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Sammanfattning 
 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka om lärare i två städer i Mellansverige upplever sig 

arbeta för delaktighet i undervisningen. Åtta lärare intervjuades gällande deras syn på bland annat 

koncentrationssvårigheter och delaktighet i grundskolan. 

Resultatet visade att delaktigheten hos elever med koncentrationssvårigheter var minimal på skola A. Tre 

av fyra lärare förespråkade en undervisningsform som gick ut på att elever med koncentrationssvårigheter 

arbetade enskilt utanför klassrummet. Endast en av de intervjuade lärarna på skola A bedrev en 

undervisning där alla elever inkluderas i klassrummet. Resultatet på skola B visade att alla fyra lärare 

arbetar på ett sådant sätt att eleverna blir delaktiga i undervisningen. Detta genom att så långt det är 

möjligt, placera alla elever tillsammans i klassrummet.  

 

Nyckelord: Barn med koncentrationssvårigheter, delaktighet, exkludering och inkludering. 

 

 

 



Innehållsförteckning 

 
Sammanfattning ..................................................................................................................................................  

Innehållsförteckning ............................................................................................................................................  

1. Inledning ........................................................................................................................................................ 1 

2. Syfte ............................................................................................................................................................... 1 

2.1 Frågeställningar ....................................................................................................................................... 1 

3. Teoretisk referensram samt bakgrund .......................................................................................................... 2 

3.1 Förklaring av grundläggande begrepp .................................................................................................... 2 

3.2 Historiskt perspektiv ............................................................................................................................... 3 

3.3 Specialundervisningens tillkomst ............................................................................................................ 3 

3.4 Koncentrationssvårigheter och dess innebörd ....................................................................................... 7 

3.4.1 Primära koncentrationssvårigheter……………………………………………………………………………………………7 

3.4.2 Sekundära koncentrationssvårighete.…………………………………………………………………………........ 7 

3.4.3 Koncentrationssvårigheter – bidragande faktorer……………………………………………………………………..8 

3.5 Delaktighetsbegreppets innebörd ........................................................................................................ 11 

3.6 Diagnos - Fördelar och nackdelar .......................................................................................................... 13 

3.6.1 Fördelar……………………………………………………………………………………………………………………………… 133 

3.6.2 Nackdelar ......................................................................................................................... 144 

3.7 Åtgärder och arbetsformer ................................................................................................................. 144 

4. Metod ......................................................................................................................................................... 375 

4.1 Genomförande urval ........................................................................................................................... 155 

4.2 Bortfall ................................................................................................................................... 17 

4.3 Etiskt förhållningssätt ............................................................................................................ 17 

4.4 Resultat urval ........................................................................................................................................ 17 

4.4.1 Skola A ................................................................................................................................ 17 

4.4.2 De utvalda lärarna från skola A .......................................................................................... 18 



4.4.3 Skola B ................................................................................................................................ 18 

4.4.4 De utvalda lärarna från skola B .......................................................................................... 18 

4.5 Bearbetning ........................................................................................................................................... 18 

5. Resultat ........................................................................................................................................................ 19 

5.1 Resultat intervjuer ................................................................................................................................. 19 

6. Analys och Diskussion ................................................................................................................................ 28 

6.1 Resultatdiskussion ................................................................................................................................. 28 

Delaktighetsbegreppets betydelse .............................................................................................. 28 

Koncentrationssvårigheternas befintlighet ................................................................................. 29 

Koncentrationssvårigheternas innebörd ..................................................................................... 30 

Lärarnas åtgärder ........................................................................................................................ 30 

Arbetsformer för elever med koncentrationssvårigheter........................................................... 31 

Optimal undervisning .................................................................................................................. 32 

Anpassad undervisning för delaktighet ....................................................................................... 33 

Resurstillgångar ........................................................................................................................... 34 

Användningen av utomhusaktivitet i undervisningen ................................................................ 34 

Kostens betydelse ....................................................................................................................... 35 

Vikten av idrott och rörelse ......................................................................................................... 35 

Placeringens betydelse ................................................................................................................ 36 

7. Metodiskussion …………………………………………………………………………………………………………………. 37  

7.1 Diskussion kring studiens syfte ............................................................................................................. 37 

7.2 Fortsatt forskning .................................................................................................................................. 38 

8. Referenser ................................................................................................................................................... 39 

8.1 Tryckta källor ......................................................................................................................................... 39 

8.2 Övriga källor .......................................................................................................................................... 42 

9. Bilaga 1 ............................................................................................................................................................  

9.1 Bilaga 2 ………………………………………………………………………………………………………….………………………………….….



1 

 

1. Inledning 
 

Vi är två studenter som studerar på lärarprogrammet vid högskolan i Gävle och som valt att fördjupa oss i 

området elever med koncentrationssvårigheter och dess delaktighet i undervisningen i grundskolan. Med 

tanke på litteraturen vi läst under kursen specialpedagogik A har vikten av delaktighet i den obligatoriska 

skolan inte gått att undvika. Under vår egen skolgång har vi själv upplevt en exkluderande undervisning 

genom bland annat långsamma grupper, det vill säga elever som hade svårigheter med ett ämne fick gå i en 

grupp där undervisningen var densamma men takten var långsammare. Det förekom alltså uteslutning av 

elever med koncentrationssvårigheter under vår skolgång i grundskolan. Därför är vi intresserade att ta 

reda på om någon förändring har skett, om lärare idag är bättre på att inkludera elever med 

koncentrationssvårigheter eller om exkludering fortfarande sker.  

Vi anser att det är viktigt att synliggöra ett eventuellt exkluderande av elever. Genom ett synliggörande kan 

vi som kommande lärare undvika att exkludering sker omedvetet. I vårt kommande yrkesliv som lärare 

kommer vi att möta barn med koncentrationssvårigheter. Med denna fördjupning hoppas vi kunna få en 

ökad kunskap om hur vi som kommande lärare på bästa sätt kan stötta elever med 

koncentrationssvårigheter pedagogiskt, utan att exkludera dem. Men även att denna kunskap skall nå ut till 

andra pedagoger som arbetar i skolan.   

2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera hur de intervjuade lärarna uttrycker att de arbetar med elever som har 

någon form av koncentrationssvårigheter på två skolor i två städer i Mellansverige, och om dessa elever 

genom de intervjuade lärarnas strategier och tankar ges möjlighet till ökad delaktighet i undervisningen.  

2.1 Frågeställningar  
 

 Vilka arbetsformer säger de intervjuade lärarna att de använder för elever med 

koncentrationssvårigheter? 

 Anser de intervjuade lärarna att de strukturerar undervisningen så att elever med 

koncentrationssvårigheter ges möjligheten att bli delaktiga i undervisningen?   

 Tycker de intervjuade lärarna att frukost/lunch har någon betydelse för elever med 

koncentrationssvårigheter?  

 Bedömer de intervjuade lärarna att fysisk aktivitet påverkar elever med koncentrationssvårigheter 

positivt? 

 Anser de intervjuade lärarna att klassrumsmiljön har en betydande roll och är en viktig faktor för 

elever med koncentrationssvårigheter?  



2 

 

3. Bakgrund och teoretiskt ramverk för studien 
Nedan ges definitioner och en kortfattad presentation kring några begrepp som anses ha avgörande 

betydelse för kommande teoretiska redogörelse. Sedan presenteras relevant teori för studien, vi utgår från 

ett historiskt perspektiv och följer områdets utveckling fram till de idag aktuella teorierna. 

3.1 Förklaring av grundläggande begrepp 
Följande begrepp anses vara av speciellt stor betydelse för studien. 

Delaktighet 

Ett sätt att förklara delaktighet fångas in i definitionen: ”vara delaktig i få del av, njuta av, åtnjuta, (få) vara 

med om; ha (an)del i; ta verksam del i, (ha att) göra med; ha (med)ansvar för.”(Svenska SynonymOrdboken 

1992 s.121)  

Svensk ordbok A-L beskriver delaktighet enligt följande: ”delaktig, som medverkar i någonting. Delaktighet, 

aktiv medverkan.” (Institutionen för Svenska Språket 2009 s.511)   

Vår egen definition av begreppet delaktighet är att alla elever oavsett problematik eller olikheter alltid skall 

behandlas lika och därmed ha samma rättigheter. En utförligare diskussion kring delaktighetsbegreppet 

förs under rubriken 3.4 Delaktighetsbegreppets innebörd. 

Inkludering 

”Inkludering betraktas som en process som syftar till att möta alla elevers olika behov genom att öka 

tillgängligheten till lärande, kultur och samhälle samt minska exkludering i utbildningen.” 

(Specialpedagogiska myndigheten 2009 s.20)   

Inkludering ligger för oss väldigt nära begreppet delaktighet. Men även att elever oavsett svårigheter skall 

ha chans att gå i den vanliga skolan. Detta kan betyda att särskolan är placerad i den vanliga skolan och inte 

separat.   

Exkludering 

En undervisning som är exkluderande innebär till skillnad från inkluderande att elever avlägsnas från den 

reguljära undervisningen utanför klassrummet. Följande formulering går att läsa angående begreppet 

exkludera: ”ta bort (från) viss grupp (SYN utesluta)” (Göteborgs universitet. Institutionen för 

språkvetenskaplig databehandling 1988 s.278). 

Exkludering uppfattar vi som Svenska Ordboken formulerat begreppet, att elever tas från den ordinarie 

klassen och placeras utanför.  

Koncentration 

Nationalencyklopedin förklarar koncentration enligt följande:  

Inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss 

aktivitet. I skolan kan det t.ex. vara fråga om att kunna koncentrera sig på vad läraren säger och 
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ignorera ljudet från musiksalen, eller att kunna läsa en text uppmärksamt och koncentrera sig på 

innehållet utan att låta tankarna glida i väg åt olika håll (Statens kulturråd 1993, s.227). 

Nationalencyklopedin skriver följande angående koncentrationssvårigheter: ”Hos barn med 

inlärningsproblem i skolan finner man ofta koncentrationssvårigheter.” (Statens kulturråd 1993, s.227).  

För oss betyder koncentration att elever bland annat kan fokusera på en uppgift under en längre tid utan 

att tappa koncentrationen för minsta distraktion.   

3.2 Historiskt perspektiv 
Den svenska folkskolan instiftades 1842 och är ungefär 150 år gammal (Hjörne & Säljö 2008). ”Diskussionen 

om folkbildningens innehåll och omfattning fördes under hela 1800-talet, inte minst i samband med 1842 

års beslut om kommunernas skyldighet att inrätta fasta skolor.” (Hjörne & Säljö 2008 s.33). När skolan 

skulle öppnas för alla barn och ungdomar fanns det redan mycket tydliga förväntningar på hur 

undervisningen skulle se ut och hur elever och lärare skulle bete sig (Hjörne & Säljö 2008).   

”Lektionen, proven, agan, den religiösa indoktrineringen, auktoritetsförhållanden, fråga-svars-mönster i 

klassrummet, föreställningar om lärande och mycket mer var etablerade.” (Hjörne & Säljö 2008 s.13). 

Vidare står också att den elev som inte kunde leva upp till dessa olika förväntningar på hur eleverna skulle 

bete sig fick inte vara kvar på skolan utan sparkades ut. Denna utsparkning från realskolan var möjlig ända 

fram till cirka 1970 (Hjörne & Säljö 2008). Det ansågs att eleverna skulle vara sju till nio år gamla när de 

började skolan. Skolans längd var inte bestämd då det blev för dyrt för en del familjer. Den nya folkskolan 

hade som primär uppgift att förbereda barnen för konfirmation. Folkskolan var inte obligatorisk under 

denna period utan blev det först 1882. Tidigare var det föräldrarnas plikt att se till att deras barn kunde läsa 

och skriva. Det är inte förrän 1878 som den första motsvarigheten till vår tids läroplaner kom till (Uppsala 

universitet. Pedagogiska institutionen 1992). Folkskolans framkomst uppstod som ett komplement till 

hemundervisningen och inte som en primär undervisningsplats (Richardson 2004). Med denna nya 

folkskola kom en rad nya grupper till skolan. Dessa var barn till bönder, statare, industriarbetare, 

hantverkare, arbetslösa, tjänstefolk och olika marginaliserade minoriteter. Dessa barn kom från hem där 

deras egna föräldrar inte hade någon form av erfarenhet av skolan. ”Men med en tilltagande 

industrialisering och urbanisering fanns det inte mycket att välja på vare sig för samhället eller för 

föräldrarna.” (Hjörne & Säljö 2008 s.14). I och med skolplikten gick nu eleverna i skolan om dagarna och 

därför behövde inte de som arbetade inom industrin se efter sina barn hela dagarna utan kunde jobba i 

stället (Hjörne & Säljö 2008).  

3.3 Specialundervisningens tillkomst  
Det var inte obligatoriskt för eleverna att läsa en hel kurs. Istället kunde de utgå från en så kallad 

minimikurs. Minimikurs innebar att eleverna hade undervisning inom kristendomskunskap, läsning, 

skrivning, räkning och kyrkosång. Denna minimikurs ansågs bra för mindre begåvade elever men även för 

de fattigaste familjerna. Det är ur denna minimikurs som specialundervisningen kommit fram. Kursen gav 

eleverna den kunskap som då tycktes vara viktigast (Uppsala universitet. Pedagogiska institutionen 1992). 

”erforderlig fattningsgåva” moralisk fostran för att lära sig följa överhetens bud, veta sin plats i samhället 

och vara nöjd med sin lott.” (Uppsala universitet. Pedagogiska institutionen 1992 s.18). ”Dessa var avsedda 

för barn vars intellektuella förutsättningar inte räckte till för att klara av skolgången eller som på grund av 

fattigdom hade svårigheter att infinna sig i skolan.” (Egelund, Haug & Persson 2006 s. 14). Det ansågs heller 
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inte speciellt viktigt att fortgå sin utbildning då uppgifterna i hemmet spelade en större roll. Klasserna 

delade inte in eleverna i varken årskurser eller klassavdelningar, därför ansåg folkskolestadgan att varje 

lärare som anställdes skulle ha kunskap inom växelundervisningsmetoden. Denna metod innebar att 

eleverna skulle delas in i nivåanpassade klasser i varje ämne. När eleverna inhämtat den kunskap som 

ansågs vara nödvändig fick de förflyttas upp på en högre klassnivå. I städerna kunde det finnas klasser som 

innehöll upp emot 150 elever i samma klassrum (Uppsala universitet. Pedagogiska institutionen 1992). 

Växelundervisningen omnämns även i boken Skolan förr och nu – 50 år av utveckling.  

Hjälpskolan uppkom ur lärarkårens eget intresse för att få högre status och förmåner för sitt yrke. 

Lärarkåren ansåg också att pengar måste satsas på folkskolan. På detta sätt kunde de ”finare” 

samhällsklasserna välja att låta sina egna barn gå där. Detta kunde lösas genom att placera de elever som 

var obegåvade i en så kallad hjälpskola. Därmed fick samhället bort de obegåvade barnen i från folkskolan. 

Vilket ökade statusen för både elever samt lärare (Uppsala universitet. Pedagogiska institutionen 1992).   

Elever som ansågs obegåvade skulle bli mindre stimulerade av att arbeta med mer begåvade elever. Dessa 

elever skulle dra ned stimulansen för de begåvade eleverna i klassrummet. Genom att påstå att lärarna som 

handskades med efterblivna barn skulle ha högre utbildning, bättre arbetsmiljö, högre lön och vissa 

talanger kunde statusen på folkskolläraryrket förbättras. Begreppet hjälpklasser importerades från Tyskland 

och etablerades snabbt efter detta i Sverige (Ahlström 2011). 1878 hade folkskolan som mål att varje elev 

skulle gå i det som tidigare kallades för normalklasser. De barn som inte uppnådde målen plockades bort 

och benämndes som avvikande, det var dessa barn som fick gå i så kallade hjälpklasser eller fick 

kvarsittning. Kvarsittning innebar inte som i vår tid att eleven fick sitta kvar en timme efter skolan utan de 

fick gå om en årskurs. (Hjörne & Säljö 2008). I Göteborg 1871 fanns det något som liknar hjälpklass, men 

detta kallades för undervisning av ”blötsinnade barn”. Den vanliga skolan skulle befrias från dessa elever 

(Egelund et al. 2006).  

I början av 1900-talet föreslogs en form av ”intelligenstest” som användes för att avskilja de elever som inte 

ansågs kunna hålla det tempo som hölls i normala klasser. ”Användningen av test spred sig runt om i 

världen och de har spelat en betydelsefull roll under 1900-talet vad gäller synen på förutsättningar för att 

delta i undervisning.” (Hjörne & Säljö 2008 s.33). De som tränades att göra dessa intelligenstest var läkare 

och skolpsykologer. Dock menades det inte att det bara var intelligensmätningen som spelade roll, lärarens 

bedömning var också viktig och påverkade den slutliga bedömningen. Det skapades olika kategorier utifrån 

detta test som också kunde användas som förklaringar till de skolproblem som fanns. Dessa var bland annat 

idiot, halvidiot, psykiskt efterbliven, dum etcetera (Hjörne & Säljö 2008).  

Decennierna kring sekelskiftet diskuterades livligt huruvida ”de svaga och lågt begåvade” barnens 

närvaro i folkskolan skadade dess rykte. Från lärarhåll påpekades att dessa barn kunde verka 

hämmande på undervisningen och att de därmed kunde utgöra en belastning på de normala barnen 

(Persson 2007 s.17). 

Efter 1940 kom ett nytt begrepp som kallades ”skolmognadstestet”, där det undersöktes om elever var 

redo för skolan eller inte (Hjörne & Säljö 2008). Beträffande en av de undersökningar som gjordes efter 

andra världskriget av skolkommission 1946, ansågs det positivt att ha specialundervisning som en 

valmöjlighet istället för kvarsittningen (Persson 2007).   
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1948 föreslog skolkommissionen en sammanslagning av realskola och folkskola till en gemensam skola, 

kallad enhetsskolan. 1950 utarbetades en proposition till riksdagen som innebar en förlängning av 

skolplikten till nio år och att det skulle försöka läggas fram en s.k. enhetsskola som skulle anordnas i vissa 

skoldistrikt. Efter att ett särskilt utskott i någon mån justerat regeringens förslag accepterades detta av en 

så gott som samstämmig riksdag. Som skäl för denna skolreform anfördes främst ambitionen att öka den 

allmänna bildningsnivån. En annan aspekt av skolreformen var att ”demokratisera” skolväsendet som 

utfördes för att bland annat stärka utbildningsmöjligheter för tidigare eftersatta elevgrupper. Dessutom 

önskades det att den nya skolan skulle få en chans att så långt det var möjligt få en gemensam skola för alla 

barn (Richardson 2004).  

1962 fick Sverige sin första läroplan. Det var detta år som specialundervisningen tog sin form, detta kallades 

för särskild specialundervisning i ”klinikform”. Alla elever hade gemensam undervisning, men de elever som 

hade behov av särskild pedagogisk undervisning fick tillsammans eller individuellt gå ifrån ett par timmar 

för att få extra stöd. När Lgr69 kom gick man alltmer ifrån de så kallade hjälpklasserna till 

specialundervisning i klinikform. Detta fick namnet ”särskilt samordnat specialundervisning” (Marklund 

1984). I Lgr69 behandlas det på vilket sätt specialundervisning kunde anordnas. ”Specialundervisningen kan 

äga rum i den vanliga undervisningsgruppen, i mindre grupp eller individuellt. Specialundervisningen kan 

behöva förläggas till särskilt utrustad lokal. Elever med svårigheter i skolan bör så långt möjligt arbeta i sina 

vanliga klasser.” (Skolöverstyrelsen 1978 s.31). Det betonas också att den fysiska miljön i elevernas närhet 

kan behöva ändras. Tidigare ansågs eleven som problemet samt att det var den som behövde ändra på sig. I 

och med detta sågs inte eleven som ett problem längre utan det var nu skolans skyldighet att göra eleven 

med någon form av funktionshinder lika delaktig som andra elever. Det beskrivs också om så kallade 

”skoldaghem” och ”skolveckohem” och de hade som funktion att sättas in om eleven behövde en tillfällig 

ny fysisk miljö där andra arbetssätt och arbetsformer fanns tillgängliga. (Skolöverstyrelsen 1978). ”Eleven 

skall få den hjälp han behöver och i den arbetsmiljö som är mest lämpad för honom.” (Skolöverstyrelsen 

1978 s.30).  

1980 fick Sverige en ny läroplan. I avsnittet om Skolans mål går att läsa att alla elever oavsett kön, var de 

bodde, sociala och ekonomiska förhållanden skulle ha samma tillgång till utbildning i grundskolan 

(Utbildningsdepartementet 1980). I Skolans Mål står också: ”Barn är olika då de kommer till skolan. Skolan 

bör heller inte sträva efter att göra dem lika.” (Utbildningsdepartementet 1980 s.16). Till detta kan tilläggas: 

”Skolans insatser skall planeras och krav ställas utifrån varje barns aktuella förutsättningar.” 

(Utbildningsdepartementet 1980 s.16). I avsikt att försöka göra alla elever delaktiga skrevs det in att skolan 

skulle försöka motverka att elever skulle få svårigheter i sin inlärning. För att motverka detta skrevs 

följande in: ”Den måste därför utforma sitt innehåll, sitt arbetssätt och sin organisation så, att den smidigt 

kan anpassa sig till olika elevers individualitet.” (Utbildningsdepartementet 1980 s.53). Det står formulerat 

att om en elev får problem i sitt arbete borde det först undersökas om skolans sätt att arbeta kan ändras. 

Det påpekas att centralt när undervisningen planeras bör lärare försöka hitta ett sådant varierat arbetssätt 

som är möjligt (Utbildningsdepartementet 1980 s.54). ”The Reggio approach stresses the value and 

strengths of all learners and celebrates a breadth of learningstyles” (Runswick-Cole & Hodge 2009 s.201). 

Uttrycket: Särskild undervisningsgrupp var en skolform som innebar att elever plockades bort från den egna 

klassen och blev exkluderade. De elever som berördes av detta förlorade då kontakten till sina 

klasskamrater. Därför påpekas det att särskild undervisningsgrupp borde avgränsas till det ämne eller de 

ämnen där elevens svårigheter var synnerligen stora. Om det visade sig att en elev hade stora intellektuella 
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och fysiska handikapp kunde eleven få ha alla sina lektioner i särskild undervisningsgrupp, och även i 

enstaka fall också delta i fritidssysselsättningar och skolluncher tillsammans med den gruppen. Detta 

kallades för att en elev tillhörde ett skoldaghem eller i vissa fall skolveckohem vilket kunde anordnas på 

skolstyrelsens initiativ (Utbildningsdepartementet 1980).  

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Utbildningsdepartementet 1994 

s.6). Normer för en likvärdig utbildning innebär inte att det skall vara exakt samma utbildning överallt eller 

att skolans resurser skall fördelas exakt lika. Vidare skrivs det att undervisningen aldrig kan göras exakt lika 

för alla eftersom vissa elever kan ha svårt att nå målen av olika anledningar, därför bör det finnas olika 

vägar att nå målen (Utbildningsdepartementet 1994). Även står det att läraren skall: ”stimulera, handleda 

och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” (Utbildningsdepartementet 1994 s.12). Det finns ett 

avsnitt med riktlinjer där delaktighet i form av andra begrepp står i fokus. ”Alla som arbetar i skolan skall 

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också 

utanför den närmaste gruppen” (Utbildningsdepartementet 1994 s.13).  

I och med den nya läroplanen påpekas följande: 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser 

(Skolverket 2011 s.7).  

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” (Skolverket 2011 s.8). I samband 

med denna historiska genomgång från dåtid till nutid kan det vara värt att nämna FN:s barnkonvention. I 

den finns olika artiklar inskrivna som FN vill att alla länder skall ratificera och rätta sig efter. Artikel nummer 

två låter så här: ”Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.” (Skolverket 2011 

s.1).  

Det finns även en annan konvention som heter Salamancadeklarationen. Den handlar om principer, 

inriktning och praxis vid undervisning av elever med behov av särskilt stöd (Svenska Unescorådet 2006). I 

deklarationen finns följande att läsa:  

 

 Varje barn har en grundläggande rätt till undervisning och måste få en möjlighet att uppnå och bibehålla 
en acceptabel utbildningsnivå, 

 Varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov 

 Elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom en 
pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov 

 Ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa 
diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat samhälle och 
att åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom ger de flertalet barn en funktionsduglig utbildning 
och förbättrar kostnadseffektiviteten och – slutligen- hela utbildningssystemet (Svenska Unescorådet 
2006 s.11).  
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3.4 Koncentrationssvårigheter och dess innebörd 
För att kunna göra den här undersökningen skall vi förklara begreppet koncentrationssvårigheter och dess 

innebörd här nedan. Det finns olika typer av koncentrationssvårigheter, de delas in i primära och 

sekundära. 

3.4.1 Primära koncentrationssvårigheter 

De primära koncentrationssvårigheterna innebär att elever har problem med att fokusera på en uppgift, att 

de inte har möjlighet att stänga ute intryck från omgivningen och att göra färdigt en påbörjad uppgift. Den 

primära koncentrationssvårigheten är oftast medfödd eller så har problemet utvecklats under den tidiga 

barndomen. Den primära koncentrationssvårigheten innefattar ADHD och DAMP. En elev med denna typ av 

koncentrationssvårighet har ofta jobbigt i situationer som den inte finner motiverande. Svårigheten med 

att koncentrera sig visar sig även då det ställs krav på prestation. Eleverna har svårt att skilja ut primära och 

sekundära faktorer i en specifik situation. Dessa elever med koncentrationssvårigheter kan inte planera sitt 

arbete själv eftersom de styrs av impulsivitet. De har även svårt med att följa bestämda regler. Elever med 

koncentrationssvårigheter på en primär nivå har oftast svårigheter med en anpassad aktivitetsnivå. Men 

även motorik, perception, kognitiva funktioner och språket kan påverkas av koncentrationssvårigheterna 

(Kadesjö 2001).  

Ju fler människor ett sådant barn är tillsammans med desto svårare har det att avläsa situationen. 

Barnet kan inte förstå varför man grälar på det, och tar därmed heller inte åt sig. Det förstår inte att 

de andra barnen liksom det själv tycker illa om att bli retade. Därför hamnar många av de här barnen i 

konflikter som de inte kan se sitt eget bidrag till (Juul 2005 s.35).  

3.4.2 Sekundära koncentrationssvårigheter 

De sekundära koncentrationssvårigheterna kan vara situationsbundna, de visar sig endast under vissa 

förhållanden och situationer. Det kan till exempel uppstå då uppgiftens utformning inte stämmer överens 

med elevens förmåga att lösa den. De primära orsakerna kan även vara motoriska svårigheter så som 

balans och koordination, vilket kan leda till en sekundär koncentrationssvårighet. Det kan även vara så att 

”klumpighet”, till exempel att eleven råkar knuffa till någon annan kan leda till svårighet med att 

koncentrera sig. En påfrestande uppväxtmiljö kan bidra till sekundära koncentrationssvårigheter. (Kadesjö 

2001). ”Om föräldrarna har bråkat på morgonen, kan barn ha svårt att samla tankar och känslor, så att de 

kan koncentrera sig på skolarbetet under dagen.” (Olsson & Olsson 2007 s.15). Det kan även handla om att 

barnet har blivit kränkt i familjen eller att den upplevt något dramatiskt som ett olycksfall. Ofta kan 

flyktingbarn ha upplevt svåra händelser vilket kan leda till sekundära koncentrationssvårigheter (Kadesjö 

2001).  

Koncentrationssvårigheter kan ge svårigheter i det sociala samspelet med andra eftersom barnen ofta 

springer planlöst omkring och skapar då inte kontakt med andra (Olsson & Olsson 2007). När ett barn vuxit 

upp och blivit tonåring kommer cirka hälften av dem att få en betydande minskning av sina primära ADHD-

symtom. Koncentrationsförmågan kommer att öka och bli bättre, flaxande och känslan av rastlöshet 

kommer att minska. Dock, är det inte säkert att de sekundära koncentrationssvårigheterna kommer att 

avta, de kan finnas kvar mycket längre. Exempel på detta är låg självkänsla, ångest och 

depressionsbenägenhet. Skolmässigt är det ofta vanligt att elever med sekundära 

koncentrationssvårigheter har hamnat efter jämförelsevis med jämnåriga (Eriksson & Beckman 2004).       
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3.4.3 Koncentrationssvårigheter – bidragande faktorer 

Här nedan har vi valt att diskutera olika begrepp som vi anser vara viktiga för att främja koncentration. 

Dessa begrepp är återkommande i resultatet och även i diskussionen. Fler begrepp finns att behandla men 

som ett resultat av studiens begränsning i tid har inte utrymme funnits att behandla dessa, vi är dock 

övertygade om att de, för studien, relevanta begreppen har behandlats i tillräckligt stor utsträckning. 

Fysisk aktivitet i skolan 

Elever med koncentrationssvårigheter bör byta aktivitet genom att ha variation mellan stillasittande och 

mer fysiskt krävande uppgifter i sin skolgång. Långa arbetspass gör att elever med 

koncentrationssvårigheter får en känsla av att misslyckas på grund av att de oftast inte klarar av målen som 

är uppsatta för dagen. Oftast kan det vara omöjligt att åter igen ladda upp dessa barns ”batteri”. Korta 

arbetspass och pauser är en fördel för att elever med koncentrationssvårigheter skall klara av en hel dag i 

skolan (Axengrip & Axengrip 2004). Vi har gått från att vara aktiva varelser till ett samhälle där alldeles för 

många sitter stilla större delen av dagen (Hultgren 2001). ”Undersökningarna visar att ju mer fysiskt aktiv 

man är desto högre resultat erhöll man för fysisk förmåga, social förmåga och mental hälsa. Hälsorelaterad 

livskvalitet är alltså ett mått på en individs kognitiva, sociala, fysiska och emotionella funktioner” (Hultgren 

2001 s.8). Det är extremt viktigt att barnen får röra på sig ofta, då det kan hämma barnets utveckling 

psykiskt om de blir understimulerade. Det är inte bara under skoldagen som den fysiska aktiviteten är viktig 

för elevernas fortsatta lärande och utveckling utan även efter det att barnet kommit hem. Skolan har som 

uppgift att se till varje individs behov, därför är det viktigt att även föräldrarna ser till att deras barn rör på 

sig hemma. Något som även anses bra är barnens positiva upplevelser som de får av den fysiska aktiviteten 

som skolan erbjuder. I fall barnen får utöva fysisk aktivitet i hemmet desto mer underlättar det arbetet för 

skolan (Jagtøien, Hansen & Annerstedt 2002). Barn kan få väldigt mycket intryck genom synintryck och ljud, 

vilket kan skapa dåliga förutsättningar för att lyckas med olika slags uppgifter i skolan (Sandborgh-Holmdahl 

& Stening 1993).  

Vi skall kräva koncentration och uppmärksamhet. Det är viktigt att vi ger barnen både lugn och tid att 

lösa de olika uppgifterna i rörelsen och leken. När barnet har kontroll över sin uppmärksamhet är det 

liktydigt med att de kan koncentrera sig (Sandborgh-Holmdahl & Stening 1993 s.28).  

Olika träningsmoment som eleverna kan öva på för att träna koncentrationsförmågan genom till exempel 

rörelse kan bland annat vara att aktivt lyssna, minnas, känna samt att vara upptagen med en uppgift. 

Författarna skriver även här att vi inte är födda till att vara stillasittande utan bör vara aktiv i både skola och 

hemmet mer än en gång i veckan (Sandborgh-Holmdahl & Stening 1993). Fysisk aktivitet för med sig många 

positiva aspekter. Den förbättrar den allmänna cirkulationen, ökar blodflödet till hjärnan och ökar nivåerna 

av noradrenalin och endorfiner, som kan minska stress, förbättra humöret, få en lugnande effekt efter 

träning och kanske ge bättre prestation. Att ha fysisk aktivitet i skolan ger också sociala fördelar som kan 

leda till bättre akademiska resultat (Taras 2005a).     

Kostens betydelse för barn med koncentrationssvårigheter 

Hjärnan förbrukar mest energi till skillnad från övriga organ som vi har i kroppen. ”Den relativa 

energiförbrukningen hos hjärnan uppgår till ungefär 20 % av den totala energin som människan behöver. 

Hos barn är hjärnans energibehov relativt sett större, upp emot 70 %.” (Erlanson-Albertsson 2006 s.9). Vårt 

humör och temperament drabbas när vi inte får mat och vi kan gå från att vara på ett bra humör till att bli 

aggressiva om vi inte får mat i tid, då hjärnan är det organ som reagerar mest och starkast på hungern. 
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Särskilt barn kan bli stökiga och tappar lätt koncentrationen. Hungerkänslan frigör även adrenalin. Detta 

ökar blodcirkulationen och det är blodcirkulationen som i sig stimulerar vakenhet samt uppmärksamhet. I 

ett experiment som gjorts visar det sig att de elever som hoppar över frukosten på morgonen presterar 

sämre i skolan. Uppmärksamheten blev störd och minnet försämrades (Erlanson-Albertsson 2006). 1998 

gjordes det en undersökning av två grupper, ”Den ena gruppen hade ätit frukost, den andra inte. De som 

inte ätit frukost hade sämre minne i de utförda testerna än de som ätit frukost.” (Lind 2008 s.24). Senare 

skriver författaren att när gruppen som inte ätit frukost fick en så kallad glukosrik dryck så blev deras minne 

lika bra som den andra gruppen (Lind 2008).  

När elever får i sig en dålig frukost eller i värsta fall ingen frukost alls orkar de endast hålla humöret och 

koncentrationen uppe i någon timme. En del frukost innehåller alldeles för mycket socker vilket gör att 

blodsockernivån höjs. Detta är anledningen till att eleverna orkar följa med första timmen och inte för att 

de fått i sig en näringsrik frukost. Vissa gånger kan det hända att blodsockernivån till och med sjunker för 

lågt vilket kan orsaka trötthet, huvudvärk samt illamående. Här kan eleverna tappa koncentrationen på 

skolarbetet. Ett sätt att motarbeta att detta sker är att äta en bra frukost med långsamma kolhydrater då 

det håller blodsockernivån stabil i flera timmar. Äter eleverna istället långsamma kolhydrater främjar det 

både koncentrationen och inlärning ända fram till lunch (Svenska idrottsrörelsen 1992). Det har 

framkommit under olika studier att skolor som erbjuder barn frukost har högre andel närvarande barn än 

de skolor som inte erbjuder frukost. Resultaten på skolor där det erbjöds frukost till eleverna förde med sig 

att de fick bland annat bättre fysisk uthållighet, kreativitet, uppmärksamhet, minne och akademiska 

prestationer. Denna artikel fokuserar också på undersökningar gjorda i Kalifornien som visade att de elever 

som ätit frukost innan de kom till skolan presterade bättre vid prov, skrivningar och fick högre poäng (Taras 

2005b). I en annan artikel förespråkar forskare en näringsriktig och variationsrik kost för att lyckas bättre 

vid akademiskt skolarbete. Ett större intag av frukt, grönsaker och ett mindre intag av fett påpekar de leder 

till förbättrade studieresultat. Dessa forskare hänvisar i sin artikel till forskning som Taras och Rampersaud 

har gjort. De skriver att i fall elever äter en hälsosam frukost via ”skolfrukostprogram” påverkar detta 

skolprestationer positivt. Men det är inte bara frukost som är viktigt utan den totala kosten under hela 

dagen är viktig för positiva skolprestationer. Det skrivs även i studien att övervikt i samband med en 

obalanserad och dålig kost tillsammans med stillasittande aktiviteter och brist på fysisk aktivitet kan leda till 

dåliga studieresultat. Därför framhäver dessa forskare att skolor som har program som påpekar att det är 

viktigt med sunda matvanor och fysisk aktivitet kommer att lyckas bättre med att förebygga övervikt samt 

få bättre studieresultat bland elever (Florence, Asbridge & Veugelers 2008).     

Inomhusmiljöns betydelse i klassrummet 

Beroende på hur lokalen och miljön är utformad kommer detta i högsta grad föra med sig konsekvenser för 

barn med koncentrationssvårigheter. ”Detta blir uppenbart, inte minst för ett barn med 

koncentrationssvårigheter.” (Kadesjö 2001 s.184). Typiskt för alla elevers position i klassens sal är att de 

bland annat exponeras för mycket intryck från andra klasskamrater, men också att de får minimalt med 

egen tid för personlig uppmärksamhet från läraren i fråga. Detta leder till närmast lavinartade påfrestningar 

för en elev med koncentrationssvårigheter (Kadesjö 2001). ”När en barngrupp upplevs orolig borde man 

hellre än att direkt rikta uppmärksamheten på enskilda barn ställa sig frågan och analysera: ”Vad i miljön 

skapar splittring?” respektive ”Vad främjar koncentration?” (Kadesjö 2001 s.185). Alla barn har olika behov 

och på grund av detta skall skolan se till att det finns olika rum för olika slags inlärning. Det är även vanligt 

att skolan ofta har en ”läshörna” eller att en del av klassrummet är avskilt från resterande klassrum. På 
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detta sätt kan eleverna sitta för sig själv och genom detta få lättare att koncentrera sig. ”För att tillgodose 

de fysiskt centrerade barnens behov behöver allt material finnas framme så att barnen kan gå omkring 

känna på, se och välja de material de önskar använda sig av. Det här är den fysiska principens rum.” 

(Bergström 2001 s.111).  

Ett amerikanskt forskarpar skriver om två sorters uppmärksamhet, dessa är: riktad uppmärksamhet och 

spontan uppmärksamhet. Den spontana uppmärksamheten kräver koncentration. Den riktade 

uppmärksamheten användes vid till exempel skrivbordsarbete. Denna uppmärksamhet menar forskarna 

kräver mental energi. De menar att om elever skall kunna koncentrera sig på uppgifter använder de sig av 

en del av den energin för att kunna stänga ute bland annat ljud som stör (Olsson 1995). 

Tänk på hur det är att vistas i ett rum, där en fläkt hela tiden brummar. Så länge fläkten är på försöker 

vi stänga ljudet ute, till slut uppfattar vi det inte längre. Först när fläkten stängs av reagerar vi – vi 

upptäcker att ljudet är borta! Det gick åt mycket energi till att inte höra ljudet. När fläkten väl är 

avstängd återvänder energin och vi reagerar med lättnad (Olsson 1995 s.135). 

Den bullriga miljön är ett ämne som behandlas och som ofta kan uppstå i ett klassrum. Risken för 

hörselskador är minimal och blir på grund av detta inte det största problemet för elever och lärare under 

lektionstiden. Däremot gjordes det en undersökning bland ett antal elever för att få kunskap om vad som 

blir de största nackdelarna med denna bullriga miljö och vad som klassas som störande. Detta 

sammanfattades med att besvärsupplevelserna blev större när ljudnivån ökade. Även andras prat, 

stolsskrap, smällande bänklock och elever som oftast är uppe och går stör koncentrationen. Något som 

även påverkar eleverna är stressnivån som ökar (Kindenberg, Persson & Wallin 2006). ”Genom att hjälpa 

barnet att hålla ordning och reda i och på bänken kan man underlätta för det att rikta sin uppmärksamhet 

på uppgiften.” (Kadesjö 2001 s.185). ”en vanlig orsak till bullerproblem i skolan är att lokalerna i skolan ofta 

passar dåligt till dagens undervisningsformer. När skolorna byggdes dominerade fortfarande 

katederpedagogiken med läraren längst fram i klassrummet och eleverna i sina bänkar.” (Kindenberg et al. 

2006 s.126). Skolans rutiner ser annorlunda ut idag då eleverna rör sig och arbetar under andra 

förhållanden jämfört med förr (Kindenberg et al. 2006).  

Vandringen till lådan med material ger ännu tillfällen för att knuffa till någon på vägen eller för att 

inleda en diskussion med någon. Detta får förstås följder för det barn som har svårt att klara många 

valsituationer eller som lätt störs. Det är risk att förändringar som är bra för flertalet för kraftigt 

negativ inverkar på barn med svårigheter och gör arbetssituationen för läraren än mer krävande 

(Kadesjö 2001 s.186). 

”- Det finns inga mirakelkurer, understryker han. Men en god arbetsmiljö och ljudmiljö går att åstadkomma 

om undervisningen och aktiviteterna anpassas efter lokalernas förutsättningar och efter elevernas behov 

och möjligheter.” (Kindenberg et al. 2006 s.127). ”Barnets placering i klassrummet bör vara sådan att den 

underlättar nära samspel och ögonkontakt med läraren och innebär minsta möjliga störning från de andra 

barnen.” (Kadesjö 2001 s.185). Ett alternativ kan vara att eleven får sitta längs en långsida, vänd mot de 

andra i klassen. På detta sätt behöver inte eleven snurra på sig och försöka se vad alla andra gör och vad 

som händer bakom ryggen. Byte av sittplats för barn med koncentrationssvårigheter är inte att 

rekommendera om det inte är absolut nödvändigt (Kadesjö 2001).  
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Om lärarna inte håller måttet, skapar oreda samt har en dålig undervisningsform i sitt klassrum leder detta 

ofta till att skolsituationen blir bristfällig för de flesta elever. Om rektorn inte tar föräldrarnas samtal och 

elevernas klagomål på allvar rekommenderas det att eleverna byter skola (Settergren 2003). 

Röriga, ostrukturerade miljöer kan förvärra barnens svårigheter och skapa mycket onödig stress och 

förvirring. En ADHD-vänlig miljö i hem och skola innebär lugn och överskådlighet, att saker finns på 

bestämda platser, att man begränsar störande intryck och att barnet vet vad de ska göra (Eriksson & 

Beckman 2004 s.107). 

Utomhusaktivitet 

Inom miljöpsykologi finns en vetenskaplig åsikt som säger att det gröna i naturen påverkar barn positivt när 

det gäller återhämtning och kraftsamling efter ett koncentrationskrävande arbete (Tufvesson & Tufvesson 

2009). ”Tanken är att själva naturupplevelsen bidrar till återställningen av koncentrationsnivån. Andra 

studier har visat att vyn genom ett fönster kan påverka, till exempel att en naturligt grön miljö kan 

återställa och förlänga koncentrationsförmågan.” (Tufvesson & Tufvesson 2009 s.28). Vinster rapporterade, 

avser psykisk hälsa och välbefinnande, men också stressreducering, bättre förmåga att koncentrera sig, att 

mildra effekter av depression och förbättrad självkänsla. Ekologiska teorier ger förslag om att förbindelse 

och personlig kontakt med naturen för barn är viktigt. Detta eftersom det främjar fantasi och kreativitet, 

kognitiv och intellektuell utveckling och förbättrar sociala relationer. Slutsatsen i denna artikel är att vuxna 

från utbildningssektorn tycker att det finns flera olika fördelar för barns mentala, emotionella och sociala 

hälsa om barn och elever får delta i utomhusaktivteter i anslutning till naturen i skolan (Maller 2009). 

3.5 Delaktighetsbegreppets innebörd 
Ett annat begrepp som vi vill lägga vikt vid är ordet delaktighet.  

En lexikal definition av delaktighet finner vi i svenska akademins ordlista (1998). Här anges att 

delaktighet betyder att ta del i något. Detta något kan vara en social gemenskap, en aktivitet eller en 

uppgift, som till exempel de uppgifter som utförs i en skolklass eller på en arbetsplats. Den som tar del 

i lösandet av en uppgift får ofta en känsla av tillhörighet som kan tänkas vara en viktig aspekt av 

delaktigheten (Gustavsson 2004 s.61). 

Världshälsoorganisationen (WHO) använder sig av ett klassifikationssystem vid namn ICF (International 

classification of functioning, disability and helth). Enligt ICF innebär begreppet delaktighet hur engagerad 

en individ är i en livssituation (Socialstyrelsen 2003 s.85). Begreppet delaktighet innefattar alltid hur den 

berörda individen upplever situationen. Dessa upplevelser av delaktighet är beroende av många olika 

faktorer, exempel på dessa är ålder, sammanhang och hur du är som person (Gustavsson 2004). 

Forskningsprogrammet CHILD frågade 68 barn i åldrarna fyra till fem år om vad de ansåg att ”må bra” 

innebar. Det visade sig att många av svaren innehöll engagemang och aktivitet. Barnen menade att de mår 

bra när de är på dagis eller ute och leker. Barnen menar också att om de inte mår bra, leker de 

långsammare och det påverkar aktivitet och delaktighet (Gustavsson 2004). ”Sammantaget visar 

undersökningen att redan i fyra års ålder kan barn uttrycka att delaktighet och engagemang är relaterat till 

att må bra och välbefinnande.” (Gustavsson 2004 s.138). I en annan undersökning tillfrågades 500 vuxna, 

ungdomar och barn i skolan med någon form av funktionshinder vad de ansåg att delaktighet innebar. 

Resultatet visade att delaktigheten upplevdes olika och kan delas in i tre dimensioner, 1 att uppleva, det vill 

säga att på ett positivt sätt samspela aktivt med omgivningen. 2 att agera, med detta menas att fysiskt och 
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mentalt agera i en livssituation. 3 sammanhang, det vill säga att det finns aktiviteter tillgängliga och att det 

är en fungerande miljö. Genom detta resultat visade det sig att den upplevda delaktigheten inte påverkas 

av individens funktionshinder. Det räcker dock inte med en aktivitet och ett samspel, det måste också 

finnas en känsla av delaktighet hos den berörde individen för att kunna vara säker på att en individ är 

delaktig. Forskningsprogrammet CHILD menar att delaktighet är ett begrepp med många dimensioner där 

motivation, upplevelser engagemang, agerande, samspel med omvärlden inom olika områden (nischer) och 

förutsättning i miljön ingår. Dessa komponenter går inte att skilja i från varandra eftersom dessa i samlad 

form är delaktighet. Det går inte att bedöma hur delaktig en individ är utan ett sammanhang. Ibland är det 

inte möjligt för en person att uppskatta sin egen delaktighet, dessa kan vara barn eller personer med 

mycket svåra funktionshinder. I dessa fall kan någon utomstående som står individen nära uppskatta hur 

pass målinriktad han/hon är i olika situationer (Gustavsson 2004).  

I USA finns individer som är duktiga på att tala för inkludering och delaktighet och som även har påverkat 

delaktigheten för individer med svårigheter. I denna artikel försöker forskaren belysa några framträdande 

exempel på hur dem skapar delaktighet. Det finns fem meningar med fet stil som det läggs extra stor vikt 

vid. ”Champions of inclusion CONNECT with students who have disabilities as individuals who are 

contributors first.” (Henderson 2006 s.7). Med det här menar forskaren att lärare inte bör fokusera på 

elevers begränsningar och det de inte klarar av utan ser deras olikheter som en resurs. Den andra rubriken 

menar att: ”Champions of inclusion COMMUNICATE enthusiasm and act comfortably around students with 

disabilties.”( Henderson 2006 s.8). Det finns fortfarande individer som känner sig obekväma kring elever 

med svårigheter. Detta kan bero på att de saknar erfarenhet kring elever med svårigheter och vet därför 

inte hur de skall bemöta dem. Vidare i artikeln finns att läsa ”Champions of inclusion CHALLENGE students 

with disabilities to work their best toward high standards.” (Henderson 2006 s.8). Det är många som tror att 

elever med svårigheter inte kan lyckas. De arbetar inte för att elever med funktionshinder skall jobba så 

självständigt som möjligt. I den fjärde meningen påstås följande ”Champions of inclusion CREATIVELY adapt 

and utilize appropriate strategies and materials to help students with disabilities learn and succeed.” 

(Henderson 2006 s.9). Det är många som inte anpassar sin undervisning och ger då inte elever med 

svårigheter chansen att prestera sitt bästa. I den sista meningen står det: ”Champions of inclusion 

COLLABORATE with others to maximize students development.” (Henderson 2006 s.10). Det är många lärare 

som inte prioriterar att träffa andra människor för att hitta nya och bättre vägar i undervisningen för 

personer med svårigheter. Det görs flera konkreta exempel på hur en mästare av inkludering kan agera. Se 

bilaga 2.  

Två forskare tar upp hur lärare och vuxna kan gå till väga så att individer kan göras mer delaktiga, i framför 

allt skolan men också i samhället. De tycker att begreppet ”specialpedagogiska behov” bör bytas ut mot 

”pedagogiska rättigheter”. I denna text menas att vissa ord är mer laddade än andra och kan leda till 

exkludering av elever. Människor/elever med någon form av funktionshinder där koncentrationssvårigheter 

ingår, kan bli åsidosatta och lämnas därför ofta utanför menar författarna. Det skulle ge barnen och 

individer mer rättigheter och möjligheter om frasen byttes ut som nämnts innan. ”Specialpedagogiska 

rättigheter” är en nyckelfras för att kunna konstruera en inkluderande skolmiljö. Detta arbetssätt användes 

tidigt i så kallade Reggio Emilia skolor i Italien.1 I fall skolan pratar om vilka pedagogiska rättigheter elever 

                                                           
1
 Reggio nell'Emilia, oftast kallas Reggio Emilia, är en stad i norra Italien. Pedagogiken i barnomsorgen är 

här mycket uppmärksammad och har fått ett internationellt genomslag.  
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har slipper dessa förklara för sina kamrater vilka ”behov” de har. Det är viktigt hur pedagoger på skolor 

uttrycker sig, vad som skall sägas för att alla skall kunna känna delaktighet. Forskarna i denna artikel som 

båda arbetat i skolans värld tar upp en tråkig sak angående att uttrycka sig rätt. De har regelbundet hört 

barn beskrivas av vuxna och assistenter som ”de med speciella behov”. Vilket har lett till att barn i skolor 

och fritidshem har snappat upp dessa kommentarer och tagit dem till sig. I Reggioskolor bedöms alla barn 

som att de har förmågan att skapa kunskap och centralt i detta fall är att de har rättigheter. Det är rätten 

till deltagande som Reggiosynsättet ser som centralt för alla barn (Runswick-Cole & Hedge 2009).  

Avdelningen för utbildning och färdigheter har förklarat hur viktigt det är för alla lärare att ha kompetens 

och självförtroende för att kunna hjälpa barn med särskilda utbildningsbehov att nå sin fulla potential. Även 

många lärarstudenter har liten erfarenhet av att ha jobbat med elever med någon form av funktionshinder i 

behov av särskilt stöd. Vid den senaste lagstiftningen i England har det visat sig att man använder sig av en 

policy som riktar in sig på en mer inkluderande undervisning och att alla elever skall vara delaktiga. Dessa 

forskare menar därför att de berörda lärarna kommer att behöva förbereda sig på att arbeta och lära ut i 

en annorlunda form som blir mer inkluderande. Lärarna kommer få göra sig beredda på att få nya elever till 

sina klasser som tidigare inte fått varit delaktiga i klassrummet utan som varit exkluderade i segregerade 

enheter eller så kallade ”specialskolor”. De barn med föräldrar som visat intresse för undervisningsval har 

lett till att fler elever med något funktionshinder/specialpedagogiska behov blivit placerad i så kallad 

”vanlig” skola (Golder, Jones & Eaton Quinn 2009).  

3.6 Diagnos - Fördelar och nackdelar 
Vi har här nedan valt att belysa fördelar och nackdelar med diagnos då begreppet framkommit i resultatet, 

men även då en diagnos kan innebära en direkt exkludering för eleverna då vissa placeras utanför 

klassrummet. Då några av respondenterna tagit upp detta ämne ansåg vi att det har relevans för studien att 

ge en kort beskrivning om fördelar och nackdelar eftersom diagnosen kan resultera i exkludering och inte 

delaktighet. Lärarna har elever med diagnos, vissa har elever som är under utredning och även de som bör 

utredas men inte fått. Om eleven får diagnosen koncentrationssvårigheter ansåg vi att det vore bra att veta 

vad det finns för fördelar och nackdelar med en diagnos.  

3.6.1 Fördelar 

Det anses vara till nytta om det har gjorts en utredning på elever med koncentrationssvårigheter. Genom 

detta kan läraren ha bättre koll på dessa elever och därefter kan arbetet anpassas efter elevernas eget 

behov. I fall lärarna har en grundläggande kunskap om barnens hinder, rätt miljö och rätt pedagogik kan 

barn med koncentrationssvårigheter oftare klara av att gå ut med godkända betyg (Sjödin 2000). Om ett 

barn får en utredning och en diagnos behöver inte föräldrarna eller människor runt omkring barnet känna 

skuld på grund av att de inte vet hur de bör förhålla sig till barnet. Men via diagnosen kan dem få en större 

förståelse för hur eleven skall hanteras på bästa möjliga sätt (Kärfve 2000). ”Förstår man detta, är mycket 

vunnet. Kanske allt.” (Kärfve 2000 s.79). ”De elever som har sämre förutsättningar och större svårigheter 

får genom diagnosen tillgång till extra stöd och hjälp och därmed mer likartade chanser till skolframgång 

som andra elever.” (Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården & Jacobsson 2005 s.20).  

”Värdet av att ha en diagnos är stort anser Handikappombudsmannen och menar att man inte ”etiketterar” 

någon. En grundlig medicinsk utredning gör individen begriplig för sig själv och sin omgivning.” (Axengrip & 

Axengrip 2002 s.14). ”Diagnosen är därför en grundläggande förutsättning för att omgivningen ska kunna 
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anpassa miljön och pedagogiken efter individens behov.” (Axengrip & Axengrip 2002 s.14). Diagnosen kan 

ge barnet en chans att under sin barndom och sitt vuxna liv ge möjlighet att lära känns sig själv och på vilket 

sätt det går att komma till rätt med sina problem (Kadesjö 2001).  

3.6.2 Nackdelar 

Via diagnosen är risken stor att barnet tas ifrån sin normalitet. En annan negativ faktor är den hjälp som 

kan erbjudas. En diagnos innebär oftast en direkt exkludering. På grund av att barnen får dessa diagnoser 

uppfattas de inte som ”en i mängden” (Kärfve 2000). En annan nackdel är om skolans stöd inte är anpassat 

efter elevernas behov, det blir då automatiskt ett handikapp för dem, detta är inte tecken på att eleven inte 

klarar av samhällets krav utan det är skolans system som har stora brister. Det får till följd att elever pekas 

ut som avvikande. ”Med detta sociala synsätt blir diagnoser av individer såväl orättvisa och skadliga som 

byggda på subjektiva bedömningar hos den som diagnostiserar” (Tideman et. al 2005 s.26). Det finns tre 

olika perspektiv, ett av dem kallas för det kritiska perspektivet. I det kritiska perspektivet står begreppet 

diagnos omnämnt som något negativt. Diagnostisering som verktyg är negativt för eleverna men blir 

positivt för det ordinarie skolsystemet som inte behöver förändra sitt sätt att agera, på grund av att 

elevernas nederlag uppfattas som en följd av elevernas svagheter (Nilholm 2007).  

3.7 Åtgärder och arbetsformer 
I Utbildningsdepartementet (1994) för grundskolan går det att läsa att alla barn skall få utvecklas efter sin 

egen förmåga. Dessa ambitioner och mål kan bara förverkligas om skolan har fungerande stödinsatser och 

ett förhållningssätt som är väl genomtänkt. För att undervisningen skall fungera för alla elever och för att 

ingen skall bli utstött bör skolgången ses över utifrån barnets egna förutsättningar (Kadesjö 2008).  

Barn är mycket olika därför bör pedagoger och lärare utgå från elevens starka respektive svaga sidor. Det är 

även viktigt att kommunicera med barnet och låta denne berätta vad som fungerar bra/mindre bra. 

Eftersom dessa barn ständigt avbryts i sin koncentration av inre och yttre stimuli bör läraren minska 

mängden stimuli, till exempel genom avskärmning. På detta sätt kan eleven fokusera bättre på sitt arbete. 

Andra yttre stimuli kan vara olika ljud i klassrummet, till exempel skrapande stolar. Om en elev blir störd av 

detta kan öronproppar eller hörlurar med musik vara ett bra hjälpmedel. Det är även en fördel att se till att 

eleven är redo, det vill säga att innan eleven sätter sig in i ett arbete ska denne ha varit på toaletten, druckit 

och ätit för att dämpa de inre impulserna. De regler som klassläraren har satt upp behöver tydliggöras och 

repeteras ofta. När en elev med koncentrationssvårigheter skall sätta igång med ett arbete finns det några 

frågor som läraren bör informera denne om. Dessa frågor kan bland annat vara: var, hur och när. Men 

även: med vem, vad ska jag göra, innehåll, hur mycket, hur länge och vad händer sedan. Att ha ett schema 

med struktur är också betydelsefullt för ett barn med koncentrationssvårigheter (Juul 2005). Så fort det 

sker en avvikelse på schemat skall läraren informera eleven om detta. Sakernas placering är också viktigt.  

”Ha fasta regler för var ytterkläderna, gymnastikpåsen, böckerna, leksakerna osv. skall ligga. Hjälp barnet 

minnas var (eventuellt med visuell vägledning) och ge det tid att placera sakerna på rätt plats. Vänta med 

att börja undervisningen tills allt är klart.” (Juul 2005 s.22). Tydlighet som lärare är speciellt betydelsefullt 

för barn med koncentrationssvårigheter. Den vuxne bör ge klara besked, undvika ironi i språket och 

förtydliga budskapet med kroppsspråk (Rønhovde 1999). Det är viktigt att läraren utstrålar positivism och 

noterar elevens framsteg och uppfyllda mål. För att göra elever med koncentrationssvårigheter 

självständiga är det betydelsefullt att låta dem med välja vad de vill göra. Dock är det mycket viktigt att inte 

ge dem för stor valmöjlighet. Som lärare bör du inte ställa för höga krav på eleven, möjligheten att lyckas 
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blir då minimal. Lektionen skall vara väl genomtänkt och improvisation bör undvikas (Juul 2005). ”Erbjud 

barnet din överblick” (Juul 2005 s.25).  

Barn med koncentrationssvårigheter behöver inte enbart stöd i klassrummet. De svåraste passen för dessa 

barn är bland annat raster, hängande i korridoren, matbespisningen och före/efter idrotten. För att dessa 

moment skall fungera för barn med koncentrationssvårigheter bör lärare ligga steget före och även planera 

dessa stunder under skoldagen, detta för att få struktur. Det kan till exempel vara att planera 

rastaktiviteter, se över vägen till matsalen samt att omorganisera miljön (Kadesjö 2001).  

En åtgärd att använda sig av i sin undervisning när lärare skall handskas med elever som har 

koncentrationssvårigheter är att ha fasta rutiner. ”Vardagsrutiner ger trygghet. Procedurer som upprepas 

är trygghetsskapande för barn som har svårt att få överblick. Låt därför skoldagen – så långt det är möjligt – 

vara strukturerad efter samma mall (även om detta kan förefalla trivialt för lärarna).” (Juul 2005 s.30). Det 

är viktigt för lärare som handskas med barn som har koncentrationssvårigheter att försöka avstå från att 

använda ett svårt språk och invecklade meningar. ”Ge klara besked.” (Juul 2005 s.24). Lärare bör använda 

sig av visuella riktmärken när de undervisar barn med koncentrationssvårigheter. Visuella bilder kan vara en 

fysisk bild, en teckning, piktogram, scheman eller skriven text. ”De visuella medlen hjälper mot barnets 

distraherbarhet och problem med att hålla uppmärksamheten över tid, dess bristande förmåga att planera 

och organisera.” (Juul 2005 s.26). Kollektiva instruktioner är det inte säkert att barn med 

koncentrationssvårigheter tar till sig. Därför bör lärare ha ögonkontakt eller röra vid barnet fysiskt, det blir 

då lättare för barnet i fråga att höra och ta till sig budskapet. Om barnet ändå inte har tagit till sig 

budskapet är det viktigt att inte svara något dumt eller påpeka för eleven att denne borde ha lyssnat. 

Istället bör läraren ta om och upprepa det den sagt till eleven, utan negativa kommentarer. En del barn och 

elever har svårt för att flytta sin uppmärksamhet eller att växla aktivitet. Lärare bör låta elever avsluta en 

uppgift innan de riktar barnets koncentration mot en ny (Juul 2005).  

4. Metod 
Nedan presenteras genomförandet av intervjuerna samt en resultat del där vi diskuterar svaren. 

Metoddiskussionen har vi valt att lägga efter rubriken analys och diskussion.  

4.1 Genomförande urval 
Vi valde att använda oss av intervjuer eftersom det är en av de bättre metoderna för att få svar på studiens 

forskningsfrågor. Om man vill undersöka något om verkligheten bör man gå ut och observera (intervjua) 

just verkligheten (Backman 1998).  

För att undersöka så många skolämnen och åldrar som möjligt bestämde vi oss för att kontakta åtta 

respondenter. När våra intervjufrågor var klara skickade vi ut mail till 4 olika grundskolor i en av de 

kommuner som vi valt att undersöka. I detta meddelande lämnades en kort information om oss samt en 

beskrivning av vårt ärende. Två av skolorna valde vi att själva besöka för att få prata med rektorerna.  Dock 

fanns dessa inte på plats, istället skickades ett mail ut för att få kontakt med de berörda rektorerna. Endast 

två av skolorna svarade på vårt meddelande. Den grundskola som vi fått bäst kontakt med och som kunde 

ställa upp för intervjuer inom en snar framtid valdes där efter ut. Skolans rektor valde själv ut 4 lärare som 

skulle intervjuas.  
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Intervjuerna genomfördes under två olika dagar då inte alla respondenter hade möjlighet samma dag. 

Senare kontaktades den skola som vi i denna studie valt att kalla skola A. Denna skolans rektor kontaktades 

första gången 2010 då studien startades för att få ett godkännande att intervjua. Kontakten återupptogs då 

vi lagt till ytterligare 7 intervjufrågor 2011. Även dessa intervjuer genomfördes under två dagar. De nya 

intervjuerna på skola A tog cirka 6-20 minuter. Intervjuerna på skola B tog cirka 30-40 minuter. Vid de nya 

intervjuerna på skola A och B användes en enhet för att spela in det som sades. Detta för att få med så 

mycket information som möjligt. Att spela in en intervju kan dock innebära vissa problem, till exempel att 

respondenten blir nervös av inspelningsapparaten eller känner sig obekväm med den och intervjun kan 

därför bli begränsad.  ”There is also the issue of how to record the interview as it proceeds. For example, an 

audiotape recorder might be unobtrusive but might constrain the respondent” (Cohen, Manion och 

Morrison 2007 s.364). Intervjuerna genomfördes enskilt i respektive lärares klassrum, på en tid som vi 

kommit överens om med läraren. Respondenterna ombads besvara 16 frågor om 

koncentrationssvårigheter och delaktighet, se bilaga 1. Mattias Nilsson ställde frågorna och Jessica 

Andersson agerade sekreterare.   

Vi valde att använda oss av formen kvalitativ intervju då denna metod är att tolka och förstå svaren av en 

undersökning. 

The interview is a flexible tool for data collection, enabling multi-sensory channels to be used: verbal, 

non-verbal, spoken and heard. The order of the interview maybe controlled while still giving space for 

spontaneity, and the interviewer can press not only for complete answers but also for responses 

about complex and deep issues. In short, the interview is a powerful implement for researchers 

(Cohen et al. 2007 s.349). 

Dessa författare skriver också detta angående intervju som metod:  

”The purpose of the interview in the wider context of life are many and varied, for example: 

To gather data, as in surveys or experimental situations.” (Cohen et al. 2007 s.351). 

First, it may be used as the principal means of gathering information having direct bearing on the research 

objectives.” (Cohen et al. 2007 s.351). “Second, it may be used to test hypotheses or to suggest new ones; or 

as an explanatory device to help identify variables and relationships.” (Cohen et al. 2007 s.351).  

Vid intervjuerna på de olika skolorna använde vi oss av standardiserade öppna intervjuer. Detta 

kännetecknar sådana intervjuer:” The exact wording and sequence of questions are determined in advance. 

All interviewees are asked the same basic questions in the same order” (Cohen et al. 2007 s.353). Styrkor 

med standardiserade öppna intervjuer är: 

Respondents answer the same questions, thus increasing comparability of responses; data are 

complete for each person on the topics addressed in the interview. Reduces interviewer effects and 

bias when several interviewers are used. Permits decision-makers to see and review the 

instrumentation used in the evaluation. Facilities organization and analysis of data (Cohen et al. 2007 

s.353). 

Svagheter som nämns är: ” Little flexibility in relating the interview to particular individuals and 

circumstances; standardized wording of questions may constrain and limit naturalness and relevance of 

questions and answers.” (Cohen et al. 2007 s.353). 
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4.2Bortfall  
En lärare som var planerad för intervju nummer 3 på skola A ringde och lämnade återbud, då kontaktades 

en annan lärare på samma skola som i stället lät sig intervjuas. Nya intervjuer gjordes senare på skola B. 

Denna skola ligger i en annan mellansvensk stad där det också blev ett bortfall. Denna lärare ansåg att det 

skulle bli bättre för oss om vi intervjuade en annan lärare på skolan. Den fjärde läraren på skola A, 2011 

blev inbokad för intervju. De nya intervjufrågorna som vi lagt till i vår forskning skulle här ställas, men detta 

blev inte av på grund av att läraren inte fanns tillgänglig. Eftersom det inte fanns tid att göra intervjun 

senare valde vi att stryka denna helt.          

4.3 Etiskt förhållningssätt 

Innan intervjuerna startades informerades de olika lärarna om dessa fyra huvudkrav-Vetenskapsrådet 2010.  

 Informationskravet – vi informerade respondenterna om undersökningens syfte 

 Samtyckeskravet – Vi informerade respondenterna att denne kan avbryta sin medverkan under 

hela uppsatsarbetet. 

 Konfidentialitetskravet – Vi informerade respondenterna om att de är anonyma i arbetet och att 

uppgifterna förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. 

 Nyttjandekravet – vi informerade respondenterna att de insamlade uppgifterna enbart kommer 

användas i forskningssyfte.  

Inför vår uppsats som omnämner pedagoger och dess åsikter har vi valt att använda oss av 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta för att ta de etiska aspekterna i beaktande. Tre av de 

ovan nämnda huvudkraven har varit speciellt viktiga i vår studie då det är viktigt att vi informerar om 

studiens syfte, att de respondenterna hålls anonyma, samt att de själva får känna att de bestämmer över 

sin egen medverkan. Dessa är Informationskravet, Samtyckeskravet samt Konfidentialitetskravet. Vi valde 

att informera respondenterna om dessa huvudkrav strax innan intervjuerna påbörjades genom att dela ut 

ett papper där det ovan nämnda stod beskrivet.  

Utöver Vetenskapsrådet går även detta att läsa:  

It is important for the interviewer to explain to the respondent the purpose, scope, nature and 
conduct of the interview, the use to be made of the data, ethical issues, the likely duration of the 
interview, i.e. to explain fully the ´rules of the game` so that the interviewee is left in no doubt as to 
what will happen during and after the interview (Cohen et al. 2007 s.365).   

4.4 Resultaturval 
Här presenteras de skolor och lärare som vårt urval resulterade i, även en kortfattad informativ beskrivning 

kring skolorna. Efter detta kommer bearbetning samt de resultat som vi sammanställt från inspelningarna. 

Vi har valt att först presentera lärarnas svar och senare valt att diskutera svaren under rubriken 

Analys/Diskussion.  

4.4.1 Skola A  

Skola A som vi genomförde intervjuer på är en F-6 upp till årskurs-9 skola som även har fritidshem. På 

skolan går ungefär 600 elever och där arbetar cirka 80 personer. Skolan ligger centralt belägen mitt i 

staden. Det går en trafikerad gata alldeles utanför skolan. Närliggande bostadsområden är av blandad sort, 

alla slags människor bor där. I närheten av skolan finns en grusplan där det kan bedrivas utomhusaktivitet 
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och även ämnet idrott. Det finns inget naturområde vid skolan, men det finns skogs och naturområde cirka 

femton minuters promenad bort. Bland personalen på skolan finns tre rektorer, en resurspedagog, en 

elevkonsulent, en kurator, en specialpedagog, två resurslärare, pedagogisk resurs och tre skolsköterskor.  

4.4.2 De utvalda lärarna från skola A 

Lärare 1: Utbildad 1-7 lärare, inriktning matematik med specialpedagogisk utbildning. Arbetar i dag med 

elever från årskurs 6-9 som resurslärare då elever behöver stöd i matematik. Har även läst 90hp i 

specialpedagogik.  

Lärare 2: Utbildad 1-7 lärare med inriktning engelska - idrott. Klassföreståndare till en 4-5:a samt 

idrottslärare i årskurs 2-6 och engelsklärare i årskurs 5. Har ingen specialpedagogisk utbildning. 

Lärare 3: Utbildad 1-7 lärare med inriktning matematik - NO. Klassföreståndare i en 1-2:a. Läraren har även 

läst 7,5hp specialpedagogik. 

Lärare 4: Utbildad 4-6 lärare med behörighet i alla ämnen utom musik. Klassföreståndare i en årskurs 4-5:a. 

Arbetar i dag i åk 3-6. Har ingen specialpedagogisk utbildning. 

4.4.3 Skola B 

Skola B är en F-6 upp till årskurs-5 skola där det även finns två åldersblandade hörselklasser med fritidshem 

och en grundsärklass med fritidshem. På skolan går ungefär 300 elever och har cirka 60 stycken i 

personalstyrkan. Skolan ligger i en del av staden som återfinns i ett område som ligger en bit bort ifrån 

centrum. Alldeles utanför skolan går en trafikerad gata. I närliggande bostadsområden finns hus med 

lägenheter och mataffär. Intill skolan finns en liten grusplan som kan användas för diverse 

utomhusaktiviteter och även i idrottsämnet. Det finns enbart ett litet skogsområde vid sidan om skolan. 

Cirka tjugo minuter från skolan finns dock större skogs och naturområde. På skolan arbetar utöver de 

anställda lärarna bland annat två speciallärare, tre elevassistenter, hörselpedagog, skolsköterska samt en 

skolläkare.       

4.4.4 De utvalda lärarna från skola B  

Lärare 5: Utbildad 1-7 lärare, men jobbar för närvarande med årskurs 1. Undervisar i alla ämnen i 

grundskolan, men får även undervisa i ämnena svenska och samhällsorientering mot äldre åldrar. Läraren 

har ingen specialpedagogisk utbildning.  

Lärare 6: Utbildad från 6-årsgrupp till årskurs fem. Arbetar just nu med årskurs 2 och årskurs 3. Läraren är 

även utbildad specialpedagog. Läraren har 20 poäng specialpedagogik(en termin). Men har även läst olika 

typer av kurser som hör till det specialpedagogiska området. 

Lärare 7: Utbildad mot årskurserna 4-6. Är utbildad specialpedagog fast mot ledningsfunktion, 60 

högskolepoäng. 

Lärare 8: Utbildad 1-7 lärare. Arbetar nu i en årskurs tre. Läraren har inte någon specialpedagogisk 

utbildning, men har läst tio högskolepoäng didaktik, skola som stöd för barn med särskilda behov. 

4.5 Bearbetning 
Resultatet av intervjuerna bearbetades genom att sammanställa de svar som var relevanta för våra 

forskningsfrågor.  De inspelade intervjuerna avlyssnades flera gånger där vi valde att ta ut det väsentliga för 
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vår studie. Detta för att få en bättre insyn på vad som sagts under intervjuerna. Vi letade efter 

gemensamma uttalanden i intervjuerna för att se likheter och skillnader i svaren. ”Skriv ut intervjuerna så 

att de går att läsa! Om man skall göra en noggrann analys är det mycket svårt att lita på vad man kommer 

ihåg eller att förlita sig på att man uteslutande kan lyssna på bandspelaren.” (Larsson 1986 s.36). 

Transkriberingen kommer inte att finnas tillgänglig som bilaga då vi vill skydda respondenternas identitet. 

Däremot kommer transkriberingarna vid avslutande, förvaras oåtkomligt i två år och sedan förstöras.  

5. Resultat 
Nedan presenteras erhållna svar från intervjuerna. Svaren redovisas uppdelade per fråga, skola och 

respondent, med undantaget att de tre första frågorna är hopslagna, detta då dessa behandlar 

bakgrundsinformation om respondenten. Diskussionen kring erhållna resultat har en tydlig koppling till 

resultatkapitlet då den presenteras enligt samma struktur. Resultatdiskussionen återfinns i kapitel 6.1 

Resultatdiskussion.  

Lärarna på de olika skolorna har fått en siffra, där de benämns lärare 1-8. Lärare 1-4 tillhör skola A och 

lärare 5-8 representerar skola B. Detta för att lättare kunna skilja dem åt samt för att behålla 

respondenternas anonymitet. 

5.1 Resultat intervjuer 
Resultatet av de tre första frågorna presenteras under 4.4.2 och 4.4.4, där respondenternas utbildning och 

bakgrund redogörs för.  

Delaktighetsbegreppets innebörd för lärarna 

Lärare 1 anser att delaktighet innebär att eleverna får vara med i sin egen planering, att diskutera mycket, 

att de får berätta hur de jobbar bäst, till exempel att någon jobbar bäst med musik i hörlurar. Föra dialog 

mellan vuxen och elev.  

Lärare 2 menar att delaktighet är många saker, dels att spinna vidare på elevernas intresse i en diskussion, 

att utgå från deras förkunskaper. Att eleverna får vara med och tycka och tänka vad de vill göra på 

lektionerna. Men till grund ligger alltid läroplanen påstår läraren. Denne menar även att engelska 

lektionerna är mer styrda, eftersom det är svårare för eleverna att vara med och bestämma i det ämnet. 

Lärare 3 påstår att delaktighet är olika för olika åldrar, beroende på hur mycket elever klarar av. Eleverna 

ska få vara med och bestämma vad de vill göra till en viss del. De måste bli hörda och läraren bör ha en bra 

relation med eleverna så att de vågar fråga om saker trots att de inte alltid får ett ja-svar.  

Lärare 4 menar att delaktighet innebär att känna sig trygg, sedd, veta varför man är i skolan, kunna vara 

med och påverka sin egen process i alla ämnen, att inte behöva bli jämförd och alla skall inte behöva vara 

lika. Läraren skall se det positiva i saker och ting och se möjligheter hos eleverna. Genom att vara en ledare 

och visar gränser så skapar man delaktighet och trygghet.  

Lärare 5 anser att delaktighet kan vara på två sätt, dels att man har en sådan undervisning så att alla kan 

vara med. Och det kan bero på att man inte exkluderar någon för att den har en form av handikapp. Men 

också delaktighet, att eleverna får tycka till om undervisningen och innehållet. Läraren skall se till att 



20 

 

förutsättningarna för alla eleverna fungerar. Dock kanske alla inte har samma väg och då måste man lära 

barnen att alla är olika och att rättvisa inte alltid är att alla gör lika.  

Lärare 6 menar att delaktighet är att elever är med och påverkar sin egen omedelbara situation.  

Lärare 7 påpekar att delaktighet är att eleverna är med och tar beslut och påverkar sin skolsituation. Lärare 

7 anser även att delaktighet innebär att eleverna tar till sig undervisningen och därmed får kunskap.  

Lärare 8 poängterar att delaktighet betyder att eleverna deltar i det rent praktiska arbetet med hjärta och 

själ. Detta går att göra på olika sätt. Delaktighet innebär också att det är en del av deras verklighet.  

Förekomst av elever med koncentrationssvårigheter i lärarnas grupper.  

Lärare 1 menar att det förekommer en elev med ADHD och flera under utredning för ADHD.  

Lärare 2 påpekar att det förekommer en elev med ADHD, Tourettes och Aspberger syndrom och två med 

beteenden som liknar ADHD.    

Lärare 3 menar att det förekommer flera elever med koncentrationssvårigheter.  

Lärare 4 påstår att det har funnits elever med koncentrationssvårigheter, men inte nu längre. Vissa har haft 

koncentrationssvårigheter men dessa har försvunnit. 

Lärare 5 menar att det absolut förekommer och i varierande grad. Läraren har även elever som inte har 

diagnos men dessa elever har drag som tyder på det.  

Lärare 6 tycker att det förekommer i väldigt hög grad. Eftersom denna lärare är utbildad speciallärare 

arbetar hon med elever med koncentrationssvårigheter där detta oftast är en del av deras problematik. 

Lärare 6 säger också att det finns elever med diagnos bland de elever som den har.  

Lärare 7 säger att den har fem till sex elever i gruppen med koncentrationssvårigheter i olika grad. 

Lärare 8 säger att det finns fem till tio elever av tjugo som har koncentrationssvårigheter i sin grupp. 

Läraren har både elever med diagnos samt de som väntar på att utredas. Läraren anser också att den har 

elever som bör utredas men som inte fått något samtycke till detta.  

Vad koncentrationssvårigheter innebär för de olika lärarna. 

Lärare 1 menar att det kan innebära stora katastrofer och att det kan sabba hela skolgången om en elev har 

koncentrationssvårigheter. Det är viktigt att hela tiden strukturera miljön. Elever med 

koncentrationssvårigheter skall ha koll på mycket annat runt om kring. 

Lärare 2 säger att några elever orkar sitta och koncentrera sig ett litet tag, sedan brister det. De flesta har 

det jobbigt efter lunch. Koncentrationssvårigheterna visar sig på ett sådant sätt att eleverna får svårt att 

sitta stilla, de skall hämta saker hela tiden och är ofta väldigt trötta. Därför håller de sig vakna genom att 

prata mycket och röra på sig.  
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Lärare 3 menar att eleverna inte orkar lyssna och vara kvar i klassrummet. Söker hela tiden 

uppmärksamhet. Eleverna orkar inte hålla kvar koncentrationen, de börjar istället pyssla med andra saker, 

så som att slå med pennan och kladda i böckerna. Många har också motoriska svårigheter.  

Lärare 4 anser att som elev har du svårt att få inlärning. Eleven sitter av skoltiden utan att få något gjort. 

Många av de här eleverna kan känna utanförskap som visar sig genom att eleven då är inåtvänd eller 

utåtriktad.   

Lärare 5 anser att elever har svårt att fokusera på en uppgift under en längre period.  

Lärare 6 menar att eleverna har svårt att klara det som man själv eller andra förväntar sig av en. Men även 

att eleven har svårt att hålla fokus på den uppgift som den arbetar med.  

Lärare 7 tycker att koncentrationssvårigheter innebär att jobba med eller planera något som inte styrs av 

impuls. Att ha svårt att påbörja och avsluta en uppgift. Men även att avgränsa ljudintryck och stänga av.  

Lärare 8 anser att koncentrationssvårigheter innebär att eleven har svårigheter med att delta och fokusera 

på arbetet då någonting annat fångar deras intresse i stället.  

Koncentrationssvårigheter och åtgärder 

Lärare 1 använder mycket undervisning via tavlan. Läraren gör ett schema med färgkoder och mappar till 

de olika ämnena med samma färg. Den tillfrågade tycker även det är viktigt att det finns scheman överallt 

t.ex. scheman i cafeterian, hemma och i en del korridorer så att eleverna inte behöver leta. Läraren 

använder mycket dialog med dessa elever. Vid muntliga genomgångar får eleverna alltid ett papper där det 

som tagits upp står nedskrivet. Även datorer används där läraren scannar in texter som de kan få upplästa 

för sig. SO-böckerna finns inlästa på cd-skivor. Läraren försöker jobba mycket laborativt när det går. För att 

kontakta eleverna med koncentrationssvårigheter används mail och sms för att påminna om lektioner och 

uppgifter.  

Lärare 2 säger att det är väldigt begränsat med åtgärder. En elev med diagnos har sin bänk i ett 

angränsande rum för att få lugn och ro. En pappa till en orolig elev har befunnit sig på skolan på rasten för 

att skapa lugn i de oroliga situationerna som rasten kan innebära. En annan elev har haft en assistent för att 

eleven skulle få något gjort och för att avlasta läraren. Schemat skrivs upp på tavlan varje dag så att 

eleverna skall veta vad som händer under dagen.  

Lärare 3 påstår att det är dåligt med åtgärder, en extra personal är anställd för en elev på halvtid. Läraren 

har fått stöd i att bemöta eleverna med hjälp av en skolpsykolog. Skolpsykologen bad läraren läsa boken 

Explosiva barn och använder sig nu av korgsystemet som beskrivs noggrant i boken.  

Lärare 4 säger att det för tillfället inte finns några elever med koncentrationssvårigheter i klassen.  

Lärare 5 anser att man försöker anpassa beroende på vad eleverna har svårt med. Kursboll kan vara en sak 

att använda sig av menar läraren. Eleverna kan få något att hålla på med i sina händer medan de arbetar 

eller lyssnar för att främja och behålla koncentrationen. Det är även bra att ge eleven kortare uppgifter. 

Läraren kan även ha en överenskommelse med eleverna som går ut på att de arbetar så länge de orkar och 

sedan får de byta aktivitet. Läraren skall inte tjata för mycket på eleven då detta ger de andra eleverna 



22 

 

anledning till att också tjata. Det kan vara bra att sätta upp en skärm för de elever som har 

koncentrationssvårigheter. En sista sak kan vara att ha rent på väggarna så att det inte finns för mycket 

störande intryck.  

Lärare 6 menar att det finns hur många åtgärder som helst. Det är viktigt att läraren finner ett arbetssätt 

som underlättar för just den elev som den har framför sig. Det är även viktigt med placering i klassrummet, 

avskärmning, kroppsspråk samt att finnas i närheten av den elev som har koncentrationssvårigheter när 

information skall ges ut.  

Lärare 7 säger att det är viktigt att kolla upp eleverna så att de förstår vad de gör, helst flera gånger under 

en lektion. Det är viktigt med arbetsgrupper samtidigt som den sociala träningen behövs. Läraren skall se 

till att elever med bland annat koncentrationssvårigheter inte förstör för de andra eleverna i klassrummet. 

Men dessa barn vill vara inkluderade och som alla andra. Det är viktigt att bygga upp en miljö där barn med 

koncentrationssvårigheter tillåts vara annorlunda.  

Lärare 8 menar att det finns elever som sitter tyst på sin plats och ser ut som att de lyssnar fast de inte gör 

det. Sedan finns det dem som far omkring överallt men kan ändå besvara frågor. Läraren kan klappa dessa 

på ryggen och visa att man finns till. Det finns elever som drömmer sig bort, här bör läraren skapa en 

delaktighet genom att aktivera, hjälpa och tvinga in dem i arbetet. Det finns många olika faktorer som 

påverkar barnens koncentrationssvårigheter menar läraren.    

Arbetsformer som lärare använder i arbetet med elever med koncentrationssvårigheter.  

Lärare 1 använder sig av muntliga genomgångar via tavlan, antingen i grupprum vid sidan om klassrummet 

eller i lärarens ”stödrum”. Läraren menar att eleverna brukar tycka att det är mindre pinsamt att vara nere i 

”stödrummet” än att hjälpa dem i deras vanliga klasser.  

Lärare 2 använder sig av katederundervisning. Läraren gör ingen skillnad på undervisningen mellan elever 

med koncentrationssvårigheter och den övriga klassen. Klassen tittar på termometern varje morgon och 

tittar i almanackan för att få en morgonrutin. Läraren anser sig även använda en form av individanpassad 

matematikundervisning eftersom en del ligger långt fram i matteboken och en del ligger långt efter. 

Eftersom att de då jobbar efter sin egen förmåga.  

Lärare 3 säger att en elev har en låda bredvid sin bänk där det finns arbetsmaterial, den lådan tar eleven 

med sig ut och går ut utanför klassrummet och jobbar med en lärare. Läraren har även ordnat med en 

avskild sittplats vid behov och tänkt över vilken klasskamrat som placeras bredvid. Även kortare schema 

används till de elever som behöver det.  

Lärare 4 påpekar att det för tillfället inte finns några elever med koncentrationssvårigheter i klassen.  

Lärare 5 menar att det går att sätta upp en bild på tavlan eller ett bildschema på bänken där eleverna ser 

vad de skall arbeta med och därigenom få tydlig struktur på dagen. Det går även att bryta ned det så att det 

bara står vad eleven skall arbeta med under en lektion. Det viktiga är att eleverna ser att dagen går genom 

ett mönster. Eleverna kan arbeta i mindre grupper. Det är viktigt att ha koll på vad eleverna tagit in och vad 

de hört. Sedan kan det vara bra att ha en plats för eleven med koncentrationssvårigheter där jag som lärare 
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kan sitta med den. Här kan de andra eleverna i klassen komma till läraren. På detta sätt slipper läraren gå 

runt till dem. 

Lärare 6 anser att någonting som underlättar för elever med koncentrationssvårigheter är att uppgifterna 

är korta och inte sträcker sig över en längre tid. Då blir det automatiskt ett slags avbrott emellan dem. En 

annan undervisningsform kan vara att eleverna får röra på sig under tiden de utför en uppgift. Även kan 

eleverna med koncentrationssvårigheter sitta bakom en skärm för att minska synintryck. Något som även 

är bra är att låta dem få använda hörlurar för att stänga ute störande ljud.  

Lärare 7 tycker det är viktigt att läraren gör upp regler för vad det är som gäller i klassrummet. Även 

diskussioner är viktiga, detta för att skapa förståelse till vad det är eleverna kommer att arbeta med.  

Lärare 8 påpekar att det beror på vad det är som skapar koncentrationssvårigheterna. Är eleven hungrig 

kan det vara bra med en frukt. Har eleven myror i brallan kan det vara bra att låta den ta en promenad. 

Elever som inte orkar jobba längre än tjugo minuter kanske måste avbryta en stund för att sedan komma 

tillbaka till uppgiften. Lärare fyra menar att det gäller att få alla pusselbitarna att passa ihop.   

Optimal undervisning för elever med koncentrationssvårigheter.  

Lärare 1 menar att både läraren och eleven skall känna sig nöjda och nå ett resultat. Skoldagen skall vara 

anpassad så att det blir det bästa möjliga för eleven. Det är viktigt med mycket resurser.  

Lärare 2 påpekar att det framför allt bör vara en liten grupp som är strukturerad. Gruppen bör inte 

innehålla fler än 10 elever. Denne påpekar även att det är viktigt med regelbundenhet och att en och 

samma vuxen finns hos elever. Att kunna sitta ned med eleven och ge stöd och hjälp är viktigt samt att 

miljön runt eleven fungerar bra. Det skall inte finnas störande moment i klassrummet, som till exempel 

glasväggar där andra elever kan titta in under lektionstid och där elever med koncentrationssvårigheter 

hela tiden sitter och tittar ut på vad som händer. Läraren menar även att elever med 

koncentrationssvårigheter bör placeras längst bak i klassrummet med en bestämd plats.  

Lärare 3 tycker att undervisningsformen där eleverna sitter i mindre grupper bör användas om det behövs. 

Men även att det sätts in extra personal. Bänkar istället för bord. Mindre störningsmoment i klassrummet, 

även utformningen av klassrummet är viktigt. Det bör inte finnas ett runt glasfönster som andra elever kan 

kika in genom.   

Lärare 4 anser att elever skall bli bemött och sedda där de befinner sig. Mindre grupper är också viktigt 

påpekar läraren. Men även att eleverna får den hjälp de behöver. Ett väl fungerande arbetslag runt eleven. 

Att ha roligt tillsammans. Att elev och vuxna möts på halva vägen och skapar en bra relation. Det finns 

ingen mall för hur lärare skall jobba, allt passar inte för alla menar läraren.  

Lärare 5 tror att den optimala undervisningen är att hitta vägar till eleverna så att de känner att de får vara 

delaktiga och att de får lyckas. Men det är även viktigt att få bort allt tjat där elevens namn lyfts hela tiden. 

Lärare bör hitta andra sätt för att ge eleven kunskap som till exempel att hoppa hopprep under tiden 

eleven tränar alfabetet. Läraren bör vara kreativ och ha variation i undervisningen. Om eleven har ett 

specifikt intresse bör läraren ta vara på detta och använda sig av det i undervisningen. Det optimala är att 
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ha små grupper, är det en grupp på tjugosex elever där flera av dem har koncentrationssvårigheter blir det 

för många som drar i dig som lärare.  

Lärare 6 tycker att den optimala undervisningen är att läraren följer elevens behov. De skall inte endast 

placeras i små grupper då det är viktigt att tränas i större grupper så att eleverna senare klarar av de krav 

som samhället ställer. Det optimala är även att läraren kan följa, dämpa, motverka och läsa av eleverna. 

Läraren menar också att det är viktigt att försöka hitta ett klimat där alla elever med 

koncentrationssvårigheter kan hantera sin situation. Det är viktigt att ha ett öppet och tillåtande klimat, 

detta för att alla eleverna i klassrummet skall få en förståelse till varandras behov.  

Lärare 7 menar att den optimala klassituationen i ett vanligt klassrum är cirka tjugo elever. Detta för att allt 

skall fungera socialt. Gärna en extra vuxen på de elever med problematik som kan stötta, så att de inte 

känner att de misslyckas. Det behövs en utbildad lärare som har förståelse till att dessa elever inte kan 

styra sitt eget beteende.  

Lärare 8 anser att det är beroende på vad det är som skapar koncentrationssvårigheterna. Det optimala är 

att möta eleverna vid deras behov. Har läraren mått att vilja och intresse går det oftast att lösa. Lärare 8 

menar att det oftast inte är barnen som skall ändra på sig utan det är läraren. Det är den som har 

möjligheten och viljan att ändra på sig när det handlar om koncentrationssvårigheter.  

Anpassad undervisning som lärare tror kan leda till delaktighet 

Lärare 1 menar att den anpassar undervisningen. Det är inte jag som planerar grundundervisningen säger 

lärare 1. Utan den bryter ned det de andra lärarna planerat.  

Lärare 2 anser att den anpassar undervisningen hela tiden. Lärare 2 brukar under sina genomgångar i 

matematik se till att genomgångarna ligger på en låg nivå så att man får med det mesta. Tydlighet och korta 

instruktioner och även genomgångar i mindre grupper är viktigt. Läraren i denna klass har även vänt på det 

och tagit ut de som är duktiga i matematiken och låtit dem ha matematik med de som går i en årskurs över. 

Då får de en liten sporre uppåt i stället. I idrott är inte alla elever bra på bollsport eller på att springa, och 

där vill lärare 2 försöka få ut så mycket som möjligt av alla elever. Det är sällan läraren har det klassiska, 

”idag så spelar vi fotboll”. Läraren försöker dela upp idrottshallen i olika hörn där det finns olika aktiviteter 

för att här kunna göra så många som möjligt delaktiga.  

Lärare 3 försöker anpassa undervisningen. Den försöker anpassa nivån så att det blir svårare för de elever 

som har lätt för sig och lättare nivå till dem som har det lite svårare. 

Lärare 5 anser att den anpassar undervisningen. Några elever hänger kanske inte riktigt med samtidigt som 

läraren har elever som ligger mycket längre fram. Här är det viktigt att läraren lär känna alla elever och 

även ser till att ha material som ligger på olika nivåer. Material med repetition, förenkling men också 

material som kan utmana lite mer.  

Lärare 6 tycker att den anpassar undervisningen. Fast om uppgiften är öppen kan läraren se till att eleverna 

anpassar nivån själva.  
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Lärare 7 svarar att den anpassar undervisningen. Dock är det väldigt svårt då det är lätt att lägga nivån för 

lågt. Lärare bör tänka på de uppsatta målen och på hur elever med koncentrationssvårigheter kan nå detta 

mål utan att behöva gå den vanliga vägen.  

Lärare 8 menar att man bör anpassa i all undervisning. Lärare 8 talar om något den själv vill kalla för 

baspaketet. Detta handlar om att nivån ligger ganska lågt så att alla skall kunna delta. Sedan menar lärare 8 

att den har en fördjupning där det går ut på att läraren går efter behov som är vidare och lite svårare än 

baspaketet.  

Lärarnas åsikter om de har tillräckligt med resurser för elever med koncentrationssvårigheter.  

Lärare 1 menar att resurser kan en skola aldrig få för lite av. Resurser finns på många olika sätt. Till exempel 

kan det finnas fler personal, resurser för att anpassa i grupper samt att lärarna bygger upp ett läromedel 

som passar. Det är alltid individuellt.  

Lärare 2 anser att det är väldigt olika på olika ställen. Men anser att skolan har tillräckligt med resurser. 

Lärare 3 menar att ingen har tillräckligt med resurser.  

Lärare 5 anser att den har tillräckligt med resurser som det ser ut idag. Lärarna på skolan gör elevrundor så 

att de kan stämma av läget i olika klasser och försöka hjälpa varandra. Dock tror läraren att vi alla känner i 

väldigt stor utsträckning att det inte finns tillräckligt med resurser till alla barn som är i behov av det. Rent 

generellt tycker läraren inte att skolan alltid får resurser för att tillgodose behoven hos barnen med 

koncentrationssvårigheters.  

Lärare 6 tror att vi aldrig kommer träffa någon som anser att det finns för mycket resurser på en skola. 

Egentligen handlar det väldigt mycket om hur lärare använder sig av de resurser de har tillgång till. Läraren 

känner att skolan den arbetar på har rätt bra resurser och menar att lärarna på skolan hjälps åt vid akuta 

lägen. 

Lärare 7 känner att den har tillräckligt med resurser i sin nuvarande klass. Är det för många lärare kan det 

samtidigt bli svårt. Det måste finnas en kommunikation mellan de vuxna på skolan så att alla vet vad de 

skall göra.  

Lärare 8 tycker inte att den har tillräckligt med resurser. Läraren menar att vissa elever inte skall ha 

undervisning i en större grupp. Men då det inte finns tillräckligt med ekonomiska resurser så måste de gå 

kvar i den stora gruppen ändå. Även om läraren anser att det vore bäst med mindre grupper så räcker inte 

den ekonomiska faktorn till.    

Lärarens användning av utomhusaktivitet 

Lärare 1 använder sig av utomhusaktivitet. Läraren har mycket matematik utomhus. Läraren menar att de 

kanske inte alltid är utomhus men de är heller inte bundna till bord, stol och bok.  

Lärare 2 anser att den använder sig av utomhusaktivitet. Men det blir mer sällan än ofta. Läraren påstår att 

de skulle kunna vara ute mer än vad de är, men menar på att de vill kunna ta sig till någon annan plats. Går 

klassen utanför skolan, är de mitt i centrum.  
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Lärare 3 menar att deras klass har utomhusdagar en gång i veckan. Lärare 3 har gått en 

utomhuspedagogikkurs via lärarförbundet. Där fick läraren lära sig att ha matematik, svenska, engelska och 

biologi utomhus. Det förekommer också lekar på skolgården som har med matematik och svenska att göra.  

Lärare 5 anser att den använder sig av utomhusaktivitet i sin undervisning. Den försöker även använda det i 

flera ämnen. Det gäller att utmana sig själv. Lärare 5 menar att under utomhusaktiviteter går det att 

upptäcka de elever som inte syns i klassrummet.  

Lärare 6 säger att det händer, till och från. Dock inte lika ofta denna termin då det är väldigt koncentrerat 

på lästeknik och avkodningsförmåga. Det är bra för elevernas koncentration att vara ute och röra på sig 

samtidigt som de skall lära sig något menar läraren.  

Lärare 7 arbetar endast halvtid, på grund av detta använder den sig inte av någon utomhusaktivitet.  

Lärare 8 menar att utomhusaktivitet är ett måste. Det du upplever utomhus kan du inte uppleva inomhus 

menar läraren. Du kan inte uppleva ljudet från löven eller känna gräset under fötterna om du inte är 

utomhus. Läraren nämner också att denne är med i scouterna.   

Lärarnas syn på kostens betydande faktor 

Lärare 1 menar att det märks på de elever som inte ätit frukost, de orkar inte fram till lunch. Och de som 

äter dålig lunch orkar inte på eftermiddagen. Lärare 1 anser att kosten påverkar eleverna. Det gör det på 

vem som helst.  

Lärare 2 tycker att det spelar stor roll. Det är väldigt viktigt att eleverna äter frukost. Det i samband med att 

lägga sig i tid. Det är båda de delarna som är viktiga tillsammans.  

Lärare 3 anser att det märks tydligt om eleverna har ätit frukost eller inte. Eleverna kan bli väldigt hungriga 

innan lunch då det kan bli för långt mellan frukost och lunch. Barnen kan behöva ha en frukt eller smörgås 

med sig så att de orkar med hela förmiddagen. Dock kan detta bli ett problem då alla inte har råd att köpa 

frukt varje dag. Klassen har fruktstund varje förmiddag. För de elever som går på fritids erbjuds det frukost 

från skolan varje dag. 

Lärare 5 tror absolut att kosten har betydelse. Lärare 5 har träffat på många elever som inte ätit frukost och 

deras fokus ligger då hela tiden på lunchen. Det går även att märka skillnad på vad det är för energi som 

elever fyller på med under dagens lopp. Fruktstunder tillsammans här i skolan är viktigt. Det skall inte vara 

bullar, kex, eller saft utan det skall vara en sådan typ av energipåfyllning som innehåller långsamma 

kolhydrater som stannar kvar i magen länge. På detta sätt orkar eleverna med hela skoldagen.  

Lärare 6 anser att hungern inverkar på koncentrationen. Får eleverna i sig allsidig och lagom mängd kost 

inverkar det positivt på inlärningsförmågan menar läraren. Lärare 6 anser att missad frukost eller annan 

måltid inverkar tydligt negativt.  

Lärare 7 påpekar att det är en betydande faktor. Missad frukost påverkar absolut barn med 

koncentrationssvårigheter.  
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Lärare 8 menar att om eleverna inte får i sig rätt kost eller äter oregelbundet kan det bli väldigt tokigt. En 

bra kosthållning är viktig.  

Idrott och rörelsens betydelse för elever 

Lärare 1 tycker att stimulans alltid är bra. På vilket sätt kan läraren dock inte säga. Men läraren tror på det. 

Lärare 2 anser självklart att rörelse har betydelse. Det är viktigare idag än vad det var tidigare med tanke på 

barnfetma, godis och socker.  

Lärare 3 menar att många lär sig bättre när de får röra på kroppen. Vissa lär sig också bättre när de får hålla 

på med något, under tiden de skall lära sig något. Detta kan vara till exempel en ärtpåse. Det är för långa 

arbetspass menar lärare 3 om eleverna inte får ta en paus och röra på sig emellan. Läraren tycker även att 

eleverna behöver få mer gymnastik i skolan då de idag endast har en timme i veckan.  

Lärare 5 tror att om eleverna rör på sig kan de hålla uppe koncentrationen mycket bättre och längre.  

Lärare 6 anser att det är viktigt för alla individer.  

Lärare 7 poängterar att alla behöver röra på sig mycket. Det kan vara svårt att delta i kamraternas lekar på 

rasterna då det kan hända att elever med koncentrationssvårigheter inte alltid är populära, då de kan ha 

svårt att följa alla regler i lekarna. Detta kan göra att de bli hämmade eftersom att de inte får delta, vilket är 

väldigt negativt.  

Lärare 8 tycker att det är viktigt med rörelse. Det är betydande för många barn som har dessa intressen. 

Sedan finns det många barn som inte gillar rörelse och idrott. Detta är negativt då det är en viktig del för 

inlärningen menar läraren.  

Lärarnas syn på placeringen i klassrummet för elever med koncentrationssvårigheter 

Lärare 1 menar att det är viktigt både för elever med koncentrationssvårigheter och framför allt för de 

andra eleverna. Alla skall ha en placering i klassrummet som är bra för den personen. Eleverna skall inte 

sitta på en plats där de blir besvärade av en person som har problem med koncentrationen. Läraren skall se 

till att det passar för alla individer. 

Lärare 2 tror att placeringen har betydelse. Sitter en elev med koncentrationssvårigheter längst bak har de 

uppsikt över allt. Då slipper den sitta och skruva på sig hela tiden. Men sitter eleven längst fram blir det 

automatiskt att de sitter och vänder på sig hela tiden. Dem som har svårt med koncentrationen skall sitta 

på en plats där det inte går förbi för mycket folk. Gärna längst bak, längst in i ett hörn där de känner sig 

trygg och där de känner att detta är mitt hörn. Sitter eleven längst fram kan läraren hela tiden ha koll på 

denna elev vilket också kan vara jobbigt för eleven. Frihet är en viktig del.  

Lärare 3 tycker att det är viktigt med placering men att det är väldigt olika. Vissa barn med 

koncentrationssvårigheter behöver se alla. Medan vissa elever behöver avskärmas för att kunna hålla sig 

lugn. Det spelar även roll vilka eleverna sitter bredvid. Buller utifrån spelar även roll. Men det finns 

hörselkåpor i klassrummet att använda för den som vill stänga ute ljud.  
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Lärare 5 svarar att placeringen har betydelse, men inte för alla. Det beror på vad eleverna har jobbigt med. 

Ser läraren att en elev har koncentrationssvårigheter är det bättre att den placerar eleven långt fram, vilket 

gör att läraren kan stå nära intill. Men då kanske den här eleven hela tiden måste sitta och snurra och vrida 

sig för att kunna se vad som händer. En sådan elev kan ofta komma lättare till ro med att bli placerad längst 

bak, och får därigenom en större överblick.  

Lärare 6 svarade otvetydigt ja. Det finns dock inte en placering som fungerar för alla elever med 

koncentrationssvårigheter. Det gäller att hitta en placering som fungerar för just den elev som du har 

framför dig.  

Lärare 7 poängterar att placeringen har betydelse. Det är dock viktigt att eleverna inte byter plats för ofta 

så att de på detta sätt får sitta in sig på en plats. Samtidigt är det viktigt att se till att de inte blir störda. Det 

kan vara bra att sitta enskilt för en del. Men sitter problematiken i huvudet hjälper inte placeringen säger 

lärare 7.  

Lärare 8 menar att placeringen kan vara avgörande. Blir en elev distraherad av rörelse kan de inte sitta vid 

ett fönster om det blåser ute. Behöver eleven lugn och ro kan den inte sitta vid vattenkranen. Vill de 

däremot ha koll på läget skall de sitta längst bak annars helst längst fram vid läraren. Placeringen av ett 

barn i klassrummet är jätteviktigt. Man skall bädda för framgång.  

6. Analys och Diskussion 

Nedan följer diskussionsdelen, den är uppdelad i resultatdiskussion, diskussion kring forskningsfrågor, 

metoddiskussion och fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
I denna del har vi valt att diskutera resultatet per intervjufråga. Vi har valt att endast beröra de svar som 

har relevans för vår studie.  

Delaktighetsbegreppets betydelse 

När vi frågade tre av lärarna om deras syn på delaktighet fick vi liknande svar, att eleven ska kunna påverka 

sin utbildning det vill säga elevinflytande. Detta var inte det svar vi förväntade oss då det går att läsa både i 

Gustavsson (2004) och i Socialstyrelsen (2003) att delaktighet bland annat innebär engagemang, 

deltagande och gemenskap. Den fjärde läraren svarade på ett mer förväntat sett. Tre av lärarna på skola A 

har allesammans jobbat med läraryrket mellan 8 och 12 år. Medan den fjärde läraren har jobbat i 25 år. 

Eftersom de första tre lärarna tagit sin lärarexamen med bara några års mellanrum kanske deras utbildning 

präglats av vikten av elevinflytande. Detta kanske blir det respondenterna refererar till då vi frågade dem 

om delaktighet. När en av de fyra lärarna tog sin lärarexamen i början av 80-talet kanske inte utbildningen 

förespråkade delaktighet eller inflytande på samma sätt. På grund av detta kanske läraren under sin långa 

yrkeskarriär själv byggt upp en förståelse för delaktighet som grundar sig på den erfarenhet den skaffat sig.  

Efter gjorda intervjuer 2011 på skola B framkom det efter lyssnande av inspelningar att tre av fyra lärare 

tycker att delaktighet innebär att elever är med och påverkar undervisningen och innehållet. Den fjärde 

läraren menar att delaktighet innebär att eleverna deltar i det praktiska arbetet. I bakgrunden under 

rubriken delaktighetsbegreppets innebörd har vi citerat till Gustavsson (2004), där står: 
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En lexikal definition av delaktighet finner vi i svenska akademins ordlista (1998). Här anges att 

delaktighet betyder att ta del i något. Detta något kan vara en social gemenskap, en aktivitet eller en 

uppgift, som till exempel de uppgifter som utförs i en skolklass eller på en arbetsplats. Den som tar del 

i lösandet av en uppgift får ofta en känsla av tillhörighet som kan tänkas vara en viktig aspekt av 

delaktigheten (Gustavsson 2004 s.61).  

 

Delaktighet betyder att ta del i något och detta kan vara uppgifter i en skolklass (Gustavsson 2004). Den 

fjärde läraren vi skrivit om innan i detta stycke påpekar just detta, att delaktighet innebär att eleverna 

deltar i det praktiska arbetet. 

En lärare anser även att delaktighet innebär att eleverna tar till sig undervisningen och genom detta 

införskaffar sig kunskap. En annan lärare tycker att i fall läraren ser till att inkludera alla elever i 

undervisningen ser den till att göra alla delaktiga. I bakgrunden refererade vi till en vetenskaplig artikel där 

forskarna poängterade att vid senaste lagstiftningen i England använder de sig av en policy som riktar in sig 

på en mer inkluderande undervisning och att alla elever skall vara delaktiga(Golder et al. 2009). Detta 

stämmer bra överens med det synsätt som informanten pratar om. Den lärare som hade denna uppfattning 

är inte utbildad specialpedagog och har heller inte läst specialpedagogik. Detta var något vi förväntat oss 

att den utbildade specialpedagogen skulle svara. Vi fick inget direkt svar av denna lärare vad delaktighet 

innebär, detta kan bero på att den intervjuade inte förstod frågan.  

Koncentrationssvårigheternas befintlighet 

Koncentrationssvårigheter kan både vara primära (där ADHD ingår), sekundära och situationsbundna 

(Kadesjö 2008). Men när vi frågade om koncentrationssvårigheternas förekomst i klassen verkade det som 

att två av lärarna på skola A enbart kopplade samman koncentrationssvårigheter med ADHD och elever 

som låg under utredning för denna diagnos. Det var enbart en av de tillfrågade som inte redogjorde för hur 

koncentrationssvårigheterna såg ut. I och med att denna lärare arbetar med en 1-2:a kan det vara så att det 

är mer acceptabelt att yngre elever har svårt att koncentrera sig utan att de behöver vara under utredning 

för en diagnos som till exempel ADHD. 

En annan lärare menade att den inte hade några elever med koncentrationssvårigheter längre, antagligen 

har läraren tidigare haft elever med sekundära eller situationsbundna koncentrationssvårigheter. Möjligtvis 

kan det vara att denna lärare har lyckats med en individanpassad undervisning och därför behöver inte 

koncentrationssvårigheter komma fram hos eleverna i klassen. Detta bör gå att koppla samman med 

lärarens syn på delaktighet. Detta grundar vi på att läraren ser elevers möjligheter och att alla är olika. 

Detta är även något som förespråkas som en positiv egenskap hos läraren (Henderson 2006). På frågan om 

hur koncentrationssvårigheter ser ut är alla fyra lärare på skola A i stort sett överens om vad det innebär. 

Mycket av det som lärarna tog upp har även behandlats av (Kadesjö 2008). Dock är det ingen av lärarna 

som talar om koncentrationssvårigheterna som sekundära eller situationsbundna. Kanske är denna typ av 

koncentrationssvårigheter obekant för lärarna.  

Alla lärare på skola B tycker att de har elever med koncentrationssvårigheter i sina grupper. Två av lärarna 

som inte har någon specialpedagogisk utbildning har elever med diagnos samt elever som de själva anser 

bör utredas men som inte fått något samtycke till detta. En av de intervjuade lärarna har även elever som 

väntar på att utredas. Diagnostisering blir negativt för eleverna men positivt för skolsystemet, detta på 
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grund av att skolan inte behöver ändra på sitt system (Nilholm 2007). En av anledningarna till att eleverna 

inte utreds kan vara att föräldrarna sätter stopp för det. Detta på grund av att de är rädda för att sitt barn 

skall få en negativ stämpel som diagnos kan medfölja samt att de kan få en ursäkt till att slippa undan vissa 

moment. Däremot kanske lärarna vill utreda eleverna för att på detta sätt få mer resurser.  

Koncentrationssvårigheternas innebörd 

En lärare på skola A anser att koncentrationssvårigheter innebär att om eleven har svåra 

koncentrationssvårigheter kan detta innebära att hela skolgången kan bli förstörd. Alla lärare anser även att 

koncentrationssvårigheter innebär att eleverna har svårt att sitta stilla under en längre tid och fokusera på 

uppgiften de skall göra. Tidigare har vi skrivit om inomhusmiljöns betydelse i klassrummet. I detta avsnitt 

står det att det är vanligt att elever utsätts för mycket intryck i klassrummet (Kadesjö 2001). Detta är 

någonting som vi tror drabbar barn med koncentrationssvårigheter extra mycket då de kan behöva sitta 

helt avskilt från sina klasskamrater när de skall fokusera på skolarbetet. En annan lärare menar att en elev 

med koncentrationssvårigheter har svårt med inlärningen vilket gör att eleven sitter av lektionstimmarna 

utan att ha fått något gjort. Här menar läraren att de genom detta blir utanför, vilket vi anser inte leder till 

delaktighet.    

I de nya intervjuerna som gjordes på skola B upplevde vi att svaren skiljde sig åt mer till skillnad från skola 

A. Bland annat anser lärarna att koncentrationssvårigheter innebär att eleverna har svårighet med att 

fokusera på uppgifter under en längre tid men även att påbörja och avsluta uppgifter. Intresset och fokus 

ligger på andra saker och detta menar en av lärarna är orsaken till en viss del av koncentrationssvårigheter. 

En annan lärare anser att koncentrationssvårigheter även innebär att elever har svårt att utföra en uppgift 

som andra förväntar sig att den skall klara av. Att kunna avgränsa ljudintryck och stänga av allt runt 

omkring så att eleven kan lägga ned all energi på uppgiften är en del av vad elever med 

koncentrationssvårigheter kan ha problem med säger en av lärarna. I bakgrunden har vi tidigare skrivit om 

vikten av att kunna stänga ute störande ljud (Olsson 1995). Vi anser att det kan vara avgörande för de 

elever som har koncentrationssvårigheter om en lärare i sitt klassrum kan se till att ha ordning, reda och 

begränsa störande ljud och intryck. Eftersom elever som har denna problematik kan störas lätt av allt runt 

omkring sig tror vi att det är viktigt att det finns flera åtgärder som läraren kan ta till för att hjälpa dessa 

elever.       

Lärarnas åtgärder 

Två av lärarna anser att det är väldigt begränsat med åtgärder för elever med koncentrationssvårigheter i 

deras klasser. I och med dessa uttalanden undrar vi i fall dessa lärare anser att ansvar för åtgärder ligger på 

någon annans axlar. Som det går att läsa i bakgrunden finns det många olika sätt att hjälpa elever med 

koncentrationssvårigheter. I bakgrunden finns exempel på små medel för att underlätta situationer för 

elever med koncentrationssvårigheter (Juul 2005). En lärare använder sig av dator som hjälpmedel i sin 

undervisning, datoranvändning är även något som nämns i bakgrunden och som (Henderson 2006) 

förespråkar i sin artikel. Dock ökar inte elevens delaktighet för att läraren använder datorer som hjälpmedel 

eftersom detta används utanför klassrummet och leder därför snarare till exkludering enligt oss. Den fjärde 

läraren ansåg att en av sina elever skulle ha sin plats i ett angränsande grupprum för att kunna koncentrera 

sig. Men denna åtgärd ökar inte känslan av delaktighet skulle vi vilja påstå eftersom delaktighet innebär att 

delta och vara engagerad i en situation. Vi funderar på i fall denna åtgärdsbrist kan ha något att göra med 

brist på kompetens när det gäller barn med koncentrationssvårigheter. En lärare har fått stöd av skolans 
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psykolog och blev ombedd att läsa boken Explosiva barn. Läraren använder sig nu av korgsystemet som det 

står om i boken. Läraren kanske skulle ha behövt stärka sin kompetens tidigare och även nu i fortsättningen 

för att känna sig säker och våga prova andra åtgärder i förebyggande syfte.   

Vi anser att de intervjuade lärarna på skola B har fler åtgärder till skillnad från respondenterna på skola A. 

Ingen av lärarna på skola B pratar om att ta ut barnen som har koncentrationssvårigheter och sätta dem 

utanför klassrummet. Detta förespråkar dock två av lärarna på skola A, vilket leder till exkludering och inte 

delaktighet. Ingen av lärarna vid skola B har svarat att det finns begränsat med åtgärder att använda sig av 

när de handskas med elever som har koncentrationssvårigheter, två av fyra lärare vid skola A har uttalat sig 

att detta är fallet hos dem. En lärares åtgärder för elever med koncentrationssvårigheter vid skola B är att 

den använder sig av korta uppgifter, att eleverna arbetar så länge de orkar och sedan får de ta en paus eller 

byta uppgift. Under rubriken fysisk aktivitet i skolan har vi tidigare nämnt att det är bra att låta eleverna 

ladda upp sina batterier så att de som har problematik med koncentrationen orkar med en hel skoldag 

(Axengrip & Axengrip 2004). En annan åtgärd läraren använder är en kursboll, denna boll kan eleven hålla 

på med medan den arbetar. I bakgrunden har vi refererat att undervisning bör lämpas efter varje elevs 

villkor och behov (Skolverket 2011). Denna användning av kursboll tycker vi är något positivt. Det behöver 

inte alltid vara en kursboll utan kan även vara att en elev får rita under tiden den skall lyssna när läraren 

berättar något. Ytterligare en åtgärd läraren använder är att inte tjata för mycket på eleven med 

koncentrationssvårigheter, detta menar läraren ger kraft åt andra elever i klassen att också tjata. Samma 

lärare nämner också att avskärmning kan vara en positiv åtgärd där alla störningsmoment tas bort. Även att 

hålla rent på väggarna är en åtgärd en av lärarna förespråkar, och som vi anser är lätt att utföra. En annan 

lärare anser att för en elev med koncentrationssvårigheter kan det behövas ett arbetssätt som passar just 

denna elev. Läraren kan behöva flera olika undervisningssätt med tanke på att elever är olika individer. Att 

som lärare använda sig av kroppsspråk när den undervisar är viktigt för att ytterligare förtydliga 

instruktioner av vad som menas. En annan åtgärd kan vara att läraren står nära en elev med 

koncentrationssvårigheter vid utdelning av information, det kan räcka att lägga din hand på elevens axel. En 

tredje lärare framhäver att det är viktigt att läraren följer med och tittar upp var eleven med 

koncentrationssvårigheter är och om den förstått uppgiften rätt. En annan åtgärd är att läraren ser till att 

eleven med koncentrationssvårigheter inte stör de andra eleverna i sina arbeten. Men även att försöka 

bygga upp en miljö i klassrummet där elever med koncentrationssvårigheter tillåts vara annorlunda. Under 

rubriken delaktighetsbegreppets innebörd har vi skrivit att begreppet delaktighet kan delas upp i tre 

dimensioner, där en dimension var ordet sammanhang. Vi har skrivit att sammanhang innebär att ha en 

fungerande miljö (Gustavsson 2004). Detta anser vi är relevant eftersom en av informanterna svarat att 

lärare bör försöka bygga upp en miljö i klassrummet där elever med koncentrationssvårigheter tillåts vara 

annorlunda.  

Arbetsformer för elever med koncentrationssvårigheter 

Tre av de tillfrågade respondenterna på skola A använder sig av arbetsformer som ökar exkludering av 

elever med koncentrationssvårigheter. Eleverna arbetar utanför klassrummet och väldigt lite praktiskt, 

vilket vi tror är viktigt för alla elever men framförallt för elever med koncentrationssvårigheter då ett 

praktiskt arbetssätt kan bidra till att synliggöra sitt eget tänkande. En annan lärare påstår även att sin 

undervisning är individanpassad eftersom eleverna ligger olika till i matteboken. Vi anser att detta inte 

handlar om individanpassning. Med denna syn på individanpassning undervisar läraren på ett sätt, sedan 

handlar det om hur mycket eleverna förstår som gör att de ligger på olika ställen i boken. Läraren gör det 
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väldigt lätt för sig i detta fall eftersom det blir elevens ansvar att själv försöka anpassa sig till den formen av 

undervisning. Även detta leder till ökad exkludering av elever med koncentrationssvårigheter. Detta 

tankesätt går emot läroplanen där det står att alla elever ska få utvecklas efter sin förmåga 

(Utbildningsdepartementet 1994). En lärare har läst 90hp specialpedagogik men tycks ändå inte arbeta för 

delaktighet i skolan.  

Ingen av de intervjuade lärarna vid skola B har uppgett arbetsformer där eleverna skall arbeta utanför 

klassrummet, vilket leder till exkludering. Dessa lärare pratar om arbetsformer som skall bedrivas inom det 

egna klassrummet, vilket vi vill påstå leder till delaktighet. Arbetsformer en lärare använder är bildschema. 

Vi har tidigare nämnt att elever med koncentrationssvårigheter har svårt att skilja på primära och 

sekundära faktorer i en specifik situation. Elever med koncentrationssvårigheter har problem med att 

planera sitt eget arbete själva eftersom de styrs av sin impulsivitet (Kadesjö 2008). Att ha ett schema med 

struktur är betydelsefullt för barn med koncentrationssvårigheter (Juul 2005). Vi tror att bildschema kan 

vara positivt att använda sig av. Vidare kan lärare också använda sig av ett så kallat färgschema, där olika 

färger står för olika lektioner eller att färgerna står för olika uppgifter under en lektion. Schema på bänken 

kan också vara positivt. Mindre grupper i klassrummet är en annan arbetsform läraren använder sig av. Att 

läraren har koll på vad elever med koncentrationssvårigheter har tagit in och hört. Tre av lärarna på skola A 

anser att eleverna skall sitta utanför klassrummet för att lättare kunna koncentrera sig medan alla lärare på 

skola B istället har sina elever i klassrummet. Att elever med koncentrationssvårigheter får röra på sig 

under tiden de arbetar med något kan vara en arbetsform menar läraren. Läraren arbetar också med att 

minska synintryck och stänga ute störande ljud. Den fjärde läraren tycker att det är viktigt att eleverna är 

mätta och att de får röra på sig. Detta för att de skall fungera i klassrummet. Ett arbetssätt läraren 

använder sig av är att avbryta mitt i en lektion så att elever med koncentrationssvårigheter kan fortsätta att 

fokusera efteråt. Tidigare har vi nämnt att långa arbetspass för elever med koncentrationssvårigheter inte 

är att föredra. Detta för att dessa elever får en känsla av att misslyckas eftersom de inte klarar av målen 

som är uppsatta för dagen (Axengrip & Axengrip 2004). Att bryta av och ta paus tror vi blir något positivt för 

elever med koncentrationssvårigheter. Eleverna får då chansen att ladda batterierna på nytt och ges 

möjlighet att avsluta det de påbörjat. Att ständigt misslyckas tror inte vi leder till någon bra situation för 

någon elev i skolan. Denna lärare använder en strategi som vi själva också kan tänka oss att använda.       

Optimal undervisning  

Alla lärare på skola A har svarat att en del av optimal undervisning är möjligheten att få arbeta i mindre 

grupper. Men vi skulle vilja påstå att mindre grupper inte alltid underlättar för elever om inte själva 

undervisningen inte är mer individanpassad för dem. Mycket av det lärarna skriver bör ju redan kunna 

användas som åtgärder i deras undervisning eftersom de anser att det är det optimala för elever med 

koncentrationssvårigheter. Till exempel menar en av de tillfrågade att placera elever med 

koncentrationssvårigheter längst bak, vidare menar läraren att det är viktigt med en bra klassrumsmiljö 

utan störande moment och detta är även något som tas upp av (Juul 2005). Det var dock inget som lärarna 

tog upp när vi frågade dem om konkreta åtgärder. Dessa lärare beskrev hur deras klassrum såg ut, en av 

dessa har glasväggar i sitt klassrum och en lärare har ett glasfönster i dörren. Detta kan enkelt täckas över 

med gardiner, tyg eller teckningar men detta hade inte åtgärdats. Flera konkreta exempel ges på hur en 

lärare kan agera för att öka delaktigheten bland elever med svårigheter (Henderson 2006). Men då vi 

frågade lärarna om hur den optimala undervisningen ser ut för barn med koncentrationssvårigheter var det 
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ingen som reflekterade över hur denne själv skulle kunna förbättra den egna undervisningen för dessa 

elever.  

Alla lärare vid skola A tycker att möjligheten att få ha små grupper är optimal undervisning för elever med 

koncentrationssvårigheter. Vid skola B är det två lärare som har nämnt detta. En lärare tycker att det är att 

hitta vägar för att eleverna skall känna sig delaktiga och att de får lyckas. Men även hitta arbetssätt som 

kan ge elever kunskap, vara kreativ och ha variation i undervisningen. En annan lärare anser att optimal 

undervisning är att följa elevens behov, men även att eleven placeras i både stora och små grupper. Som vi 

tidigare nämnt är en av punkterna att elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie 

skolor som skall tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose 

dessa behov (Svenska Unescorådet 2006). I och med att läraren har svarat att optimal undervisning är att 

följa elevens behov anser vi att läraren följer det som Salamancadeklarationens standardregler bygger på. 

Genom detta tycker vi att läraren har ett synsätt som gynnar eleverna positivt. En lärare anser att det är 

viktigt att försöka hitta ett klimat där elever med koncentrationssvårigheter kan hantera sin egen situation. 

Men även att alla elever kan ha förståelse för varandra är optimal undervisning. En tredje lärare tycker att 

optimal undervisning kan nås om gruppen innehåller tjugo elever. Det får gärna i den gruppen finnas en 

extra vuxen som kan stötta. En fjärde lärare anser precis som en av de andra lärarna på skola B att optimalt 

är att möta eleverna vid deras behov. Men denne lärare poängterar också att det oftast är läraren själv som 

bör ändra sin inställning. I fall lärare har en dålig undervisningsform kommer detta oftare än sällan drabba 

skolsituationen och blir därför bristfällig för eleverna (Settergren 2003). 

Anpassad undervisning för delaktighet 

En lärare på skola A menar att den anpassar undervisningen hela tiden genom att lägga sina genomgångar 

på en låg nivå till en början. På detta sätt menar läraren att eleverna får det lättare att följa med i 

undervisningen. Läraren på skola A försöker också vara tydlig vilket hjälper alla elever att lyckas enligt våra 

egna erfarenheter. En lärare som endast har ett undervisningssätt och är otydlig kommer lyckas sämre med 

sin undervisning då eleverna inte förstår vad de skall göra. Vissa elever i lärarens klass får ha lektion med 

äldre elever för att på detta sätt utvecklas mer medan vi fick till svar i en senare intervju att läraren 

försöker göra det lättare för de elever som är i behov av det och svårare för de elever som behöver mer 

utmaning. En av respondenterna på skola B pratar om ett ”baspaket” vilket vi tycker stämmer överens med 

ovan nämnda. Nivån läggs så att alla elever i klassen skall klara av detta. Men sedan finns även en 

fördjupning där läraren genom detta bryter ned eller försvårar uppgifterna.  Att en lärare använder sig av 

olika aktiviteter i idrott under sina lektioner anser vi vara positivt då det främjar alla elever.  

Alla fyra lärare på skola B anser att de anpassar undervisningen. En lärare menar att det är mycket viktigt 

att lära känna eleverna så att materialet blir anpassat till alla. Innan har vi skrivit om att barn med primära 

koncentrationssvårigheter ideligen har det besvärligt i situationer som de inte finner motiverande. Problem 

med att koncentrera sig gör sig också påmind när det ställs krav på att eleven skall prestera eller anpassa 

sig (Kadesjö 2008). Vi anser att om lärare anpassar sin undervisning kommer elever med 

koncentrationssvårigheter vinna på detta. Det är viktigt att lärare har en sådan kompetens att den kan ha 

flera olika utlärningsstilar. Vi anser att det inte främjar barn i fall lärare enbart har ett undervisningssätt 

som skall gälla alla. Den lärare som tycker att det är viktigt att lära känna eleverna tror vi på detta sätt 

bättre kommer kunna individualisera undervisningen, vilket vi anser leder till delaktighet.  En annan lärare 

menar att öppna uppgifter är att föredra, då kan eleverna anpassa nivån själva vilket vi tycker låter positivt.  
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Resurstillgångar 

En av lärarna på skola A anser att de för nuvarande har tillräckligt med resurser i den klass som den arbetar 

i, medan två av respondenterna poängterar att ingen har tillräckligt med resurser. På skola B tycker två av 

lärarna att de i nuläget har tillräckligt med resurstillgångar. En av respondenterna anser att den inte har 

tillräckligt med resurser medan en lärare anser att vi aldrig kommer träffa någon som anser att de har det. 

En lärare berättar att de anställda på skolan hjälps åt om det blir kris. ”Alla som arbetar i skolan skall 

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också 

utanför den närmaste gruppen.” (Utbildningsdepartementet 1994 s.13). Vi tycker att det är bra att alla 

lärare/pedagoger på skolan är insatta i sina arbetskamraters klassituationer. Med hjälp av detta kan lärare 

tillsammans avgöra vad som är bäst för enskilda individer. På detta sätt står inte läraren ensam, utan kan 

luta sig mot sina arbetskamrater. Även ute på rast anser vi att det kan vara bra att flera lärare vet hur de 

skall handskas med elever som har problematik. Här kan lärare redan innan problematiken uppstår 

förhindra att det eskalerar. En av lärarna på skola B berättar att även om en elev behöver gå i en mindre 

grupp räcker inte ekonomin till. Därför finns det inte tillräckligt med resurser. Elever som har problematik 

bör i möjligaste mån få arbeta i den ordinarie klassen (Skolöverstyrelsen 1978). Vi anser att klasserna inte 

bör innehålla för många elever. Cirka tjugo stycken är det optimala för elever oavsett om de har 

problematik eller inte. Om inte ekonomin räcker för att bilda mindre elevgrupper, tror inte vi heller att det 

kommer finnas ekonomi till att varje klass skall tilldelas en resurslärare. Och detta är något vi anser att 

klassen behöver om elevgruppen är större än tjugo. Innehåller klassen max tjugo elever tror vi att gruppen 

är tillräckligt liten för att vissa elever inte skall behöva förpassas ut från klassrummet. Skickar lärare ut 

elever i till exempel en liten grupp exkluderas de från resten av klassen och det leder inte till delaktighet. 

Respondenter från båda skolorna anser att de har för lite resurser i sin klass, medan två av respondenterna 

anser att de har tillräckligt med resurser. Vi tror att detta kan bero på att dessa lärare inte har lika många 

elever med behov av särskilt stöd i klassrummet men även att deras grupper är mindre än för de lärare som 

svarat att de inte har tillräckligt med resurser.   

Användningen av utomhusaktivitet i undervisningen 

Två av lärarna använder sig av utomhusaktivitet i undervisningen på Skola A. En av lärarna menar dock att 

det inte händer allt för ofta på grund av att skolan ligger centralt med trafikerade vägar. Tidigare i vår 

uppsats har vi skrivit om bristen på grönområden runt skolor i dagens samhälle då det togs bort från 

läroplaners mål att elever skall lära sig odla under skoltiden. Då det idag är mer planerat för bland annat 

diverse bollsporter har grönområdena försvunnit allt mer för att underlätta för olika maskiners arbete på 

skolgården (Olsson 1995). På båda skolorna där vi genomfört intervjuer observerade vi att skolgårdarna 

bestod av sand och asfalt. Grönområden existerar men inte i direkt anslutning till skolan, utan en längre bit 

bort och för att ta sig dit måste eleverna ut i livlig trafik. Med tanke på att skolorna ligger så pass trafikerat 

som de gör kan eleverna själva inte utnyttja dessa grönområden. En tredje lärare berättar att de har en 

utomhusdag i veckan.  

På skola B svarar en lärare att den använder sig av utomhusaktiviteter i sin undervisning. Läraren försöker 

även använda det i så många ämnen som möjligt och menar att vissa elever kan komma fram bättre 

utomhus än inomhus. En annan lärare berättar att den använder det till och från. Läraren säger att det är 

bra för elever att vara ute och röra på sig samtidigt som de aktiverar sig på något sätt. Utomhusaktivitet bör 

en lärare använda sig av anser en av respondenterna. Det blir andra upplevelser utomhus jämfört med 

inomhus menare läraren. I bakgrunden har vi tidigare nämnt flera positiva exempel som utomhusaktiviteter 
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i anslutning till skolan för med sig. Exempel på dessa var bland annat frihet att upptäcka och utforska 

(Maller 2009). I och med att läraren är med i scouterna tror vi detta kan bidra med lärarens mycket positiva 

uppfattning om utomhusaktivitet. Läraren kan via scoutföreningen ha fått lära sig olika saker om naturen 

och om utomhusvistelse som denne kan använda sig av i sin undervisning.    

Kostens betydelse 

En lärare på skola A tycker att det märks om eleverna ätit frukost. Om eleverna inte har ätit frukost orkar 

de inte arbeta fram till lunch. Läraren berättar att samma sak händer på eftermiddagen om eleverna 

hoppat över lunchen. En annan lärare tycker att kosten har stor betydelse. Frukost är viktigt poängterar 

denne, och lägger även till att sömnen spelar roll. En av respondenterna berättar att klassen alltid har 

fruktstund mellan dagens start och lunch. Samma lärare berättar även att de elever som går på fritids får 

frukost på skolan varje morgon. I bakgrunden har vi behandlat ett avsnitt om kostens betydelse för barn 

med koncentrationssvårigheter. På skolor där frukost erbjöds till eleverna resulterade det i bland annat 

bättre fysisk uthållighet, kreativitet, uppmärksamhet, minne och akademiska prestationer (Taras 2005b). 

Om en skola kan erbjuda frukost till eleverna och detta främjar deras koncentration anser vi att detta är 

något positivt. En del barn struntar i att äta frukost hemma, och då vill vi påstå att deras skolgång kan bli 

sämre. Genom att skolor erbjuder frukost till elever som går på fritids kan de med hjälp av detta utesluta 

att koncentrationssvårigheterna beror på den uteblivna kosten.  

En lärare på skola B tror att det har betydelse om eleverna inte ätit frukost innan de kommer till skolan. 

Fokus kommer då att ligga på när lunchen blir i stället för på arbetet som skall göras. Samma lärare berättar 

att om elever äter dålig kost som innehåller snabba kolhydrater kommer eleven inte ha förmågan att hålla 

orken uppe. Tidigare har vi refererat om vikten av långsamma kolhydrater och om hur det påverkar elevers 

koncentration och inlärning. I fall elever äter en frukost som innehåller långsamma kolhydrater kommer 

blodsockernivån att hållas stabil ända fram till lunch (Svenska idrottsrörelsen 1992). Två av lärarna säger att 

hunger påverkar koncentrationen och att kosthållningen är viktigt. Det är viktigt med en näringsrik och 

variationsrik kost för att bättre klara av skolan (Florence et al. 2008). Vi tycker att det kan vara bra om 

lärare informerar sina elever om vikten av att äta en näringsriktig kost. Detta för att alla kanske inte vet vad 

näringsrik mat kan innehålla. Om eleverna är duktiga på att äta en näringsrik kost kanske koncentrationen 

blir bättre och med detta orkar de med hela skoldagen. Lärarna vid de båda skolorna anser att 

kosthållningen är viktigt. De flesta tar upp frukosten och påpekar att koncentrationen påverkas om 

eleverna hoppar över den.   

Vikten av idrott och rörelse 

En lärare på skola A tycker att stimulans genom att röra och aktivera kroppen är bra. En annan lärare tycker 

att det är självklart att idrott och rörelse är positivt. I bakgrunden har vi nämnt att människoartens 

utveckling har gått från att vara aktiva varelser till stillasittande. Undersökningar som gjorts visar att ju mer 

fysiskt aktiva människor är desto bättre mår de (Hultgren 2001). Som lärare tror vi att det kan vara bra att 

ha aktiviteter under lektionerna som inte enbart handlar om stillasittande uppgifter. Om eleverna får bli 

uppmuntrad med till exempel laborativa arbetsuppgifter som innefattar rörelse kanske de finner det både 

intressant och roligt. Detta tror vi kan främja deras koncentration. En lärare på skola A betonar också att 

eleverna behöver få en paus mellan lektionerna där till exempel en rörelsesaga kan fungera för att bryta av. 

I bakgrunden har vi tagit upp att elever med koncentrationssvårigheter skall få byta aktivitet, från att ha 

stillasittande till mer fysiskt krävande uppgifter (Axengrip & Axengrip 2004). Denna lärare använder sig av 
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rörelsesaga i klassrummet, vi vill också påstå att detta går att genomföra utomhus. På detta sätt får 

eleverna ett avbrott  genom att byta aktivitet, men också frisk luft.  

En av respondenterna på skola B anser att elever med koncentrationssvårigheter har svårt att följa regler i 

lekar, denne lärare menar att detta kan göra att elever med koncentrationssvårigheter slutar att delta. I 

bakgrunden har vi skrivit om Juuls syn på elevers beteende i spel och lek. Han skriver att elever med 

koncentrationssvårigheter kan bli hämmade vid lekar på rasterna då de inte kan följa reglerna. Eftersom 

dessa barn inte håller sig till uppgjorda regler kan det bli att andra barn inte kommer att vilja ha dem med 

(Juul 2005). Även Beckman menar att elever med koncentrationssvårigheter vill skapa sina egna regler i 

lekar. Detta menar författaren kommer göra de andra kamraterna i klassen avskräckta till att vara med dem 

(Eriksson & Beckman 2004). Vi anser att detta leder till exkludering av elever och leder inte till delaktighet. 

En åtgärd kan vara att lärare finns med på plats under raster vid olika lekar, de kan då påminna barnen med 

koncentrationssvårigheter vilka regler som gäller. Detta för att göra alla delaktiga.  En av lärarna på skola B 

tycker att rörelse är viktigt. Tidigare har vi skrivit att fysisk aktivitet för med sig positiva aspekter för elever 

(Taras 2005a). Alla lärare har under gjorda intervjuer bara haft bra saker att säga angående rörelse och 

fysisk aktivitet. Detta är något vi finner mycket positivt, vår egen uppfattning är också att rörelse och fysisk 

aktivitet främjar inlärning och är viktigt för elever. Vi vill dock uppmärksamma att rörelse och aktivitet i 

skolan inte får blir någon sorts extrem tävlan och utslagning, där vissa elever ställs på sidan för att de inte 

anses vara tillräckligt bra. Elever som inte anses vara tillräckligt bra för att vara med på till exempel 

innebandyn som spelas på rasten kommer att bli exkluderade och kan leda till att de mår dåligt psykiskt. 

Delaktighet där alla får vara med är att föredra. En av de intervjuade lärarna svarade att denne använde sig 

av olika moment under idrottslektionen för att främja elevernas intresse. Detta anser vi vara ett utmärkt 

tillvägagångssätt för att försöka göra alla delaktiga. Sammanfattningsvis anser alla respondenter på skola A 

och B att rörelse är viktigt.  

Placeringens betydelse 

Alla respondenterna på skola A tror att placeringen har betydelse. En av respondenterna anser att det är 

viktigt att placera elever med koncentrationssvårigheter där det är lugnt och där det fungerar bäst. Detta 

innefattar att om eleven med koncentrationssvårigheter placeras långt fram måste den hela tiden vrida och 

vända på sig och ha koll på läget. Ett alternativ är att pröva att låta eleven med koncentrationssvårigheter 

sitta längs en långsida vänd mot de andra i klassen. På detta sätt slipper eleven sitta och snurra på sig. Och 

eleven ser även vad som händer runt omkring sig (Kadesjö 2001). Genom att göra individuella placeringar 

anser vi att detta kan vara vägen till en framgångsrik klassrumssituation. Ett alternativ kan vara att denna 

plats är i ett hörn där eleven kan känna sig trygg. Om läraren försöker ha för mycket kontroll på en elev 

med koncentrationssvårigheter kan även detta få negativa konsekvenser. Störande ljud utanför kan också 

påverka menar en av lärarna, då kan eleverna behöva sitta på en plats där ljudet inte stör. Skulle inte detta 

räcka finns även hörselkåpor att tillgå i klassrummet för att stänga ute ljud. Tidigare i vårt arbete har vi 

skrivit om bullrig ljudnivå. Risken för hörselskador är liten och därför är inte det ett av de största problemen 

som kan uppstå. I en undersökning som tidigare utförts upplevde eleverna att det blev jobbigare i 

klassrummet när ljudnivån ökade (Kindenberg et al. 2006). Skolorna vi besökt använder sig av hörselskydd 

för att hjälpa eleverna stänga ute ljud. Detta anser vi själva är positivt då tanken med hörselskydd är att 

stänga ute ljud. Eleverna får lättare att koncentrera sig vilket i sig är en positiv effekt.   
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Alla lärare på skola B anser även de att placeringen i klassrummet har betydelse. Vid 

koncentrationssvårigheter är placering längst fram intill läraren viktigt påstår en lärare. Placering är viktig 

för att lyckas, men även ögonkontakt med läraren (Kadesjö 2001). Men det kan också vara så att eleven 

med koncentrationssvårigheter vill ha koll på allt och då är längst bak en bättre placering. En av 

respondenterna påpekar att elever med koncentrationssvårigheter inte bör byta plats för ofta. Men de får 

heller inte bli störda. Läraren menar att det finns olika faktorer som kan distrahera elever med 

koncentrationssvårigheter och att det därför är upp till läraren att ha koll på var eleven sitter mest ostört. I 

bakgrunden har vi nämnt att en god arbetsmiljö och ljudmiljö går att skapa om undervisningen anpassas 

efter de förutsättningar som finns. Men även efter elevernas egna behov (Kindenberg et al. 2006). I aktuella 

styrdokument förespråkas det att lärare i skolan bör utgå från elevers individualitet. Vi tolkar det att läraren 

gör en individuell bedömning om var eleven bör sitta för att det skall bli så optimalt som möjligt. Både 

läraren och elever ges i och med detta goda förutsättningar för att skapa ett klassrum där ljudet är på en 

bra nivå och där det är möjligt att fokusera på uppgifterna. Denna lärare ansåg även att om en elev med 

koncentrationssvårigheter sitter vid ett fönster där det på utsidan blåser i ett träd kommer detta försämra 

koncentrationen. Tidigare har vi skrivit i bakgrunden att utsikten från fönstret kan återställa och förlänga 

koncentrationen (Tufvesson & Tufvesson 2009). Vi håller dock med respondenten i denna fråga då vi anser 

att det blir lättare att elever tappar fokus och i stället drömmer sig bort om de sitter vid ett fönster. 

7. Metoddiskussion 
Med intervju kan felkällor tillkomma. Eftersom att intervjuerna 2010 inte spelades in kan det hända att 

sekreteraren missat viktig information. Genom anteckningarna sker alltid en tolkning av svaren och dessa 

kanske därför inte helt ger en subjektiv bild (Backman 1998). 

De intervjuade lärarna kan ha förskönat svaren genom tron att det finns ett ”rätt” svar. En faktor som kan 

ha påverkat resultatet är vår egen syn på att lärare ofta exkluderar elever med koncentrationssvårigheter 

och på detta vis ”letade” vi svar som stämde in på våra fördomar. Resultaten ger självklart inte en 

heltäckande bild av hur lärare arbetar med elever som har koncentrationssvårigheter men det kan ge en 

grund för hur det kan se ut på en skola. Intervjufrågorna hjälpte oss att besvara våra forskningsfrågor och 

uppfyllde syftet med undersökningen. Sista intervjufrågan har vi valt att inte behandla då vi känner att den 

inte har relevans för vår forskning.  

7.1 Diskussion kring studiens syfte 
Resultatet av denna undersökning visade att majoriteten av de berörda lärarna på skola A arbetade med ett 

undervisningssätt där eleverna själva fick anpassa sig till undervisningen och inte tvärt om. Vi vill påstå att 

de arbetssätt som lärarna bedriver på skola A leder till exkludering av elever med 

koncentrationssvårigheter. Med annorlunda inställning samt arbetsformer, till exempel ett mer laborativt 

arbetssätt skulle elever med koncentrationssvårigheter göras mer delaktiga i undervisningen. Svaren vi fick 

av respondenterna på skola B skiljer sig ifrån svaren på skola A. Detta då vi anser att respondenterna på 

skola B arbetar mer för delaktighet då de så långt det är möjligt vill placera alla eleverna tillsammans i 

klassrummet till skillnad från skola A. De resterande forskningsfrågor som berör vår studie har resulterat i 

att samtliga respondenter givit liknande svar. Kostens betydelse, placeringens betydelse samt fysisk 

aktivitet anses viktigt på både skola A och B. Med detta anser vi att vi fått svar på våra forskningsfrågor.  
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7.2 Fortsatt forskning 
Den här undersökningen har utgått i från några pedagogers perspektiv på hur delaktiga elever med 

koncentrationssvårigheter blir i deras undervisning. I en fortsatt forskning vore det intressant att observera 

och göra intervjuer med elever för att få deras perspektiv på frågan.  
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9. Bilaga 1 

 

Intervjufrågor  

1. Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Har du någon form av specialpedagogisk utbildning? 

4. Vad anser du att delaktighet är för elever? 

5. Förekommer det elever med koncentrationssvårigheter bland dina elever? 

6. Vad anser du att koncentrationssvårigheter innebär? 

      7. Vilka åtgärder finns för elever med koncentrationssvårigheter? 

      8. Vilka undervisningsformer i klassrummet används för elever med koncentrationssvårigheter? 

      9. Hur anser du att den optimala undervisningen för elever med koncentrationssvårigheter ser ut? 

      10. Tänker du på att anpassa nivån så att alla elever känner sig delaktiga i undervisningen?  

      11. Anser du att du har tillräckligt med resurser för elever med koncentrationssvårigheter?  

      12. Använder du dig av utomhusaktiviteter i din undervisning för att öka elevernas förståelse? 

      13. Anser du att rätt kostvanor är en betydande faktor för elevers inlärning?  

      14. Anser du att idrott/rörelse är en betydande faktor för elever?  

      15. Anser du att placeringen i klassrummet spelar en viktig roll för elever som har  

             koncentrationssvårigheter?   

      16. Hur ser du på begreppet ”en skola för alla”? 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.1 Bilaga 2 
 

 

 ”The English teacher who depicts Johnny (who has learning disabilities) as a kid who writes 

great stories using that special computer program”(s.7) 

 ”The history teacher who talks privately with John (who has significant dyslexia) and assures 

him that his test grade will not be affected by spelling.”(s.8) 

 ”The assistant principal who meets with Sean (who has emotional disorders) after returning 

from a suspension for fighting and points out to him ways he can more appropriately deal with 

his anger.”(s.9) 

 ”The grade 5 teacher who learns how to use a computer with screenreading software so that 

Timothy (who has significant decoding problems) can follow some of the popular books read by 

his classmates.”(s.9)  

 ”The early childhood teacher who discusses with her part time teacher´s aid better ways of 

engaging with Keisha (who is nonverbal) in play activities.”(s.10) 

 


