totala förlop-
pet. Eleven får då svårt att i efterhand kunna förstå hur en handling uppstod och att 
kunna reflektera över det som hände samt att även se sin egen roll i händelseförlop-
pet, genom detta får eleven även svårare att lära sig av sina egna misstag. Genom det-
ta får eleven svårt att förstå hur dem skall kunna förbättra sina egna prestationer, 
detta gäller såväl som sociala sammanhang samt deras inlärningssituationer. Föränd-
ringar kan även vara en annan situation som barn med koncentrationssvårigheter har 
svårt att hantera, elevens vardag är fyllt av förändringsmoment och dessa växlingar 
blir uppenbarade i skolan. Skolelever behöver i god tid bli förberedda på att det kan 
bli förändringar så de får en chans att kunna tänka sig in i den nya situationen. Ge-
nom att de blir förberedda kan de klara förändringen bättre och förståelse för denna. 
 
För de passiva eleverna som inte upplevs som besvärliga kan svårigheterna öka i sko-
lan för dess utveckling och inlärning, samt relationen till andra barn. Dessa behöver 
enligt författaren Kadesjö (2001)  få mer av de vuxnas tålamod samt mer uppmunt-
ran och stimulans än de flesta andra elever för att dem skall kunna våga prova på nya 
saker samt att klara av de olika aktiviteterna som finns inom skolans väggar. 
 
Kadesjö (2001) skriver om att när lärare ska jobba med elever som har koncentra-
tionssvårigheter är det viktigt att först och främst försöka förstå hur denna elev fun-
gerar samt försöka ta reda på vad som kan vara orsaken, utifrån detta så planeras 
arbetssättet för att underlätta för eleven. Uppläggningar av arbetsplaner är av stor 
roll eftersom det är viktigt att kunna sysselsätta samt anpassa lektionsundervisningen 
så att denna aktivitet även anpassas till elever med koncentrationssvårigheter. Lärar-
na skall även följa upp det arbetet som görs med barnet samt diskutera i sitt arbetslag 
om den utgjorda planen fungerar eller inte. Genom att ständigt reflektera över ar-
betsmetoderna som används för detta barn kan läraren steg för steg utveckla sin egen 
arbetsmetod för just denna elev. För att klara av det gäller det även för arbetslaget att 
sitta ner och ha dagliga diskussioner hur det ska gå till väga för att få eleverna att ut-
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vecklas. Det är även viktigt vid dessa planeringar och möten med arbetslaget att ar-
betsfördelningen ses över samt vilka resurser som kan användas. 
 
Ahlberg (2009) menar att skolans verksamhet skall jobba utifrån de olika kunskaps-
områden som finns. Alla lärare skall mötas i det dagliga arbetet inom skolan och des-
sa har då ett gemensamt uppdrag som skall omfattas i officiella dokument såsom 
skollagar samt läroplaner. Skolpedagogiken skall innefatta fyra stycken områden och 
dessa fyra områden skall utgöras som föremål för studier för elever med koncentra-
tionssvårigheter. Dessa fyra områden är delaktighet, kommunikation, lärande och 
inkludering. Dessa områden skall vara sammanflätande för att kunna ge barnen det 
stöd de är i behov av på bästa sätt. Författaren tar även upp att den fysiska och/eller 
sociala tillgängligheten ofta är en förutsättning som betonar en stor vikt i av hur skol-
byggnaderna samt klassrummen är anpassade för alla elever. Författaren menar att 
när lärarna ser den fysiska miljön ska de även se de materiella förutsättningar som 
finns för att kunna främja alla elevers gemensamma aktiviteter. Ahlberg (2009) talar 
om att även klassrumsklimatet har en stor roll, därför bör omgivningens förhåll-
ningssätt vara gemensamt och även genomtänkt så att alla elever får en struktur i det 
som sker inom skolan, samt ett tydligt stöd i sin egen utveckling. Anpassningen till de 
olika läromedel samt tillgängligheter till de olika hjälpmedel är en viktig faktor som 
kommer att främja elevernas lärande, delaktighet i skolans olika aktiviteter samt un-
dervisningar. 
 
Nilzon (1999) skriver om vilka åtgärder som är förslag på vad lärare, föräldrar samt 
andra vuxna kan ta till för att underlätta för den koncentrationsstörda eleven, bland 
annat är det att först och främst kunna sätta gränser. Det handlar också om att ge 
eleven fasta rutiner som denne känner igen. När det gäller inom skolan kan det vara 
att platser samt tidpunkter på skolan skall vara bestämd i förväg. Eleven skall vara 
placerat så att läraren kan se denne tydligt, planera tider för olika aktiviteter som 
barnet kan följa med på under skoldagen, även ögonkontakt är viktigt för dessa ele-
ver. Nilzon (1999) skriver om att symtombeskrivningarna är återgivna men utan sär-
skild tanke på systematik och utgör öar utan de förbindande länkarna mellan sig och 
är uppbyggda på iakttagelser från ett antal olika elever, dessa elever har olika bak-
grund och olika typer av situationer, därför är det svårt att hitta ett och samma barn 
som har samma symtom. Därefter kan man jobba med varje elev utifrån de symtom 
de visar.  
 
Sammanfattningsvis utifrån litteraturens forskare har elever med koncentrationssvå-
righeter svårigheter med att hålla sig uppmärksamma på sina uppgifter i skolan. Ele-
verna har svårt att hålla uppmärksamheten på en skoluppgift under en längre tid ef-
tersom de till stor del är hyperaktiva och har svårigheter med att sitta stilla en längre 
stund. Forskarna tar även upp att skolans miljö både innanför och utanför klass-
rummen även har en påverkan för eleverna. I klassrummet kan det innebära att ele-
ven lättare blir störd och distraherad, litteraturen tar upp att elevens placering i 
klassrummet kan ha en viktig roll i vissa fall med elever som har svårt att koncentrera 
sig. Forskarna skriver att koncentrationssvårigheter kan grunna sig i elevens barn-
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dom och även livserfarenheterna dem har bakom sig när eleverna kommer till skolan. 
Det kan även handla om att eleverna är omoget eller väldigt känsligt. Därför har lä-
rarna en viktig roll i skolan att först och främst att skapa en vardagssituation som då 
ger eleverna med koncentrationssvårigheter möjligheter att få utvecklas utifrån sina 
egna förutsättningar. Elevernas positiva sidor skall få en möjlighet att komma till ut-
tryck. Alla elevers olikheter skall ses som en tillgång hävdar forskarna och lärarnas 
kompetens skall då vara länkad till en förmåga så att lärarna skall kunna anpassa sin 
undervisning till alla elevers förutsättningar.  Inom elevers inlärning så är motivatio-
nen en stor del för dessa elever så att man kan utifrån deras motivation planera ar-
betssättet så att arbetet underlättas för eleven. Arbetslaget ska samarbeta med övriga 
kollegor och även elevens hem då detta blir till en fördel för eleven i sin utveckling. 
Det samarbete som görs är för att eleven skall få en struktur och ett stöd inom det 
som sker i skolan. Att ta till olika hjälpmedel för eleven är en viktig faktor som främ-
jar elevens lärande, delaktighet i skolans aktiviteter och i undervisningen anser fors-
karna. 
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3   Metod 
 
Vi inledde arbetet med att ta del av undersökningar kring ämnet koncentrationsvå-
righeter. Vi har även valt att genomföra intervjuer med lärare på olika skolor för att få 
en inblick och förståelse för deras upplevelser kring koncentrationsvårigheter, samt 
hur de arbetar med detta. Här kommer ni att få ta del av den metod vi valt att använ-
da för arbetet och undersökningen, samt reliabilitet och validitet. 
  

3.1     Forskningsstrategi 
 
Vi har valt det kvalitativa sättet att skriva rapport utifrån Stukat (2005) och Dens-
combe (2009). Författarna beskriver den kvalitativa metoden på så sätt att man även 
vill tolka de resultat som framkommer i studien. Genom kvalitativa metoder tar fors-
kare del av människors åsikter och kan få en djupare förståelse på olika fenomen. Det 
kvalitativa synsättet handlar om förståelse för resultatet som framkommer och inte 
om att dra allmänna slutsatser, förklara eller att förutsäga något. Vårt arbete startade 
med inläsning av litteratur för att få ett bra underlag till vår undersökning. Sedan 
diskuterade vi fram frågor till intervjuerna. Vi skrev även ihop ett missiv brev. 
 
Innan vi genomförde intervjuerna valde vi att pröva våra frågeställningar på studie-
kamrater samt lärare verksamma på grundskolan för att se hur de uppfattade våra 
frågor, om de var relevanta i förhållande till syfte. Men även för att få fler synpunkter 
och idéer. Stukát (2005) påpekar att det är viktigt att göra denna prövning för att se 
om frågorna fungerar på de individer som de är avsedda för. 
 
För att besvara våra frågeställningar i vår undersökning intervjuade vi åtta stycken 
lärare. Vi vill få reda på deras syn och kunskaper kring elever med koncentrationssvå-
righeter och hur de arbetar med elever med koncentrationsvårigheter. Anledningen 
till valet av åtta intervjuer är att vi vill se och jämföra eventuella skillnader och likhe-
ter i svaren. 
  

3.2     Urval 
 
Vi valde samtliga informanter från fem skolor i samma kommun. Alla har olika lång 
erfarenhet och olika behörigheter. Samtliga lärare har minst 1-års erfarenhet ute i 
verksamheten och samtliga hade en högskoleutbildning. Av de åtta medverkande var 
sex kvinnor och två män. Vi sökte i vår undersökning utbildade lärare som hade erfa-
renhet av elever med koncentrationssvårigheter, det valet får vi stöd av från Dens-
combe (2009) som menar att ett subjektivt urval är att informanterna är handplock-
ade för arbetet. Denscombe (2009) skriver även att en liten storlek på urvalet är nå-
got som kännetecknar just en kvalitativ undersökning. Det val vi gjorde var att hand-
plocka urvalet för vår undersökning för att få mer värdefull information kring ämnet. 
Tabell, Intervjuade lärare. kön, antal år i yrket, undervisnings klass. 
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Informant Kön Antal år i  

Yrket 
Undervisar i  
årsklass 

1 Kvinna 15 År – 3 
2 Man 9 År – 1-2 
3 Kvinna 11 År – 2 
4 Man 6 År – 1 
5 Kvinna 17 År – 2-3 
6 Kvinna 4 År – 2 
7 Kvinna 10 År – 1-3 
8 Kvinna 9 År – 2-3 

 

3.3     Datainsamlingsmetoder 
 
Vi började vårt arbete med att samla fakta och läsa litteratur inom vårt valda ämne. 
Vi valde att göra en semistrukturerad intervjumetod eftersom Denscombe (2009) 
menar att det är en intervju där frågorna är strukturerade i ordning innan frågesam-
talet. Bjørndal (2007) anser att det kan vara negativt med intervjumetoden, detta på 
grund av att det är viktigt att frågorna till samtalet är av god kvalité. Författaren skri-
ver även att intervju är ett bra sätt eftersom det är ett fungerande alternativ att ta del 
av andra personers åsikter och tankar. 
 
För att forska i denna studie har vi valt att intervjua olika lärare. Dessa intervjuer 
kommer vi att delge er i denna studie. Vi valde att använda oss av intervjuer eftersom 
vi anser att det är ett bra sätt att få ta del av lärarnas synpunkter och uppfattningar 
om bemötandet kring koncentrationssvårigheter. Genom intervjuerna kunde vi ställa 
de frågor vi ville för att få svar på vår frågeställning i arbetet. Det gav oss även tillfälle 
att genom följdfrågor få tydligare och detaljerade svar. Stukát (2005) skriver att in-
tervjufrågor skall vara lättförståliga och inte ledande eller värdeladdade. För att få 
mer utvecklade svar behövs följdfrågor till hjälp. Detta tog vi hänsyn till när vi formu-
lerade frågorna. Denscombe (2009) anser att intervju är ett bra sätt att samla detalje-
rad information på eftersom intervjuledaren lätt kan läsa av de medverkande. Förfat-
taren påvisar även betydelsen av att vara neutral inför de intervjuade och svaren för 
att inte göra dem obekväma i situationen. Vi valde att göra intervjuerna tillsammans 
med lärarna ute på de olika skolorna där de arbetar. Detta för vi anser att det var det 
lämpligaste sättet. Tillsammans med de olika informanterna bestämde vi oss för att 
sitta avskilt för att i lugn och ro utföra intervjuerna. Under varje intervju var vi båda 
delaktiga och förde anteckningar och lyssnade. Ett sätt som Bjørndal (2007) pekar på 
som mycket användbart. Till vår hjälp hade vi även en diktafon för ljudupptagning 
detta för att senare göra en återkoppling och avlyssning för att få ut så mycket som 
möjligt av våra intervjuer. Bjørndal (2007) skriver att ljudinspelning är ett bra alter-
nativ att använda som hjälpmedel i ett samtal eller en intervju. 
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3.4     Databearbetning och analysmetod 
 
Materialet från intervjuerna omarbetade vi i olika steg. Vi började med att lyssna ige-
nom våra intervjuer för att transkribera de till text. Därefter sorterade vi tillsammans 
svaren utifrån teman för att se resultatet på ett tydligt sätt och gjorde en samman-
ställning av det insamlade materialet. Genom att jämföra svaren från intervjuerna 
kunde vi utifrån detta skilja på likheter och skillnader i lärarnas svar. Vi har noggrant 
arbetat med materialet såsom vetenskapsrådet (2011) menar och skriver att det är bra 
att kritiskt undersöka materialet och vara reflekterande medveten om att felkällor 
kan förekomma. Dock kan intervjuledarna aldrig vara säkra på att det informanterna 
säger är sant. 
 

3.5    Reliabilitet och validitet 
 
Reliabiliteten i vår studie handlar om hur tillförlig mätinstrumenten är. Det vill säga 
om mätinstrumentet visar på samma resultat upprepande gånger har reliabilitet 
uppnåtts enligt Denscombe, (2009) och Stukát (2005). I en kvalitativ studie inklude-
ras forskarens roll och tolkning i undersökningen. Denscombe (2009) menar att det-
ta får följder för reliabiliteten och skriver att reliabiliteten ska kunna vara så väl 
genomförd att en annan forskare ska kunna genomföra undersökningen och få sam-
ma resultat. För att detta ska vara möjligt måste undersökningen tydligt framföra 
syftet, samt teorin bakom tillvägagångssättet. Stukat (2005) skriver även att det är 
viktigt att inte feltolka svaren i intervjuer. Detta är något vi har försökt följa i vår un-
dersökning. Genom att ställa följdfrågor och försökt förtydliga hur vi uppfattar in-
formanternas svar i intervjuerna. 
 
Denscombe (2009) skriver att validiteten handlar om hur mätinstrumentet mäter det 
som ska mätas. Mätinstrumentet i vår undersökning är intervjufrågor. Stukat (2005) 
menar att validitet innebär att data ska återge verkligheten men även täcka under-
sökningens forskningsfrågor. Vårt syfte med följdfrågor under intervjuerna var att 
upphäva effekten av att förstärka validiteten. Stukát (2005) beskriver olika felkällor 
som kan minska validiteten i en undersökning. Han menar att vi som forskare inte 
alltid kan veta om informanterna svarar ärligt på frågorna. 
 

3.6    Etiskt ställningstagande 
 
Stukat (2005) menar att det är viktigt att ta hänsyn till personernas anonymitet och 
att det är viktigt att förklara studiens syfte för de medverkande. Detta är något veten-
skapsrådet (2011) anser är viktigt för att skydda personer som deltar i studien. 
 
Vetenskapsrådet (2011) behandlar olika etiska krav som skall uppfyllas för forskning 
inom det samhällsvetenskapliga samt humanistiska området. Ett av kraven är att vi 
som forskare är skyldiga att informera deltagarna om deras uppgift i projektet. Detta 
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gjorde vi genom att först kontakta de berörda lärare genom att de fick ta del av ett 
missiv brev som beskrev vårt forskningssyfte samt deltagarnas roll i undersökningen. 
Vi informerade även informanterna om att det endast var vi som skulle lyssna och ta 
del av det inspelade materialet samt våra anteckningar. Informationen kommer inte 
att användas för annat bruk än för vårt forskningsändamål.  
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4    Resultat 
 
I resultatdelen kommer vi att presentera resultaten utifrån insamlad data. Som vi 
tidigare nämnt har vi intervjuat åtta stycken lärare. Vi redovisar utifrån våra intervju-
er i löpande text. 
  

4.1    Sammanställning av intervjuer 
 
Informanternas olika uppfattningar om koncentrationssvårigheter har delats in un-
der rubriker som har namngetts utifrån teman. De lärare vi har intervjuat har olika 
lång erfarenhet inom yrket. 
 

4.1.1     koncentrationssvårighet. 
 
Samtliga av informanterna anser att föreställningen om koncentrationssvårigheter är 
att elever har svårt att hitta ro i klassrummet, även svårigheter med att sitta stilla. 
Lärarna menar att de eleverna har svårt att fokusera på uppgifterna och fullfölja dem. 
Några av lärarna berättar att eleverna har svårt att koppla bort intryck runt omkring 
dem. 
 
En lärare anser att koncentrationsvårighet är grund till något annat, och påpekar att 
det ofta kan bakomligga en diagnos hos den eleven.  
 

”Märker jag att eleven har kontinuerliga problem med koncentrationen 
kanske vi ska ta och funder över vad det är, och hur vi kan hjälpa eleven. 
Det är oftast ett annat problem bakom koncentrationsvårigheten”.  

 
 
Några av informanterna tillägger att det kan finnas olika anledningar till varför en del 
elever får koncentrationsvårigheter och nämner hemmet som en del av orsaken. Det 
kan vara roliga saker som skall hända eller tråkiga som ligger och stör. De primära 
och sekundära förhållandena måste stämma in menar en lärare. Två lärare nämner 
även att uppgifterna som tilldelas kanske inte intresserar, eller inte är tillräckligt ut-
manade.  
 
Samtliga lärare anser att alla elever mer eller mindre har någon gång svårt att kon-
centrera sig. Elever med koncentrationssvårigheter upplever samtliga lärare att de 
har cirka tre stycken elever eller fler i sin klass med svårigheten. Informanterna be-
rättar att de eleverna som oftast visar koncentrationsvårigheter är diagnostiserande, 
och är i behov av stöd av olika hjälpmedel och resurser. 
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4.1.2    Arbetssituation 

 
Samtliga lärare berättar att de ofta känner att de inte räcker till i klassrummet. De 
känner sig hjälplösa och otillräckliga då tiden inte räcker till för alla elever.  
 

”Det är tråkigt att säga, men det är för många elever. Jag önskar jag hade 
tre personer av mig, med åtta armar och åtta munnar så jag räcker till” 
 

Några nämner att de får hjälp av speciallärare och fritidspersonal som går in i klass-
rummet för att hjälpa till, men betonar att det inte räcker. Samtliga lärare berättar att 
de tycker att arbetssituationen i vissa stunder är ohållbar och att de inte kan stötta 
alla elever så mycket som skulle behövas. 
   

4.1.3     Hemmet 

Flera av lärarna berättar att det är viktigt att hitta mönster och struktur som fungerar 
för eleverna. Det är viktigt att ha ett bra samarbete med hemmet samt övriga perso-
nal på skolan. De berättar att det är bra om alla parterna kan vara ett team som job-
bar lika, både hemma och i skolan. Detta för att ge eleven ett bra stöd och en trygghet 
i vardagen som motverkar jobbiga situationer för eleven.  

 
Några av lärarna berättar att föräldrar oftast sitter inne på viktig information när det 
gäller deras barn. 
 

”Ofta hittar föräldrar på koncentrationstips i hemmet för barnen, och dessa 
tips kan vara bra att använda även i skolan. Det kan till exempel vara att lyssna 
på musik”. 
  
”De vet hur barnet fungerar i olika situationer och hur de skall jobba med dem 
för att ”underlätta vardagen, dessa tips och idéer är bra för oss lärare att få ta 
del av så att vi kan samarbeta och göra det bästa för eleven” 
 

4.1.4     Arbetslagen 
 
Några pratar om hur viktigt arbetslaget är. De flesta lärare anser att när det gäller 
barn med koncentrationssvårigheter är det viktigt att alla lärare inom arbetslaget är 
informerade om vad som är bäst för eleven. De berättar att ibland är det viktigt att 
alla skall agera på samma sätt när det uppstår olika situationer som till exempel i 
klassrummet men även ute på skolgården. Några informanter sa även att det är vik-
tigt att delge övrig personal som fritidspedagoger eller vikarier vad som gäller för att 
underlätta så mycket som möjligt för den berörda eleven.  
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”saker kan uppstå och är personalen som finns tillgänglig inte informerade om 
hur de skall hantera de olika situationerna kan det bli värre”.  
 
”Att delge de andra lärarna i arbetslaget om hur eleven fungerar i olika klass-
rumssituationer är värdefull information. Vi jobbar åt samma håll och vill veta 
vad som fungerar bra för eleverna”. 

 

Planeringstid finns men inte för att planera för varje barn individuellt utan då mer för 
hela klassen. Övervägande ville alla informanter ha mer tid för att planera mer indi-
vidanpassat för dessa elever. De berättade även att de önskar att det finns mer tid till 
planering tillsammans med speciallärare och föräldrar.  

 
När det gällde planeringen i klassrummet talade lärarna om att möta och se behov. 
De berättade att det var viktigt att anpassa möblering och sittplatser. De berättade 
även att det var viktigt att läromedel och material fanns lättillgängligt. 
 

4.1.5   Elevinflytande 
 
Många berättade även att det var viktigt för en del elever att få bestämda platser i 
klassrummet. En del av lärarna ansåg att eleven själv kunde få välja medan några an-
såg att det var bra att placera eleven på en lugnare plats nära läraren för att få en bra 
kontakt.  
 
Sex lärare berättade att det var viktigt med att ge enkla instruktioner och genom-
gångar, de ansåg att genomgångarna skulle vara korta. Lärarna pratade också om 
vikten av att använda sig av det vidgade textbegreppet för att nå alla elever. Med hjälp 
av olika användbara material så som bilder, musik, filmer, datorer anser de att elever 
lättar kan ta till sig kunskapen då de kan använda hjälpmedel som passar deras lä-
rande. Några lärare berättade att de använde sig av olika färger på exempelvis sche-
mat för att underlätta för eleven att se vad som ska hända under dagen. Att skriva på 
tavlan och se till att ha en struktur som de kan hålla sig till. Talet var viktigt ansåg 
samtliga lärare, att tala med ett språk så att eleverna förstår och tala lugnt och tydligt. 
De nämnde att det var bra att inte använda för svåra ord, men att inte glömma bort 
att utmana dem också.  
 
Samtliga lärare berättade att det är bra att i arbetet med att utveckla eleverna, ta reda 
på vad eleverna tycker och känner. Vilka regler och förhållningsätt som ska användas 
i klassrummet och mot varandra. För att ta reda på det berättade lärarna att det går 
att ha klassråd och olika röstningsmetoder. Genom att göra detta menade lärarna att 
de bättre kunde veta när de ville ha lugn och ro, eller musik på. Eller vilka lektioner 
det var bra att ha bestämda platser på och vilka de kunde få sätta sig på fria platser. 
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En lärare betonade vikten av att ha ögonkontakt med eleverna när hen pratar med 
dem.  Detta för att bland annat se att eleverna uppfattar vad som sägs. 
Rutiner var en annan sak som de ansåg var viktigt. En lärare berättade att de hämta-
de in en elev innan rasten var slut för att hen i lugn och ro skulle få förbereda sig inför 
lektion och kommande uppgift.  
 

4.1.6    Förhållningsätt 
 
Ett positivt förhållningsätt pratade några av lärarna om. De lyfte fram att det var vik-
tigt att arbeta med elevernas starka sidor. För att eleverna ska hålla koncentrationen 
är det bra att utgå från deras intresse i uppgifterna samt att använda ett varierat ar-
betsätt och varierande uppgifter. Uppgifterna får gärna vara korta och av varierande 
svårighetsgrader. 
 

”Att motivera eleverna och få dem att förstå vad som skall göras är vik-
tigt”.  
 

Några av lärarna ansåg att eleverna kunde jobba med samma uppgifter fast på olika 
sätt. En av lärarna berättar att det inte är bra att bara köra gruppövningar eftersom 
en del behöver få sitta själva och tänka också. Samtidigt berättade en annan lärare att 
det var bra att använda sig av gruppövningar så att de fick ta del av varandras erfa-
renheter och kunskaper. 
 
Alla lärare påpekade att koncentrationsvårigheter kan visa sig olika hos olika barn. 
En del kan vara svåra att få kontakt med och är väldigt upp i varv, medan vissa elever 
är väldigt lugna och har svårt att komma igång. För att inte tjata för mycket på ele-
verna kan det vara bra att hitta flera sätt att motivera dem och det menade lärarna 
kunde vara olika för varje gång. Det gällde att hitta det tillvägagångssätt som passade 
just den eleven vid just det tillfället. Några berättade att det är bra att möta eleverna 
och förstå deras behov. De hade bland tillgång till att elever kunde få lyssna på musik, 
eller använda sig av hörselskydd för att koncentrera sig. Samtliga lärare ansåg att det 
var viktigt att reflektera över metoder, och fungerade inte en metod var de tvungna 
att hitta en annan.   
 

4.1.7   Individanpassat 
 
Åtgärdsprogram och den individuella utvecklingsplanen (IUP) pratade fem av lärarna 
om och berättade att med hjälp av dessa dokumentationer kunde de se var eleven låg 
utifrån mål och om de uppnåtts. Men även se hur de skall jobba för att förändra eller 
förbättra situationer för eleverna.  

 
”Med hjälp av att dokumentera eleven och se eventuella störningsmo-
ment eller signaler kan vi lärare hjälpa till och förhindra, stötta upp och 
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hjälpa eleven att ta sig förbi störningsmomenten och svårigheterna. Och 
på så sätt får eleven det lättare att jobba vidare med eventuell uppgift.” 
 

Några lärare påpekar att det är viktigt att undvika situationer som leder till konflikter 
med eleverna. Då är det bra att ha olika alternativ för att möta eleverna. Flera av lä-
rarna berättade att de ansåg det var viktigt att inte vara för stillasittande, utan att det 
var bra att ha olika lektioner med rörelse och lek. Alla lärarna berättade att det var 
viktiga att få ”känna” och ”uppleva”. Några av lärarna hänvisade till läroplanen Lgr 11 
(2011) och berättade att eleverna ska kunna växla mellan flera olika aktiviteter under 
dagen. De sa även att det är viktigt att ge utrymmen för elevernas egna planer, fantasi 
samt kreativitet i lek och lärande både inom- och utomhus. 
 

4.1.8    Klassrumsmiljö 
 
Två lärare berättar att det är skolans ansvar att se till att det finns rum för alla behov. 
Om det inte fungerar får lärarna göra det bästa möjliga av det som finns.  
 

”Även om det är svårt behövs det rum som elever kan få gå till för att få 
sitta ostört i ibland” 

 
En lärare nämner att den fysiska miljön inte alltid är det viktiga, utan det är att lärar-
na utmanar eleverna. Att det är en god stämning i klassrummet och att eleverna har 
arbetsuppgifter och lektioner som väcker intresse och ger kunskap. Alla lärare beskri-
ver vikten av att med hjälp av miljön i skolan ska elever kunna utvecklas både indivi-
duellt och genom samarbete med andra elever. Material och rum är viktigt för elever 
med olika behov för att de skall få möjligheter att utvecklas. 
 
Flera av lärarna betonade vikten av lugn och ro i klassrummet. De sa att det är viktigt 
med en lugn miljö och ett lugnt klassrum. Vidare ansåg de att många elever också 
ansåg det och att de hade sett resultat på att ett lugnt klassrum gav bättre arbetsro. 
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5   Resultatanalys och Diskussion 

5.1    Metoddiskussion  

 
Vi har valt intervjuformen på grund av att vi ansåg att den var mest lämpad för vårt 
arbete. Genom intervjuerna kunde vi ställa frågor men också ta del av informanternas 
åsikter. Precis som Denscombe (2009) skriver anser vi att intervju är ett bra sätt att 
samla information på. Intervjuerna vi utförde var utspridda bland kommunens olika 
skolor och på detta sätt tyckte vi att vi fick relevanta och breda svar på våra frågor. 
Intervjufrågorna vi hade förberett var ett antal nedskrivna men vi var även beredda 
på några följdfrågor utifrån de svar vi fick. Innan vi utförde intervjuerna hade vi upp-
lyst de medverkande vad arbetet skulle handla om. Om detta har påverkat vårt resul-
tat kan vi inte uttala oss om. Vi anser att det var en stor fördel att vi tillsammans del-
tog under intervjuerna. På detta sätt kunde vi båda ta till oss svaren och gemensamt 
reflektera över svaren. 
 

5.2    Resultatanalys 
 
I vårt resultat utifrån intervjuerna kan vi se att samtliga informanter anser att elever 
med koncentrationssvårigheter tar sig uttryck i att elever har svårt att fokusera på 
uppgifter samt svårt att sitta stilla. De anser att elever med koncentrationssvårigheter 
är elever som har svårigheter med att koppla bort olika intryck runt omkring. I alla 
klasser finns det ett flertal elever med koncentrationssvårigheter eller olika diagno-
ser.  
Lärarna i intervjuerna betonar att det kan finnas olika anledningar till varför en del 
elever får koncentrationsvårigheter och nämner hemmet som en del av orsaken. Det-
ta anser även Kadesjö (2001) och skriver att huvudsakliga orsaken till koncentra-
tionsvårigheter kan finnas i barnet uppväxt, samt att de biologiska faktorerna kan ha 
en stor roll inom detta område. Några av de intervjuade lärarna framhåller att det 
kan vara roliga saker som skall hända eller tråkiga som ligger och stör runt eleven. De 
primära och sekundära förhållandena måste stämma in. Några lärare nämner även 
att uppgifter och aktiviteter i skolan kanske inte är tillräkligt utmanande eller intres-
santa. I likhet med informanterna menar Kadesjö (2001) att koncentrationsvårighe-
ter kan orsaka problem med uppmärksamhet på olika områden och aktiviteter. Kade-
sjö (2001) skriver om att man oftast ser de överdrivet aktiva eleverna i klassrummet 
som har koncentrationssvårigheter men det finns även andra elever som inte utmär-
ker sig på det viset med koncentrationsvårigheter. Dessa elever är mer passiva och 
stillasittande i klassrummen och blir därför inte lika krävande som de elever som är 
impulsiva i sitt beteende. De flesta informanterna tar upp att deras upplevelser angå-
ende koncentrationssvårigheter är att eleverna inte kan sitta stilla och fokusera på sin 
uppgift.  
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Samtliga intervjuade lärare anser att med hjälp av miljön i skolan ska elever kunna 
utvecklas både individuellt och genom samarbete med andra elever. Skolmaterial och 
rum är viktigt för elever för att de ska kunna få möjligheter att utvecklas. Elevers pla-
cering ansågs också som viktigt att reflektera kring men om eleven skulle ha bestäm-
da platser eller inte gick informanternas tankar isär. Kadesjö (2001) menar att sko-
lans miljö har en stor påverkan på elever med koncentrationssvårigheter, detta kan 
gälla det material som finns i skolan samt hur miljön ser ut runtomkring eleven. För-
fattaren skriver att elevens placering i klassrummet kan ha en stor roll för elevers 
koncentration för arbetet. Några informanter betonar vikten av lugn och ro i klass-
rummet men även vikten av en lugn klassrumsmiljö. Det anser även Kadesjö (2001) 
som skriver att klassrummets miljö har en påverkan och kan få direkta konsekvenser 
för barn med koncentrationsvårigheter. För en lärare är det viktigt att fråga sig själv 
vad som finns i denna miljö som kan orsaka en splittring i koncentrationen men även 
se vad som främjar elevens koncentration menar författaren.  
 
När det gäller anpassningen för elever med koncentrationsvårigheter sker detta med 
hjälp av olika metoder. Undervisningen och aktiviteterna planeras av lärarna på ett 
sätt så att alla elevers behov och olikheter anpassas. Ögonkontakt, arbetsätt och sam-
arbete mellan hemmet och skolan är några saker som nämns i intervjuerna. 
Lärarna anser även att det är viktigt med ett positivt arbetsätt. Det var viktigt att ha 
ett varierat arbetsätt och fånga elevernas intressen. Lärarna i intervjuerna betonar 
vikten av att vara tydliga i instruktioner och situationer som kan uppstå. Lärarna 
framhöll även att det är väldigt viktigt med att ge eleverna en lätt instruktion inför 
genomgångar, samt att läraren kan ta till hjälp av olika material. Nilholm (2006) an-
ser att varje elevs olikheter skall vara en tillgång i klassrummet, samt att lärarnas 
kompetens skall vara länkad till en förmåga så att läraren kan inkludera alla elever i 
sin klassundervisning. De intervjuade lärarna betonar vikten av att möta och se varje 
elevs behov för att hitta tillvägagångssätt som passar just de eleverna.  
 
För att se hur lärarna kan jobba för att förändra och förbättra svåra situationer för 
eleverna, menar några lärare att det är bra att dokumentera och planera. Informan-
terna framhåller vikten av att hitta mönster och struktur som fungerar för eleven. 
Kadesjö (2001) skriver att det är viktigt som lärare att ta reda orsaken kring koncent-
rationsvårigheten och hur elever fungerar i klassrummet så att läraren därefter kan 
planera arbetsätt för att underlätta arbetet för eleven. Samtliga intervjuade lärare 
ansåg att det var viktigt att reflektera över metoder och fungerade inte en metod är de 
tvungna att hitta en annan. Samtliga informanter påpekade att alla elever är olika och 
koncentrationssvårigheter likaså. För att inte bli för tjatiga menade en del av 
informanterna att motivation var betydelsefullt i arbetet med eleverna och fånga 
deras intresse.  
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6   Diskussion 
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare upplever och bemöter elever med kon-
centrationsvårigheter. Vi vill även ta del av vilka tillvägagångssätt lärarna använder 
för elever med koncentrationssvårigheter i skolan. Efter intressanta intervjuer med 
lärare från olika skolor har vi fått tagit del av hur deras arbetsätt fungerar. Genom 
litteraturen har vi lärt oss mycket om hur dessa elever med koncentrationsvårigheter 
bör bemötas inom skolan och hur läraren kan underlätta elevens skolgång samt 
skolutveckling. 
         
Det som lärarna oftast upplever hos elever med koncentrationssvårigheter är att de 
flesta har i stor sett svårt med att sitta stilla samt lyssna och fokusera på den arbets-
uppgift de skall arbeta med ansåg informanterna. En viktig roll är att man utvecklar 
en ömsesidig förståelse för eleven. Vi anser att elever med koncentrationssvårigheter 
behöver en enklare och tydlig struktur på vad som skall göras. Om inte detta ges kan 
de okoncentrerade eleverna få svårigheter med att följa med i undervisningen. En 
konkret och strukturerad undervisning för eleverna med koncentrationssvårigheter 
gör det enklare för de eleverna att slappna av, eftersom det i sin tur läggs ned mer 
energi på skolarbetet. Kadesjö (2001) skriver att om det inte finns en bra struktur för 
elever med koncentrationssvårigheter i skolan kan detta leda till dåliga dagar för des-
sa elever. Med det menar forskaren att om det sker någon större förändring för eleven 
i skolan utöver vanliga rutinerna kan dessa elever få svårare att koncentrera sig. Även 
Ahlberg (2009) påstår att elevernas omgivning skall vara genomtänkt så att eleverna 
får en bra struktur i det som sker i skolan. När man ser på den struktur som gäller för 
eleven sa flera av informanterna att det är viktigt att ha ett bra samarbete med alla 
parter såsom elevens familj och övrig personal på skolan. Detta tycker vi hör ihop 
med det sociokulturella perspektivet. Vi menar att genom kommunikation utvecklas 
och lär vi. Flera informanter ansåg att det var vikigt att utgå från varje elev och hitta 
strategier tillsammans för att underlätta utvecklingen för eleven. Detta anser vi görs 
genom att samtala och lyssna på andra människor. 
 
En annan sak vi anser är viktigt, är att vara positiv och presentera uppgifter på ett 
positivt sätt. I samtycke med informanter anser vi att uppgifter kan vara för svåra och 
då kan elever få svårigheter med att hålla kvar koncentrationen. Det vi kan se från 
intervjuerna är att ingen av informanterna verkar träna på att arbeta koncentrerat 
med elever med koncentrationssvårigheter. Men flera av de intervjuade lärarna anser 
att det är bra att ta in lite rörelse och lek i klassrummet, så att det inte blir för långa 
stunder att sitta still och arbeta. Vi tror att det är bra att träna på att arbeta kortare 
stunder för att sedan öka till längre pass. Vi tror inte att det finns några enkla lös-
ningar som passar alla eleverna eftersom problematik och miljön skiftar från elev till 
elev. Alla elever har olika kapacitet och alla kan ges möjlighet till en bra start i skolan 
och livet och därmed bättre klara svårigheter i framtiden.  Vi tror också att genom att 
samtala och reflektera tillsammans med eleven om vad som gjorts skapar detta en 
god studieutveckling för eleven. Forskaren Juul (2005) skriver att elever med kon-
centrationssvårigheter har svårt att upprätthålla uppmärksamheten en längre tid, 
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dessa kan lätt bli avbrutna med intryck som stör deras koncentration. Vi har förstått 
genom litteraturen att forskarna anser att det är svårt för lärare i skolorna att använ-
da sig av samma metoder gång efter gång, utan att lärarna måste hitta den metod 
som passar just för den individen för varje specifikt tillfälle. Detta kunde vi även se 
att informanterna i intervjuerna höll med om. Kadesjö (2001) menar att lärarna ska 
planera aktiviteter så att de anpassas även till elever med koncentrationssvårigheter. 
Några av informanterna berättade att med hjälp av dokumentationer samt den indi-
viduella utvecklingsplanen går det att följa vart eleven ligger till. Genom att göra det-
ta vet lärarna hur de skall fortsätta jobba och förändra eller förbättra situationen för 
eleven. Vi anser själva att varje elev är unik med sina egna behov och egenskaper.  
 
Lärarnas roll är även att se till att det finns en bra skolmiljö för elever med koncentra-
tionssvårigheter. Miljön skall locka till lärande och material som fångar upp eleven 
utifrån de egna intressena. Efter mycket läsande i litteraturen angående barn med 
koncentrationssvårigheter anser vi att det är av stor vikt att alla lärare samt övrig per-
sonal inom skolorna och även de personer som finns i elevernas omgivning diskute-
rar vad som är viktigast för just den eleven. Detta för att elevens arbete samt skolut-
veckling skall utvecklas på en positiv nivå. Det är av stor vikt att lärarna samarbetar 
för att hittar det arbetssätt som passar bäst både lärarna och eleverna. I och med det-
ta får lärarna en lättare arbetssituation samt att eleven känner sig inkluderad i sko-
lans områden. För att detta skall fungera så krävs det en ökad kunskap och samarbete 
mellan personalen. Kadesjö (2001) påstår att skolans miljö både inom skolans väggar 
samt utanför har en påverkan för elever med koncentrationssvårigheter. I klassrum-
met blir eleven enklare störd och distraherat samtidigt som denne även kan störa de 
andra eleverna. Oordning på bänken kan vara en orsak till att eleven får dålig kon-
centration. Juul (2005) skriver att en stressande miljö kan ligga bakom beteendet 
med koncentrationssvårigheter. Ahlberg (2009) betonar också vikten utav hur klass-
rummen är anpassade för varje elev, här ingår även de materiella förutsättningarna 
som finns till för att främja elevers aktiviteter. Flera av informanterna betonade vik-
ten av att ha en lugn miljö i klasrummet, på detta sätt ansåg de att de hade sett bättre 
resultat angående elevens studier. 
 
Vi anser att många av informanternas metoder och förhållningsätt påverkar elevernas 
koncentrationsvårigheter som vi fått till oss under arbetet, har stärkt och utvecklat 
vår kunskap om att metoder måste anpassas efter individen. Vi hoppas kunna använ-
da oss av de många metoderna som de intervjuade informanterna berättat för att ut-
veckla och stärka eleverna. I vår teoretiska ram har vi kommit fram till att arbetet att 
utveckla samspelet i gruppen mellan eleverna är viktigt. Även att utveckla samarbetet 
mellan elev och lärare är av stor betydelse. Ögonkontakt, varierat arbetssätt och fånga 
elevernas intresse, samarbete med hemmet är några saker som nämns av informan-
terna som vi tagit till oss. I samhåll med informanterna anser vi även att det är viktigt 
med ett positivt arbetssätt. Under arbetets gång har vi förstått betydelsen av att inte 
lägga orsaken till koncentrationsvårigheterna på eleven utan istället se till vilka fakto-
rer som stör och påverkar elevens koncentration. Vi menar att det är bra att se och 
urskilja vilka sätt som inte ger koncentrationsvårigheter och hitta sätt som gynnar 
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elevens utveckling och lärande. Vi har förstått genom intervjuerna och litteraturen att 
det inte är så att alla metoder passar in på respektive svårighet hos eleven, utan att vi 
måste hitta just den metoden för varje specifik individ och tillfälle. Det som vi ansåg 
var en bra metod för elever med koncentrationssvårigheter var att en elev fick gå in 
tidigare i klassrummet innan rastens slut, informanten sa att denna metod fungerade 
bra för att få eleven att lugna ner sig innan lektionen och även få bli förberedd på vad 
som skulle ske i klassrummet efter rasten. Denna metod tänker vi ta med oss ut i vårt 
arbete då vi såg utifrån informanten att detta var en bra lösning, sen beror det också 
på hur denna lösning passar just för den eleven eftersom det finns en stor chans att vi 
stöter på olika elever med koncentrationssvårigheter i vårt kommande yrke. Vi anser 
att varje elev är unik med sina egna behov och förutsättningar. 
 

6.1    Vidare forskning 
 
Det som kan vara relevant och av intresse angående elever med koncentrationssvå-
righeter är att se om att dessa elever fortfarande får vara inkluderade i klassrummen 
om några år. Det vi såg utifrån intervjuerna är att eleverna är inkluderade i klassen 
och att de får ta till andra tillvägagångssätt och lösningar för att få arbetet som ska 
göras utfört. Angående våra intervjuer skulle vi ha tänk på att vi även kunde ha haft 
en enkät med i arbetet för att då kunna se hur de andra skolorna arbetar med kon-
centrationssvårigheter. Genom detta skulle vi då få en bredare syn inom fler skolor än 
dem skolor som besöktes angående våra intervjuer. Vi skulle kanske även ta till oss 
skolor i andra kommuner för att se om det skiljer sig utifrån olik kommuner. Det kan 
även vara intressant och undersöka om könen har någon betydelse angående kon-
centrationssvårigheter. Det skulle även vara intressant att får ta in vad elever känner 
och tycker om arbetet med koncentration. Men även hur eleverna uppfattar vad sko-
lans miljö har för påverkan för deras utveckling. 
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8   Bilagor   

8.1    Bilaga 1 

Intervjufrågor till lärare. 

 
• Hur många år har du arbetat? 

 
 

• Vad anser du koncentrationssvårigheter är? 
 

• Hur utmärker sig ett barn med koncentrationssvårigheter? 
 

• Hur många elever med koncentrationssvårigheter har du i klassen? 
 

• Hur ser din arbetssituation ut? 
 

• Vad är viktigt att tänka på under möten med barn som har koncentrationssvå-
righeter? 

 
• Vad anser du miljön har för betydelse i arbetet med koncentrationssvårighe-

ter? 
 
 
Följdfrågor. 
- Hur arbetar du och samspelar med barnet/barnen?  
- Jobbar ni på olika sätt för olika barn? 
- Finns det olika metoder i arbetet med koncentrationssvårigheter? 
-Finns det handledning/sammarbete? 

 
-Skulle du vilja tillägga något när det gäller ditt arbete med eleverna 
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8.2    Bilaga 2,  

Missivbrev 
 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som läser vår sista termin 
till lärare på Mälardalens högskola. Vi vill skriva vårt examensarbete om koncentra-
tionsvårigheter.  Vår önskan är att ni vill hjälpa oss i vårt arbete.  
 
Vi vill intervjua er och ta del av era tankar och åsikter om elever med koncentrations-
vårigheter. Informationen från intervjuerna kommer vi att redovisa i vårt examens-
arbete. Intervjuerna kommer vi att sammanställa med information från andra skolor 
inom Eskilstuna kommun. 
 
Vårt syfte med detta arbete är att undersöka hur lärare uppfattar och bemöter elever 
med koncentrationsvårigheter. Vi vill även ta del av vilka insatser och förutsättningar 
lärarna skapar för dessa barn. All information som vi får tillgång till kommer att han-
teras på ett sådant sätt att ingen lärare kommer att kunna igenkännas i arbetet. Och 
informationen kommer inte mer än att användas i forskningssyfte. Den intervjuade 
läraren deltar frivilligt och har när som rätt att avbryta intervjun. Vi räknar med att 
varje intervju tar ca en halvtimme. 
 
 Vi hoppas att ni vill hjälpa oss! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Elin Andersson 
073‐5052779 
Ean10004@student.mdh.se 
 
Lena‐Lee Niklasson 
070‐8132400 
Lnn09002@student.mdh.se 
 
Handledare från Mälardalens högskola är Margaret Obondo 
margaret.obonde@mdh.se 
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8.3   Bilaga 3 
 
Explicit 
 
Vi la upp vårt arbete tillsammans och fördelade uppgifterna mellan oss. Alla gånger vi 
jobbat med arbetet så har vi träffats tillsammans och skrivit. Vi har även någon gång 
suttit på kvällen och arbetat var för sig med det vi bestämt att göra under dagen då vi 
möttes. 
 
De utförda intervjuerna bestämde vi oss åt att vi bägge skulle vara närvarande på 
istället för att dela upp dessa. Det gjorde vi för att vi tyckte det var bättre med två 
stycken som lyssnar. Efter intervjuerna så kunde vi tillsammans sitta ned och disku-
tera samt analysera de svaren vi fick. 
 
Samarbetet mellan oss anser vi båda att det har flutit på bra utan problem, därför att 
vi fördelade arbetet så att bägge fick ta ett lika stort ansvar över detta arbete. 
 
Elin och Lena-Lee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


