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Abstract 
The aim of this study is to illustrate how two teachers working in different environments treat and make 

adaptations for pupils with concentration difficulties. By using observations and interviews , the teachers’ 

perceptions of positive and well functioning adaptations have been  clarified.  The results show that the 

way teachers treat the pupils play a crucial role for a succesful result. The study also shows that teachers 

by using small means can make many valuable adaptations in the physical learning environment. Many of 

the good examples that are mentioned aret o a large extent supported by research.  The education kan be 

performed and adapted in many diferent ways, but there is no certain right or wrong. The education can 

not be formed in the same way för all pupils, because every single pupil needs adaptations with regards to 

their specific needs. It is of importance that further research is made in this field because no proof of the 

main cause of ADHD/concentrations difficulties  have been found.   
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1 Inledning 

Forskning visar att obehandlad ADHD/koncentrationssvårigheter är en trolig kausal 

(dvs. direkt orsakande) riskfaktor för bland annat skolmisslyckanden, svårigheter på 

arbetsmarknaden, relationsproblem, missbruk, för tidig död och kriminalitet (Klein et 

al., 2012). För att förhindra dessa misslyckanden är det viktigt att tidigt identifiera 

koncentrationssvårigheter och ge rätt stöd. Skolan är en viktig arena som ska fostra 

demokratiska medborgare och ge alla en chans till bra utbildning. I skolans 

styrdokument står det att alla elever har rätt till likvärdig utbildning oavsett vilka behov 

man har och undervisningen ska ske inkluderat så långt det är möjligt 

 

På skolan där jag jobbar har det nyligen startat en särskild undervisningsgrupp för 

elever med svårigheter inom autismspektrumområdet där koncentrationssvårigheter är 

en del av problematiken och förekommer i olika grad. Alla pedagoger som jobbar inom 

skolan möter ofta elever med koncentrationssvårigheter och därför är det viktigt att lära 

sig mer om att bemöta dem alla på ett bra sätt. Observationer och intervjuer som 

redovisas i denna studie är inte gjord på skolan jag jobbar på. Studien ska 

förhoppningsvis ge mig mer kunskap om vilka anpassningar jag och mina kollegor kan 

göra för att stödja dessa elever på bästa sätt. Genom den här studien får jag möjlighet att 

jämföra vilka för- respektive nackdelar olika undervisningsformer medför. 

 

Vilket behov finns av denna undersökning? Oavsett om man som pedagog jobbar i 

särskild undervisningsgrupp eller i helklass kommer man dagligen att möta elever med 

koncentrationssvårigheter eftersom det enligt forskningen är cirka fem till tio procent av 

eleverna som har koncentrationssvårigheter vilket innebär minst en till tre elever per 

klass. Jag och många pedagoger med mig tycker att det i lärarutbildningen fokuserades 

alldeles för lite på detta och någon fortbildning har vi sedan inte fått. Genom fördjupade 

kunskaper inom området vill jag som speciallärare kunna påverka undervisningen på 

skolan där jag jobbar och handleda kollegor så att hela organisationen bättre kan ta hand 

om elever med koncentrationssvårigheter.  

. 
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet är att ta reda på hur pedagoger som undervisar elever med 

koncentrationssvårigheter bemöter och anpassar undervisningen för elever i de olika 

undervisningsformerna ordinarie klass och särskild undervisningsgrupp. 

2.2 Frågeställningar 

1. Hur ser pedagoger som undervisar elever med koncentrationssvårigheter på 

inkludering och uppkomsten av koncentrationssvårigheterna? 

2. Hur bemöter pedagoger elever med koncentrationssvårigheter i 

undervisningen? 

3. Vilka pedagogiska anpassningar och anpassningar i den fysiska miljön har 

genomförts i relation till koncentrationssvårigheter för att främja elevernas 

lärande?  

4. Vilka pedagogiska anpassningar har genomförts för att främja elevernas 

lärande med tanke på elevernas språk-, läs- och skrivförmåga?    

5. Vilka skillnader och likheter kan ses mellan de olika undervisningsformerna 

ordinarie klass och särskild undervisningsgrupp när det gäller undervisning av 

elever med koncentrationssvårigheter? 

 

3 Litteraturgenomgång 

3.1 Styrdokument och historik 

I dagens skollagstiftning och andra styrdokument för skolan understryks att skolan skall 

vara en skola för alla elever. Skolan är en arena där demokratiska värderingar ska 

genomsyra verksamheten. I skolans styrdokument finns många inslag av 

specialpedagogisk verksamhet fastän begreppet inte skrivs ut klart och tydligt. Hög 

demokratimedvetenhet hos alla som arbetar i skolan är ett stort krav som beskrivs i 

Salamancadeklarationen, FN:s konvention, skollagen, skolförordningen och läroplanen. 

När det gäller barn i behov av särskilt stöd trycks det extra på att det i utbildningen ska 

tas hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. För de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen har skolan ett särskilt ansvar. 

Undervisningen kan därför aldrig utformas lika för alla (Lgr 11). 
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I Salamancadeklarationen som antogs 1994 (Svenska Unescorådet, 2001) framskrivs det 

att elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som ska 

tillgodose en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose barnets 

behov. Syftet är att uppmana staterna att utbildning av personer med funktionshinder 

görs till en naturlig del av utbildningsväsendet. I tredje artikeln i FN:s konvention om 

barns rättigheter (Utrikesdepartementet, 2006) framskrivs en viktig princip som handlar 

om barnets bästa: 

 

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter ellerlagstiftande organ, 

skall barnets bästa komma i första rummet.” (art. 3.1) 

 

Tredje artikeln i FN:s konvention är utgångspunkten för § 10 i den svenska skollagen 

(SFS 2010:800) där det framhålls att barnets bästa ska vara utgångspunkten för all 

utbildning och verksamhet där lagen är gällande. Särskild hänsyn till barnets bästa ska 

här relateras till sådana bestämmelser i skollagen som innebär beslut eller åtgärder som 

både rör det enskilda barnet eller eleven samt beslut gällande grupper av barn eller 

elever.   

 

De barn och elever som inte når målen för utbildningen har rätt till särskilt stöd, som i 

första hand ska ges i den gemenskap eller gruppering där eleven normalt ingår:  

 

Sedan diskrimineringslagen i Sverige skärptes första januari 2015 räknas bristande 

tillgänglighet som en form av diskriminering. Inom skolans värld handlar tillgänglighet 

om stöd i undervisningen. Om en elev med funktionsnedsättning anser att stödet brister 

kan detta anmälas till Diskrimineringsombudsmannen (Riksdagen, 2014). 

 

Inom skolan har det alltid funnits barn med annorlunda beteenden som inte tycks ha 

passat in i normen. Enligt Gillberg (2013) beskrevs redan på 1840-talet extrem 

överaktivitet hos vissa barn med epilepsi. Cirka 50 år senare beskrev den engelska 

läkaren George Still ett tillstånd hos barn som var överaktiva, hade 
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koncentrationssvårigheter, motoriska problem och inlärningssvårigheter av olika slag. 

Ytterligare 20 år senare stod det enligt Still klart att barn även kunde få sådana typer av 

svårigheter efter att de haft hjärnhinneinflammation. Eftersom barn som uppvisade 

sådana symtom i övrigt föreföll normalbegåvade, drog forskarna slutsatsen att de 

drabbats av en hjärnskada. Det var då begreppet MBD föddes, i betydelsen ”minimal 

brain damage”. Begreppet MBD aktualiserades på nytt i slutet av 1940-talet då 

överaktivitet beskrevs som en karakteristisk konsekvens av traumatisk och infektiöst 

utlöst hjärnskada (Gillberg a.a.). På 1950-talet kom begreppet MBD att bli väl inrotat i 

framför allt amerikansk barnpsykiatri och barnneurologi men många forskare var dock 

oense när det gällde begreppets betydelse vilket ledde till stridigheter. Efter ett 

forskarmöte som anstiftats av engelsmännen förändrades betydelsen av D i MBD. Den 

nya betydelsen blev då istället minimal brain dysfunction istället för minimal brain 

damage.  

 

I början av1980-talet skrev den engelske barnpsykiatern Michael Rutter två artiklar, i 

vilka han gick till angrepp mot MBD-termen. Artiklarna blev början till en rationellare 

inställning till MBD-begreppet och det ledde till att begreppet fick en allt mer 

undanskymd position (Gillberg 2013). Under åren som har gått har Rutters kritik nästan 

inte nämnts alls i den svenska neuropsykiatriska litteraturen (Kärfve, 2001). Termen 

MBD används fortfarande i vissa delar av världen men inom forskningen talar man i allt 

högre grad om de symtom och typer av problem som barnen uppvisar till exempel 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Idag är ADHD den dominerande 

termen. 

 

3.2 Koncentrationssvårigheter 

Koncentrationssvårigheter är ett vardagligt uttryck som används för att beskriva olika 

beteenden. I skolans värld är det ett av de vanligaste begreppen när man beskriver 

elevers skolsvårigheter.  

 

Svårigheterna visar sig i de flesta situationer som innehåller någon form av krav på 

anpassning och prestation. Särskilt tydligt visar det sig om barnet saknar vuxenstyrning 

med tydliga gränser och regler för sitt beteende. Barnet kan inte skilja ut vad som är 
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viktigt eller oviktigt i en situation och uppmärksamheten flackar från det ena till det 

andra. Handlingarna styrs inte av planering och förutseende utan istället av stundens 

ingivelse. Barnet har betydande svårigheter att uppfatta och följa instruktioner samt att 

hålla sig till överenskomna regler. Många av de här barnen blir fort aktiva och uppspelta 

medan andra blir passiva och drömmande vilket leder till att de har svårt att anpassa sin 

aktivitetsnivå till vad den sociala situationen kräver (Kadesjö, 2007). 

 

Koncentrationssvårigheter kan förklaras utifrån biologiska-medicinska perspektiv såväl 

som sociala perspektiv. I ett biologiskt medicinskt perspektiv förklaras 

koncentrationssvårigheterna som biologiskt betingade orsakade av medfödda eller tidigt 

förvärvade brister i hjärnans funktion. Detta benämns även som primära svårigheter. I 

ett socialt perspektiv ses koncentrationssvårigheterna i huvudsak som en reaktion på den 

sociala miljön. Här används även begreppen sekundära eller situationsbundna 

svårigheter.  (Juul, 2005; Kadesjö 2007; Kärfve 2000).  

 

3.3 Biologiska-medicinska perspektiv på koncentrationssvårigheter 

”Primära koncentrationssvårigheterna är ett biologiskt betingat tillstånd som orsakar 

problem med att rikta uppmärksamheten på en uppgift, att bortse från ovidkommande 

stimuli och dessutom att hålla fast vid uppgiften tills den är avslutad” Kadesjö, 2007 

sid. 22). 

  

Då symtomen visar sig tidigt i livet och följer barnet under hela uppväxten, anses de ha 

sitt ursprung i medfödda eller tidigt förvärvade brister i hjärnans funktion (Juul, 2005; 

Kadesjö, 2007)  

 

Barn med perceptuella eller motoriska svårigheter kan få svårt att koncentrera sig. 

Problem med att samordna och tolka sinnesintryck kan även leda till att barn får 

betydande svårigheter att snabbt uppfatta och förstå den situation som de befinner sig i 

och beteendet kan uppfattas som splittrat och okoncentrerat. Motoriska svårigheter med 

brister i balans, vighet och koordination påverkar koncentrationsförmågan. Om ett barn 

uppträder klumpigt så att det slår ner saker eller knuffar kamrater, kan detta störa 

uppmärksamheten från den uppgift som barnet egentligen bestämt sig för att genomföra. 
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De senaste decennierna har ADHD (Attention-Decifit/Hyperactivity Disorder) kommit 

att bli ett av de mest omtalade tillstånden inom skolhälsovård, barnpsykiatri, 

barnhabilitering, barnmedicin och vuxenpsykiatrin (Gillberg, 2013). ADHD tillhör 

kategorin primära koncentrationssvårigheter.  

 

Alla är dock inte eniga om att ADHD överhuvudtaget existerar. Dr. Saul (2014), 

professor och forskare, har sedan början av 1980-talet ägnat sig åt att förstå vad som 

ligger bakom ADHD. Saul är övertygad om att den neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningen egentligen inte existerar. Enligt Saul är ADHD inte en riktig 

diagnos. Det är enligt honom mer relevant att noggrant undersöka uppkomsten av de 

svårigheter som man menar att ADHD medför. Saul menar vidare att det finns över 20 

olika åkommor som skulle kunna vara orsaken bakom ADHD. Bland möjliga 

bakomliggande åkommor nämner han bland annat syn- och hörselproblem, bipolär 

sjukdom, sömnproblem och eventuella missbruksproblem. 

 

3.3.1 ADHD 

ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär att det finns avvikelser 

inom områdena uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet (Gillberg, 2013; Moldavsky 

& Sayal, 2013; Honos Webb, 2008). Gillberg (2013) nämner tre typer av ADHD. De tre 

olika typerna är: ADHD dominerad av uppmärksamhetsbrist, ADHD dominerad av 

överaktivitet och bristande impulskontroll samt ADHD i kombinerad form med både 

uppmärksamhetsbrist och överaktivitet. 

 

Barn med ADHD kan ha svårigheter med att uppfatta och följa instruktioner och regler. 

Förutom koncentrationssvårigheterna är det vanligt att dessa barn även har problem med 

perception, motorik, språk och kognitiva funktioner. Trots att dessa problem inte är den 

direkta orsaken till barnets koncentrationssvårigheter är de ändå av stor betydelse för på 

vilket sätt och hur starkt koncentrationssvårigheterna kommer till uttryck (Kadesjö, 

2007). 
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För att ställa diagnosen ADHD följer man sedan 2013 den amerikanska 

psykiaterföreningens diagnostiska manual, DSM-V. Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders, eller med hjälp av WHOs manual, International Classification of 

Diseases, ICD-10. Manualerna liknar varandra men WHOs ICD-10 kan beskrivas som 

något mer sträng än DSM, vilket leder till att färre barn blir diagnostiserade med 

utgångspunkt i ICD-10. Dessutom används ett antal diagnostiska instrument som i 

Sverige skiljer sig åt från klinik till klinik men som bygger på uppgifter om barnens 

funktion och beteende i hem, skola och fritid (SBU 2013). 

 

Enligt DSM-V kan diagnos ställas oberoende av IQ-nivå men inte om det föreligger en 

störning inom autismspektrum. ADHD-beteckningen antyder på att hyperaktivitet är en 

självklar del av svårigheterna men det finns flera personer med ADHD som inte är 

överaktiva och en liten grupp som dessutom är underaktiva. För att tydliggöra detta har 

man infogat ett snedstreck mellan ”attention-deficit” och ”hyperactivity disorder” som 

indikerar att problematiken kan vara antingen ”AD” eller ”HD” eller båda två. För att 

diagnosen ADHD ska kunna ställas på barn måste ett antal punkter, så kallade 

diagnoskriterier, i DSM vara uppfyllda. Bland annat måste symtomen ha uppkommit 

före 7 års ålder och ha varat i över sex månader. Symtomen ska innebära så stora 

svårigheter så att de kan ses som en funktionsnedsättning inom fler än ett område, till 

exempel i skolan och i hemmet. Med DSM fastställs också vilken form av ADHD det 

handlar om (American Psychiatric Association, 2013).   

 

För att lättare kunna förstå vilka svårigheter ADHD innebär är det bra att känna till vad 

begreppen aktivitetskontroll, impulskontroll och uppmärksamhetsstörning står för. I 

följande stycken kommer jag att beskriva dessa begrepp mer utförligt utifrån DSM IV 

och ICD-10. DSM IV är föregångare till DSM V och den manual som Gillberg (2013) 

refererar till. Jag kommer även att belysa på vilka sätt brister i dessa funktioner kan 

påverka individerna.  

 

3.3.2 Aktivitetskontroll 

Ett av de största problemen för personer med ADHD är att reglera aktivitetsnivån så att 

den passar in i sammanhanget. Människor är olika och det är känt att vissa barn är 
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aktiva och andra betydligt mer passiva, utan att de betraktas som annorlunda. Det är 

svårt att säga vad som är normalt och vad som ska anses som onormalt men om man 

utgår ifrån en normalfördelningskurva där flertalet befinner sig relativt nära ett 

medelvärde och ett fåtal långt därifrån, i ett ytterläge så uppfattas de som befinner sig i 

ett ytterläge som avvikande (Gillberg 2013). 

 

Överaktivitet är ganska vanligt vilket också diagnosbeteckningen ”hyperactivity 

disorder” indikerar. Ändå är det bara ungefär en tredjedel av alla barn med någon av 

diagnoserna DAMP eller ADHD som i vaket tillstånd ger intryck av att vara 

hyperaktiva (Gillberg a.a.). I skolan kolliderar barnets överaktiva beteende med de 

förväntningar som innebär att barn ska kunna sitta stilla i sin bänk (Kadesjö 2007) 

Däremot är växling mellan överaktivitet och underaktivitet/passivitet mycket vanligt. 

Barnets oförmåga att inte kunna finna rätt aktivitetsnivå kan visa sig genom att barnet 

på rasten sprang runt med en alldeles för hög intensitet och på lektionen därefter hänga 

över bänken och sucka tungt (Kadesjö 2007).  

 

Underaktivitet förekommer hos ungefär var tionde barn med ADHD7DAMP och hos 

flickor är frekvensen troligen högre. Inom denna undergrupp finns en ökad risk att 

diagnosen missas. Symtomen kan visa sig genom att barn sitter i egna tankar utan att 

vara riktigt närvarande och tycks dagdrömma (Kadesjö a.a.).  

 

3.3.3 Impulskontroll 

Bristande impulskontroll yttrar sig på många olika sätt. Ett impulsivt barn reagerar 

instinktivt och tänker inte på konsekvenserna. Det är vanligt att barnet pratar rätt ut eller 

avbryter andra både verbalt och i handling. Både Gillberg (2013) och Kadesjö (2007) 

hävdar att dessa barn kräver omedelbar tillfredsställelse. Enligt Gillberg (a.a.) är den 

bristande impulskontrollen i vissa fall märkbar och kan leda till aggressiva utbrott och 

oförutsägbara explosiva våldshandlingar. Barnet får ofta skulden för saker de inte gjort, 

både av vuxna och av barn. Efter en handling kan barnet, enligt Kadesjö (a.a.), ha 

svårighet att uppfatta varför situationen uppstått och varför konsekvenserna blev som de 

blev. De har i efterand svårt att förklara det inträffade och svarar ofta, det bara blev så. 

Han hävdar att i inlärningssituationer så har barnen en kognitiv impulsivitet, vilket 
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innebär att barnen svarar på en uppgift utan att reflektera över svaret. Barnen har 

svårigheter med att använda sig utav tidigare kunskaper och regler.  

 

3.3.4 Reglering av uppmärksamhet 

Barn som har uppmärksamhetssvårigheter kan inte låta bli att reagera på alla intryck 

som finns omkring dem. Intrycken blir inte neutrala och syn- och hörselintryck når 

deras medvetande direkt utan sortering för vad som är relevant. Barnets uppmärksamhet 

förflyttas från det ena till det andra utan att egentligen stanna upp vid något och utan 

fördjupning Kadesjö, 2007). För att beskriva vad som kännetecknar 

uppmärksamhetssvårigheter brukar man nämna låg uthållighet, avledbarhetsproblem, 

oförmåga att sitta stilla samt vakenhetsproblem (Gillberg, 2013). 

Gillberg (a.a.) är tveksam till om det finns någon egentlig skillnad mellan 

uppmärksamhetsstörning och koncentrationssvårigheter. Koncentrationssvårigheter är i 

allmänhet det ord som lärare, föräldrar och barn använder när de ska beskriva sina 

svårigheter att rikta in och kvarhålla uppmärksamheten. Den låga uthålligheten 

uppfattas ibland som låg energinivå och intrycket blir att personen är upplevs vara lat 

istället för att beskriva det som en nedsatt förmåga att kunna rikta och hålla kvar 

uppmärksamheten. Gillberg (a.a.) beskriver att många barn med ADHD är lätta att 

distrahera och avleds lätt från det de håller på med. Han beskriver också att andra 

personer istället kan ha svårt att skifta uppmärksamhet och släppa det de påbörjat. 

Många med ADHD lider av en rastlöshet som visar sig genom att de ständigt rör sig på 

stolen, vickar på tårna, knäpper med fingrarna eller pillar på något föremål. Gillberg 

(a.a.) liknar det vid att de har myror i kroppen och omöjligt kan motverka de ständiga 

rörelserna från tics av olika slag. 

 

Karaktäristiskt för barn med ADHD är att de har ett minskat och oregelbundet 

sömnbehov. Gillberg (a.a.) menar att det kan märkas i att barnet har ett mindre behov av 

att sova i de yngre åldrarna men att det inte sällan övergår till att barnet senare sover 

mer än sina kamrater. Vissa forskare hävdar att grundproblematiken vid ADHD är den 

avvikande vakenheten (Gillberg, 2013).  
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3.3.5 Komorbiditet 

Komorbiditet innebär att det finns en samsjuklighet och att det är svårt att avgöra vad 

som är den primära orsaken till olika besvär och på vilket sätt olika symtom påverkar 

varandra. Ofta överlappar symtomen varandra och det är viktigt att försöka reda ut 

vilket som är det primära problemet för att kunna ge rätt hjälp. I skolans värld är det 

extra viktigt att identifiera symtom och orsak för att kunna ge eleven rätt förutsättningar 

att lyckas. 

Flertalet forskningsstudier visar att ADHD, dyslexi och språkstörning ofta förekommer 

samtidigt. Det är snarare en regel än undantag att flera diagnoser förekommer samtidigt 

hos samma barn. Barn med ADHD har ofta svårigheter när det gäller att lära sig läsa 

och skriva. Svårigheterna tenderar att öka under skoltiden, när stoffet ökar i 

svårighetsgrad. (Socialstyrelsen, 2002; Carrol & Dockrell, 2010; Kutcher, 2010; 

Miniscalco, 2006; 2015).  I en studie av Miniscalco (2006)  undersökte man barn i 30 

månaders ålder och i de fall där man kunde urskilja någon form av språkstörning kunde 

man vid 7 års ålder se en tydlig överrepresentation av neuropsykiatriska svårigheter. 

Mer än 50% av barnen som vid 30 månaders ålder visade på språkstörning hade vid 7 

års ålder utvecklat ADHD. Studien visade på en tydlig överrepresentation av pojkar som 

utvecklat ADHD (Miniscalco, 2006).   

Det bedrivs forskning på bred front och resultaten är inte alltid samstämmiga vilket 

tyder på att man inte kunnat klarlägga sambanden fullt ut. När det gäller ADHD, dyslexi 

och språkstörning nämner forskarna ofta ärftlighet, avvikelser i hjärnan, fonologiska 

problem och brister i minnesfunktionen som troliga orsaker. Läsproblem och 

koncentrationssvårigheter påverkar varandra ömsesidigt på ett negativt sätt. Problemen 

blir oftast uppenbara i de lägre åldrarna då språket börjar utvecklas. I de flesta fall 

upptäcks språkstörningen först men språkstörningen är ofta en del av en större 

problematik (Socialstyrelsen, 2002).  

 

Barn med ADHD har ofta svårt att ta till sig effektiva inlärningsstrategier, vilket gör att 

kunskapsinhämtningen går långsammare än man kan förvänta sig utifrån barnets 

intellektuella förutsättningar.  
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Det finns olika förklaringsmodeller till komorbiditeten. Kirsten Juul (2005) hävdar att 

uppmärksamhetsstörningar kan förklaras utifrån ett biologiskt-medicinskt perspektiv 

och förekomma vid många olika sjukdomar, som t.ex. mental retardation, autism eller 

ADHD (Juul, 2005).  

 

En annan förklaring är att koncentrationssvårigheter gör det svårt att klara den inledande 

uppmärksamhetskrävande fasen i läsinlärningen, ”att knäcka läskoden”. Omvänt; om 

läsning är svårt och tråkigt och inte ger något tillbaka i form av förståelse för den lästa 

texten kan det leda till koncentrationssvårigheter i samband med uppgifter som kräver 

läsning. Lässvårigheter kan också vara en följd av kognitiva svårigheter som finns hos 

personer med ADHD. Kognitiva funktioner är processer som sker i hjärnan när vi tar 

emot, bearbetar och förmedlar information samt förmågan att tänka, känna och lära 

(Socialstyrelsen, 2002).  

 

Studier på arbetsminnet och det procedurella minnet kan ge vissa förklaringar till delar 

av den komplexa komorbiditeteten. Med procedurell inlärning menar man den typ av 

inlärning som gör att vissa funktioner automatiseras och kan aktiveras utan att det krävs 

någon medveten sökning. Minst hälften av alla dyslektiker har problem med detta vilket 

leder till att de har svårare att bli bra på uppgifter som är regelbaserade och bygger på 

inlärning via repetition (Eide, 2011). När processer inte är automatiserade kompenserar 

man för detta genom att lägga fokus på den uppgift man håller på med. Detta i sin tur 

gör att det lämnas få resurser kvar till arbetsminnet och kan göra att man blir långsam 

och har lätt att göra misstag (Cederquist, 2015). 

  

Martina Hedenius (2011) förklarar språkstörning som en nedsättning i den del av 

hjärnan som hanterar det procedurella minnet. I hennes studie av elever med eller utan 

språkstörning kontrollerade man inlärda sekvenser och fann att samtliga elever visade 

tecken på att ha lärt sig materialet när de testades direkt efter inlärningstillfället, men att 

det var stora skillnader i hur eleverna lyckades befästa sina kunskaper. När eleverna 

testades vid ett senare tillfälle kunde man se skillnader mellan kontrollgruppen och de 

som hade språkstörning, där de senare hade lägre testvärde. Hsu och Bishop (2014)  

hävdar att det inte är det procedurella minnet som i första hand är nedsatt hos elever 
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med språkstörning. I deras studie visar elever med språkstörning likvärdiga resultat i en 

del av testerna som kontrollgruppen men de finner en avgörande skillnad för de båda 

grupperna när de testar förmågan att lära sig i sekvenser. Enligt deras tolkning är det 

mer korrekt att påstå att det är den nedsatta förmågan att lära sig i sekvenser som 

medför stora svårigheter för elever med språkstörning.  

 

I en studie av barn i en ålder av 9-12 år med ADHD och en lika stor kontrollgrupp utan 

ADHD undersökte man genom ett reaktionstest hur det procedurella minnet påverkades 

av sömn (Kristensen et al, 2011). Testet genomfördes vid två olika tillfällen. Vid det 

första tillfället fick de båda grupperna lära in sekvenser på morgonen och sedan göra 

testet samma kväll. Vid det andra tillfället fick barnen lära in sekvenser på kvällen och 

sedan göra testet följande morgon. När testet gjordes samma dag som inlärningen skett 

hade gruppen utan ADHD ett markant bättre resultat. Vid det andra tillfället som 

genomfördes efter en natts sömn hade båda grupperna likvärdiga resultat. Studien visar 

att det procedurella minnet gynnas av sömn på barn med ADHD. Det visar också att det 

procedurella minnet är aktivt under sömn. Sömnbrist ger uppmärksamhetsbrist, 

hyperaktivitet, oro och allmänt försämrad dagsform. 25-50% av barn med ADHD har 

sömnproblem (Weiss et al 2010) och 44% lider av restless legs vilket är ett syndrom 

som innebär att det känns som om det pirrar eller kryper i benen när du sitter stilla en 

längre tid, eller på natten när du ligger i sängen och ska sova (Picchietti & Arbuckle, 

2011). 

 

Arbetsminne är förmågan att hålla ett visst antal enheter i minnet samt att bearbeta och 

använda dem till att lösa uppgifter. I arbetsminnet ingår även vår förmåga att lösa 

uppgifter samtidigt som vi utsätts för distraktioner. Om det förekommer distraktioner är 

risken stor att instruktionen glöms bort innan den hunnit omvandlas till handling. 

Arbetsminnet är således känsligt för stress och yttre distraktioner som ljud (Klingberg, 

2011). Arbetsminne är nära förknippat med inlärning. En elev som har nedsatt 

arbetsminne har troligtvis vissa inlärningssvårigheter, det är helt enkelt svårt att ta in 

och bearbeta information i hjärnan.  Detta påverkar även förmågan att lära sig räkna och 

läsa. Arbetsminnet är starkt sammankopplat med koncentrationsförmågan. Det handlar 

om förmågan att kunna fokusera på mentalt svåra uppgifter och hålla fokus (Klingberg, 
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2011). Klingberg hävdar att man med rätt träning kan förbättra arbetsminnet upp till 20 

procent. Det finns enligt Klingberg ett samband mellan långtidsminnet och 

arbetsminnet. Under långa tidsperioder lagras kunskap i långtidsminnet utan att 

individen behöver anstränga sig och det finns egentligen ingen gräns för hur mycket 

information som kan lagras i långtidsminnet. Information eller kunskap som individen 

behöver för att hantera den nuvarande eller pågående situationen sitter i arbetsminnet 

(korttidsminnet). Arbetsminnet består av flera olika delar som kan hantera olika 

aspekter av information. Gemensamt för dessa delar är att de bara lagrar information 

som individen behöver just nu. I arbetsminnet klarar man att ha informationen upp till 

trettio sekunder (Wikipedia, 2016). Personer med ADHD har svårt att koncentrera sig 

och det gör att arbetsminnet får en nedsatt funktion. Den nedsatta funktionen i 

arbetsminnet gör att personen i fråga får sämre möjlighet att lagra kunskaper och 

förmågor i det omedvetna långtidsminnet och därför leder det till inlärningssvårigheter. 

 

3.4 Sociala perspektiv på koncentrationssvårigheter 

Sekundära koncentrationssvårigheter kan förekomma hos barn som inte har några 

primära koncentrationssvårigheter. De påverkas av omgivningen, närmiljön och 

tillfälliga situationer. Med psykosociala faktorer som påverkar barnets situation och 

koncentrationsförmåga ligger detta synsätt inom det psykologiska fältet. Den här typen 

av svårigheter är situationsbundna och oftast tillfälliga. När man analyserar barn med 

den här typen av svårigheter och hur deras svårigheter kommer till uttryck märker man 

att det bara gäller under vissa förhållanden eller i en viss .typ av situation. (Kadesjö, 

2007). 

 

Sekundära koncentrationssvårigheter kan alltså uppstå till följd av brister eller 

stressfaktorer i barnets uppväxtsituation. För att koncentration ska vara möjlig krävs 

enligt Kadesjö (2007) att det blir ett möte mellan barnet med dess tankar, känslor och 

erfarenheter och den uppgift de ställs inför. Uteblir detta möte skapas inga 

förutsättningar för koncentration. Det innebär att om barnets tankar och känslor är 

upptagna av annat t ex misshandel, övergrepp, konflikter, andra tankar eller liknande, 

finns det inga förutsättningar för att barnet ska kunna koncentrera sig.  
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Situationsbundna svårigheter inom skolan kan uppstå om en elev har läs- och 

skrivsvårigheter eller andra inlärningssvårigheter, eller om elever med stora 

kunskapsluckor får för svåra uppgifter. Barnen får svårt att koncentrera sig till följd av 

den situation de befinner sig i och att de inte kan möta kraven som ställs på dem 

(Kadesjö 2007; Olsson & Olsson, 2007)  

  

I de flesta klasser finns det elever som uppvisar koncentrationssvårigheter utan att ha 

någon diagnos. Det kan vara så att svårigheterna bara är kopplade till skolmiljön. 

Bakomliggande orsaker till koncentrationssvårigheterna kan då vara att barnen 

undervisas av lärare med bristande kompetens eller går i skolor som saknar resurser. 

Barn i stora klasser har fler kommunikationsvägar och utsätts för mer oväsentligt 

stimuli som kan störa koncentrationsförmågan. De får enligt Kärfve (2000) sämre 

studiemöjligheter och kunskapsintagandet blir lidande. Interaktionen mellan lärare och 

kamrater har stor betydelse för elevens beteende. Koncentrationssvårigheterna beror på 

sociala konstruktioner och handlar inte om individens enskilda handlingar utan allt sker 

i samspel med de aktörer som befinner sig i den omkringliggande miljön (Olsson & 

Olsson, 2007; Velasquez, 2012).  

 

Kärfve (2000) hävdar att koncentrationssvårigheter och uppförandeproblem ofta 

definieras utifrån lärar- och vuxenperspektiv. Pedagoger och föräldrar kan se det som en 

befrielse att få till stånd en diagnos som ett bevis på att problemet ligger hos barnet, 

men det kan också innebära en lättnad att få klarhet i vad svårigheterna beror på och vad 

man kan göra åt saken. 

 

Alla barn har dock rätt till den hjälp de behöver i skolan och för att få den hjälpen 

behövs ingen diagnos. Skolan är skyldig att ge barnen den hjälp de är i behov av. 

Skolan ska utgå från varje enskild individs behov och anpassa undervisningen därefter 

(Lgr 11). 

 

3.5 Orsaker och riskfaktorer 

Det forskas mycket kring orsakerna till ADHD och det finns många synpunkter kring 

dess ursprung. Det finns idag inga entydiga förklaringsmodeller till vad som utlöser 
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ADHD men det finns gott om forskning som visar på olika faktorer som kan bidra. Till 

dessa riskfaktorer hör ärftlighet, livsstil under graviditeten, komplikationer vid 

förlossningen samt tidpunkten och platsen för födelsen samt psykosocial miljö.  

 

Med en medicinsk utgångspunkt brukar man tala om att ADHD orsakas av en 

kombination av biologiska/genetiska faktorer även om man inte kunnat identifiera 

avvikelser i någon specifik gen, snarare handlar det om ett samspel av flera genetiska 

faktorer. Moderna undersökningsmetoder har visat att det finns vissa avvikelser i hur 

hjärnan fungerar hos personer med ADHD utan att det rör sig om någon hjärnskada. 

Genom studier har man kunnat påvisa störningar och minskad aktivitet i 

impulsöverföringen till de delar av hjärnan som är involverade i viljemässig styrning av 

uppmärksamhet, aktivitetsreglering, impulskontroll, planering, organisation och 

samordning, även kallade exekutiva funktioner (Barkley, 2006; Socialstyrelsen, 2002; 

Thernlund, 2013). 

 

En annan förklaringsmodell är komplikationer under graviditeten, eller i samband med 

förlossningen. Missbruk av alkohol och tobak under graviditet har visat ett visst 

samband med ADHD. En annan faktor som kan bidra till utvecklandet av ADHD är om 

mamman har utsatts för hög stress under graviditeten. Det finns studier som visar att 

barn som vid förlossningen har drabbats av komplikationer kan få neurologiska 

avvikelser som påverkar beteende och ger inlärningsproblem. Exempel på 

komplikationer kan vara hjärnblödning, brist på syre och näringstillförsel i hjärnan, för 

tidig födsel och för låg födelsevikt. Det som är viktigt att veta är att det finns många 

barn som har utsatts för dessa komplikationer, men som inte fått några men för livet 

(Dock, 2010; Socialstyrelsen, 2004 ). 

 

Tidpunkten på året för födelsen kan också ha betydelse. Enligt en studie från Morrow, 

Garland & Wright (2012) hävdas det att omogenhet spelar en stor roll då omogna barn 

faktiskt kan få en felaktig diagnos, då det visar sig att barn som är födda i december 

löper en större risk att få en ADHD-diagnos än de som är födda i januari (Richard et al, 

2012) . Förutom dessa förklaringar om varför vissa personer har ADHD, finns det 

dessutom en undersökning som har gett intressanta resultat. Regioner som får mer 
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solljus har en lägre förekomst av ADHD-fall än de regioner som får mindre solljus. Det 

betyder att solljus kan vara en skyddande effekt mot ADHD (ScienceDaily, 2013). 

 

Även om man på basis av tvillingstudier brukar tala om att genetiska faktorer kan 

förklara upp till 80 procent av förekomsten så är det idag också vanligt att många anger 

att ADHD orsakas av en kombination av genetiska och psykosociala faktorer, så att man 

ärver en viss känslighet för ADHD, men att symtomen sedan kan utlösas eller förstärkas 

av omgivande biologiska faktorer eller miljöfaktorer som kan finnas inom till exempel 

skola och/eller familj (Fernell et al 2014, Bejerot et al 2014). 

 

 

3.6 Konsekvenser 

Konsekvenser av ADHD kan t.ex. visa sig i form av psykisk ohälsa, sömnproblem och 

missbruk.  

 

Ett särdrag hos vuxna med ADHD är den höga prevalensen av andra samtidiga 

psykiatriska diagnoser. I många fall är samsjuklighet i ångestsyndrom och depression 

vanligt vilket kan leda till feldiagnostisering och misslyckade läkemedelsbehandlingar 

(Matheson et al., 2013). Många individer med ADHD-problematik lider även av andra 

psykiatriska problem. Dessa är till exempel tvångssyndrom vilket benämns som 

Obsessive Compulsive Disorder (OCD), trotssyndrom vilket benämns som Oppositional 

Defiant Disorder (ODD), ångest, depression, mani och ofta DAMP eller Tourettes 

syndrom (Brown, 2005). Ångest och depression är vanligare förekommande problem 

hos flickor och kvinnor med ADHD och kan vara relaterat till problem i skola och 

hemmiljö (SBU, 2005).  

 

Sömnproblem är dubbelt så vanligt hos barn med ADHD jämfört med barn som inte har 

ADHD (Daley, 2006). 

 

En allvarlig konsekvens är att individer med funktionshindret löper en förhöjd risk att 

börja röka, dricka alkohol och använda illegala droger (Glass & Flory, 2010). När det 

kommer till missbruk och drogberoende har det visats att mellan 20 och 35% av de med 

missbruksproblem har diagnosen ADHD (Alborn & Fahlke, 2012). Prevalensen av 
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ADHD är alltså avsevärt högre bland missbrukare än bland normalbefolkningen. Detta 

bekräftas också av Socialstyrelsens nationella riktlinjer i vilka anges att drygt 20% av de 

med alkohol- och drogmissbruk också har ADHD (Socialstyrelsen, 2014). 

 

3.7 Specialpedagogiska perspektiv 

Traditionellt brukar man dela in specialpedagogik i två traditionella perspektiv som 

förklaring till elevers svårigheter i skolan. Det ena utgår från ett individualistiskt 

perspektiv med rötter i medicin och psykologi (kompensatoriskt perspektiv) och det 

andra ses som ett alternativt perspektiv med betoning på sociala faktorers betydelse för 

skolproblem (kritiskt perspektiv). Förutom dessa traditionella perspektiv finns det ett 

tredje alternativ, dilemmaperspektivet. Dilemmaperspektivet utgår från att det inte finns 

några enkelt svar på hur man ska göra för att bäst anpassa och att de anpassningar som 

görs kommer att innebära nya problem, antingen för eleven, läraren, skolan eller 

samhället (Nilholm, 2007). Förutom dessa perspektiv kommer jag beskriva hur Ross W 

Greene i sin bok Vilse i skolan (2011) förklarar hur man med empati och ett 

kognitivt, humanistiskt förhållningssätt kan hjälpa beteendemässigt utmanande barn och 

ungdomar att hantera sitt beteende. Även om det brukar kategoriseras som ett 

förhållningssätt tycker jag att det kan komplettera tidigare nämnda perspektiv eftersom 

det i mångt och mycket handlar om vilken syn man har på elevers svårigheter och hur 

de ska avhjälpas.   

  

Det kompensatoriska perspektivet har haft, och har fortfarande en dominant position. I 

detta perspektiv försöker man lokalisera egenskaper eller förmågor som i någon mening 

är problematiska hos individen. Perspektivet utmärks av att man tillskriver problemen 

till individen, skapar distinkta problemgrupper och söker efter neurologiska och 

psykologiska förklaringar. Specialpedagogiken blir här underordnad de psykologiska 

och medicinska rönen vilket får till följd att de specialpedagogiska åtgärderna anpassas 

efter dessa (Nilholm, 2007). Specialpedagogikens främsta uppgift blir att kompensera 

individen utifrån de tillkortakommanden, fel och brister denne uppvisar. En viktig 

aspekt i detta perspektiv blir att kunna utpeka vad som är normalt respektive onormalt 

och diagnostisering får en central roll eftersom man ska finna problemgrupper som 
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uppvisar samma typ av problem. Eftersom svårigheterna och bristerna enligt detta 

synsätt läggs på eleven så blir det elevens ansvar att passa in istället för att den aktuella 

situationen och omkringliggande miljön ska anpassas till elevens behov (Nilholm, 

2007)..  

 

Det kritiska perspektivet har på senare år fått allt mer inflytande i den internationella 

forskningen Nilholm, 2007). Det kritiska perspektivet är ideologikritiskt och ser 

specialpedagogik som något onödigt och oönskat. Genom detta synsätt avsäger man sig 

svårigheterna i att avgöra vad som ska avses som normalt eller onormalt. Inom det 

kritiska perspektivet vänder man sig framförallt mot att man inom det kompensatoriska 

perspektivet hävdar att en elevs misslyckande i skolan är beroende av en patologi som 

barnet har istället för att söka orsaken till skolmisslyckanden utanför eleven. Istället för 

att söka problem hos individen ska man se olikheter som en resurs för skolans arbete. 

Förespråkare för det kritiska perspektivet vänder sig emot diagnostisering då man ser 

detta som något allt för subjektivt (Nilholm, 2007). Enligt Skrtic (1995) är 

diagnostisering till en nackdel för eleverna men en fördel för skolsystemet som inte 

behöver förändra sitt sätt att arbeta så länge man vidhåller att misslyckanden ses som en 

konsekvens av individens brister. Inom det kritiska perspektivet lyfter man mycket av 

bördan från individen och framhåller istället hur organisationen och den 

omkringliggande miljön kan anpassas efter elevens behov (Nilholm, 2007). 

  

Dilemmaperspektivet har till stor del vuxit fram från kritik av det kritiska perspektivet. 

Benämningen kommer sig av att ett centralt antagande i perspektivet är att moderna 

utbildningssystem står inför vissa grundläggande dilemman som inte kan förklaras på 

ett enkelt och övergripande sätt. Dilemman är motsättningar som i egentlig mening inte 

gör att lösa (Nilholm, 2007). Billig, Condor, Edwards, Middleton och Radley (1988) 

hävdar att sådana dilemman är centrala för vårt sociala liv och vårt tänkande. Ett 

centralt dilemma (Clark, Dyson och Millward, 1998) i skolan är att alla elever ska ges 

liknande kunskaper och färdigheter samtidigt som skolan ska individanpassas utifrån 

varje enskild elevs behov och förutsättningar. Detta skapar en spänning om vad som ska 

vara gemensamt och vad som ska anpassas till elevernas olikheter. När det gäller barns 

olikheter ställs de tre perspektiven på sin spets. I det kompensatoriska perspektivet blir 
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det problematiskt beroende på hur man ser på barns olikheter, ska barn som bedöms 

vara i behov av särskilt stöd beskrivas som olika eller bristfälliga. I ett kritiskt 

perspektiv hävdar man att olikheter är viktiga och att de ska ses som en resurs. I 

dilemmaperspektivet kan det ses som eftersträvansvärt att se elever i termer av olikhet 

snarare än brister. Det är dock svårt att föreställa sig en skola eller ett utbildningssystem 

där olikheter inte skulle värderas på något sätt. Ett annat dilemma som avspeglar sig i 

skolpolitiken är hur individen ska kompenseras utifrån sina tillkortakommanden eller 

om miljön ska förändras för att anpassas till barns olikheter. Utbildningsretoriken utgår 

ofta ifrån inkludering och deltagande som övergripande värden samtidigt som skolans 

styrdokument tillåter olika typer av kompensatoriska lösningar som särskola, 

specialskola och mindre undervisningsgrupper. 

  

Med övertygelsen att ”Barn gör rätt om de kan” har Ross W Greene skrivit boken Vilse 

i skolan (2011).  Greene har utvecklat en modell för hur man med empati och ett 

kognitivt humanistiskt förhållningssätt kan hjälpa ”explosiva” eller beteendemässigt 

utmanande barn. Bakom varje felaktigt beteende finns ett olöst problem. Att kunna 

förstå barn och ungdomar som anses vara okoncentrerade, bråkiga, stökiga eller struliga 

är oerhört viktigt om lärare och föräldrar ska kunna hjälpa dessa individer att fungera i 

skolan och på fritiden. Modellen som han har utvecklat heter Collaborative and 

Proacting Solutions (CPS), på svenska brukar den benämnas som samarbetsbaserad 

problemlösning. Utgångspunkten i boken är att barn med känslomässiga och 

beteendemässiga problem saknar viktiga tankefärdigheter. På samma sätt som barn som 

lär sig läsa sent har svårigheter att ta till sig färdigheter som krävs för att bli bra på att 

läsa, har de utmanande barnen svårigheter att tillägna sig färdigheter som krävs för att 

man ska behärska känslomässiga och beteendemässiga utmaningar. Det är viktigt att 

betrakta ett störande beteende som ett resultat av outvecklade färdigheter snarare än som 

dålig motivation. Ett störande beteende uppstår när kraven på ett barn överstiger dess 

förmåga att reagera adekvat. Den samarbetsbaserade problemlösningsmodellen (CPS) 

sker i tre steg. Första steget innebär att man skapar empati genom att ta reda på vad som 

gör barnet frustrerat. När man iakttar och ställer frågor är det viktigt att man förhåller 

sig neutralt så att man inte frestas att dra förhastade slutsatser. Empatisteget utgår ifrån 

tanken att ”barn gör rätt om de kan” vilket innebär att det finns ett olöst problem som 
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stör barnets möjligheter att uppfylla de vuxnas förväntningar. Det andra steget innebär 

att man definierar problemet. Det är viktigt att det inte uppstår en maktbalans utan 

poängen är att man tillsammans ska hitta lösningar som tar hänsyn till båda parters 

bekymmer. Som vuxen är det viktigt att sätta ord på problemet utan att skuldbelägga 

barnet som då lätt kan tappa det förtroende som man byggt upp under empatifasen. 

Barnet behöver övertygas om att du som vuxen är lika intresserad av att lyssna till hans 

bekymmer som att se till att dina egna inte glöms bort. Om inte bägge parters 

bekymmer tas upp kommer problemet inte att lösas. Det tredje steget kallas inbjudan 

och det innebär att den vuxna och barnet gemensamt försöker att hitta en lösning som 

gynnar bägge parter. Genom inbjudan förstår barnet att problemlösningen är något man 

gör tillsammans. För att barnet ska känna full delaktighet och känna att du faktiskt är 

intresserad av hans idéer kan det vara bra att låta barnet komma med första förslaget på 

en lösning eftersom barn med beteendeproblem är vana att bli påtvingade de vuxnas 

vilja.      

 

3.8 Inkludering 

Enligt Gillberg (2013) borde alla barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

(NPF), dit koncentrationssvårigheter räknas, ha möjlighet att få minst hälften av sin 

undervisning enskilt eller i liten grupp. Anledningen är att ett yngre barn med ADHD 

inte kan koncentrera sig mer än ett par minuter åt gången. Uthålligheten och förmågan 

att koncentrerar sig ökar med stigande ålder och i gymnasieåldern kan de klara högst 

15-20 min. Gillberg (a.a.) anser att grupper med 6-12 barn utgör en bra gruppstorlek. 

Personlig assistent är en stor tillgång men de ska bara vara med i klassrumssituation 

under kortare tid så att de inte tillsätts som ett substitut för att eleven ska klara av att 

vara i helklass. Assistenten kan med fördel hjälpa till att lägga dagen tillrätta och vara 

behjälplig vid uppkomna situationer av missförstånd elever emellan. Det är enligt 

Nilholm och Alm (2010) viktigt att läraren för en dialog och skapar en god relation till 

vårdnadshavare innan man beslutar om i vilken form undervisningen ska genomföras 

utifrån elevens behov. 

  

Inkludering är att uttryck som i skolans värld ses som något idealt och eftersträvansvärt. 

Nästan all undervisning beskrivs som inkluderande men begreppet är oprecist och 
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skapar lika många frågor som svar om vad som egentligen avses. I vardagligt tal är det 

vanligt att inkludering uppfattas som att man vill undvika särlösningar utanför det 

vanliga klassrummet, genom att till exempel lägga ner särskilda undervisningsgrupper. 

Begreppet inkludering utgör dock ett mycket bredare uppdrag för skolan som ska 

säkerställa att alla elever ska ha en bra skolgång (Nilholm & Göransson, 2013). Under 

1980-talet introducerades begreppet inclusion i flera anglosaxiska länder. Människor 

som jobbade med specialpedagogiska frågor var missnöjda med hur begrepp som 

integration och mainstreaming hade kommit att urholkas till att uteslutande handla om 

var elever med funktionsnedsättningar och, eller i behov av särskilt stöd skulle placeras. 

De gamla begreppen ansågs representera ett synsätt där elever i svårigheter skulle 

anpassas till en skola som inte var anpassad efter dem medan begreppet inkludering 

skulle förskjuta fokus mot hur skolan skulle kunna utformas för att passa alla elever. 

Nilholm och Göransson (2013) ser en viktig och avgörande betydelse i att skilja på 

integrering och inkludering. Integrering innebär att delarna ska anpassas till helheten 

medan inkludering är att helheten ska anpassas till delarna. Enligt Haug (2001) beskrivs 

inkludering som en verksamhet där man inte skiljer ut någon och som omfattar alla från 

början och som förutsätter aktivt deltagande. Utifrån ett sådant synsätt blir det tydligt att 

det är skolan som ska anpassa sin verksamhet efter eleverna och inte tvärt om. För att 

kunna definiera vad som utmärker en inkluderande skola framhåller Nilholm och 

Göransson (2013) de fem kriterierna gemenskap, ett enda system, en demokratisk 

gemenskap, delaktighet från eleverna och att olikhet ska ses som en tillgång. 

 

Var man än bor i Sverige har man samma styrdokument att förhålla sig till men ute i 

kommunerna organiserar man sig och tolkar begrepp olika. I vissa kommuner innebär 

inkludering att eleverna går i ordinarie klass, i andra kommuner har man speciella 

undervisningsgrupper och ett tredje alternativ kan vara att undervisningen sker i 

särskilda specialskolor som skapats för elever med funktionsnedsättningar av olika slag. 

Nilholm och Göransson (2013) beskriver tre olika typer av inkludering. 

 

Den gemenskapsorienterade definitionen innebär att ett skolsystem är ansvarigt för alla 

elever oavsett individuella egenskaper och att inga segregerande lösningar tillämpas. I 

detta inkluderande synsätt finns gemenskap på olika nivåer. En viktig framgångsfaktor i 
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det inkluderande arbetet är att i hög grad se elevers olikheter som tillgångar för att öka 

elevernas motivation och intresse (Persson & Persson, 2012). Demokratiska processer 

är centrala och samarbete och gemensam problemlösning ses som betydelsefulla 

aspekter i en sådan gemenskap. Samtliga elever ska känna sig både socialt och 

pedagogiskt delaktiga. Med en pedagogisk delaktighet menar man delaktighet i en 

lärandegemenskap och rätten att utvecklas så långt som möjligt utifrån elevens egna 

förutsättningar (Nilholm & Göransson, 2013). Gemenskap är enligt samhällsforskaren 

Robert Putnams (2002) ett uttryck för socialt kapital. En sådan gemenskap innebär en 

stor tillit till normer, regler och institutioner och ett utvecklat socialt nätverk mellan 

medlemmarna. 

 

I en individorienterad definition avgörs graden av inkludering endast av hur situationen 

ser ut för de enskilda eleverna. Eleverna anses vara inkluderade om de trivs i skolan, har 

goda sociala relationer och når målen. Inom det individorienterade synsättet intresserar 

man sig bara för elever i svårigheter. Man nämner inom ramen för detta synsätt 

ingenting om det gemensamma och eleven kan befinna sig i en klass med mycket 

katederundervisning och, eller eget arbete där få eller inga gemensamma mål och en 

mindre uttalad identifikation med gruppen finns. 

 

Den tredje definitionen benämns som den placeringsorienterade definitionen där 

inkludering innebär att elever i svårigheter befinner sig i det vanliga klassrummet. 

Enligt Nilholm och Göransson (2013) är detta en vanligt förekommande definition men 

de poängterar att de har ett brett stöd för att inkludering är mer komplext än så och 

handlar om mer än var elever i svårigheter befinner sig i skolan (Haug, 2001; Lynch & 

Irvine, 2009). 

3.9 Anpassningar och bemötande av elever med 
koncentrationssvårigheter 

För att elever med koncentrationssvårigheter ska tillgodogöra sig undervisningen på ett 

så bra sätt som möjligt är det viktigt att anpassa förutsättningarna utifrån individens 

behov. Det är viktigt att pedagoger, föräldrar och elever tillsammans är delaktiga i 

utformandet av undervisningen. Anpassningar bör ske i den fysiska lärmiljön. Man bör 
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även göra pedagogiska anpassningar i undervisningen samt anpassa hur man förhåller 

sig och bemöter eleven i undervisningen. 

3.9.1   Extra anpassningar och särskilt stöd   

Med anledning av att bestämmelserna om stödinsatser i skolan ändrades 1 juli 2014 

reviderade Skolverket de allmänna råden och gav ut skriften ”Arbete med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram”. Skolverkats förhoppning är att de 

allmänna råden ska hjälpa skolorna i arbetet med att stödja elevernas utveckling mot 

utbildningens mål. De allmänna råden grundar sig på bestämmelser i skollagen (SFS 

2010:800) och läroplanerna. Stödinsatserna delas in i de två olika formerna extra 

anpassningar och särskilt stöd.  Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande för att utifrån sina egna förutsättningar ska 

kunna utvecklas så långt som möjligt (1 kap. 4§ och 3 kap. 3§ skollagen). Med extra 

anpassningar menas stödinsatser av mindre ingripande karaktär som är möjligt att 

genomföra inom den ordinarie undervisningen av lärare och övrig skolpersonal. Det 

behöver inte fattas något formellt beslut för att genomföra extra anpassningar. Särskilt 

stöd handlar om insatser av mer ingripande karaktär som vanligtvis inte är möjliga att 

genomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd beslutas av 

rektorn och ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram. För att besluta om extra 

anpassningar eller särskilt stöd krävs ingen diagnos utan ska tillsättas så skyndsamt som 

möjligt om en elev riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen (3 kap. 5a § 

skollagen). 

 

3.9.2 Anpassningar till den fysiska lärmiljön 

Det ska vara en avskalad miljö och klassrummen ska vara så stimulusfattiga som 

möjligt där elever med ADHD/koncentrationssvårigheter ska undervisas. Pedagoger bör 

i möjligaste mån rensa bort saker som inte behövs i undervisningen. Elevarbeten och 

dekorationer bör exponeras sparsamt (Juul, 2005). Gillberg (2013) hävdar dock att 

eleverna är individer med olika behov och att en del barn fungerar bättre i klassrum med 

mera stimuli. 
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Elevens placering i klassrummet bör vara så nära läraren som möjligt så att ögonkontakt 

lätt kan nås. Annan gynnsam placering kan vara långt fram intill en vägg för att eleven 

ska känna sig trygg. I vissa fall är det bra med en skärmvägg som kan ge avskildhet men 

det ska vara väl förankrat hos eleven att den används som hjälp och att det inte uppfattas 

som att hen blir utesluten (Juul, 2005). Gillberg (2013) å sin sida menar att detta är 

mycket individuellt och att vissa barn mår bra av att ha koll på vad de andra gör. Han 

anser också att vissa elever vill sitta nära utgången för att ha en flyktväg. Gillberg (a.a.) 

liksom Juul (2005) anser att eleven kan ha behov av avskildhet för vila men istället för 

att använda en skärmvägg kan man ordna med en vilohörna i klassrummet eller ha ett 

särskilt rum på skolan dit barn med ADHD/koncentrationssvårigheter kan dra sig undan 

en stund då alla intryck blir för jobbiga (Gillberg, a.a.).  

 

Röriga och stökiga miljöer innebär för många elever med ADHD stora problem. För att 

elever med koncentrationssvårigheter ska kunna fokusera på rätt saker bör man som 

pedagog tillrättalägga klassrummets belysning, eliminera skrapljud från bänkar och 

stolar, undvika irriterande ventilationsljud och ha en lämplig temperatur (Hildén, 2014). 

Stolar och bänkar ska vara robusta så att de står stadigt och de ska dessutom vara höj- 

och sänkbara så att de kan anpassas till varje enskild individ. (Axengrip & Axengrip, 

2004). Andra elevers prat eller något som rör sig utanför fönstret kan medföra att 

förmågan att ta in det läraren förmedlar reduceras. Funktionsnedsättningen innebär att 

eleven har svårt att automatiskt sortera bort onödiga sinnesintryck och koncentrera sig 

på undervisningens innehåll. Om hjärnan har begränsningar när den ska organisera och 

bearbeta sinnesintryck kan felaktig tolkning försätta eleven i svåra situationer (Hildén, 

2014). En vy genom fönstret som visar på ett fast föremål som till exempel en husfasad 

förlänger koncentrationen hos elever med ADHD. Då finns inget som stör eller 

förändrar sig över tid och då kan eleverna fokusera på inlärning.  

 

Om skolbyggnaden har flera våningar är det lättare att få till en stimulerande vy utanför 

fönstren eftersom dessa elever kan behöva komma upp en våning (Tufvesson & 

Tufvesson, 2009). Att leta material kan vara jobbigt för elever med ADHD men det kan 

avhjälpas om man använder sig av stängd förvaring i form av skåp eller liknande 

eftersom man då eliminerar intryck som är energikrävande.  Om man använder sig av 
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eller förvarar datorer i klassrummet bör det arrangeras så att de inte får en störande 

effekt i lärmiljön. Alla transporter och förflyttningar inom skolan skapar sociala 

kontakter vilket kan skapa oro men det kan också vara väldigt givande om det sker 

kontrollerat och i rätt forum.  

 

Elever med ADHD är känsliga för förändringar av olika slag. Det räcker med två till tre 

vuxna i gruppen för att skapa en bra lärmiljö. Eleverna är känsliga för förändringar i 

form av att saker och ting hela tiden byter plats i klassrummet (Tufvesson & Tufvesson, 

2009). Därför är det viktigt med god struktur. Öppningar i form av dörrar och fönster 

öppnar upp för intryck både visuellt och auditivt. För många öppningar skapar mängder 

av intryck som eleverna måste bearbeta och ta ställning till vilket lätt leder till 

okoncentration.  

 

På sommaren är det väldigt ljust och på vintern är det mörkt i långa perioder vilket 

ställer stora krav på belysningen inomhus. Belysningen bör vara anpassad efter 

dagsljusinsläppet likväl som bristen på ljusinsläpp. Belysningen ska också anpassas 

efter rummets utformning samt att det även bör finnas individuella ljusmiljöer för 

personer som är känsliga. Färgsättning och materialval skapar kontraster och 

reflektioner. Om tak, väggar, golv och möbler smälter ihop så att kontraster nästan helt 

saknas blir det svårt att hitta något att fästa blicken på vilket ofta upplevs som negativt. 

Å andra sidan kan många och skarpa kontraster bli för mycket att bearbeta eftersom alla 

intryck från miljön måste bearbetas och till det åtgår energi. Det gäller att skapa en 

miljö som är tydlig och lätt att förstå samtidigt som det finns så få intryck och 

skiftningar som möjligt (Tufvesson & Tufvesson, 2009). Den fysiska strukturen i 

klassrummet är av stor betydelse. Ett traditionellt klassrum med bänkar i rader är bättre 

än en öppen arbetsmiljö (McLaughlin, 2004). 

3.9.3 Pedagogiska anpassningar vid koncentrationssvårigheter 

För att tillgodogöra sig undervisningen underlättar det om eleverna får avgränsade 

tydliga uppgifter samt korta arbetspass som är väl anpassade till deras uthållighet. De 

kan också behöva få hjälp med att komma igång, genomföra och avsluta uppgifter. 

Genom att göra undervisningen spännande och intresseväckande stimulerar man 

elevernas motivation. Uppgifter som upplevs som monotona och enformiga blir ofta 
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svåra att genomföra. Det är viktigt att lära eleverna studieteknik och strategier för att 

hålla ordning. Man kan med fördel använda hjälpmedel som hjälper till att planera, 

minnas och hålla tiden. Särskilda läromedel och särskilda hjälpmedel kan vara i form 

digital teknik med anpassad programvara som ska underlätta för eleven i skolan 

Socialstyrelsen, 2014a). Regler och instruktioner ska vara tydliga och lätta att förstå och 

barnet behöver tät och uppmuntrande feedback. I provsituation och redovisningar bör 

man erbjuda alternativa redovisningsformer och ge gott om tid. Det är viktigt att läxor 

och hemuppgifter anpassas utifrån lämplig ambitionsnivå och bestäms i samråd med 

föräldrar och eleven (Barkley, 2006; Hellström, 2014; Patientens rätt till fast 

vårdkontakt, 2012). 

 

Barn med stora koncentrationssvårigheter behöver hjälp med struktur i en annars ganska 

kaotisk värld (Kadesjö, 2007). Det är viktigt att lektionerna är välplanerade så att 

läraren ligger steget före eleverna (Iglum, 1999). Det är också viktigt att ha förberett 

svaren på var, när, hur, med vem och hur länge-frågorna eftersom elever med 

koncentrationssvårigheter oftast är i behov av att veta minsta detalj så att de kan förhålla 

sig till uppgiften. Arbetsområden bör ha en tydlig ram med så få valbara moment som 

möjligt. Det gäller att anpassa uppgifterna efter elevens förmåga eftersom en allt för hög 

nivå gör att elever med ADHD lätt tappar koncentrationen (Juul, 2005). Korta 

arbetspass med planerade pauser och aktivitetsbyten underlättar för de flesta elever med 

ADHD men man bör vara medveten om att alla elever är olika och en del behöver ha 

långa sammanhängande pass med få byten (Gillberg, 2013). Eleverna bör få 

kontinuerlig och direkt återkoppling på det positiva som eleven utfört. Vid 

inlämningsuppgifter och prov bör man lämna mer tid till elever med ADHD (Hildén, 

2014). 

 

3.9.4 Pedagogiska anpassningar vid språk- läs- och skrivsvårigheter 

Elever med koncentrationssvårigheter har ofta svårigheter med sin språk- läs- och 

skrivförmåga. För att göra lärmiljön tillgänglig ska man anpassa undervisningen utifrån 

varje elevs enskilda behov. 
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En-till-en-undervisning är en strukturerad form av undervisning som är effektiv för 

personer som har läs- och skrivsvårigheter. Det är viktigt att undervisningen är 

individanpassad så att den hamnar på rätt nivå. Det finns ingen patenterad lösning som 

fungerar på alla elever som är läs- och skrivsvaga. Varje elev är unik och behöver 

noggrant kartläggas. Om undervisningen är för lätt blir den ointressant och om den är 

för svår kommer man inte att uppnå förväntat resultat (Höien & Lundberg, 2002; 

Myrberg, 2007). Torgesen (2001) genomförde en studie som prövade om det var 

möjligt att under en kort tid med intensiva specialpedagogiska insatser hjälpa elever 

med grava läs- och skrivsvårigheter till en förbättrad läs- och skrivförmåga med ett 

bestående resultat. Barnen som var i 8-10 årsåldern fick daglig träning i tvåtimmars pass 

under åtta veckor. Efter de åtta veckorna visade det sig att barnen hade förbättrat sin läs- 

och skrivförmåga avsevärt. När man två år senare upprepade testerna visade det sig att 

det positiva resultatet kvarstod. Torgesens (2001) drog slutsatsen att det är möjligt att 

varaktigt förbättra läs- och skrivförmågan även hos äldre barn med stora svårigheter 

genom intensivträningsperioder. Han drar också slutsatsen att specialpedagogiska 

insatser som sker vid enstaka tillfällen varje vecka under lång tid inte är effektivt. 

Liknande studier av strukturerade intensivträningsperioder har genomförts av Ulrika 

Wolff (2011, 2016) och i likhet med Torgesen visar hennes resultat på en markant 

förbättring av läs- och skrivförmågan när man upprepar testerna efter ett år. Det som 

skiljer sig är att när man gör om testerna efter fem år så har många av de positiva 

effekterna avtagit och den signifikanta skillnaden endast kvarstår inom avkodningen av 

ord. Exempel på områden där de positiva effekterna avtagit efter fem år är läsförståelse, 

läshastighet, fonologisk medvetenhet och stavning. 

 

Myrberg (2007) hävdar att elever med läs- och skrivsvårigheter behöver direkt lärarstöd 

som anpassas till deras inlärningsstrategier. Det är viktigt att hitta alternativa 

inlärningsmetoder för elever som har språk- läs- och skrivsvårigheter. För att lyckas i 

samtliga ämnen är det viktigt att behärska det skrivna språket. Datorn kan enligt Föhrer 

och Magnusson (2003) bli ett effektivt studiehjälpmedel om det anpassas efter varje 

elevs behov och förutsättningar. Färdigheterna ska tränas i meningsfulla sammanhang 

och inte som isolerade delar. Om hjälpmedlet introduceras under de tidiga skolåren har 

man större möjlighet att finna praktiska och pedagogiska rutiner. Bland möjliga 
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skrivhjälpmedel nämns ordbehandlare som befriar eleverna från mekaniskt skrivande, 

stavningskontroll som kompenserar för stavningsproblem, autokorrigering som rättar 

automatiskt, talsyntes så att man kan få det man skrivit uppläst, taligenkänning som 

omvandlar tal till text och gör det möjligt att styra datorn genom att tala till den (Föhrer 

& Magnusson, 2003). Exempel på program med stavningskontroll är Stava Rex och 

SpellRight. Talsynteser som finns är till exempel ClaroRead, ViTal och TorTalk. 

Vanliga översättningsprogram är Google översätt, Wordlingo och Lexikon 24. Ett 

användningsbart ordbehandlingsprogram är Word som kan anpassas utifrån individens 

behov (SPSM, 2016). Om datorer används rätt kan de vara ett bra hjälpmedel till att 

kompensera brister och komma runt svårigheter som eleverna har men det får inte helt 

ersätta kommunikationen mellan lärare och elev eftersom språkutvecklingen förutsätter 

ett samspel mellan människor. Det kan också finnas en risk med att datorbaserade 

program ibland kan vara svåra att använda för elever med språkliga svårigheter. De 

kompensatoriska datorprogrammen ska vara nivåanpassade och noga utprovade så att 

eleven tränar på det som är avsett att träna (Myrberg & Lange, 2006:. Svensson, 2012). 

Hur effektivt en elev använder ett hjälpmedel hänger ihop med vilken undervisning 

eleven får. Det räcker inte med att sätta eleven framför datorn utan de behöver 

kontinuerlig guidning och vägledning för att de ska förstå hur de ska utnyttja datorn i 

sitt skolarbete (Föhrer & Magnusson, 2003: Svensson, 2012).  

 

Främsta syftet med alternativa verktyg är att elever med läs- och skrivsvårigheter ska 

kunna tillgodogöra sig kunskap på samma sätt som elever utan läs- och skrivsvårigheter 

(Svensson, 2012). Idag går utvecklingen snabbt framåt och det finns flertalet alternativa 

verktyg som kan användas i skolan förutom datorer. Det finns appar 

(applikationer/program), mobiltelefoner, projektorer som kan kopplas mellan dator och 

storbildsvisning, e-böcker, smartboards (interaktiv skrivtavla), läsplattor för att läsa 

digitala böcker eller andra textdokument, pekplattor (surfplattor), skanners och OCR-

program som fotograferar och omvandlar text till digital bild samt omvandlar bilden till 

en textfil som kan läsas upp med hjälp av talsyntes (SPSM, 2016). Andra 

studiehjälpmedel som kan användas är översättningspenna, fickminne, talminne och 

digital planeringskalender (Föhrer & Magnusson, 2003).   
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Det finns än så länge begränsat med forskning som kan ge belägg för att man blir en 

bättre läsare och skrivare med alternativa verktyg. De studier som är gjorda bygger på 

ganska få deltagare och därför bör man tolka resultaten med försiktighet (Svensson, 

2012). Däremot har tillkomsten av alternativa verktyg avsevärt förbättrat 

tillgängligheten, framför allt då det gäller att ta del av information via text. Fortsätter 

utvecklingen i den fart den gjort hittills inom detta område, kan läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi med tiden få en annan innebörd så att läsa och skriva inte 

längre är det stora bekymret (Gregg, 2012; Mckenna, & Walpole, 2007). 

 

För elever som har en språklig sårbarhet är det extra viktigt att undervisningen i alla 

ämnen är genomtänkt och att alla lärare tar ansvar för en språklig utveckling (Bruce, 

2006). I läroplanen (Lgr 11) betonas det att lärare i alla ämnen har ett gemensamt ansvar 

för elevernas språk och kunskapsutveckling. Alla pedagoger måste se sin viktiga roll 

som språkutvecklare oavsett vilket ämne man undervisar i. Bland annat står det att 

eleverna ska få rika möjligheter att samtala, läsa och skriva så att de utvecklar sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 

 

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom 

språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur 

andra känner och tänker” Lgr11 s.222 

 

Språkutvecklande och ämnesspecifik undervisning som är kontextrik och innehåller 

språklig stöttning och mycket interaktion är utvecklande för alla elever (Skolverket, 

2012). Begreppet scaffolding brukar på svenska översättas till stöttning, stödstruktur 

eller byggnadsställning. Under 1980-talet lanserade Jerome Bruner begreppet 

scaffolding. Scaffolding påminner om Vygotskijs tankar om imitationens betydelse där 

läraren modellerar och delger sina tankar för eleverna så att de sedan kan utveckla och 

omvärdera sina tankar. Läraren blir en viktig förebild som handleder och stöttar eleven 

till lärande. Målet är att eleverna efterhand ska klara mer på egen hand. När eleverna 

möter nya utmaningar behövs nya stödstrukturer (Westlund, 2010). Genom att anpassa 

språket till eleven stöttar man processen i barnens språkutveckling. I ett 

kommunikationsfrämjande klassrum är samtalet mellan lärare och elev mycket viktigt 
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(Dockrell, Bakopoulou, Law, Spencer & Lindsey, 2012). När man utgår ifrån elevernas 

kunskapsnivå gäller det att bryta ner kunskapsmålen i delar för att sedan montera ihop 

delarna till en helhet. Läraren ska vara tillgänglig vid behov för att så snabbt som 

möjligt kunna ge råd och påpeka framsteg. Om eleverna tappar fokus och stöter på 

svårigheter är det viktigt att snabbt hjälpa eleven att återfå rätt fokus. När läraren 

demonstrerar eller modellerar är det viktigt att tydligt visa hur man utför färdigheterna. I 

undervisningen kan även kunniga kamrater eller gruppen fungera som stödstrukturer. 

Med stöttning avses inte vilket stöd som helst utan det ska vara hjälp som leder eleverna 

mot nya färdigheter och begrepp, vilket i sin tur ska leda till ökad förståelse och en ny 

kunskapsnivå (Gibbons, 2009).  

 

3.9.5 Bemötande och förhållningssätt 

Begreppen bemötande och förhållningssätt används ofta synonymt med varandra och 

det kan vara svårt att skilja på dem. Enligt Nationalencyklopedins uppslagsverk 

definieras bemötande med: ”uppträdande mot någon eller något” (NE, 2016). Begreppet 

förhållningssätt definieras med ”uttryck för viss inställning, -attityd” (NE, 2016). 

Tolkningen av begreppen i den här studien karaktäriseras av att bemötande är något 

aktivt som handlar om hur man uppträder mot någon. Förhållningssätt är något man bär 

med sig och står för attityden bakom och vilken inställning man har till något. 

Förhållningssättet avgör bemötandet. 

 

Vuxnas bemötande och förhållningssätt har stor betydelse då man som lärare kan stärka 

barnets självkänsla (Kadesjö, 2008). Barn med ADHD/koncentrations-svårigheter gör 

ofta misstag och dumma saker och får ofta höra tjat och kritik vilket gör att deras 

självförtroende och självkänsla blir låg. Ignorering av mindre förseelser kan med fördel 

användas för att inte skapa onödig uppmärksamhet kring beteendet (Hejlskov Elvén, 

2014; Nilholm & Alm, 2010). För att kunna uppmuntra och berömma barnet krävs att 

man kan förstå barnets behov och dess svårigheter. Genom att få nya erfarenheter av att 

lyckas kan barnet lära sig att få en mer positiv syn på sig själv och därmed stärka 

självförtroendet och sin självkänsla. Barn som gör misstag och dumma saker har därför 

ett större behov av bekräftelse i form av omtanke och uppmuntran. Enligt Kadesjö 

(2008) kommer eleven att ta till sig det positiva när berömmet blir vanligare än kritiken.  
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Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt som har sitt fokus i att minska 

beteendeproblem i vardagen. Metoden bygger mycket på begreppen kravanpassning, 

konflikthantering och hantering av fysiskt våld (Hejlskov Elvén, 2014). Heilskov Elvén 

poängterar att det är hos pedagogerna som problemen ligger, och inte som det ofta 

upplevs hos eleven. Det är pedagogen som är professionell och inte eleven. Tankesättet 

utgår i mångt och mycket från den amerikanske psykologen Ross W Greenes (2011) 

tankesätt om att barn gör rätt om de bara kan och om de inte gör det måste 

omgivningen, i det här fallet pedagogerna, se vilka krav och förväntningar man kan 

ställa på barnet. Eleverna handlar rationellt och gör det som för dem verkar mest 

begripligt i en situation.  

 

Om man ska lyckas minska beteendeproblem i skolan måste man skapa förutsättningar 

för eleverna att kunna uppföra sig genom att göra situationen begriplig för dem 

(Hejlskov Elvén, 2009). Istället för att använda metoder som tillrättavisningar och 

bestraffningar när en elev misslyckas ska man hellre ge beröm när hen lyckas. Barn lär 

sig när de lyckas och det är viktigt att bryta mönster där de gör samma misstag om och 

om igen. Att höja rösten mot ett barn i affekt ger en kontraproduktiv effekt. Barn i affekt 

kan inte tänka klart utan de reagerar i ett sådant läge på impulser i högre grad än annars. 

För att undvika fortsatta beteendeproblem är det viktig att behålla självkontrollen. Barn 

gör det de kan för att inte förlora kontrollen och till sin hjälp tar de strategier som de 

känner till. Flera av dessa strategier kan upplevas som beteendeproblem men man ska 

vara medveten om att eleven gör vad den kan för att lösa en situation, inte att förstöra 

den. Det sämsta man kan göra i en problemsituation är att tvinga eleven att sluta 

använda en strategi utan att ge förslag på hur man kunde ha löst problemet istället. Det 

är viktigt att eleven och pedagogen samarbetar för att behålla självkontrollen. Affekter 

smittar, vilket innebär att vi påverkas av varandras känslor. Om man i en kravsituation 

höjer rösten, kräver ögonkontakt och ställer sig närmare eleven skapar man ett 

försvarsbeteende som gör att eleven kommer att göra likadant vilket leder till att 

konflikten ökar. För att undvika eller minska risken för konflikt ska man aldrig kräva 

ögonkontakt, aldrig behålla ögonkontakten längre än tre sekunder, ta ett steg tillbaka i 

kravsituationer och eventuella konfliktsituationer, avleda istället för att konfrontera och 



38 

framför allt inte ta tag i eleven med spända muskler. Ifall man känner sig tvungen att ta 

tag i en elev ska man göra det lugnt och följa elevens rörelser i största möjliga mån. Det 

är viktigt att tänka på sitt kroppsspråk och vilka känslor man sänder ut. Ett lugnt och 

vänligt bemötande smittar av sig och konflikterna minskar (Hejlskov Élvén, 2009).   

 

I klasser där det går aggressiva och utåtagerande barn ställs det extra höga krav på 

läraren. Det krävs uppmärksamhet, personligt samspel och sist men inte minst god 

förmåga att ingripa vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. När en lärare ska ingripa 

korrigerande mot elever är det viktigt att göra avväganden och bedöma vilka effekter de 

egna handlingarna och elevens reaktioner får för övriga i klassen. I dessa situationer är 

proaktiv klassledning avgörande (Nordahl et al, 2007; Ogden, 2002a). Att jobba 

proaktivt innebär att läraren skapar en inlärningsmiljö som bekräftar och engagerar alla, 

även elever med beteendeproblem. Till skillnad från reaktiv klassledning innebär 

proaktiv klassledning aktiva och planerade insatser för att etablera en god social och 

kunskapsmässig inlärningsmiljö för eleverna och på så sätt förebygga och förhindra 

dåligt beteende innan det har uppstått. I en reaktiv klassrumsmiljö reagerar läraren i 

efterhand på icke önskvärt beteende och istället för att följa en fastlagd plan låter sig 

läraren styras av det som för stunden sker i klassrummet. Proaktiv klassledning handlar 

om att ligga steget före problemen uppstår samtidigt som läraren försöker blicka framåt 

och skapa möjligheter för att vända det som är negativt till något positivt (Morgan, 

1988). Elever som upplever varma och öppna relationer till sina lärare utmärks av att de 

har goda sociala färdigheter och är positivt självhävdande (Nordahl et al, 2007).  

 

I sin artikel skriver Banck (2013) att man genom att visa respekt och måna om en god 

relation till eleverna motiverar och inspirerar dem. Eleverna föredrar och uppskattar 

lärare som engagerar sig och är lyhörda vilket gör att de bättre kan förstå deras behov. I 

artikeln framhålls vikten av att lärare fungerar som modeller och visar hur man ska 

förhålla sig till sina medmänniskor. Det är viktigt att elever med svårigheter får bra 

förebilder att lära sig av då de ofta haft bristande relationer till lärare och andra vuxna.  

 

 



39 

4 Metod och material 

Studien avser att synliggöra hur pedagoger anpassar sin undervisning för att tillgodose 

elever med koncentrationssvårigheter. Inriktningen har avgränsats till att studera hur 

pedagoger anpassar undervisningen i två olika undervisningsformer. Studien har sin 

grund i en hermeneutisk tradition då syftet är att studera pedagogers handlingar och 

avsikten bakom dem (Sohlberg & Sohlberg, 2009).  

4.1 Metodval 

För att kunna besvara mina forskningsfrågor valde jag att genomföra intervjuer med 

pedagoger som jobbar i två olika typer av undervisningsgrupper samt 

klassrumsobservationer. Observationer som metod valdes för att kunna studera hur 

pedagoger i sin praktik gör pedagogiska anpassningar och anpassar den fysiska miljön 

samt hur de bemöter elever med koncentrationssvårigheter. För att svara på 

forskningsfrågorna gjordes strukturerade observationer med hjälp av 

observationsscheman. För att få en fullständigare inblick i pedagogernas arbete har 

observationsschemat kompletterats med fältanteckningar som anses vara observationer 

med låg struktur. Observationer är en direkt forskningsmetod som lämpar sig väl för att 

besvara och belysa mina forskningsfrågor då jag vill veta vad som verkligen händer. 

Observation är oberoende av undersökningspersonernas förmåga att delge 

informationen och observatören är den som, mer eller mindre som utomstående part, 

betraktar eller observerar vad gruppen säger och gör (Hammar Chiriac & Einarsson, 

2002). 

 

För att få svar på hur pedagogerna tänkte kring genomförandet av undervisningen och 

vad de ville uppnå genomfördes kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa 

forskningsintervjun är en bra metod för att försöka förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel och utveckla mening ur deras erfarenheter (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Bryman (2011) förklarar att vid en kvalitativ undersökning vill 

forskaren försöka skapa närhet till deltagarna. Syftet är att närma sig deras sätt att tolka 

omvärlden. 
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4.2 Urval 

För att kunna göra jämförelser utifrån pedagogers olika förutsättningar behövde jag hitta 

lämpliga miljöer. Genom egna erfarenheter och tips från kollegor kontaktade jag 

lämpliga verksamheter tills jag fick godkännande att genomföra tänkt studie. Min 

önskan var att hitta pedagoger med lång erfarenhet av att jobba med tilltänkt målgrupp. 

De medverkande lärarna arbetar med elever i årskurs 4-6. Den ena läraren (lärare A) 

jobbar i en särskild undervisningsgrupp bestående av fyra elever, samtliga pojkar, som 

samtliga har koncentrationssvårigheter (skola A) och den andre läraren (lärare B) 

undervisar i ordinarie klass med 17 elever, 10 flickor och 7 pojkar, där två av eleverna 

anses ha koncentrationssvårigheter (skola B). Av de fyra elever som går i den särskilda 

undervisningsgruppen anses tre stycken ha läs- och skrivsvårigheter utan att ha fått 

någon diagnos. En av de fyra eleverna har diagnostiserats med ADHD. I den ordinarie 

klassen har en av de två eleverna, förutom koncentrationssvårigheter, även 

diagnostiserats med dyslexi. Ingen av de två eleverna i ordinarie klass har 

diagnostiserats med ADHD. Urvalet av lärarna var ett riktat urval och de valdes utifrån 

tillgänglighet och intresse för funktionsnedsättningen, koncentrationssvårigheter 

(Bryman, 2011). 

 

4.2.1 Deltagare 

Pedagog A har varit lärare i ungefär 30 år. De senaste 27 åren har han jobbat i särskild 

undervisningsgrupp för elever med koncentrationssvårigheter. 20 av dessa år har han 

undervisat på mellanstadiet. Han har som grund en vanlig mellanstadieutbildning men 

har under årens lopp fått flertalet mindre utbildningar som varit inriktade mot elever 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

 

Pedagog B har varit lärare i 15 år. Han är utbildad 1-7-lärare med inriktning mot 

matematik, naturorienterande ämnen, teknik och idrott. 2015 utökade han sin behörighet 

till att bli behörig i svenska och samhällsorienterande ämnen, detta tack vare att han 

undervisat i dessa ämnen i mer än 8 år. 

4.2.2 Organisation 

På skola A börjar skoldagarna 08.30 och sträcker sig till 14.00 och pedagogen följer 

gruppen hela dagen. På hela skolan jobbar det 7 lärare. Lärarna är mentor för två elever 
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vardera vilket innebär att man har ett extra ansvar för vissa elever. Att jobba i en mindre 

grupp innebär för pedagog A att han är involverad i nästan alla ämnen men han ansvarar 

för ämnena svenska, matematik, naturorienterande ämnen samt samhällsorienterande 

ämnen i den aktuella gruppen. Totalt går det 14 elever på skolan. Två av eleverna går i 

årskurs 5 och två av dem går i årskurs 6. Pojkarna kommer från vitt skilda håll i 

kommunen och känner således inte varandra sedan tidigare. Det är inte ett uttalat krav 

att eleverna ska ha koncentrationssvårigheter för att gå här men det är nästan 

uteslutande elever med ett utåtagerande beteende som söker sig till skolan. Eleverna går 

efter en till två terminer vanligtvis tillbaka till sin gamla klass men på senare år har det 

blivit allt vanligare att de placeras i en ny klass. 

 

Pedagog B jobbar på en medelstor norrländsk skola med mer än 200 elever där han är 

klassföreståndare i årskurs 6. På skolan jobbar det ungefär 25 personer. Eleverna 

kommer i huvudsak från närområdet. Pedagog B undervisar i tre olika klasser. Eleverna 

möter flertalet pedagoger i sin undervisning varje vecka. Läraren är mentor för samtliga 

17 elever i klassen. Ingen av de två elever som är föremål för studien har anpassad 

studiegång utan de går hela skoldagar och följer kursplanen. De båda eleverna har varit 

föremål för en pedagogisk utredning vilket föranledde en anmälan till rektor som 

beslutade att åtgärdsprogram skulle upprättas för de båda.   

4.3 Material 

För att kunna genomföra strukturerade observationer utarbetade jag 

observationsscheman. I utformandet av observationsschemat som handlar om 

anpassningar i den fysiska miljön kring elever med ADHD/koncentrationssvårigheter 

fann jag inspiration i Tufvesson & Tufvessons bok Bygga skolor för fler. Den fysiska 

lärmiljöns betydelse för elever med koncentrationssvårigheter (2009). För utformandet 

av observationsschemat kring bemötande och språkfrämjande interaktion har jag tagit 

delar från Skolinspektionens observationsschema för bedömning av undervisningens 

allmänna kriterier (Skolinspektionen, 2008) samt valda delar av svenska översättningen 

av observationsprotokollet Communiction Supporting Classroom Observation Tool 

(Waldmann, Dockrell & Sullivan, 2015).  Utifrån dessa observationsscheman 

utformades egna mallar (se bilaga 1 och bilaga 2). Bryman (2011) skriver att i en 

kvalitativ intervju vill forskaren att intervjuinnehållet får möjlighet att utvecklas relativt 
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fritt och därför genomförde jag semistrukturerade intervjuer. För ändamålet skapades en 

intervjuguide. I den ingår viktiga frågeställningar som ska beröras men lämnar det fritt 

till intervjuaren att ta frågorna i valfri följd beroende på hur samtalet utvecklar sig. Det 

går dessutom att formulera ytterligare frågor utifrån de givna svaren. Genom att 

använda mig av en semistrukturerad intervjuguide fick jag stöd under intervjuerna för 

att inte tappa viktiga frågeställningar. Dalen (2015) poängterar att en intervjuguide 

skapar trygghet om en person är ovan vid att intervjua. 

 

4.4 Genomförande 

Innan jag skulle besöka verksamheterna där min studie skulle genomföras intervjuade 

jag en kollega för att testa om intervjuguiden fungerade. Jag genomförde även en 

pilotobservation i en annan klass för att testa om observationsschemat gav relevant 

information. För att avdramatisera mina observationsbesök besökta jag respektive 

undervisningsgrupp två gånger innan jag påbörjade studien. Vid första besöket 

presenterade jag mig och berättade varför jag var där. Vid det andra tillfället hade jag 

med mig observationsscheman som eleverna fick se om de ville. Bägge dessa besök var 

av karaktären pilotstudie och ingår därför inte studien. Redan i våras tog jag kontakt 

med de pedagoger som kom att bli mina informanter under studien. Sedan dess har vi 

haft kontakt några gånger så att jag har kunnat förvissa mig om att de fortsatt var 

intresserade av att delta. 

 

För att ytterligare öka mina kunskaper och förståelse inom aktuellt område har jag gått 

en utbildning arrangerad av intresseföreningen Attention (2016). Efter utbildningen har 

jag haft mailkontakt med två av föreläsarna som hjälpt mig med inhämtande av artiklar 

och litteratur. Under utbildningen fick jag också förmånen att samtala med personer 

som själva hade stor erfarenhet av koncentrationssvårigheter. Även i mitt arbete som 

speciallärare har jag mött många pedagoger som delgett mig kunskaper inom ämnet. I 

övrigt har jag följt aktuell debatt i media. 
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4.4.1 Genomförande av observationer 

För att kunna observera när pedagogerna undervisade i ämnet svenska inhämtade jag 

deras schema innan studien påbörjades och bestämde vilka dagar och vilka tider 

observationerna skulle ske. Jag observerade respektive pedagog vid fem tillfällen.  

Samtliga observationer genomfördes under svenskalektioner. 

 

Observationerna var så kallade direkta observationer och observatörsrollen genomfördes 

som deltagare vilket enligt Hammar Chiriac och Einarsson (2013) innebär att jag som 

observatör var känd för gruppen men inte aktivt deltagande. Jag följde Hammar Chiriac 

och Einarssons (2002) riktlinjer i mångt och mycket. Det ska vara lätt att fylla i schemat 

under observationen och antalet kategorier ska bara avse sådant som kan observeras och 

de ska vara väl definierade. För att kunna registrera så mycket observationsdata som 

möjligt spelades observationerna in med hjälp av en diktafon. 

   

Under lektionerna fyllde jag i observationsschemat som handlar om bemötande. Ifall det 

uppkom information som inte fanns med på observationsschemat gjorde jag löpande 

fältanteckningar. För att inte störa pedagoger och elever passade jag på att fylla i 

observationsschemat som handlar om den fysiska miljöns utformning före och efter 

lektionerna. 

4.4.2 Genomförande av intervjuer 

Jag genomförde semistrukturerade intervjuer vilket innebär att jag använde ett 

intervjuguide uppbyggt på teman som stöd under intervjun (se bilaga 3). För att kunna 

skapa ett givande samtal via intervjuerna fick informanterna utforma svaren på eget sätt 

vilket gjorde att jag kunde vara mer följsam under intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 

2009). Det var viktigt att hålla sig till de teman jag valt för att efter intervjuerna kunna 

göra jämförelser. Informanterna fick inte se intervjuguiden innan men de visste på 

förhand att det skulle handla om elever med koncentrationssvårigheter. Forskning har 

visat att öppna frågor ger de fullständigaste svaren så jag började med öppna frågor 

inom varje tema för att därefter övergå till uppföljningsfrågor, sonderande frågor och 

tolkande frågor. Intervjuguiden finns i bilaga 3.  
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Innan intervjuerna testades den tekniska utrustningen för att säkerställa att det 

fungerade. Intervjuerna inleddes med en kort presentation om den studie som de deltog i 

och på vilket sätt jag skulle hantera inspelningen och svaren. Intervjuerna spelades in på 

en diktafon. Vid intervjutillfällena såg jag till att vi fick sitta ostört. Jag bandade 

intervjuerna för att i lugn och ro kunna bearbeta dem efteråt. De intervjuade fick själva 

välja var de skulle bli intervjuade. Transkriberingen påbörjades samma dag och 

färdigställdes dagen/dagarna efter intervjun. 

 

4.5 Analysmetod och bearbetning av insamlat material 

Efter observationerna renskrev jag så snabbt som möjligt anteckningarna. 

Anteckningarna analyserades och kodades enligt de kategorier som ingick i 

observationsschemat gällande bemötande och språkfrämjande interaktion. Jag lyssnade 

sedan igenom det inspelade materialet ett flertal gånger för att hitta värdefull 

information innan det skulle summeras och värderas. Slutligen värderade jag i vilken 

grad de olika förhållningssätten framträtt under rådande lektion. Värderingen skedde 

utifrån en fyrgradig skala enligt 1= tillämpas i mycket låg grad till 4= tillämpas i mycket 

hög grad. För att hitta lämpliga värden i den fyrgradiga skalan genomförde jag två 

pilotobservationer och räknade antalet tillfällen som de olika kategorierna uppträdde. 

Utifrån detta bestämdes att värde 1 gavs ifall det inte uppkom någon gång (0 gånger) 

under observationen. Uppkom kategorierna 1-2 gånger gavs värdet 2. Uppkom 

kategorierna 3-4 gånger gavs värdet 3 och ifall de uppkom 5 gånger eller fler gavs 

värdet 4. Efter de fem observationerna räknades värdet ihop för att sedan delas i antalet 

(fem) för att få fram ett medelvärde. Medelvärdet redovisas i resultatdelen i tabell 1 och 

2. Därefter gjordes en sammanställning där resultatet från observationsschema om 

bemötande sammanställdes till tabell 1 för pedagog A och i tabell 2 för pedagog B. 

Resultatet från observationsschema om fysiska anpassningar till lärmiljön och 

intervjuerna sammanställdes och presenteras i resultatdelen. Resultaten bearbetades och 

kopplades sedan till forskningsfrågorna i analys och diskussion.  

     

Efter genomförda intervjuer transkriberades de och färgkodades för att information 

sedan skulle kunna härledas till forskningsfrågorna. Jag har läst transkriberingar och 

lyssnat på inspelningar ett flertal gånger för att inte missa viktig information. 
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Med en hermeneutisk utgångspunkt i studien då syftet varit att studera lärarnas 

handlingar och avsikter bakom dem har jag försökt att förstå delarna utifrån helheten 

och därifrån tolka helheten utifrån delarna. 

 

I studien gör jag ingen ansats att leta orsakssamband utan det huvudsakliga syftet med 

studien är att utifrån egen tolkning skapa förståelse för användbara pedagogiska 

anpassningar för elever med koncentrationssvårigheter.  

 

4.6 Studiens tillförlitlighet 

I en kvalitativ studie skriver Bryman (2011) att det inte är fokus på mätning och därför 

diskuteras inte direkt validitet och reliabilitet i jämförelse med en kvantitativ 

undersökning. Han fortsätter att ta upp att det ändå går att bedöma en kvalitativ studie 

utifrån kvalitetskriterier som trovärdighet och pålitlighet. Förutom Bryman (a.a.) 

framhåller flera forskare att det ändå går att använda ytterligare kriterier för att diskutera 

kvalitet i en kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2009; Larsson, 2005). I en ansats 

att belysa dessa utökade begrepp samt att använda reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet kommer jag här att diskutera kvaliteten på studien. Genom att 

kontinuerligt kontrollera och ifrågasätta mina tolkningar har jag gjort vad jag kan för att 

öka kvaliteten på studien. 

 

Det går enligt Bryman (2011) att granska trovärdighet genom att kontrollera att 

undersökningen har följt de regler som finns. Det går till exempel att testa studiens 

pålitlighet genom att kontrollera om det finns tydliga beskrivningar av hur de olika 

avsnitten genomförts. Dalen (2015) skriver att det är betydelsefullt att under 

analysprocessen reflektera över om den påverkas av forskarens bakgrund och relation 

till området. Larsson (2005) tar upp att ett viktigt kvalitetskrav kan vara att redogöra för 

forskarens förförståelse. Han menar att det blir en tydlighet i studiens resultat om 

läsaren får ta del av forskarens perspektiv och egna erfarenheter av ämnet. Det bör även 

redogöras för vilka hypoteser och tolkningar som studien utgått från. Det här skapar 

enligt Larsson (2005) möjlighet till en kritisk granskning. Han skriver vidare att ett 

kvalitetskriterium är om studien har en enkel struktur, klar ”röd tråd” och om resultatet 
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är tydligt och förståeligt. Om det enligt Larsson (2005) syns att en vetenskaplig studie 

uppvisar god etik, påvisar det även att studien har god kvalitet. 

 

Då syftet med studien var att beskriva vad som karaktäriserar lärmiljön och på vilket 

sätt lärare bemöter elever i undervissningssituation valde jag att genomföra intervjuer 

och observationer. Metoder som kompletterar varandra kallas triangulering och stärker 

tillförlitligheten (Bryman, 2011; Larsson, 2005). 

 

Reliabiliteten av observationerna får anses som låg eftersom jag genomfört 

observationerna ensam vilket gör att jag inte haft någon att jämföra upplevelsen med. 

Det går heller inte att med säkerhet veta vilken påverkan min närvaro under 

observationerna fick på lärare och elever. Ett sätt att öka reliabiliteten hade varit att låta 

ytterligare någon observera samtidigt från samma observationsschema för att se om 

både uppfattat samma saker. Genom att jag gjorde pilotobservationer innan jag 

påbörjade studien samt valde två välbeprövade observationsscheman som utgångspunkt 

höjdes reliabiliteten något. 

 

För att öka reliabiliteten genomfördes en pilotintervju för att testa om intervjuguiden 

höll och gav den information som jag var ute efter. En negativ aspekt av reliabiliteten 

kan vara att intervjuguide och observationsscheman inte var helt samstämmiga eftersom 

de skulle ge information om olika forskningsfrågor. 

 

Reliabiliteten höjdes något eftersom både intervjuer och observationer spelades in vilket 

gav stöd till observationsscheman och intervjuguide vid sammanställningen.  

 

Studiens generaliserbarhet kan ifrågasättas eftersom jag inte funnit någon liknande 

studie att ställa den emot. På grund av tidsåtgång och relativt små resurser har 

ambitionen aldrig varit att genomföra en studie med omfattande generaliserbarhet. 

Ambitionen har varit att göra ett noggrant och systematiskt arbete som visar hur lärare 

jobbar i olika verksamheter med elever som har koncentrationssvårigheter.    
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4.7 Etiska principer för genomförandet av studien 

Under hela processen har etiska överväganden gjorts kring vad som är korrekt. Studien 

har genomförts i enlighet med det grundläggande individskyddet. I Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002) ingår ett grundläggande skydd för individen och det 

kan sammanfattas i fyra huvudkrav vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Innan studien påbörjades informerade jag alla berörda om studiens syfte. Jag 

poängterade noggrant att de som deltog i studien när som helst kunde avsluta sin 

medverkan och att de även har rätt till att ta del av studien om de så önskar. Inför varje 

delmoment påminde jag de berörda om deras rättigheter för att säkerställa att 

informationskravet uppfyllts.   

  

Det andra grundläggande individskyddskravet är samtyckeskravet. Det innebär att 

informanten har gett sitt medgivande till att delta i undersökningen. Om informanten är 

yngre än 15 år måste dessutom föräldrarna ge sitt samtycke. Eftersom åldern på 

eleverna som blev berörda i denna studie var tio till tolv år skickade jag ett 

informationsbrev till vårdnadshavarna. Genom att vårdnadshavarna skrev på och 

returnerade brevet hade de godkänt deltagandet. 

   

Konfidentialitetskravet går ut på att den som undersöker har tystnadsplikt, att förvara 

uppgifter säkert och inte avslöja identiteter. Det ska garanteras att ingen utifrån texten 

går att identifiera utifrån det som beskrivs eller berättas. Extra vikt läggs vid etiskt 

känsliga upplysningar. Jag har avidentifierat samtliga deltagare samt de skolor som varit 

del av studien. Lärare och skolor benämns med A och B för att bevara anonymiteten.  

 

Nyttjandekravet betyder att det inte är tillåtet att använda studiens resultat till någonting 

annat än forskning och endast till studien. Inspelningarna och transkriberingar kommer 

efter godkänd uppsats att raderas. Intresserade lärare kan förhoppningsvis få viss ny 

kompetens av min studie gällande deras arbete med barn som har 

koncentrationssvårigheter. 
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5 Resultatredovisning och analys 

Resultatet redovisas utifrån forskningsfrågorna med egna rubriker som är samstämmiga 

med forskningsfrågorna. För att resultatet ska bli överskådligt redovisas alltid pedagog 

A som undervisar i särskild undervisningsgrupp på skola A först och därefter följer 

resultat för pedagog B som undervisar i ordinarie klass i skola B. Avslutningsvis 

kommer en analys av resultatet som redovisas i form av likheter och skillnader vilket 

också blir svar på forskningsfrågan: Vilka skillnader och likheter kan jag se mellan de 

olika undervisningsformerna ordinarie klass och särskild undervisningsgrupp när det 

gäller undervisning av elever med koncentrationssvårigheter. 

 

5.1 Hur ser pedagoger som undervisar elever med 
koncentrationssvårigheter på inkludering och uppkomsten av 
koncentrationssvårigheterna? 

5.1.1 Pedagog A:s syn på inkludering och uppkomsten av koncentrationssvårigheter 

Pedagog A säger klart och tydligt nej till inkludering. Dessa elever har varit med om 

flertalet misslyckanden i helklass och att tvinga dem kvar i en kaotisk miljö blir 

stigmatiserande. De behöver bryta invanda mönster och ”omprogrammeras” för att 

senare kunna komma tillbaka till ordinarie klassrumsundervisning. Om eleverna själva 

fått välja hade de inte valt att gå här men det ger dem en extra chans att senare kunna 

fungera i vanlig klass. För ett tag sedan när inkludering diskuterades livligt kände vi oss 

väldigt exkluderade.  

 

Pedagog A hävdar att det hade varit bättre för gruppen med en blandning av introverta 

och extroverta elever. Att sätta ihop fyra utåtagerande barn är inte optimalt då de i 

många avseenden har svårt för varandra och triggar varandra istället för tvärtom. 

Utåtagerande och explosiva barn är som en ”krutdurk” som kan vara svårhanterlig. 

Eleverna stannar i en eller två terminer innan de ska tillbaka till ordinarie klass. Tanken 

bakom det är att eleverna ska få en ny chans och förhindras att falla tillbaka i gamla 

mönster.  

 

Av de fyra eleverna anser pedagog A att tre av dem har brister i sin språkliga förmåga 

med läs- och skrivsvårigheter som följd. Ingen av dessa elever har någon dyslexi- eller 
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språkstörningsdiagnos. Pedagogen hävdar att deras svårigheter till mycket stor del beror 

på att de inte fått tillräcklig hjälp att hantera sina svårigheter i vanlig klass och 

därigenom missat stora delar av sin undervisningstid. Detta baserar han på att deras 

utveckling har gått väldigt mycket framåt på endast några månader och idag ser han allt 

mindre av deras läs- och skrivsvårigheter, 70-80% av eleverna som hamnar här har 

enligt pedagog A haft en trasslig hemsituation så den sociala miljön har haft stor 

inverkan på dem. Av de resterande 20-30% som trots bra hemförhållanden hamnar här 

kan man befara ADHD. När eleverna kommer hit är det vanligt att de ska bestämma och 

är vana att få sin vilja igenom. Beteendet har de fått någonstans ifrån och många gånger 

har det förstärkts i skolan. När lärarna släpper efter eller inte hinner med att följa upp 

händelser och incidenter eskalerar det och eleverna utvecklar strategier för att dölja sina 

tillkortakommanden. Beteendet förstärks både hemma och i skolan och eleverna lär sig 

att ”vinna” konflikterna och få som de vill. För tillfället går även högstadieelever här 

och det hoppades vi till en början skulle vara bra för de mindre eleverna men det har 

visat sig ge negativa effekter. En av de viktigaste aspekterna med att jobba i liten 

undervisningsgrupp är att vi som lärare ska fungera som förebilder på alla plan för 

eleverna. Vi måste vara noggranna med hur vi beter oss talar till elever och kollegor. De 

äldre eleverna har tyvärr fungerat demoraliserande för de yngre barnen då de ofta har ett 

slarvigt språk och en tråkig attityd som smittar av sig på de yngre barnen. De raserar det 

vi försöker bygga upp. 

 

5.1.2 Pedagog B:s syn på inkludering och uppkomsten av koncentrationssvårigheter 

Pedagog B är positivt inställd till inkludering. Fördelarna överväger nackdelarna när 

elever med koncentrationssvårigheter går i vanlig klass. En av de största fördelarna med 

att ha eleverna inkluderade i en klass anser han vara att de kan lära många sociala 

färdigheter av jämnåriga kamrater. ”Alla vill passa in! Om de inte får gå i klassen 

känner de sig bara ännu mer annorlunda”. Han tycker också att det ger eleverna 

möjlighet att jobba på olika sätt och i olika konstellationer. Han jobbar efter en modell 

som han kallar EPA. Med EPA menas enskilt, i par och alla. Om man exkluderar 

eleverna och placerar dem i en särskild undervisningsgrupp förlorar de chansen att lära 

sig det som de har allra svårast med, nämligen att läsa av sociala koder och interagera 

med kamrater. Om elever ska placeras i särskild undervisningsgrupp är det viktigt att 



50 

man har uttömt alla alternativ till att kunna erbjuda bra undervisning på den ordinarie 

skolan. Bland nackdelarna med att eleverna går i klass nämner han att de inte får den 

uppmärksamhet och stimulans som de skulle gynnas av. De utsätts också för många 

olika stimuli i form av många olika lärare, många elever, ständiga förändringar samt att 

han som pedagog inte alltid kan vara den moraliska vägvisare som han skulle vilja vara. 

När många lärare inblandade är det svårt 

 

Pedagog B är kluven till vad som orsakar koncentrationssvårigheterna men tror att det 

är en kombination av ärftlighet och miljöpåverkan. ”Det är ungefär som att ha allergi. 

Om du bär på anlagen har du en överkänslighet som kan utlösas av nästan vad som 

helst.”  Det spelar ingen roll vad besvären beror på utan det viktiga är att de får den 

hjälp de behöver. Om de inte haft någon slags överkänslighet hade de heller inte haft 

några svårigheter eftersom skolan fungerar bra för de flesta andra elever.   

  

5.2 Bemötande 

Bemötande är något aktivt som handlar om hur man uppträder mot någon. 

 

5.2.1 Pedagog A:s bemötande i särskild undervisningsgrupp 

I tabell 1 redovisas resultaten från observationer i klass A. Värdena utgör ett medelvärde 

för de fem observationerna. För värderingen av varje indikator och den sammanfattande 

värderingen används följande skala: 1= i mycket låg grad eller inte alls (0 ggr per 

lektion) 2= i ganska låg grad (1-2 ggr per lektion) 3= i ganska hög grad (3-4 ggr per 

lektion) 4= i mycket hög grad (5 ggr eller mer per lektion) 

Tabell 1: Observation i klass A av bemötande och språklig interaktion 

Område Indikator/ 

Lärare 

Värde Exempel/Lärare 

1. 

Trygg, stödjande  

och uppmuntrande 

lärandemiljö 

skapar en 

positiv 

atmosfär 

4 … talar till eleverna på ett positivt sätt 

… visar värme och empati mot alla elever 

… skapar ett tillåtande klimat och strävar efter att eleverna ska känna 

sig trygga 

… ser till att eleverna vågar ta risker och göra försök  

2. bemöter 

eleverna med 

4 … lyssnar på vad eleverna har att säga, ger dem tid  

… bemöter elevernas svar och åsikter med intresse och respekt 
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respekt … uppmuntrar eleverna att lyssna på varandras åsikter med intresse 

och respekt 

3. har positiva 

förväntningar 

på eleverna 

och stöttar 

deras självtillit 

3,8 … ger eleverna talutrymme och uppmuntrar dem att delta i samtal 

… ger positiv respons på elevernas ansträngningar 

… uppmuntrar eleverna att göra sitt bästa och att våga sikta högre 

… visar positiva förväntningar på elevernas förmåga 

… värdesätter och visar respekt för elevernas arbetsinsats 

… uppmärksammar på ett konstruktivt sätt elever som förefaller 

passiva eller oengagerade i olika aktiviteter  

4. skapar 

motivation 

inför olika 

aktiviteter 

2,8 … bidrar till positiva förväntningar, nyfikenhet och 

handlingsberedskap hos eleverna 

... sätter  in uppgifter i ett för eleverna angeläget sammanhang 

… anknyter till aktuella samhällsfrågor eller livet utanför skolan   

5. upprätthåller    

studiero 

4 … ingriper vid nedsättande uttryck mellan eleverna – negativa 

kommentarer, suckar, blickar mm. 

… ser till att eleverna kan utföra sina arbetsuppgifter utan att störas 

av kamrater 

6.  Språk- 

främjande 

interaktion 

3,6 … vuxna använder elevernas namn för att få deras uppmärksamhet 

… vuxna går ner till elevernas ögonhöjd när de interagerar med dem 

… vuxna talar långsamt med eleverna och ger dem gott om tid 

     att svara 

… vuxna använder symboler, bilder och rekvisita för att förstärka 

språkliga yttranden 

… vuxna ställer öppna frågor som utvidgar elevernas tänkande 

… vuxna agerar förebilder för ett språk som eleverna ännu inte      

producerar 

 

Tabell 1 visar att pedagog A som jobbar i särskild undervisningsgrupp i mycket hög 

grad skapar en positiv atmosfär, bemöter eleverna med respekt och upprätthåller en bra 

studiero. Tabellen visar även att pedagogen i ganska hög grad har positiva förväntningar 

och skapar en språkfrämjande interaktion. Pedagogen skapar i ganska låg grad 

motivation inför olika aktiviteter. 

 

Vid samtliga observationer talar pedagogen till eleverna på ett positivt sätt och visar 

värme och empati mot eleverna. Klassrumsklimatet genomsyras av respekt och 

pedagogen lyssnar tålmodigt på vad eleverna har att säga och bemöter deras svar och 

åsikter med intresse. Om någon elev börjar prata utan att ha ordet ingriper pedagogen 

snabbt och ber eleverna att lyssna på varandras åsikter. Börjar eleverna att prata utan att 
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ha tilldelats ordet leds de genast tillbaka på rätt spår. Pedagogen accepterar inte negativa 

kommentarer, suckar och blickar mellan eleverna utan strävar hela tiden efter att 

eleverna ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter utan att bli störd av kamrater. Vid 

fyra av fem observationstillfällen visar pedagogen att han har höga förväntningar på 

eleven genom att ge dem talutrymme, ge positiv respons och värdesätter elevernas 

arbetsinsats. Vid den femte observationen blir värdet något lägre vilket kan bero på att 

en viss del av lektionen upptogs av ett klassråd som leddes av pedagogen. Den 

språkfrämjande interaktionen sker främst genom att pedagogen använder elevernas 

namn, talar långsamt, går ner till elevernas ögonhöjd när de ska kommunicera och 

framförallt så agerar läraren som förebilder för ett språk som eleverna ännu inte kan 

producera. Pedagogen söker ofta ögonkontakt med eleverna och ofta räcker det med en 

blinkning eller nickning för att de ska förstå varandra. Bilder och symboler används i 

liten utsträckning och när de gör det sker det som illustrationer på smartboard eller 

whiteboard. Som uppstart på arbetsområden använder de gärna film eller TV eller tittar 

på bilder. 

  

Under intervjun poängterar pedagog A att det är oerhört viktigt med struktur, tydlighet 

och att man skapar trygghet för eleverna. Med eleverna i den särskilda 

undervisningsgruppen är det extra viktigt att tydliggöra vad de ska göra och allt som ska 

komma. Under hela veckan krävs kontinuerlig framförhållning med genomgång av 

lektioner, dagen, veckan och allt som ska hända så att eleverna inte behöver känna sig 

vilsna och oroliga. Blir det hastiga förändringar eller utebliven information kan eleverna 

snabbt tappa fokus och bli frustrerade. Pedagog A tillägger att det egentligen gäller de 

flesta barn idag men i synnerhet barn med koncentrationssvårigheter eller liknande 

funktionsnedsättningar. ”Jag måste få tillägga en sak som är minst lika viktigt som det 

jag nyss nämnde, och det är att ge beröm, beröm och återigen beröm.” Det ska inte 

vara inflation i beröm utan det ska vara relevant beröm för annars genomskådar 

eleverna det och då tappar det sitt värde. Eleverna här är ofta duktiga men de har sällan 

fått känna sig duktiga, för de har allt som oftast straffat ut sig. Det är jätteviktigt att 

leverera beröm individuellt men också till gruppen eftersom de sällan fått uppleva sann 

gruppkänsla. De har ofta varit eller blivit individualister under skoltiden och på ett eller 

annat sätt hamnat utanför gemenskapen. Ett av våra viktigaste uppdrag är att bygga upp 
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gruppkänslan när de spenderar tid hos oss. Även om det ofta förekommer konflikter så 

blir eleverna efterhand väldigt förtjusta i varandra. Eleverna kommer varandra väldigt 

nära och lär känna varandra väldigt bra. Om en elev saknas under en skoldag märks det 

i gruppen att de saknar personen ifråga och vill veta varför och när han eller hon 

kommer tillbaka. När eleverna börjar i gruppen är de ofta osäkra på hur de ska förhålla 

sig till lärare och elever eftersom de ofta känt sig missförstådda. Det sker under tid en 

utveckling och gruppen är alltid starkare när de går än när de kommer. Många av barnen 

kommer hit med låg tilltro till skola, lärare och kamrater så för oss pedagoger är det 

viktigt att bygga upp ett förtroende och visa att vi står kvar och vill deras bästa oavsett 

vad som händer. ”Vi får aldrig tumma på att visa eleverna respekt och visa dem att det 

är deras beteende som vi korrigerar och inte deras person. När vi väl lyckas med det så 

har vi tagit ett stort steg framåt.” Uttalandet stämmer väl överens med Ross Greenes 

(2011) tankar om att bakom varje elevs felaktiga beteende finns ett olöst problem och 

att pedagog och elev tillsammans ska lösa problemet. Enligt pedagog A är det en stor 

fördel om man är lugn och trygg i sig själv när man ska jobba med dessa elever. Det 

gynnar ingen av parterna om man brusar upp och försöker lösa konflikter eller 

oliktänkande med frustration. En av de stora fördelarna med att jobba i särskild 

undervisningsgrupp är att det alltid är två pedagoger på fyra elever vilket gör att det 

nästan alltid går att reda upp uppkomna konflikter i direkt anslutning till det inträffade. 

Konflikter uppstår och då är det viktigt att pedagogerna står enade inför hur 

situationerna ska bemästras. Det är jätteviktigt att pedagogerna bemöter eleverna på 

samma sätt så att de inte spelar ut pedagogerna mot varandra.  Oavsett vilken lärare de 

går till ska de få samma svar. För att lyckas med detta är det viktigt att pedagogerna 

ständigt för en diskussion om hur olika situationer ska hanteras. Pedagog A berättar att 

de träffas varje morgon mellan 08.00-08.30. för att stämma av inför dagen. Dessutom 

träffas de varje dag mellan 14.00-16.00. för att planera och förbereda inför kommande 

skoldagar. Ett nära samarbete är avgörande för hur lyckosam skolgången ska bli för 

dessa elever.  

 

5.2.2 Pedagog B:s bemötande i ordinarie klass 

I tabell 2 redovisas resultaten från observationer i klass B. Dessa värden gäller endast 

pedagogens bemötande av de två elever som har koncentrationssvårigheter. Värdena 
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utgör ett medelvärde för de fem observationerna. För värderingen av varje indikator och 

den sammanfattande värderingen används följande skala: 1= i mycket låg grad eller inte 

alls (0 ggr per lektion) 2= i ganska låg grad (1-2 ggr per lektion) 3= i ganska hög grad 

(3-4 ggr per lektion) 4= i mycket hög grad (5 ggr eller mer per lektion) 

Tabell 2: Obesvation i klass B av bemötande och språklig interaktion 

Område Indikator/Lärare Värde Exempel/Lärare 

1. Trygg, 

stödjande och 

uppmuntrande 

lärandemiljö 

… skapar en 

positiv atmosfär 

2,8 … talar till eleverna på ett positivt sätt 

… visar värme och empati mot alla elever 

… skapar ett tillåtande klimat och strävar efter att 

eleverna ska känna sig trygga 

… ser till att eleverna vågar ta risker och göra 

försök  

2. … bemöter 

eleverna med 

respekt 

2,6 … lyssnar på vad eleverna har att säga, ger dem tid  

… bemöter elevernas svar och åsikter med intresse 

och respekt 

… uppmuntrar eleverna att lyssna på varandras 

åsikter med intresse och respekt 

3. … har positiva 

förväntningar på 

eleverna och 

stöttar deras 

självtillit 

2,4 … ger eleverna talutrymme och uppmuntrar dem 

att delta i samtal 

… ger positiv respons på elevernas ansträngningar 

… uppmuntrar eleverna att göra sitt bästa och att 

våga sikta högre 

… visar positiva förväntningar på elevernas 

förmåga 

… värdesätter och visar respekt för elevernas 

arbetsinsats 

… uppmärksammar på ett konstruktivt sätt elever 

som förefaller passiva eller oengagerade i olika 

aktiviteter  

  

4. … skapar 

motivation inför 

olika aktiviteter 

3 … bidrar till positiva förväntningar, nyfikenhet och 

handlingsberedskap hos eleverna 

... sätter  in uppgifter i ett för eleverna angeläget 

sammanhang 

… anknyter till aktuella samhällsfrågor eller livet 

utanför skolan   

5. … upprätthåller    

studiero 

2,4 … ingriper vid nedsättande uttryck mellan eleverna 

– negativa kommentarer, suckar, blickar mm. 

… ser till att eleverna kan utföra sina 

arbetsuppgifter utan att störas av kamrater 

6.  … 3,2 … vuxna använder elevernas namn för att få deras 
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språkfrämjande 

interaktion 

uppmärksamhet 

… vuxna går ner till elevernas ögonhöjd när de 

interagerar med dem 

… vuxna talar långsamt med eleverna och ger dem 

gott om tid att svara 

… vuxna  använder symboler, bilder och rekvisita 

för att förstärka språkliga yttranden 

… vuxna ställer öppna frågor som utvidgar 

elevernas tänkande 

… vuxna agerar förebilder för ett språk som 

eleverna ännu inte producerar 

 

Tabell 2 visar att pedagog B som undervisar i ordinarie klass i ganska hög grad skapar 

motivation inför olika aktiviteter och stimulerar till språkfrämjande interaktion. 

Tabellen visar även att pedagogen i ganska låg grad skapar en positiv atmosfär, bemöter 

eleverna med respekt, har positiva förväntningar och upprätthåller studiero.  

 

Pedagog B startar varje lektion med att gå igenom lektionens innehåll och anknyter i 

ganska hög grad till aktuella samhällsfrågor, sätter in uppgifterna i ett för eleverna 

angeläget sammanhang och bidrar till positiva förväntningar. När lektionerna startat 

stimuleras språkfrämjande interaktion i ganska hög grad genom att pedagogen använder 

elevernas namn, använder symboler och bilder för att förstärka språkliga yttranden och 

talar långsamt och ger eleverna gott om tid att svara. Till gruppen är pedagogen mycket 

positiv och engagerad men mycket av det som riktas direkt till eleverna med 

koncentrationssvårigheter hamnar inom kategorin i ganska låg grad. I gruppen som 

helhet sker ett ständigt arbete med att skapa en positiv atmosfär genom att pedagogen 

visar empati och tilltalar alla på ett positivt och respektfullt sätt. Under pågående 

lektioner är det ofta tillåtet för eleverna att hjälpa varandra med arbetsuppgifterna vilket 

leder till att det ibland blir lite pratigt. När pedagogen upplever att det blir störande 

säger han till. Pedagogen accepterar inga nedsättande gester eller uttryck mot andra 

elever. Att eleverna ganska ofta jobbar med olika arbetsuppgifter ses inte som något 

konstigt. Pedagogen och klassen är öppen med att elever har olika förmågor och olika 

behov och att de därför följer egna individuella utvecklingsplaner. Den stora fördelen 

med att ha elever med olika behov i klassen är enligt pedagogen att det alltid finns goda 

exempel och bra förebilder bland kamraterna när läraren inte räcker till. 
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Pedagog B berättar att tydlighet är det absolut viktigaste för att nå elever med 

svårigheter. Med tydlighet menas allt från regler, lektionsplaneringar, veckoplaneringar, 

läxor, prov, studiedagrar, lov och allt annat som kan tänkas ha med skolan att göra. Det 

krävs också en stor portion av tålamod för det kan ibland kännas tjatigt att repetera 

regler och allt som ska hända men det är värt mödan när man vet vad alternativet 

innebär. Som person måste man vara stabil och inte ha lätt för att bli provocerad. ”Om 

jag blir arg och tappar humöret kommer eleven att bli ännu argare och då uppstår ett 

smärre krig.” Om eleverna genomskådar att man lätt tappar humöret kommer de att 

utnyttja det för att slippa visa sina egna svagheter. Alla elever vill framstå som duktiga 

och självsäkra så då tar de till vad de kan för att inte framstå som svaga eller dåliga. Om 

eleverna känner sig osäkra eller sitter sysslolösa ökar chansen avsevärt att de tappar 

fokus och hittar på något icke önskvärt, detta är särskilt tydligt för elever med 

koncentrationssvårigheter. För att nå fram till eleverna är det viktig att man kan visa och 

förklara att det är deras beteende och inte dem som individer som tillrättavisas. En del i 

elevernas problematik är att de ofta känner sig orättvist behandlade och har svårt att se 

sin roll i saker som händer. En av nackdelarna med att vi har ett ämneslärarsystem är att 

eleverna träffar många olika lärare under en vecka. Det är nästan omöjligt att nå fram 

till alla inblandade med information om varje elev och hur man bäst bemöter alla 

elevernas olika behov. Både lärare och elever byter ofta klassrum vilket lätt leder till 

oro. Transporterna mellan de olika klassrummen innebär många möten för eleverna och 

det är glest mellan vuxna. Om och när det uppstår incidenter och konflikter och ingen 

vuxen är närvarande blir det ofta väldigt svårt att reda ut vad som har hänt. ”Man får 

reda upp det så gott det går under rådande omständigheter”. När vuxna får vetskap om 

händelserna har de sällan möjlighet eller tid att till fullo reda ut händelsen och då får det 

vänta till slutet av dagen. Det är inte ovanligt att det förblir ouppklarat under hela dagen 

vilket är mycket olyckligt. Personalen träffas varje måndag och då är det ofta en 

fulltecknad agenda så det blir ofta lite tid kvar att diskutera elevärenden. På raster finns 

det rastvakter men de är endast två till antalet och eftersom skolgården är stor finns det 

gott om obevakade platser. För rastvakterna är många elever anonyma och man vet inte 

vilka signaler man ska titta efter för att kunna förhindra incidenter. Om samma elever är 
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inblandade i återkommande incidenter förs det vidare till elevhälsoteamet som 

diskuterar och utreder hur man ska gå vidare.  

 

5.3 Anpassningar till den fysiska lärmiljön 

Forskning har visat att den fysiska miljön påverkar inlärning, för elever med 

koncentrationssvårigheter är utformningen av den fysiska lärmiljön viktig eftersom de 

lätt tappar koncentrationen och störs av ljud, rörelse och andra onödiga stimuli 

(Gillberg, 2013; Tufvesson & Tufvesson, 2009; Juul, 2005; Axengrip & Axengrip, 

2004; Hildén, 2014;Nilholm & Alm, 2010; McLaughlin, 2004). 

 

5.3.1 Den fysiska lärmiljön i särskild undervisningsgrupp 

I den särskilda undervisningsgruppen där lärare A jobbar överensstämmer den fysiska 

miljön i klassrummet på många sätt med det forskare anser ha positiv inverkan på 

inlärningen. Klassrummet är relativt litet men för endast fyra elever innebär det att 

planlösningen ger ett öppet intryck samtidigt som eleverna sitter åtskilda i korta rader så 

att de inte så lätt kan störa varandra under pågående lektion. Inne i klassrummet är 

belysningen god och det finns flera olika ljuskällor så att eleverna kan sitta och jobba på 

olika platser i klassrummet. Varje elev har en egen bänk där de kan förvara sina saker 

utan insyn från andra. Bänkarna är höj- och sänkbara så att de kan justeras efter 

elevernas önskemål. Det finns fönster efter två väggar vilket skulle kunna vara negativt 

men när eleverna tittar ut ser de ett lugnt och stilla grönområde eller en stor fast 

byggnad vilket inbjuder till lugn. Ljusinsläppet från fönstren ger inget direkt dagsljus 

som kan vara besvärande. Skolbyggnaden består av två våningar och det bedrivs 

undervisning på bägge våningsplanen. Den aktuella undervisningsgruppen undervisas 

på bottenvåningen men utanför klassrummet är det oftast lugnt och stilla eftersom de 

flesta lektioner börjar samtidigt. Det finns två färdigställda arbetsplatser med 

insynsskydd baktill i klassrummet dit eleverna kan gå om de behöver en mer avskild 

arbetsplats. Det finns även en skärmvägg som kan flyttas efter behov. I nära anslutning 

till klassrummet finns det ett grupprum som elever och lärare kan använda efter behov. 

Det finns ett vilrum som kan användas för vila eller för avkopplad enskild läsning. 

Förutom böcker finns det i grupprummen några spel som eleverna kan ägna sig åt ifall 
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de behöver koppla av från studierna. Det är alltid två undervisande lärare i klassrummet 

och alla lärare på skolan känner till skolans alla elever relativt väl. Klassrumet ligger i 

nära angränsande till skolans entré vilket gör att eleverna i den aktuella klassen har kort 

transportväg till sitt klassrum. 

 

Många saker i den fysiska miljön är väl lämpade för att främja elevernas förutsättningar 

men det finns också saker som forskningen anser ha negativ inverkan på lärmiljön, 

Utanför klassrummet ligger elevernas kapprum som består av öppna hyllor och ligger 

tätt intill varandra. Eftersom eleverna börjar samtidigt på morgonen kan detta skapa 

irritation. Det finns ingen plats för eleverna att låsa in värdesaker, jackor och väskor så 

alternativen är att de lämnar sakerna i sina kläder eller lägger de i sin bänk. Inne i 

klassrumet omges väggarna till viss del av öppna hyllor vilket gör att mycket 

skolmaterial exponeras. Elevernas stolar är inte höj- och sänkbara. Väggdekorationer i 

form av elevalster sitter uppsatta för beskådning runt större delen av klassrummet. 

Ljudnivån är relativt god men bänkarna saknar ljuddämpande tassar och utanför 

klassrummet, som är ganska lyhört, går det en trappa upp till övervåningen. När elever 

och lärare går i trappan hörs det dova ljud. 

 

5.3.2 Den fysiska lärmiljön i ordinarie klass 

I klassrummet där lärare B bedriver undervisning med 17 elever är anpassningarna till 

den fysiska miljön till viss del anpassade utifrån vad forskningen anser ha en positiv 

inverkan på inlärning. Klassrummet har bra temperatur, belysning och bra ljudmiljö. 

Samtliga stolar och bänkar är höj- och sänkbara. Stolar och bänkar har dessutom 

ljuddämpande ”tassar” för att reducera störande ljud så mycket som möjligt. Byggnaden 

består av två våningar och den aktuella klassen håller till på den övre våningen. 

Klassrummet har en entrédörr samt en dörr till ett direkt angränsande grupprum. 

Grupprummet tillhör klassrummet och kan användas när som helst. Eleverna har egna 

bänkar till förvaring. Fönster är placerade utefter en vägg vilket gör att intryck kommer 

från ett och samma håll samtidigt som det ger goda förutsättningar att möblera 

klassrummet så att eleverna känner sig trygga. I fönstren hänger diskreta enfärgade 

gardiner som fungerar både som dekoration och mörkläggning. Ljusinsläppet från 

fönstren föranleder inget direkt dagsljus som bländar eller stör. Det är ett traditionellt 
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klassrum med bänkar i rader om två och två. Eleverna med koncentrationssvårigheter är 

båda placerade långt fram intill läraren så att de ofta kan ha ögonkontakt. Den ena 

eleven sitter intill fönstret och den andra sitter i nära anslutning till utgången. Eleverna 

är placerade så utifrån deras individuella behov. Om man tittar ut genom fönstret ser 

man taket på en stor byggnad samt toppen på några träd vilket inger lugn.  

 

Skolan lever upp till mycket av fysiska anpassningar i lärmiljön som forskare anser ha 

positiv inverkan på inlärning men det finns också inslag av saker som kan vara 

begränsande eller av negativ karaktär. Utanför klassrummet finns ett grupprum som 

delas mellan tre klasser och kan därför bara användas efter överenskommelse vilket gör 

det svårtillgängligt. Det finns inget förutbestämt avgränsat utrymme som kan användas 

som vilrum ifall behov uppstår. Möjligheterna till enskild undervisning eller i grupp är 

små eftersom läraren undervisar ensam förutom vid fyra till fem tillfällen per vecka då 

en speciallärare hjälper till som resurs. Skolans entré ligger långt ifrån klassrummet och 

på ett annat våningsplan vilket gör att eleverna utsätts för många sociala kontakter under 

sin transport till klassrummet. Inne i klassrummet finns det flera öppna hyllplan och det 

sitter rikligt med väggdekorationer uppsatt på väggarna. Eftersom det är flera lärare som 

undervisar i klassrummet flyttas material fram och tillbaka mellan klassrummen vilket 

gör att klassrummet ständigt förändras och en del av strukturen går förlorad. I vissa fall 

är det eleverna som får byta klassrum och även då möts de av skilda förutsättningar, I 

kapprummet är hyllorna öppna och klädhängarna sitter tätt och det finns inga skåp att 

låsa in värdesaker i. Förutom den aktuella klassen har två klasser till sina hemklassrum 

på samma våning och när de rör sig utanför klassrummet eller går i trappan skapas det 

oväsen och bakgrundsljud som stör känsliga elever.  

 

5.4 Pedagogiska anpassningar vid koncentrationssvårigheter 

5.4.1 Pedagogiska anpassningar vid koncentrationssvårigheter i särskild 

undervisningsgrupp 

Varje måndag startar med att pedagog A går igenom veckoschemat. För att det inte ska 

bli några missförstånd förmedlas informationen på flera sätt. Dels får eleverna med sig 

det i pappersform men det skickas även via mail eller sms till eleverna och deras 

vårdnadshavare. Vid schemabrytande aktiviteter ringer alltid mentorn hem för att 
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säkerställa att informationen gått fram. Det kan vara inplanerade friluftsdagar eller 

studiebesök av olika slag. Schemabrytande aktiviteter planeras i stort sett aldrig till 

måndagar. 

 

Den särskilda undervisningsgruppen har mycket utåtriktad verksamhet i form av 

utflykter och studiebesök eftersom många av eleverna tidigare inte varit med om så 

mycket sådant vilket kan bero på socioekonomiska faktorer. Det kan till exempel vara 

en fjällresa som för andra barn är en vanlig händelse.  

 

Klassrumsregler, dagsschema och veckoscheman sitter väl synliga längst fram i 

klassrummet och dessutom har samtliga elever scheman uppsatta i sina bänkar. Inför 

varje lektion skriver pedagogerna upp arbetsordning och instruktioner så att eleverna 

lätt kan se vad som ska ske. Lärarna använder smartboard eller whiteboard när de vill 

illustrera eller visa något. Saker och ting har sina givna platser i klassrummet vilket gör 

att det ser näst intill identiskt ut från dag till dag vilket gör det lätt att orientera sig i 

rummet och hålla en god struktur.  

 

Pedagogerna är väl förberedda och kan ge svar på frågor och funderingar omgående. 

Genomgångarna är korta och genomtänkta, i snitt är de sju minuter långa 

(fältanteckningar). De är tydliga och lätta att förstå. Om eleverna ändå inte är säkra på 

vad de ska göra kan de snabbt få feedback och en extra genomgång. Schema med start- 

och sluttider samt raster sitter alltid väl synligt. Lektionerna är mellan 40-60 minuter 

långa och under ett arbetspass har eleverna möjlighet att byta aktivitet om de tappar 

fokus. Arbetsintervallerna är flexibla eftersom eleverna är ojämna i sin energinivå. 

Ibland jobbar det väldigt korta intervaller men ibland har de svårt att släppa en uppgift 

och då får de fortsätta lektionen ut. Eleverna jobbar med samma ämne och samma tema 

i början av lektionerna men på olika nivå. Varje lektion avslutas med att pedagogerna 

ställer kontrollfrågor på vad de lärt sig under lektionen. När de planerar undervisningen 

försöker de att utgå ifrån elevernas intresse för att göra det meningsfullt och stimulera 

deras motivation. Förutom att lektioner och material är anpassade efter elevens 

kunskapsnivå är även läxor individanpassade. Om de får jobba med saker de gillar 

upplever de inte undervisningen så monoton och långtråkig. Om eleverna behöver hjälp 
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så behövde de under de fem observationstillfällena aldrig vänta längre än en minut 

(fältanteckningar). Eftersom pedagogerna är så nära kan de kontinuerligt ge beröm och 

annan feedback som för eleverna framåt. På väggen i klasrummet sitter en stor och väl 

synlig klocka som de kan använda för att ge eleverna tidsbeting. 

 

5.4.2 Pedagogiska anpassningar vid koncentrationssvårigheter i ordinarie klass 

Pedagog B förmedlar information, läxor, lektionsplaneringar, prov, schema och annat 

som har med undervisningen att göra via dator. Pedagog B säger att han inte hade klarat 

sig utan dator och smartboard. Att skicka hem information via lösa papper eller i en 

mapp misslyckades alltför ofta och skapade mycket onödig frustration. Samtliga elever 

har egen dator som ska användas som ett hjälpmedel i skolan och inte som en leksak. 

Alla planeringar och all information presentars via smartboard. Smartboardens stora 

förträfflighet är att allt som kan visas också kan sparas eller skickas till elever och 

vårdnadshavare utan extra arbete. All information sparas på Google Drive eller skolans 

lärplattform som heter Lärum. Informationen är även tillgänglig för vårdnadshavarna 

ifall eleverna glömmer datorn på skolan. 

  

Dagsscheman, veckoscheman och instruktioner är väl synliga. Genom användandet av 

smartboard får eleverna närhet till symboler och bilder som stöd för skolarbetet. 

Samtliga datorer är utrustade med ordbehandlare, rättstavningsprogram och 

inläsningstjänst. 

 

Varje lektion börjar med en genomgång via smartboarden. Detta gör att planeringen 

visualiseras samtidigt som den tas in auditivt när pedagogen läser eller berättar vad som 

ska göras. Under de lektioner som observationerna sker används det till just planeringar 

men pedagogen berättar att han väldigt ofta använder bilder och symboler för att 

förstärka kunskapsintagandet.  

 

Pedagogen har flitig kontakt med skolans speciallärare som hjälper eleverna med 

koncentrationssvårigheter att strukturera sina studier. Två gånger per vecka träffar 

specialläraren eleverna för att ge förförståelse, gå igenom begrepp och säkerställa att 

eleverna vet vad som ska göras under veckan. Dessutom får de hjälp och stöd att 
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utveckla sina studiestrategier i form av mind-maps och dispositioner inför större 

arbetsmoment. Mind-maps och instruktioner klistras fast på insidan av elevernas bänkar 

så att de kan använda dem när de vill. Det är viktigt att de utvecklar en god 

studietekning och blir medvetna om hur de kan hjälpa sig själva att lyckas med 

studierna. Med god studieteknik kan de fokusera på rätt saker. Vid provsituation är 

specialläraren tillgänglig och kan bistå med hjälp eller arrangera alternativa 

redovisningsalternativ som uppläsning eller muntlig tentamen.  

 

Eftersom alla elever har tillgång till datorer framstår det inte som konstigt om elever vid 

olika tillfällen använder olika hjälpmedel. Om pedagogen behöver använda 

whiteboarden och ta bort lektionsplaneringen kan eleverna själva via sin egen dator 

plocka fram lektionsplaneringen.  

 

Lektionsgenomgångarna är i genomsnitt 13 minuter långa (fältanteckningar). Om 

eleverna efter genomgång behövde få något förtydligat eller om de behövde hjälp fick 

de som mest under de fem observationerna vänta i åtta minuter (fältanteckningar). Vid 

två tillfällen uppstod situationer i direkt anslutning till genomgång då pedagogen inte 

kunde eller hann besvara elevernas funderingar och då blev det genast lite oroligt och 

eleverna började gå omkring i klassrummet. Lektionerna är mellan 40-80 minuter långa. 

Om eleverna som har koncentrationssvårigheter tappar energin och inte orkar får de ta 

en liten kortare rast eller ta fram datorn eller en I-pad och arbeta med något lättsammare 

och mera lustfyllt. För att träna upp sin uthållighet använder de ibland Time Timer så att 

eleven kan pressa sig lite extra när de ser att tiden räknar ner. Pedagogen är medveten 

om att eleverna inte alltid hinner lika mycket som sina klasskamrater på rund av sina 

funktionsnedsättningar men säger att det viktigaste ändå är att de lär sig rätt saker och 

får kvalitet i det de gör istället för att mäta i kvantitet.     

 

5.5 Anpassningar vid språk-, läs- och skrivsvårigheter 

5.5.1 Anpassningar vid språk-, läs- och skrivsvårigheter i särskild 

undervisningsgrupp 

Att kunna undervisa 1-2 är den här undervisningsformens stora fördel, hävdar pedagog 

A. När man fokuserar på två individer kan man göra individuella planeringar väldigt 
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noggrant och på ett detaljerat sätt finna varje individs kunskapsnivå. Genom att man 

jobbar väldigt intimt och nära eleverna kan man ge kontinuerlig feedback och bygga 

vidare steg för steg. Det finns ingen patenterad lösning som fungerar på alla elever utan 

eleverna är unika och behöver anpassningar utifrån de enskilda behoven. 

 

Under intervjun för pedagog A intensivträningsperioder på tal och anser att de i den 

särskilda undervisningsgruppen utövar just detta i en naturligare form än 6-8- 

veckorsperioderna som ofta genomförs på skolorna. Han vidareutvecklar detta med att 

man i den här undervisningsformen intensivtränar eleverna på samtliga plan och inte 

bara i lösryckta delar som till exempel avkodning. Här får eleverna intensiv träning i 

samtliga ämnen men de får också en unik möjlighet till vägledning i hur de ska 

interagera och bete sig med kamrater. Pedagogerna här är väldigt noga med att fungera 

som förebilder av två skäl. För det första så har de ofta i skolans värld känt sig 

missförstådda och orättvist behandlade av både lärare och andra elever. För det andra så 

kommer de ofta från trassliga hemförhållanden där vårdnadshavarna inte orkat eller 

kunnat vara de förebilder som de här eleverna skulle behöva. I den här miljön får de en 

god chans att ”omprogrammeras” så att de får tillbaka tilliten till framför allt vuxna. När 

de får goda förebilder blir de tryggare och säkrare på sig själva så att de sedan kan 

fungera även med jämnåriga. 

 

Under observationstillfällena användes aldrig dator eller I-pad men samtliga elever har 

tillgång till både I-pad och dator. På skolan finns en IT-pedagog som är behjälplig med 

både utbildning och anpassningar av program. Pedagog A säger att de använder datorer 

och andra hjälpmedel men att de lägger den stora tyngdpunkten på att jobba med papper 

och penna. De kraftsamlar och utsätter eleverna för jättemycket läs- och skrivträning så 

att de inte ska komma tillbaka till ordinarie klass och känna sig underlägsna. Ofta när de 

kommer hit har de svårt att skriva och tycker framför allt att det är jobbigt och tar 

mycket energi. Det är viktigt att handmotoriken fungerar så att man inte slutar fungera 

bara för att man saknar IT-hjälpmedel. För oss handlar språkutveckling om mycket mer 

än bara läsa och skriva. ”Vi jobbar mycket med kroppsspråk och attityd för kroppen 

säger mer än ord.”  Många av eleverna har sin styrka i den muntliga delen men de 
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använder till och från ett ovårdat språk så det är viktigt för oss pedagoger att föregå med 

goda exempel.  

  

5.5.2 Anpassningar vid språk-, läs- och skrivsvårigheter i ordinarie klass 

Pedagog B ser IT och framför allt datorn som ett fantastiskt hjälpmedel till att kunna 

anpassa undervisningen efter elevers olika behov. Samtliga elever från årskurs fyra och 

uppåt har varsin dator. Alla datorer har ordbehandlare, inläsningstjänst, 

rättstavningsprogram, inspelade texter i digitaliserad form med mera. Alla elever får 

utbildning i användandet av datorerna och dess program av en IT-pedagog fortlöpande. 

Elever som har behov av specifika programvaror får de utprovade av pedagogen i 

samarbete med specialläraren och IT-pedagogen. Pedagog B är övertygad om att 

datorprogrammen håller rätt nivå och är utprovade på ett professionellt sätt så att 

eleverna tränar på det som är avsett att träna.   

 

Specialläraren genomför intensivträningsperioder på 6-8 veckor efter elevernas behov. I 

den aktuella klassen pågår just nu en intensivträningsperiod för elever med 

stavningssvårigheter. I den nuvarande gruppen deltar tre elever, två av dessa är eleverna 

som utgör utgångspunkten i denna studie. Tre gånger i veckan tränar de med ett material 

som heter Rotfrukt. Efter avslutad träningsperiod utvärderas insatsen innan man 

bestämmer hur man ska fortsätta. Innan denna intensivträningsperiod genomfördes en 

lika lång intensivträningsperiod med inriktning mot avkodning. En av eleverna med 

koncentrationssvårigheter deltog även där. Pedagog B berättar att elever med 

avkodningssvårigheter börjar varje läsår med en intensivträningsperiod. Förutom att 

genomföra dessa intensivträningsperioder går specialläraren in som en extra resurs i 

klassen vid två till tre tillfällen per vecka och har då som främsta uppgift att hjälpa 

elever i behov av stöd. Ofta sker det i klassrummet men ibland går några stycken in i ett 

angränsande grupprum. 

 

Under de fem observationstillfällena använde eleverna datorer vid tre av dem. Pedagog 

B berättar att datorer eller I-pads används dagligen. Han ser datorn som att bra 

hjälpmedel till att kompensera brister och komma runt svårigheter men framhåller att de 
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inte helt får ersätta kommunikationen mellan lärare och elev eftersom språkutvecklingen 

förutsätter ett samspel mellan människor.   

 

Pedagog B försöker att hitta ett samspel mellan att handleda, stötta och låta eleverna ta 

eget ansvar för studierna. Han ser sig som en viktig förebild som alltid försöker att 

anpassa språk och begrepp till elevernas nivå. ”Det gäller att fånga in eleverna där de är 

innan man tar nästa steg, om man gapar efter för mycket mister man hela stycket.” Han 

ser kommunikationen i klasrummet som en av de viktigaste komponenterna för att 

kunna stötta eleverna i sin språkutveckling. När eleverna inte hittar orden tänker han 

högt för att hjälpa dem vidare. Genom sin arbetsmodell som han kallar EPA (enskilt, 

par och alla) kan han eller klasskamrater fungera som modeller och visa hur man utför 

färdigheter. När pedagogen eller elever ska hjälpa eller stötta andra elever är det viktigt 

att det handlar om stöttning i fråga om att utveckla färdigheter för att kunna nå nästa 

kunskapsnivå och inte bara ge det rätta svaret. Pedagog B poängterar att det krävs 

mycket träning för eleverna innan de kan fungera som modeller för varandra men när 

det väl fungerar är det en stor tillgång.      

 

5.6 Analys i form av likheter och skillnader  

5.6.1 Pedagogernas utbildning 

De båda pedagogers som varit föremål för denna studie har lång erfarenhet av arbete 

med elever som går i mellanstadiet. De har som grund en vanlig lärarutbildning utan 

specialisering. Ingen av dem är utbildad speciallärare eller liknande.  

5.6.2 Organisation 

Pedagog A jobbar i en liten grupp med enbart pojkar. I sitt arbete möter han ett fåtal 

barn och vuxna vilket gör att det blir ett tätt samarbete mellan samtliga aktörer. 

Eftersom eleverna i den särskilda undervisningsgruppen har något kortare dagar än 

brukligt så får pedagogerna gott om tid att träffas och planera verksamheten. Under 

skodagen har pedagog B ett extra ansvar för endast två elever och kommer därför 

väldigt nära dem. Undervisningsformen kräver ett gott samarbete för att lyckas. 

Pedagogen säger nej till inkludering eftersom barnen behöver få en ny chans att bryta 

invanda mönster eftersom de sedan tidigare misslyckats med mycket i skolan. Att äldre 
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elever går på samma skola kan ibland innebära att de yngre eleverna demoraliseras 

eftersom de äldre elevernas ofta har en tråkig attityd. 

 

Pedagog B jobbar på en medelstor skola och träffar dagligen många elever och vuxna. 

Det är svårt att hitta gemensamma tider att planera tillsammans med kollegorna. Han ser 

inkludering i ordinarie klass som en viktig förutsättning att kunna träna sociala 

färdigheter som annars innebär stora svårigheter för elever med 

koncentrationssvårigheter. Enligt modellen EPA (enskilt, i par och alla) blir 

undervisningen flexibel och eleverna får möjlighet att jobba i olika konstellationer 

vilket möjliggör att eleverna också kan lära av varandra. Antalet elever i klassen gör det 

svårt att ge elever i behov av stöd den uppmärksamhet och stimulans som de borde få. 

 

5.6.3 Fysisk lärmiljö 

Den fysiska lärmiljön är i mångt och mycket likvärdig. Klassrummen i de olika 

verksamheterna har bra ljusinsläpp, bra belysning, eleverna har egna bänkar, relativt 

god ljudnivå inne i klassrummen, en utsikt som ger lugn och harmoni, gardiner med 

diskreta och harmoniska färger, bänkar som är höj- och sänkbara, smartboard och 

grupprum i nära anslutning. I klassrummen sitter scheman, dagsscheman och 

klassrumsregler väl synligt. Instruktioner och arbetsordning presenteras visuellt och är 

väl synligt under hela arbetspassen.  

 

Det som skiljer sig åt i den fysiska lärmiljön är att det i klassrum A saknas stolar som är 

höj- och sänkbara och att pedagog A utnyttjar sin smartboard i mindre utsträckning än 

pedagog B. Klassrum A ligger nära entrén medan klassrum B ligger på andra våningen 

så att eleverna utsätts för många möten på väg till klassrummet. I klassrum A har saker 

fasta platser och allt ser likadant ut inför varje lektion medan klassrum B ständigt 

förändras på grund av att det används av flera lärare. Om elever av någon anledning 

behöver lugn och ro finns på skola A vilorum och andra utrymmen för detta ändamål 

men på skola B saknas detta.   

 

Till negativa saker i den fysiska lärmiljön kan nämnas att det finns öppna hyllor i bägge 

klassrum, elevalster uppsatta, kapprum med öppna hyllor utan möjlighet till egna skåp 
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och att klassrummen är lyhörda så att störande ljud kan förekomma från angränsande 

utrymmen. 

 

5.6.4 Bemötande och förhållningssätt 

Pedagogerna hävdar att bemötandet har en avgörande roll för ett lyckat resultat.  De 

framhåller att tydlighet är mycket viktigt och skapar en bra grogrund för lugn och 

trygghet. Som pedagog bör man vara lugn oavsett vad som händer. Vid konflikter är det 

avgörande om pedagogerna kan behålla lugnet istället för att brusa upp och bemöta 

eleverna med frustration. Om pedagogerna blir arga eller upprörda återspeglar det sig på 

eleverna och en konflikt skapas istället för att avstyras. Detta stämmer väl överens med 

det Hejlskov ( 2009) kallar lågaffektivt bemötande. För att vinna elevernas förtroende 

måste man få dem att förstå att det är deras beteende som korrigeras och inte deras 

person. 

  

I tabell 1 och 2 kan man utläsa att pedagog A som jobbar i särskild undervisningsgrupp 

i högre grad skapar en positiv atmosfär, bemöter eleverna med respekt och upprätthåller 

en bra studiero. Den språkfrämjande interaktionen sker i ungefär samma utsträckning i 

de båda verksamheterna. När det gäller att skapa motivation inför olika aktiviteter sker 

det i något högre grad hos pedagog B som jobbar i ordinarie klass. 

 

Pedagog A ser stora fördelar med att det är få pedagoger och få elever på skolan vilket 

skapar en stark gemenskap och goda förutsättningar att ha ett gemensamt 

förhållningssätt gentemot eleverna. Med få personer inblandade kan man lättare avstyra 

och reda ut bråk. Arbetstiderna gör att pedagogerna på skolan kan träffas ofta för att 

diskutera om saker som berör elever och undervisning. Eleverna möter relativt få 

människor under skoldagen och med få möten reduceras chansen för oförutsedda 

händelser. 

 

I och med ämneslärarsystemet undervisar pedagog B i flera klasser och eleverna möter 

många pedagoger under en dag vilket gör att det finns gott om tillfällen som är 

obevakade. Med många människor inblandade blir det svårt att förebygga och reda ut 

konflikter. Det innebär också att det är svårt att ha nå ut med information och att hålla 
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sig till ett gemensamt förhållningssätt på skolan. En stor skola gör det svårt för 

personalen att hitta forum för att diskutera varje elevs situation och behov. 

 

5.6.5 Pedagogiska anpassningar vid koncentrationssvårigheter 

När pedagogerna gör pedagogiska anpassningar utifrån elevernas 

koncentrationssvårigheter gör de det väldigt tydligt och målmedvetet. Klassrumsregler, 

lektionsplaneringar och instruktioner exponeras synligt och lättillgängligt. Lektionerna 

är noga förberedda och startas igång så fort som möjligt när eleverna är på plats. 

Pedagog A skriver alla instruktioner, lektionsplaneringar och dagsschema för hand på 

tavlan till skillnad från pedagog B som i stor utsträckning använder smartboard. Ett av 

pedagogernas viktigaste uppdrag är även att fungera som moraliska vägvisare och 

förebilder för elever med koncentrationssvårigheter. 

 

 

För att delge elever och vårdnadshavare information gör pedagogerna olika. Pedagog A 

förmedlar information via, papper, mail, sms och telefon för att säkerställa att 

informationen nått fram. Pedagog B förlitar sig på datorn och använder sig av skolans 

lärplattformar.  

 

Pedagog A har kortare genomgångar (7 min) än pedagog B (13 min) innan eleverna får 

börja arbeta själva. Under lektionerna får eleverna i klass A hjälp inom en minut medan 

eleverna i klass B kan få vänta i åtta minuter. Pedagogerna har flexibla lösningar när 

elevernas energinivå sviktar. Pedagog A låter eleverna jobba så länge de orkar med ett 

moment för att sedan ta beslut om vad de kan göra när de är klara. Pedagog B ger 

eleverna tillåtelse att använda datorn när de känner att de behöver en förändring, detta 

för att eleverna ska orka delta hela lektionstiden. I båda verksamheterna jobbar eleverna 

utifrån egen kunskapsnivå. Pedagog A jobbar nära sina elever och kan kontinuerligt 

anpassa material och svårighetsgrad. Genom att jobba nära eleverna blir responstiden 

kort och pedagogen kan ge feedback omgående för att hjälpa eleven framåt i sina studier 

Pedagog B har hjälp av en speciallärare som hjälper eleverna med studieteknik, 

studiestrategier samt att planera veckans arbete. Specialläraren hjälper även till med 

förförståelse och anpassningar av material. För att träna elevernas uthållighet är klockan 
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ett viktigt redskap. I klassrum A får eleverna titta på en stor klocka som sitter på väggen 

medan man i klassrum B använder sig av Time Timers. 

 

5.6.6 Pedagogiska anpassningar vid språk- läs- och skrivsvårigheter 

Eleverna i denna studie behöver stöttning och anpassningar för att utveckla sin språk- 

skriv- och läsförmåga. Pedagogerna är överens om att de har en oerhört viktig roll som 

förebilder för dessa elever. Som förebilder ska de föregå med goda exempel. Genom att 

modellera för eleverna kan eleverna ta efter och utveckla sina förmågor. Pedagogerna 

använder inte begreppet scaffolding men det är i mångt och mycket det de beskriver när 

de talar om hur de bygger vidare för att eleverna ska nå nästa kunskapsnivå. 

 

Pedagog A undervisar 1-2 och anser att han därigenom har en unik möjlighet att finna 

elevernas nivå och bygga vidare därifrån. Han ser undervisningen i den särskilda 

undervisningsgruppen som en lång intensivträningsperiod som innefattar samtliga 

ämnen. Vidare hävdar han att det direkta lärarstödet ger honom möjlighet att vägleda 

eleverna så att de kan återfå tilliten till vuxna och jämnåriga kamrater. Genom att 

ständigt vara nära eleverna blir han deras förlängda arm på alla nivåer i skolan och 

därför är IT och andra hjälpmedel inte lika betydelsefulla. Hans närvaro gör att han 

snabbt och effektivt kan anpassa undervisningen kontinuerligt. 

 

Pedagog B ser IT som en förutsättning för att kunna genomföra en god undervisning. 

Om han ska kunna nå ut med information, instruktioner, individuella planeringar och 

individuella anpassningar till alla elever anser han smartboard och datorer vara 

oumbärliga. Under större delen av skolveckan bygger hans undervisning på att alla 

elever befinner sig i klassrummet. Han ser klasskamraterna som en stor tillgång som 

kan lära varandra. Han varierar mellan att eleverna får jobba individuellt, i par eller i 

grupp. Elever som har specifikt behov av stöd 1-1 har möjlighet att träna detta i 

intensivträningsperioder om 6-8 veckor med speciallärare. Han poängterar att 

programvaror är noga utprovade utifrån elevernas behov och kunskapsnivå.     

 

 



70 

6 Diskussion 

Resultaten visar att pedagoger kan göra mycket för att bemöta och anpassa sin 

undervisning för elever med koncentrationssvårigheter. Genom att studera två erfarna 

lärare som jobbar i olika verksamheter men mot samma målgrupp, elever med 

koncentrationssvårigheter, har studien visat på flertalet goda exempel som till stor del 

har stöd i forskningen. Studien har hela tiden haft för avsikt att studera pedagogers 

handlingar och försöka förstå avsikten bakom dem (Sohlberg & Sohlberg, 2009). 

Studien kan inte påvisa vad som är rätt eller fel men den presenterar många handfasta 

och konkreta förslag på vad pedagoger ute på skolorna kan använda sig av när de 

anpassar undervisningen för elever med koncentrationssvårigheter. En förhoppning med 

studien är att den ska kunna vara till hjälp för pedagoger att kunna genomföra bra 

lösningar med små medel när det i många fall saknas utbildning inom området. 

 

6.1 Inkludering 

I skolans styrdokument står det att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning oavsett 

vilka behov man har och undervisningen ska ske inkluderat så långt det går. Begreppet 

inkludering nämns ofta som något eftersträvansvärt men vilken betydelse det står för är 

inte helt givet. Båda pedagogerna i den här studien ser inkludering utifrån den 

placeringsorienterade definitionen som innebär att eleverna ska gå i sin ordinarie klass. 

Enligt Nilholm och Göransson (2013) innebär inkludering ett bredare uppdrag för 

skolan som ska säkerställa att alla elever ska ha en bra skolgång. De definierar en 

inkluderande skola med de fem kriterierna gemenskap, ett enda system, en demokratisk 

gemenskap, delaktighet och att olikhet ska ses som en tillgång. 

 

Elever med koncentrationssvårigheter har ofta låg uthållighet och möter svårigheter i sin 

språk- läs- och skrivutveckling. Forskning visar att 1-1 undervisning och 

intensivträningsperioder ger goda resultat som består över tid men hur ska den 

undervisningen bedrivas om allt som sker utanför klassrummet ses som exkludering. 

Detta är ett av skolans alla dilemman och det finns idag inget svar på frågan. Begreppet 

inkludering leder till förvirring och ger många pedagoger dåligt samvete för att de inte 

följer riktlinjerna. Det hade kanske varit enklare att stryka begreppet från 
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styrdokumenten och istället fokusera på hur man bäst anpassar undervisningen till 

elever i behov av särskilt stöd. Alla elever är unika och kräver därför olika 

anpassningar. Tillvaron är så komplex att en del elever mår bäst av att tillhöra ordinarie 

klass medan andra finner större gemenskap i en liten grupp eller får 1-1-undervisning så 

att de slipper visa sina svagheter. Om man till fullo ska utgå ifrån varje individs behov 

måste man avgöra undervisningsformen från fall till fall. 

 

Om eleverna själva får välja var de ska gå i skola är pedagog A och B samstämmiga. 

Pedagog A säger i sin intervju att barnen inte själva valt att gå i särskild 

undervisningsgrupp och att de vill tillbaka till ordinarie klass. Pedagog B säger att alla 

vill passa in och inte framstå som annorlunda. Dessa bägge utsagor stämmer väl överens 

med Ross Greens (2011) fasta övertygelse om att barn gör rätt om de kan! Det finns 

ingen vinst eller självändamål för elever med koncentrationssvårigheter att uppvisa ett 

dåligt beteende och dra till sig negativ uppmärksamhet. Ifall eleverna hade velat stå 

utanför gemenskapen och gruppen hade de inte behövt bete sig dåligt. Om alla 

pedagoger utgår ifrån att bakom varje elevs dåliga beteende finns det ett olöst problem 

så skulle fler elever få det stöd de behöver. Med kunskap, förståelse och rätt stöd skulle 

fler elever kunna sitta still och fokusera på skolarbetet. 

 

6.2 Orsaker 

Det forskas mycket om vad som orsakar koncentrationssvårigheter/ADHD men det 

finns inga bevis för vad huvudorsaken är. Det är mer en regel än undantag att det också 

finns en samsjuklighet/komorbiditet som inte sällan visar sig i form av språk- läs- och 

skrivsvårigheter. Det är viktigt med fortsatt forskning inom området för att eventuellt 

kunna finna faktorer som är över- eller underordnade så att man kan sätta in rätt sorts 

stöd så tidigt som möjligt.  

 

6.3 Bemötande och förhållningssätt 

Liksom Kadesjö (2008) framhåller de båda pedagogerna att vuxnas bemötande och 

förhållningssätt har stor betydelse då man som lärare kan stärka elevernas självkänsla. 

Tydlighet och beröm är två viktiga faktorer när man jobbar med elever i behov av stöd.   
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Bemötande av elever med koncentrationssvårigheter bör vara lågaffektivt eftersom 

pedagogernas agerande avspeglas i hur eleverna kommer att reagera. Affekt smittar 

vilket innebär att människor påverkas av varandras känslor (Hejlskov, 2009). I klasser 

där det går utåtagerande barn ställs det höga krav på läraren. Det finns fördelar och 

nackdelar i de olika undervisningsformerna. I den här studien framträder en tydlig 

fördel för pedagog A i den särskilda undervisningsgruppen att förebygga konflikter. 

Genom att jobba proaktivt kan pedagog A förebygga dåligt beteende genom aktiva och 

planerade insatser för att etablera en god social miljö och en bra inlärningsmiljö för 

eleverna och på så sätt förhindra dåligt beteende innan det uppstått. I skola B är det 

svårt att överblicka allt som händer och att ta ett fullt ansvar för alla elever så där 

reagerar pedagogerna ofta reaktivt på icke önskvärt beteende. Proaktiv klassledning 

handlar om att ligga steget före och blicka framåt för att vända något negativt till något 

positivt (Morgan, 1988: Nordahl et al, 2007: Ogden, 2002a).  

 

6.4 Fysisk lärmiljö 

Det finns många saker som pedagoger kan göra med små medel för att anpassa den 

fysiska lärmiljön för elever med koncentrationssvårigheter. Med lite eftertanke kan man 

välja bra platser i klassrummet till eleverna så att de känner sig trygga, välja lämpliga 

klassrum på skolan med så få störande moment som möjligt, skapa gemensamma rutiner 

och tänka igenom hur man på ett tydligt och enkelt sätt synliggör skolregler, scheman, 

arbetsordning och instruktioner. När man utrustar klassrummen ska man tänka på 

belysning, ljudnivå och att ha diskreta och harmoniska färger eftersom elever med 

koncentrationssvårigheter är väldigt stimuluskänsliga. Hyllor och skolbänkar ska med 

fördel kunna stängas. 

 

6.5 Pedagogiska anpassningar vid koncentrationssvårigheter 

När pedagogerna gör anpassningar utifrån elevernas koncentrationssvårigheter är det 

viktigt att regler, planeringar och instruktioner exponeras synligt så att det blir tydligt 

och lättillgängligt. De båda pedagogerna genomför sina anpassningar målmedvetet och 

engagerat men på samma gång gör de det på helt olika sätt. Pedagog A förmedlar 

information via papper, mail, sms och telefon och presenterar instruktioner som är 
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handskrivna medan pedagog B för samma ändamål förlitar sig på IT och använder sig 

av smartboard och dator. Det kan vara en generationsfråga eller inställningsfråga men 

det kan också bero på att de olika verksamheterna med dess organisation skapar de olika 

arbetssätten. 

 

6.6 Pedagogiska anpassningar vid språk-, läs- och skrivsvårigheter 

Pedagog A bygger sin undervisning på direkt kommunikation mellan lärare och elev då 

han undervisar 1-2. Eftersom han kan ägna mycket tid till varje elev kan han vara 

förebild, vägledare, instruktör samt hjälpa och stötta kontinuerligt vilket skapar goda 

förutsättningar att agera direkt när eleven behöver repetera eller ta nästa steg i sin 

kunskapsutveckling. Pedagog B som jobbar i ordinarie klass kan inte avsätta lika 

mycket tid till varje elev vilket gör att han till viss del blir beroende av speciallärare och 

kompensatoriska hjälpmedel som smartboard och datorer. Med färre möjligheter att 

kommunicera med eleverna sker en del av kommunikationen via dator och leverars i 

efterhand istället för i nutid. Även om studien och forskning visar att undervisning 1-1 

eller som i den särskilda undervisningsgruppen 1-2 ger positiva svar så kan 1-2 

undervisningen även göra så att eleverna blir sämre på att ta eget ansvar eftersom de 

ständigt är påpassade. I den ordinarie klassrumssituationen får eleverna i större 

utsträckning klara sig själva och kan därigenom träna på att vara självständiga.  

 

6.7 Specialpedagogiska perspektiv 

Det är skolans skyldighet att göra anpassningar så att varje individ kan nå sin fulla 

potential. Det finns ingen patentlösning som passar alla. Oavsett vad man som pedagog 

anser vara ursprunget till koncentrationssvårigheterna måste man anpassa 

undervisningen så gott det går. Pedagog A hävdar att svårigheterna beror på den 

omkringliggande miljön med svåra hemförhållanden och bristfälliga anpassningar i 

skolan. Problemen ligger således utanför individen. Detta synsätt stämmer väl in på det 

Nilholm (2007) benämner som det kritiska perspektivet. Pedagog B anser att elever på 

ett eller annat sätt besitter en svaghet som gör att de är känsligare och därigenom 

mottagligare för att utveckla koncentrationssvårigheter. Det kompensatoriska 

perspektivet (Nilholm, 2007) innebär att individen är bärare av problemet och måste 
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därför kompenseras för sina tillkortakommanden. Detta är ett traditionellt sätt att se på 

elever i behov av stöd. 

 

Det kan vara en tillfällighet att pedagogerna jobbar i olika verksamheter och på olika 

sätt när de undervisar elever med koncentrationssvårigheter men det kan också ha sin 

grund i vilket specialpedagogiskt perspektiv de företräder. 

 

6.8 Metod 

Med tanke på studiens syfte och inriktning var triangulering ett bra tillvägagångssätt 

eftersom det tillsammans ger mycket användbar information som ger både djup och 

bredd. Studiens utformning gör att fler kan göra en liknande studie, dels för att jämföra 

resultaten men också för att öka på sina kunskaper inom det ständigt aktuella området.  

 

6.9 Studiens svagheter 

Studien är gjord på ett fåtal individer vilket gör att man inte kan dra några generella 

slutsatser. De två pedagoger som varit föremål för studien är rutinerade och har lång 

erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd vilket också kan ha påverkat resultatet 

eftersom många pedagoger ute i Sveriges skolor inte bär på samma erfarenheter och 

kunskaper inom det aktuella ämnet. Studien hade också kunnat ge mer detaljerad data 

ifall observationerna redogjordes mer utförligt så att man kunnat se vilka typer av 

aktiviteter som respektive pedagog använde sig av inom de valda kategorierna. Studiens 

värde hade höjts om den även innefattat de viktigaste aktörerna av alla i skolan, det vill 

säga eleverna. På grund av studiens omfattning och den tid som kunnat avsättas till 

arbetet kändes det på förhand som en allt för stor uppgift och därför utelämnades 

eleverna. För studien som helhet hade det varit bra om det funnits någon liknande studie 

att jämföra med. 

 

6.10 Sammanfattning  

Hur och var elever i behov av stöd ska undervisas är en ständig diskussion i skolans 

värld. I studien har två vitt skilda verksamheter som jobbar mot samma mål bevittnats. 



75 

Målet inom all skolverksamhet är att ge elever så bra utbildning som möjligt utifrån 

deras egna förutsättningar. Oavsett verksamhet bygger utbildningen på att man måste 

möta individen där den är och bygga därifrån. Det finns olika vägar att nå målet. Skolan 

kan inte utformas lika för alla elever eftersom eleverna har olika behov. Den här studien 

kan inte visa vad som är det bästa för elevernas utveckling men den ger många svar på 

hur man kan anpassa undervisningen. Skolor och pedagoger har olika organisation och 

förutsättningar vilket gör att varje enhet måste arbeta aktivt och målmedvetet för att 

kunna anpassa utbildningen för elever i behov av stöd. Ett av skolans dilemman är att 

det inte finns några givna svar utan alla skolor och alla pedagoger måste ständigt vara 

lyhörda och nyfikna på vad som passar bäst. 

 

De båda pedagogerna jobbar engagerat och brinner för sina jobb och studien har inte för 

avsikt att säga om något sätt är bättre eller sämre utan avsikten är att visa på olika sätt 

att anpassa undervisningen till elever med koncentrationssvårigheter. Trots de olika 

förutsättningarna gör de vad de kan för att utveckla kunskaperna hos eleverna. Genom 

att utgå från varje individs förutsättningar bygger de vidare steg för steg med det 

gemensamma målet att förädla dem så långt det går, så kallad scaffolding.  

 

I mitt kommande yrke som speciallärare har jag en viktig roll att fylla eftersom 

utbildning inom specialpedagogik nästan saknas helt i dagens lärarutbildningar. I den 

här studien har fokus legat på elever med koncentrationssvårigheter men mitt uppdrag 

kommer att vara större än så. Jag kommer att möta elever med många olika sorters 

svårigheter och det är viktigt att alla elever får den hjälp de behöver. Förutom att jobba 

med elever kommer jag att ha en viktig roll som coach, stöd och utbildare till mina 

kollegor. Uppdraget innebär också att jag kommer att vara rektor och skolledning 

behjälplig i organisation och planering av kommande stödbehov.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Observationsschema - Bemötande 

Under observationen dras ett streck för varje gång händelsen sker. 

Efter observationerna överförs strecken till en 4-gradig skala.     

 

Indikatorer Observationstillfällen 

 
1. Läraren skapar en positiv atmosfär 

 
1 2 3 4 5 

- talar till eleverna på ett positivt sätt 

- visar värme och empati mot alla elever 

- skapar ett tillåtande klimat och strävar efter att eleverna 

ska känna sig trygga 

- ser till att eleverna vågar ta risker och göra försök  

     

2.  Läraren bemöter eleverna med respekt 

 
1 2 3 4 5 

- lyssnar på vad eleverna har att säga, ger dem tid  

- bemöter elevernas svar och åsikter med intresse och 

respekt 

-uppmuntrar eleverna att lyssna på varandras åsikter med 

intresse och respekt 

     

3. Läraren har positiva förväntningar på eleverna och 

stöttar deras självtillit 

 

1 2 3 4 5 

- ger eleverna talutrymme och uppmuntrar dem att delta i 

samtal 

- ger positiv respons på elevernas ansträngningar 

- uppmuntrar eleverna att göra sitt bästa och att våga sikta 

högre 

- visar positiva förväntningar på elevernas förmåga 

- värdesätter och visar respekt för elevernas arbetsinsats 

-uppmärksammar på ett konstruktivt sätt elever som 

förefaller passiva eller oengagerade i olika aktiviteter  

  

     

4. Läraren skapar motivation inför olika aktiviteter 

 
1 2 3 4 5 

 

- sätter in uppgifter i ett för eleverna angeläget 

sammanhang 

- bidrar till positiva förväntningar, nyfikenhet och 

handlingsberedskap hos eleverna 

-anknyter till aktuella samhällsfrågor eller livet utanför 

skolan   

     

5. Läraren upprätthåller studiero 

 
1 2 3 4 5 

.ingriper vid nedsättande uttryck mellan eleverna – 

negativa kommentarer, suckar, blickar mm. 

-ser till att eleverna kan utföra sina arbetsuppgifter utan att 

störas av kamrater 

     

 

 



 

6. Språkfrämjande interaktion 

 
1 2 3 4 5 

-vuxna använder elevernas namn för att få deras 

uppmärksamhet 

- vuxna går ner till elevernas ögonhöjd när de interagerar 

med dem  

-vuxna talar långsamt med eleverna och ger dem gott om 

tid att svara 

-vuxna använder symboler, bilder och rekvisita för att 

förstärka språkliga yttranden 

-vuxna ställer öppna frågor som utvidgar elevernas 

tänkande 

-vuxna agerar förebilder för ett språk som eleverna ännu 

inte producerar 

     

7. Kompensatoriska lärverktyg/strateier 

 
1 2 3 4 5 

- ljudfil används till text 

-eleverna använder talsyntes i redigering av egen text 

-eleverna använder rättstavningsprogram 

     

 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 Observationsschema – Anpassningar i den fysiska lärmiljön 

Forskning visar att följande faktorer kan påverka koncentrationsförmågan hos elever 

med ADHD/Koncentrationssvårigheter positivt (+) respektive negativt (-): 

 

 

                    + 
 

  

                  -                                   

Utsikt över en byggd miljö Utsikt över skolgården 

Skolbyggnaden har flera våningar Fönstren placerade på mer än en vägg 

Egen förvaring i lådor, ex skolbänk Flera dörrar och/eller fönster i rummet 

Sluten förvaring, ex skåp Öppen förvaring ex bokhyllor 

Max 2-3 vuxna i gruppen Väggdekorationer 

Undervisning i grupprum Undervisning i ”vanligt” klassrum 

Undervisning på ändamålsenlig plats Klassrumsundervisning (stor grupp) 

Undervisning enskilt  Grupparbete 

Struktur Direkt dagsljus på arbetsytan 

Möjlighet till avgränsning (ex skärmvägg)  Andras datorer 

Lämplig belysning Olika typer av bakgrundsljud 

Höj- och sänkbara stolar/bänkar Stor skolenhet (många elever) 

Visuellt stöd ex schema, instruktioner Förändringar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L  

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

Bilaga 3 Intervjuguide till lärare 

Bakgrund  Utbildning, antal år, tidigare arbetslivserfarenhet?  

  Erfarenhet av elever med koncentrationssvårigheter?  

  Vidareutbildning, specialpedagogiskt perspektiv? 

  Tankar kring yrket, kunskapssyn. Vad är viktigt i skolan? 

 

Beskrivning av klassen Hur skulle du beskriva klassen?  

  Hur har du jobbat med klassen? 

 

Fysiska lärmiljön Hur ser du på den fysiska klassrumsmiljön? Vad är viktigt? 

 

Koncentrations- Vad skiljer elever med typisk utveckling och elever med  

svårigheter    koncentrationssvårigheter?  

  Vad skiljer att jobba i särskild undervisningsgrupp/ordinarie 

  klass? Arbetssätt? 

  Framgångsfaktorer?       

  Ge råd till annan lärare som ska jobba med liknande elever. 

 

Komorbiditet Tycker du att eleverna har andra svårigheter än just  

       koncentrationssvårigheter? Vilka?  

  Hur visar det sig? 

 

Bemötande och  Hur tänker du runt bemötande som lärare? ditt 

förhållningssätt Hur anpassar du ditt bemötande till elever med  

  koncentrationssvårigheter?  

  Hur bemöter du barn som hamnar i affekt? 

 

Hem och skola Hur kommunicerar du med hemmet?  

  Vad kommunicerar du med hemmet?  

  Hur sker information om läxor, idrottskläder, friluftsdagar?  

 

Inkludering  Hur ser du på inkludering? Vad är inkludering? 

 

Pedagogiska  Vilka anpassningar gör du för att främja läs- skriv- och 

anpassningar    språkutveckling?  

 

  

  

  

 

 
 

 

 



 

Bilaga 4 Informationsbrev till vårdnadshavare 

Hej!  

Mitt namn är Roger Lyxell och jag skriver just nu min magisteruppsats i 

specialpedagogik på Umeå Universitet. Jag har valt att göra en studie på hur 

lärare bemöter och anpassar den fysiska miljön till elever med 

koncentrationssvårigheter. För att uppnå mitt syfte så behöver jag göra 

observationer i miljöer där det bedrivs undervisning med inslag av detta.  

OBS! Observationerna görs enbart med fokus på läraren.  

 

Jag är tacksam över att få besöka skola X vid fem tillfällen mellan vecka 42-45 

för att observera hur lärare Y undervisar och vilka anpassningar som görs i 

lärmiljön.  

 

Informationen som observationerna ger kommer enbart att användas i 

forskningssyfte för denna studie. Jag kommer att följa Vetenskapsrådets etiska 

regler vilket innebär att alla observationer kommer att avidentifieras, varken 

namn på kommun, skola eller personer kommer att nämnas.   

 

Om ni har frågor eller funderingar om observationerna eller mitt arbete så kan 

ni höra av er till mig.  

  

Med vänlig hälsning  

Roger Lyxell  

E-post: roger.lyxell@umea.se 

Tel.nr. 073 073 86 73 

 

 

 


