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Sammanfattning 

Den här studien har tagit utgångspunkt i forskning som visat samband mellan 

läsinlärningsproblem och koncentrationssvårigheter. Syftet med studien var att få en 

fördjupad förståelse av lärares arbete för att främja god läsutveckling för elever med 

koncentrationssvårigheter genom att ställa frågan ”Hur beskriver lärare i skolår 1-2 att 

de arbetar med läsutveckling utifrån den information de har om elevers 

koncentrationsförmåga?”. För att samla in studiens empiriska material har jag 

genomfört kvalitativa intervjuer med fem stycken lågstadielärare som jag jämfört med 

litteratur och tidigare forskning inom ämnet. Resultaten visar att de fem lärarna 

använder sig av liknande metoder i läsundervisningen för elever med 

koncentrationssvårigheter, som även går att koppla till forskningsresultat. Både 

individuellt vuxenstöd och individanpassning visar sig vara vanligt förekommande 

strategier för att utveckla elever med koncentrationssvårigheter till goda läsare. Studiens 

teoretiska ramverk utgår från ett sociokulturellt- och ett sociokognitivt synsätt på 

språkutveckling och lärande. 

 

Nyckelord: Läsinlärning, läsutveckling, koncentration, tidiga insatser. 
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1 Inledning 
Att lära sig läsa anses vara en grundförutsättning för att klara skolgången och 

framförallt för att vara delaktig i vårt moderna samhälle. Samtidigt upplever många barn 

att det är svårt att lära sig läsa. Det tillhör lärarens huvuduppdrag (Skolverket, 2011) att 

göra eleverna läskunniga och det är därför viktigt att jag som lärare har goda kunskaper 

för att identifiera och stödja elever med risk för lässvårigheter. 

 

Läsning är en koncentrationskrävande aktivitet och det är därför möjligt att många 

lässvårigheter grundas i en bristande koncentration. Forskare hävdar att det finns tydliga 

samband mellan läsinlärningsproblem och koncentrationssvårigheter (Hinshaw, 1992). 

Dessutom menar de att många barn med koncentrationssvårigheter har svårare att lära 

sig läsa än andra barn och aldrig blir några bra läsare (Kadesjö, 2008). Mot denna 

bakgrund är det intressant att undersöka vad lärare gör för att anpassa läsundervisningen 

för elever med koncentrationssvårigheter. 

 

För att göra goda anpassningar är det viktigt att läraren stödjer elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns en del forskning kring hur undervisningen bör 

anpassas för elever med koncentrationssvårigheter, men det saknas forskning med 

specifikt fokus på anpassningar i läsundervisningen. Därför är detta område viktigt att 

undersöka. Koncentrationssvårigheter kan bero på många olika bakomliggande faktorer 

och är förknippat med ett flertal diagnoser. För att göra begränsningar inom arbetets 

tidsram bortser studien från dessa underliggande faktorer och fokuserar istället på 

lärares språkstimulerande arbete för att skapa goda förutsättningar för elever med 

koncentrationssvårigheter att utvecklas. 

 

Denna uppsats riktar sig till lärarstudenter och verksamma lärare. Uppsatsen ska fungera 

som ett stöd för läsutvecklande arbete i kombination med koncentrationssvårigheter. 

Om en lärare har ett barn i klassen med en specifik diagnos, såsom ADHD eller dyslexi, 

finns ofta färdiga hjälpmedel eller handledning för att underlätta undervisningen för 

denna elev. Det intressanta är därför att finna stödjande insatser för odiagnostiserade 

elever med samma typ av svårigheter. 
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 Syfte och frågeställning 

Läraren är en central person för elevers väg in i läsningen vilket ställer krav på goda 

kunskaper för att kunna identifiera, möta och stödja alla elevers läsutveckling. Syftet 

med denna studie är att få en fördjupad förståelse av lärares arbete för att främja god 

läsutveckling för elever med koncentrationssvårigheter, genom att ställa frågan: 

 

 Hur beskriver lärare i skolår 1-2 att de arbetar med läsutveckling utifrån den 

information de har om elevers koncentrationsförmåga? 

 

 Disposition 

Uppsatsen disponeras i kapitel. I detta kapitel har jag presenterat studiens bakgrund, 

undersökningsområde och frågeställning. Kapitel två innehåller en beskrivning av 

studiens anknytning till styrdokument och dess teoretiska utgångspunkter. Vidare 

introducerar jag olika synsätt på läsutveckling samt sambandet mellan 

koncentrationssvårigheter och lässvårigheter. Dessutom gör jag en översikt av tidigare 

forskning av relevans för min studie. I det tredje kapitlet redogör jag för valet av metod 

för studien. Här presenteras studiens forskningsetiska överväganden, genomförande, 

analysmetod och metoddiskussion. I kapitel fyra redovisas studiens resultat med 

resultatanalys och avslutningsvis diskuterar jag, i kapitel fem, studiens resultat i 

förhållande till frågeställningen. I det sjätte kapitlet finns studiens referenslista och 

bilagor. 
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2 Forskningsbakgrund 

I följande avsnitt presenteras en översikt av vad litteratur och tidigare forskning säger 

om läsundervisning och koncentrationssvårigheter i de lägre skolåren. Först motiveras 

vad läsförmågan innebär och varför läsutveckling är ett viktigt område. Vidare 

sammanfattas vad styrdokumenten betonar vara centralt vid den tidiga läsinlärningen 

och i arbete med elever i behov av särskilt stöd. Sedan presenteras de språkutvecklande 

teorier som ligger till grund för studien. Därefter åskådliggörs grundläggande 

läsinlärningsmetoder som sedan förstås i relation till koncentrationssvårigheter. 

Slutligen presenteras forskningsresultat med konkreta exempel på läsutvecklande 

undervisning för elever med koncentrationssvårigheter och lässvårigheter. 

 

 Att kunna läsa 

Läsning är en komplex aktivitet som består av flera färdigheter och komponenter. Trots 

att läsförmågan är komplex menar flera forskare att den kan delas in i de två 

huvudkomponenterna avkodning och förståelse (Hoover & Gough 1990; Skolverket 

2015). Avkodning är en teknik som innebär att man kan matcha de minsta språkljuden 

(fonemen) med motsvarande bokstavstecken, medan förståelsen innebär att man kan 

uppfatta textens eller ordens innehåll (Myrberg, 2007). 

 

Vart vi än befinner oss i samhället möts vi av det skrivna ordet. Det kan vara i form av 

skyltar, informationstavlor, menyer eller innehållsförteckningar. Att som medborgare 

sakna läskunnighet blir ett funktionshinder i samhället. Enligt Lgr11, Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011), är det skolans uppgift att göra 

eleverna redo att delta i samhällslivet, och eftersom läskunnigheten är viktig för att 

passa in i samhället blir det en viktig del i skolans uppdrag att lära eleverna läsa. Enligt 

kursplanen för svenska ska läraren stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. 

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna lär sig alfabetisk ordning, samband 

mellan ljud och bokstav och att utveckla strategier för läsutveckling. Slutligen skall 

undervisningen bidra till att stärka elevernas tilltro till den egna språkliga och 

kommunikativa förmåga (Skolverket 2011: 248, 252). 

 

I och med att förmågan att kunna läsa är så pass viktig har ungas läsförmåga hamnat i 

fokus i många situationer. Parallellt med detta visar stora läsundersökningar såsom 

PISA och PIRLS att svenska ungdomars läsförmåga blir allt sämre (Olin-Scheller, 

2014). En orsak till den försämrade läsförmågan skulle kunna vara lässvårigheter av 

olika slag. Denna uppsats fokuseras kring elever med lässvårigheter tillsammans med 

koncentrationssvårigheter. I styrdokumenten benämns dessa elever som elever i behov 

av särskilt stöd. Läraren har ett särskilt ansvar för dessa elever. I Lgr11 förtydligas att 

skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att 

nå målen för utbildningen. Om en elev är i svårigheter ska läraren stimulera, handleda 
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och ge särskilt stöd till denna elev (Skolverket 2011, 14). Även i Skollagen (2010:800) 

understryks en särskild hänsyn till elever i behov av särskilt stöd. Enligt 4§ kap. 1 ska 

stöd och stimulans ska ges för att hjälpa eleven att utvecklas så långt som möjligt. I §5a 

kap. 3 står att om läraren befarar att en elev inte kommer nå de lägsta kunskapskraven 

ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom den vanliga 

undervisningen. §7 kap. 3 fastslår att särskilt stöd får ges som ett komplement till den 

ordinarie undervisningen om det sker inom den elevgrupp som eleven tillhör. 

 

 Teorier om språk och lärande 

Då det finns olika teorier som läsundervisningen vilar på, är det i denna studie intressant 

att se på både det sociokulturella och det sociokognitiva perspektivet på lärande och 

undervisning. Just dessa teorier valdes då de är vanligt förekommande i 

specialpedagogiska diskussioner om språkutveckling. Ett socialt perspektiv på språk 

genomsyrar även Lgr11 där språket beskrivs som människans främsta redskap för att 

tänka, kommunicera och lära. 

 

Sociokulturell teori 

Den sociokulturella teorin har sitt ursprung i den ryske utvecklingspsykologen Lev 

Vygotskijs (1896-1934) arbeten om utveckling, lärande och språk. Teorin utgår från att 

de sociala interaktionerna i barnets liv är viktiga för den språkliga utvecklingen. 

 

Med ett sociokulturellt perspektiv på läsning sker läsutvecklingen inte individuellt utan 

tillsammans med andra. Här ses läsningen som en social process där man skapar mening 

i mötet med texten (Svensson, 2011). Enligt Svensson (a.a) innebär ett sociokulturellt 

synsätt att läsförmågan inte enbart handlar om färdigheten att tyda skriftspråk utan även 

om förmågan att förstå hur man kommunicerar och använder språket. Därmed blir de 

sociala interaktionerna viktiga i läsutvecklingen. 

 

En viktig social interaktion i den sociokulturella teorin är samspelet mellan barn och 

vuxna. Vygotskij (1978) menar att detta samarbete är själva kärnan i 

undervisningsprocessen. Denna insikt bidrog till att han utvecklade det 

specialpedagogiska begreppet den proximala utvecklingszonen som beskriver skillnaden 

mellan de uppgifter ett barn kan klara ensam och de uppgifter som barnet kan lösa med 

stöd av en vuxen (Vygotskij, a.a). Läraren behöver därmed känna till elevens proximala 

utvecklingszon för att kunna stötta eleven i sin läsutveckling. 

 

Sociokognitiv teori 

Förutom det sociokulturella perspektivet tar studien även utgångspunkt i ett 

sociokognitivt perspektiv. Den sociokognitiva teorin har grundats av den amerikanske 
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psykologen och pedagogen Jerome S. Bruner (1915-2016) och även denna teori har sin 

utgångspunkt i att språkutveckling sker i en social omgivning. Liberg (2006) menar att 

det som skiljer ett sociokognitivt perspektiv från ett sociokulturellt är vart huvudfokus 

hamnar. I den sociokognitiva teorin hamnar nämligen den enskilde individen i centrum 

och hur denne utvecklar sina språkkunskaper i ett sociokulturellt sammanhang. Det 

reflekteras till exempel kring om en elev kan lära sig läsa lättare genom att utgå från 

bokstavsljuden medan en annan elev kan lära sig lättare genom att utgå från hela ord 

(Liberg, a.a). Enligt Bruner (2002) är det viktigt att det som undervisas upplevs som 

meningsfullt för att eleven ska kunna ta till sig kunskap. Läsundervisningen ska tala till 

elevens tidigare kunskaper och känslor (Bruner, a.a). 

 

Precis som Vygotskij (1976) anser Bruner (2002) att det är viktigt att vuxna stöder, och 

hjälper barn så att de klarar saker på ett svårare plan än vad de klarar ensamma. Bruner 

lanserade, i relation till den proximala utvecklingszonen, begreppet scaffolding vilket 

kan översättas till stöttning. Även detta begrepp handlar om att ett barn kan lära sig mer 

med hjälp av en kunnig vuxen.  

Bruner, Ross och Wood (1976) skriver att stöttningen innebär att den vuxne kontrollerar 

de delar av uppgiften som är bortom barnets kapacitet och vägleder barnet att fokusera 

på rätt saker. Blatchford, Bosanquet, Radford och Webster (2015) beskriver tre delar i 

scaffolding-processen, med ett fokus på inkluderande klassrum för elever i behov av 

särskilt stöd. 

1) En reparerande roll beskrivs som väldigt viktigt då det inkluderar allt som eleven ser 

som problematiskt. Reparation behövs till exempel när eleven misslyckas med att läsa 

en text eller läser fel. Det är då nödvändigt att eleven snabbt leds om av läraren, till 

exempel genom att läraren hjälper eleven att ljuda fram svåra ord. 

2) En stödjande roll beskrivs som extra viktigt för till exempel elever med 

koncentrationssvårigheter. Ett stöd moment-för-moment av en vuxen beskrivs som 

nödvändigt för att elever i svårigheter ska hålla sig motiverade och fokuserade. 

3) En heuristisk roll beskrivs vara associerad med bättre lärande i inkluderande 

klassrum. Den heuristiska rollen innebär att använda en väg för lärande som uppmuntrar 

eleven att vid problem upptäcka lösningar på egen hand (Blatchford et al., a.a). 

 

 Synsätt på läsutveckling 

Med språket som bas är den grundläggande läsinlärningen kanske ett av de viktigaste 

ämnena i skolan. I skolverket (2011) framhävs läsinlärningen som ett huvuduppdrag för 

lärare i de tidigare skolåren. Inom läsinlärningen finns det i huvudsak två ledande 

inriktningar för nybörjare, den syntetiska metoden och den analytiska metoden, som 

grundas i olika uppfattningar om hur vi lär oss att läsa. Ute i skolorna används sedan ett 

flertal olika läsinlärningsmetoder som tar sin utgångspunkt i dessa synsätt, något som 

kan beskrivas som en balanserad syn på läsutveckling när man väljer att kombinera 
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metoder. Uppsatsen avgränsar sig därför till dessa tre inriktningar på läsutveckling. 

Enligt Skolverket (2016) finns det delade meningar om vilken metod som bör användas 

för att på bästa sätt främja läsinlärningen för nybörjare, men att forskare idag är överens 

om att det inte finns någon enskild läsinlärningsmetod som är rätt för alla barn. 

 

Med ett syntetiskt synsätt på läsutveckling ses läsinlärningen som en utveckling av det 

beteende som vi kan se och mäta. Enligt detta synsätt bör man inte påbörja 

läsinlärningen med allt för stora bitar utan här börjar man med de minsta enheterna och 

fortsätter sedan med större enheter (Åkerblom, 1988). Den vanligaste syntetiska 

metoden, som kallas ljudmetoden, är den vanligaste metoden man arbetat med i Sverige. 

Metoden går ut på att ljuda fram läsningen (Skolverket, 2016). I denna metod tränar 

man de enskilda bokstavsljuden. I det allra första skedet av läsinlärningen lägger man 

vikt på avkodningen. När barnen sedan lärt sig avkoda börjar de söka efter ordens 

innehåll (Svensson, 2009). 

 

Med ett analytiskt synsätt ser man läsförståelsen som grunden för läsinlärningen. Här 

betonas istället helheten, för att sedan gå över till de mindre enheterna (Åkerblom, 

1988). Den vanligaste analytiska metoden. som kallas helordsmetoden, skiljer sig från 

ljudmetoden genom att man istället för bokstavsljud utgår från ord och meningar. I 

denna metod ses ordet först som en helhet och bryts ner till orddelar först när barnet fått 

en bild av hela ordet (Svensson, 2009). Det handlar om att barnet lär sig automatisera 

orden som bilder. 

 

Att använda sig av både syntetiska- och analytiska metoder för läsinlärning kan 

beskrivas som en balanserad metod. Den amerikanske läsforskaren Pressley (2014) 

beskriver den balanserade nybörjarundervisningen som ett tredje alternativ för 

läsinlärning. Ett alternativ han menar kan förebygga lässvårigheter. Att kombinera flera 

metoder tar avstamp i forskning som visar potentialen för tidig avkodning och 

förståelsestrategier, kombinerat med forskning som bevisar potentialen att hitta mening 

i helheten samt skapa förståelse och motivation att läsa (Pressley, a.a). 

 

 Koncentrationssvårigheter och läsning 

Det finns tydliga samband mellan läsinlärningsproblem och koncentrationssvårigheter. 

En överlappning av koncentrationssvårigheter och lässvårigheter har noterats i flera 

decennier (Hinshaw, 1992). I en artikel ur Svenska dyslexiförordningen och Svenska 

dyslexistiftelsens tidskrift skriver Jacobsson (2006) att en försämrad 

koncentrationsförmåga påverkar läsförståelsen. Han menar att läsningen kräver att man 

kan rikta uppmärksamheten på det man gör, något som barn med 

koncentrationssvårigheter ofta klarar sämre. 
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För att få en bättre förståelse för hur koncentrationsförmågan påverkar läsinlärningen är 

det lämpligt att först utreda begreppet koncentration. Enligt Kadesjö (2008), överläkare 

i barnneuropsykiatri, innebär koncentrationsförmågan att man kan rikta 

uppmärksamheten på det man gör och stänga ute irrelevanta intryck. Duvner (1998), 

specialist inom barn och ungdomspsykiatri, beskriver koncentrationsförmågan som tre 

sammanhörande delar: att rikta uppmärksamheten, att hålla kvar uppmärksamheten och 

att fördela uppmärksamheten. 

 

För att ytterligare fördjupa förståelsen är det nödvändigt att även ta reda på vad 

koncentrationssvårigheter innebär i undervisningssituationer. När dagens lärare 

beskriver elevers skolsvårigheter är koncentrationssvårigheter troligen det vanligaste 

begreppet de använder. Men begreppet är svårdefinierat och saknar en generell 

innebörd, menar Berglund (2000).  Gillberg (2013), professor i barn- och 

ungdomspsykiatri, skiljer på måttliga- och extrema koncentrationssvårigheter. De 

måttliga svårigheterna uppstår när eleven klarar av att rikta uppmärksamheten på 

betydelsefull information, men sedan har lätt att störas och svårt att hålla kvar 

koncentrationen. De extrema svårigheterna uppstår när eleven, förutom måttliga 

koncentrationssvårigheter, även har svårt att rikta uppmärksamheten på ett fungerande 

sätt (Gillberg, 2013). Även Kadesjö (2008) beskriver olika typer av 

koncentrationssvårigheter. De som är permanenta och beror avvikelser i hjärnans 

funktion kallas för primära koncentrationssvårigheter. Dessa svårigheter påverkar de 

flesta situationer som barnet befinner sig i. Barnet har problem att rikta 

uppmärksamheten på en uppgift, lätt att störas och svårt att avsluta uppgiften. Vidare 

kan koncentrationssvårigheterna vara sekundära. Dessa svårigheter beror på barnets 

miljö och är mer tillfälliga. När svårigheterna är avhjälpta har inte barnet några 

specifika svårigheter. Slutligen beskrivs situationsbundna koncentrationssvårigheter. 

Här har barnet svårt att koncentrera sig vid vissa situationer men kan koncentrera bra 

vid andra. Dessa svårigheter uppstår när uppgiftens inte överensstämmer med barnets 

förmåga. Det kan handla om lässvårigheter, där all kraft går till att koda ord för ord och 

barnet tappat koncentrationen när innehållet i läsningen försvinner (Kadesjö, 2008). 

  

 Läsundervisning för elever med koncentrationssvårigheter, en översikt av 

tidigare forskning 

Det finns en del forskning kring hur läraren kan anpassa undervisningen för elever med 

koncentrationssvårigheter. Parallellt finns det forskning om hur läraren kan utforma 

undervisningen för att stötta elever med risk för lässvårigheter. För att skapa en 

läsutvecklande undervisning för elever med båda typer av svårigheter bör nedanstående 

forskningsresultaten ses som ett komplement till varandra. 

 

Reiber och McLaughlin (2004) sammanställer i en forskningsbaserad artikel de 

vanligaste metoderna som lärare använder sig av i klassrummet för att hjälpa elever som 
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har svårt att koncentrera sig. Författarna menar att det finns enkla och genomförbara 

tillvägagångssätt som läraren kan använda för att främja elevernas uppmärksamhet. 

Till att börja med är klassrumsmiljön avgörande för elevens förmåga att koncentrera sig. 

Eleven bör sitta på en plats som underlättar ögonkontakt med läraren och minskar 

störning från andra elever eller föremål. För att dra uppmärksamheten till viktiga delar i 

uppgiften kan läraren använda sig av bilder, färg eller stora typsnitt. Arbetsuppgifterna 

ska vara korta och läraren skall ge omedelbar feedback för att återkoppla till uppgiften. 

Eleven behöver också få ta pauser från materialet (Reiber & McLaughling 2004). 

 

Om eleven riskerar lässvårigheter är det viktigt att snabbt göra insatser. I en 

forskningsöversikt skriver Myrberg (2007) att de lärare som lyckas ge eleverna en god 

läs- och skrivförmåga är de som kan uppmärksamma elevernas olika inlärningsstrategier 

och därmed stötta de elever som valt mindre gynnsamma strategier. När det gäller 

läsutvecklande metoder redovisar projektet SKOLFORSK (2014) vad forskning visat 

vara utvecklande för elever i risk för lässvårigheter. Resultaten visar att högläsning 

leder till bättre förutsättningar att klara av läsningen. Vidare visar resultaten att yngre 

elever (år f-1) bör få hjälp med grundläggande läsinlärning, såsom språkljudsträning, 

medan äldre elever (år 2-3) behöver en mer förståelseinriktad undervisning 

(Fredriksson, Olofsson och Taube 2015). 

 

En metod som visat sig vara utvecklande för både elever med koncentrationssvårigheter 

och elever med lässvårigheter är individuellt vuxenstöd. Fredriksson et al. (2015) 

hävdar att en-till-en-undervisning med vuxen har visat sig ha tydliga positiva effekter på 

läsutvecklingen. Denna typ av undervisning kan ge förbättrade läsresultat för många 

som annars skulle hamnat i svårigheter (Fredriksson et al., a.a). En-till-en-

undervisningen kan även förbättra koncentrationen. Ett individuellt stöd av en vuxen 

kan även hjälpa elever med koncentrationssvårigheter att fokusera och finna arbetsro 

(Duvner 1998, Kadesjö 2008, Reiber och McLaughling 2004). 

 

Motivation är ett begrepp som förekommer såväl när man pratar om gynnsam 

undervisning för elever med koncentrationssvårigheter som när man pratar om effektiv 

läsundervisning. Enligt Skolverket (2015) innebär motivationen att eleven har ett 

intresse för uppgiften. Ericsson (2006) menar att barnets förmåga att koncentrera sig i 

skolsammanhang varierar med motivationen. Hon hävdar att motivationen är avgörande 

för elevens förmåga att hålla kvar koncentrationen på en uppgift. Enligt Reiber och 

McLaughlin (2004) är det viktigt att lektionen och uppgifterna är intressanta för att 

främja motivationen. Att läraren varierar uppgifterna och använder sig av olika metoder 

ska bidrar till ett ökat intresse och motivation hos eleverna (Reiber & McLaughlin, a.a). 

Flera läsforskare hävdar även att motivationen är betydelsefull för att utveckla 

läsförståelse. Enligt Westlund (2013) innebär läsmotivationen att eleven läser för att den 

vill läsa och inte för att få belöning. För att utveckla elevernas läsmotivation har 

klassrumsmiljön en stor betydelse. Myrberg (2007) menar att en motiverande miljö ska 
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ha god tillgång på böcker och att läraren ska fungera som förebild genom att läsa högt 

och uppmärksamma elevernas väg in i skriftspråket. Enligt Skolverket (2015) ska 

läraren se till att eleverna fritt får välja bland böcker de är intresserade av och få 

möjlighet att samtala om dessa böcker i klassrummet. 

 

Arbetsminne är ett annat begrepp som har en koppling till både koncentrationsförmågan 

och läsförmågan. Enligt Baddeleys (2002) komponentmodell består arbetsminnet av ett 

centralt system med två underordnade system; den fonologiska loopen och det visuella 

skissblocket. Det centrala systemet styr uppmärksamheten, medan den fonologiska 

loopen har visat sig vara betydelsefull för avkodning och inlagring av nya ord. Det 

visuella skissblocket skall innehålla visuell och rumslig information, till exempel bilder 

(Baddeleys 2002; Levlin 2014). Hjärnforskaren Klingberg (2007) menar att brister i 

arbetsminnet kan förklara flera problem som brukar beskrivas som 

koncentrationssvårigheter. Svårigheter att hålla kvar koncentrationen på en uppgift, att 

uppfatta instruktioner, att organisera och slutföra sitt arbete eller att lätt bli distraherad 

kan alla grunda sig i en svårighet att hålla kvar informationen i arbetsminnet. 

 

Forskare har visat att arbetsminnesträning förbättrar både koncentrationen och 

läsförståelsen. Klingberg (2007) har utvecklat ett träningsminnesprogram för 

arbetsminnet, som i studier visats ge en tydlig minskning av koncentrationssvårigheter. 

Forskaren Dahlin (2013) har visat att arbetsminnesträning, förutom koncentrationen, 

även förbättrar läsningen. Dahlin har studerat barn med uppmärksammade 

koncentrationssvårigheter som under en period fick träna sitt arbetsminne. Studien visar 

att det finns ett starkt samband mellan arbetsminne och läsförståelse, då barnens 

läsförståelse förbättrades av arbetsminnesträningen (Dahlin, a.a). 
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3 Metod och material 
För att få en fördjupad förståelse av lärares insatser för att främja god läsutveckling för 

elever med koncentrationssvårigheter har jag valt att utföra kvalitativa intervjuer med 

fem pedagoger från olika skolor. Först presenteras och motiveras val av metod varefter 

jag ger en kort beskrivning av de lärare som intervjuats. Vidare redovisas studiens 

genomförande samt val av analysmetod. Slutligen diskuterar jag metodens validitet. 

 

 Kvalitativ metod 

Valet av metod utgår från frågeställningen ”Hur beskriver lärare i skolår 1-3 att de 

arbetar med läsutveckling utifrån den information de har om elevers 

koncentrationsförmåga?”. Eftersom frågeställningen kräver att lärarna själva får 

möjlighet att berätta om sin undervisning är intervju en lämplig metod då jag försöker  

förstå lärarnas didaktiska val och sätt att resonera (jmf Trost, 2010). Genom att använda 

mig av kvalitativa intervjuer får jag möjlighet att ta till vara på lärarnas erfarenheter, 

upplevelser och tankar (jmf Mason, 2002). 

 

 Urval och presentation av intervjupersoner 

I denna studie har de kvalitativa intervjuerna utförts på fyra olika skolor i Umeå och en 

skola i Luleå. För att skapa så stor variation som möjligt är intervjupersonerna fem 

lärare, med olika erfarenheter och som varit yrkesaktiva olika länge. Urvalet har gjorts 

utifrån ”närhetsprincipen” det vill säga att jag haft kontakt med de intervjuade 

personerna eller skolorna tidigare; genom verksamhets förlagt utbildning, 

universitetsstudier samt tillfälliga vikariat. 

 

Nedan presenteras de intervjuade lärarena. Här redovisas ålder, olika erfarenheter, 

klasstorlekar och resurser. 

 

Lärare A är en 56-årig man som har 23 års erfarenhet som klasslärare år 1-3. 

Just nu har han en årskurs 2 med 18 elever. Han är ensam lärare i klassen men har 

ibland fritidshemspersonal som resurs i klassrummet. 

 

Lärare B är en 55-årig kvinna som arbetat i en termin som klasslärare. 

Hon har jobbat som förskollärare i många år och den största delen av sitt yrkesliv har 

hon arbetat i förskoleklass. Just nu har hon en årskurs 1 med 25 elever som hon följt 

från förskoleklass. I klassen finns två pedagoger på 75% tjänst och med hjälp av 

lågstadiesatsningen samverkar fritids. 

 

Lärare C är en 25-årig kvinna som har arbetat som klasslärare i en termin. 

Just nu har hon en åldersblandad klass, från förskoleklass till årskurs 6, med 
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sammanlagt 11 elever. Hon är ensam lärare i klassen men har tillgång till en 

specialpedagog. 

 

Lärare D är en 24årig kvinna som har arbetat som klasslärare i tre terminer. Just nu 

arbetar hon i en klass med 25 elever som är uppdelade i två grupper, med 12 och 13 

elever i varje grupp. I klassen finns tre lärare, en fritidspedagog samt en elevassistent. 

 

Lärare E är en 44-årig kvinna som har 22 års erfarenhet som klasslärare i låg- och 

mellanstadiet. För tillfället har hon en årskurs 1. Det är två lärare i en klass med 31 

elever. Klassen är sedan uppdelad i två grupper, med 15 och 16 elever vardera. 

I klassen finns ingen specialpedagog, men fritids hjälper till två gånger 30 minuter i 

veckan. 

 

 Forskningsetiska överväganden 

Studien har utgått från de fyra krav som ställs på forskningsetiska överväganden för 

humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2011). Dessa krav 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Lärarna informerades övergripande om vad intervjun går ut på, att deltagandet är 

frivilligt och att de insamlade uppgifterna endast kommer användas till studien. 

De tillförfrågades om de godkänner att intervjun spelas in och fick veta att allt som 

spelas in kommer raderas direkt jag använt det samt att de har rätt att avbryta intervjun 

precis när de vill. Vidare upplystes lärarna om att alla uppgifter är anonyma och att 

varken namn på läraren eller vilken skola de jobbar på kommer att kunna identifieras i 

studien. Slutligen informerades de om att alla uppgifter som framkommer ur intervjun 

endast kommer användas för studien och alltså inte för andra syften. 

 

 Genomförande av intervjuer 

Innan intervjuerna kontaktades respektive lärare för godkännande till intervju. Den 

information de fick om examensarbetet var att det handlar om att införskaffa fördjupade 

kunskaper om hur lärare arbetar med läsutveckling. Intervjuerna tog mellan 20-40 

minuter och samtliga intervjuer dokumenterades genom ljudinspelning på mobil. Fyra 

av intervjuerna ägde rum på respektive skolor där de intervjuade lärarna arbetar. Då den 

fjärde läraren arbetar på annan ort skedde denna intervju i ett videosamtal via Skype. De 

fem intervjuerna genomfördes under en veckas tid. Därmed kunde jag efter varje 

intervju transkribera intervjun innan nästa intervjutillfälle. 

 

Intervjuerna planerades utifrån på förhand bestämda frågeområden med ett fåtal friare 

formulerade frågor vilka varierade något från intervju till intervju beroende på vad den 

intervjuade svarade och vilka synpunkter som togs upp (jmf Johansson, 2010). 
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Med utgångspunkt i arbetets grundantagande om att språkande sker i ett socialt samspel 

möjliggjorde den kvalitativa intervjun att både jag som intervjuare och den intervjuade 

kunde vara medskapare av intervjun (jmf Mason, 2002). Samtalet i denna intervju har 

utgått från ett antal huvudfrågor, en bakgrundsfråga och en avslutande fråga (se 

intervjuguiden i bilaga 1). 

 

 Bearbetning och analys av data 

Utifrån de inspelade intervjuerna transkriberades lärarnas berättelser ordagrant på dator.  

Enligt Larsson (2005) bör redovisningen av resultaten ha en så enkel och klar struktur 

som möjligt. För att tydliggöra strukturen i denna studie sorterades lärarnas svar in 

under olika områden som utkristalliserats utifrån de transkriberade intervjuerna; 1) Hur 

koncentrationssvårigheter kommit till uttryck, 2) Samband mellan lässvårigheter och 

koncentrationssvårigheter, 3) Lärarnas arbete med koncentrationssvårigheter, 4) 

Läsfrämjande undervisning för elever med koncentrationssvårigheter. Resultatet har 

presenterats i löpande text med inslag av citat från lärarnas utsagor. Varje område följs 

sedan av en sammanfattande analys. 

 

 Metoddiskussion 

Denna uppsats bygger på mina egna tolkningar och slutsatser av de kvalitativa 

intervjuerna och det är därför viktigt att ha i åtanke att mina egna värderingar till viss 

del kan ha påverkat bearbetningen av materialet. För att analysera lärarnas berättelser 

har det skett en tolkningsprocess där mitt egna perspektiv och min egen förförståelse 

bidragit till vad som framkommit i analysen (jmf Larsson, 2005). För att tydliggöra 

utgångspunkten av min tolkning har jag redovisat de teoretiska perspektiv vars 

grundantaganden studien utgår från och jag har även gett inblick i min förförståelse 

genom att beskriva centrala berepp och presentera tidigare forskningsresultat inom 

ämnet samt ge en bakgrund till lärarnas arbete. 

 

Ur ett generaliseringsperspektiv kan urvalet i denna studie framstå som tunt med endast 

fem stycken informanter. Men då syftet med denna studie handlade om att fördjupa 

mina kunskaper om lärares arbetssätt ansåg jag att ett fåtal kvalitativa intervjuer med 

djupare frågor var en lämplig metod att använda för att samla in materialet. Enligt 

Mason (2002) syftar kvalitativa forskningsmetoder till att få fram djup, sammanhang 

och flerdimensionalitet istället för att missgå dessa detaljer i en jakt på generalisering. 

Metoden syftar till att förstå den sociala världen där lärarna arbetar. De fem lärare som 

intervjuats är av olika åldrar, har varit yrkesaktiva olika länge och arbetar på olika 

skolor och därmed kan mitt urval ändå ge en varierande bild. 

 

För att höja validiteten i mitt arbete hade jag kunnat använda mig av fler mätinstrument 

för att samla in det empiriska materialet. Till exempel hade de kvalitativa intervjuerna 



18 
 

kunnat kompletteras med observationer. Eftersom studiens empiriska material endast 

utgår från läraras berättelser hade tillförlitligheten blivit starkare om jag haft möjlighet 

att även observera lärarnas lektioner och själv se hur de arbetar. Att använda sig av flera 

metoder kallas för ”metodtriangulering” och kan användas för att låta de olika 

metoderna bekräfta varandra och för att stärka sina argument (Mason, 2002), dock 

rymdes inte detta inom arbetets tidsram. 
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4 Resultat och analys 

Resultatredovisningen är indelat i avsnitt som representerar de områden  

som urskilts i bearbetningen och tolkningen av lärarnas berättelser om hur de arbetar 

med läsutveckling utifrån den information de har om elevers koncentrationsförmåga. 

För att få en fördjupad förståelse av de fem lärarnas läsutvecklande arbete sker först en 

presentation av deras erfarenheter av elever med koncentrationssvårigheter och 

huruvida de sett ett samband mellan koncentrationssvårigheter och lässvårigheter. 

Därefter redovisas lärarnas arbete med dessa elever, här handlar det inte om just 

läsundervisningen utan de anpassningar som alltid finns med under lektionerna. I det 

sista avsnittet presenteras resultatet som är direkt kopplat till frågeställningen, det vill 

säga en sammanställning av det som lärarna beskriver som en läsutvecklande 

undervisning för elever med koncentrationssvårigheter. 

 

 Hur koncentrationssvårigheter kommer till uttryck 

Alla de intervjuade lärarna berättar att de, i olika utsträckning, har erfarenhet av elever 

med koncentrationssvårigheter. 

 

En beskrivning som för alla lärare ligger nära till hands är att eleven har svårt att 

fokusera. Det kan å andra sidan uttryckas på flera olika sätt. Svårigheten att fokusera 

relateras bland annat till instruktioner och arbetsuppgifter. Några lärare pratar specifikt 

om bristande fokus vid läsuppgifter. 

”Till viss del har jag elever som har koncentrationssvårigheter i klassen. Dom gör annat när man 

ska läsa. De stör inte eller bråkar men de är inte fokuserade på läsningen. De vandrar runt när man 

ska läsa.” (Lärare A) 

 

”Dom börjar göra annat och prata med andra när man ska läsa.” (Lärare C) 

 

Flera lärare poängterar även att eleven har svårt att komma igång med arbetsuppgifter, 

något som bidrar till att eleven får mindre effektiv arbetstid. Här är det inte 

ämnesspecifika arbetsuppgifter som lärarna pratar om. Någon lärare förtydligar hur 

eleven har svårt att strukturera upp sitt arbete. 

”Svårt att komma igång på egen hand och vänta på sin tur.” (Lärare E) 

 

” De har svårt att lyssna på instruktioner och strukturera upp sitt arbete.[...] Det kan vara att man 

har svårt att komma igång, hitta fokus: Vad ska jag göra nu och vad är det som förväntas av mig?” 

(Lärare D) 
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Som en följd av att eleven har svårt att fokusera och komma igång med arbetsuppgifter 

beskriver några lärare att eleven även har svårt att göra klart arbetsuppgifter. De 

arbetsuppgifter som påbörjas blir inte klara i tid, eller blir inte klara alls. 

”Svårt att göra klart saker, börjar vandra runt efter ett tag.” (Lärare E) 

 

Ett kännetecken som många lärare nämner är att eleven är lättavledd. Om eleven lyckats 

hitta fokus för en arbetsuppgift är det alltså lätt att tappa detta fokus. Främst handlar det 

om att eleven tappar koncentrationen på grund av störningar i form utav yttre stimuli. 

”De kan vara lättavledda. Om det händer någonting eller om någon säger någonting så tappar de 

fokus eller tappar vad de håller på med. Då måste de svara eller vara med på det som händer 

omkring dom.” (Lärare B) 

 

Lärarna är överrens om att eleven har svårt att sitta still under lektionerna. De ger 

beskrivningar där eleven gungar på stolen, flaxar med benen, vandrar runt i 

klassrummet eller pillar med saker som ligger framme på bänken. Någon lärare 

poängterar hur det blir en ansträngning för eleven att sitta stilla och koncentrera sig, 

något hon menar bidrar till att eleven blir tröttare. 

”Eleverna har svårt att sitta still och koncentrera sig. De vandrar runt i klassrummet och gör 

annat.” (Lärare A) 

 

”Det är klart att dom blir extra trötta, dom blir mer trötta och får anstränga sig bara för att kunna 

sitta på en stol och koncentrera sig en stund.” (Lärare B) 

 

 

 

Analys – hur koncentrationssvårigheter kommit till uttryck 

Intervjuerna visar att alla de intervjuade lärarna har erfarenheter av 

koncentrationssvårigheter av olika slag. Koncentrationssvårigheter har kommit till 

uttryck på flera olika sätt i klassrummen, där svårigheterna har varit mer eller mindre 

framträdande. Några enstaka lärare beskriver att de har erfarenhet av elever med större 

problematik, vilket kan beskrivas som extrema koncentrationssvårigheter (jmf Gillberg 

2005) eller primära koncentrationssvårigheter (jmf Kadesjö 2008). Dessa elever 

påverkas av koncentrationssvårigheterna under de flesta klassrumssituationer. Ur 

lärarnas berättelser uppdagas många andra svårigheter, som tycks vara en följd av 

koncentrationssvårigheterna. Detta indikerar tydligt på den utmaning eleven möter i 

klassrumssituationer som förutsätter att man tar del av undervisningen och fullföljer 

arbetsuppgifterna. 

 

Vidare visar intervjuerna att lärarna har en gemensam definition av 

koncentrationssvårigheter, där eleven är ofokuserad och har svårt att sitta still. Enligt 

lärarna leder alltid koncentrationssvårigheter till en bristande fokus. Flera av de uttryck 

lärarna beskriver hos eleven kan kopplas till just detta. En brist på fokus kan direkt 
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medföra att eleven är lättavledd, har svårt att komma igång, svårt att strukturera upp sitt 

arbete eller svårt att göra klart saker. Den beskrivning lärarna ger av eleven stämmer väl 

överens med Kadesjös- (2008) såväl som Gillbergs (2005) beskrivningar av en elev med 

koncentrationssvårigheter, där eleven har svårt att rikta uppmärksamheten på uppgiften, 

lätt att störas och svårt att hålla kvar fokus. 

 

Intressant är att två lärare beskriver det som skulle kunna kopplas till Kadesjös (2008) 

beskrivning av situationsbundna koncentrationssvårigheter, där eleven har svårt att 

koncentrera sig specifikt vid läsningen. Vad detta beror på går endast att spekulera i 

men en orsak skulle kunna vara, som Kadesjö (2008) beskriver, att eleven har 

lässvårigheter och därför tappar meningen i läsningen alternativt att läsuppgifterna är 

för svåra. 

 

 Samband mellan lässvårigheter och koncentrationssvårigheter 

De intervjuade lärarna beskriver olika tankar om sambandet mellan lässvårigheter och 

koncentrationssvårigheter. 

 

Flest lärare hävdar att de inte ser några specifika samband. Här syftar lärarna till att de 

har erfarenhet av elever med koncentrationssvårigheter som är flitiga läsare och gillar 

att läsa. Lärarna menar att när eleven är en duktig läsare så kommer 

koncentrationssvårigheterna inte till samma uttryck. 

”Jag ser inga direkta samband mellan lässvårigheter och koncentrationssvårigheter. Just nu har jag 

en elev som är väldigt okoncentrerad men han läser nog bäst av alla. Så där är det inget samband. 

[…] Har eleven koncentrationssvårigheter och kan läsa så växer eleven istället vid läsningen och 

då är det inga bekymmer. Då tycker nog eleven att det är roligt att få visa att ”här är jag bra”.” 

(Lärare A) 

 

”Nej, jag har inte sett något generellt samband mellan lässvårigheter och 

koncentrationssvårigheter. För är man en svag läsare så klarar man inte av att sitta och läsa särskilt 

länge, har man koncentrationssvårigheter så blir det ännu svårare. Men om man i själva läsningen 

är en duktig läsare så kan man slukas upp av en bok och finna ro. Så även om man har 

koncentrationssvårigheter annars så kan man slukas upp av det man läser.” (Lärare E) 

 

 

Någon lärare hävdar att det finns ett visst samband mellan koncentrationssvårigheter 

och lässvårigheter. Hon menar att det blir svårare för eleven att lära sig läsa då eleven 

måste börja om flera gånger. 

”Det har varit lite olika samband till läsningen. Det är klart att det finns ett visst samband mellan 

svårt att komma igång med läsningen och ha svårt att koncentrera sig, då man måste börja om och 

börja om och börja om.” (Lärare B) 
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Ytterligare någon lärare menar att hon sett ett tydligt samband mellan 

koncentrationssvårigheter och lässvårigheter. Hon menar att elever med 

koncentrationssvårigheter varit överrepresenterade bland de elever som inte kunnat läsa 

i hennes grupp. 

”Jag har mycket erfarenhet av koncentrationssvårigheter i kombination med läsning. Dom som inte 

kunde läsa, det var egentligen mycket just det problemet dom hade, att dom inte kunde sitta still 

och koncentrera sig.” (Lärare C) 

 

 

Analys – samband koncentrationssvårigheter och lässvårigheter 

Intressant är att trots forskning (Hinshaw, 1992) som visar att koncentrationsförmågan 

och läsförmågan är nära förknippade så menar de flesta av de intervjuade lärarna att 

koncentrationssvårigheterna inte direkt bidrar till att eleven blir en svag läsare. Ur dessa 

lärares berättelser framgår att några elever, som i vanliga fall har svårt att koncentrera 

sig, kan fokusera och vara koncentrerade när de läser eftersom de tycker om att läsa. 

Här varierar alltså elevernas förmåga att koncentrera sig med motivationen för 

uppgiften, precis som Ericsson (2006) beskriver. Ur lärarnas beskrivningar framgår 

bland annat att eleven med hög läsmotivation är ”bra” på att läsa och därför tycker om 

att läsa, här kan man tänka sig att den faktor som bidrar till elevens motivation är att 

eleven är en duktig läsare och därmed får en chans att visa sig duktig.Vidare framgår att 

en annan elev med hög läsmotivation tycker om att läsa och därför kan sjunka in i en 

bok, något som kan kopplas till den motivation som Westlund (2013) förespråkar där 

eleven läser för att den vill läsa och är intresserad av läsningen. Samtidigt beskriver 

någon av de intervjuade lärarna elever som på grund av sina koncentrationssvårigheter 

inte lärt sig läsa, här kan man fundera på hur man skulle kunna gå till väga för att skapa 

en läsmotivation hos dessa elever. 

 

 Hur lärarna arbetar med koncentrationssvårigheter 

I lärarnas beskrivningar framkommer en tydlig pedagogisk medvetenhet i det dagliga 

arbetet med elever med koncentrationssvårigheter. 

 

Samtliga lärare förespråkar att eleven ska ha tillgång till vuxenstöd under lektionstid. En 

vuxen ska finnas nära i klassrummet för att kunna stötta eleven om det blir oroligt runt 

omkring eller för att hjälpa eleven att komma igång. 

”Och att man kan och försöker ha en vuxen nära dom så mycket som möjligt. Som kan stå tillbaka 

dom när det börjar bli oroligt runt om och försöker få dem att hitta arbetsron att komma igång.” 

(Lärare B) 

 

Flera av lärarna har även tänkt över elevens placering i klassrummet. Detta för att 

eleven ska ha så bra förutsättningar som möjligt för att kunna koncentrera sig. Någon 

lärare beskriver att eleven sitter nära dörren, för att enkelt kunna lämna klassrummet. 
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”Jag har försökt med vart de sitter, vilka de sitter med.” (Lärare C) 

 

”En behöver nära till dörren, han behöver inte säga till när han ska gå ut utan han får gå ut och varva 

ned när han vill.” (Lärare B) 

 

Utöver klassrumsplaceringen har någon lärare även ordnat en avskärmad arbetshörna i 

klassrummet. Arbetshörnan består av en bänk som står i ena hörnet i klassrummet, med 

en skiljevägg vid sidan om. Hon menar att eleven ibland vill sitta själv för att kunna 

fokusera. 

”En del har det varit bra att sitta själv helt enkelt, få lite arbetsro, de vill de själva, att få en liten 

arbetshörna så att de kan koncentrera sig bättre.” (Lärare B) 

 

Samma lärare har provat att använda speciella stolsdynor, som ska göra det enklare för 

eleven att sitta på sin plats. Stolsdynorna är luftfyllda med små knottror på och ska 

hjälpa när eleven har svårigheter att sitta still. 

”Också nu försöker vi med speciella stolsdynor, vi har tre stycken utlagda, och det tycker i alla fall 

den ena av dom att det är väldigt bra, att det blir lättare att sitta då.” (Lärare B) 

 

En fungerande kommunikation mellan lärare och elev beskriver någon lärare som 

väldigt viktigt. Detta för att med elevens hjälp kunna hitta fungerande arbetsmetoder. 

Hon menar att det underlättar att prata med eleven och få höra elevens åsikt för att 

tillsammans hitta en lämplig väg att gå vid svårigheter. 

”Även att prata och ”Vart fungerar det bäst för dig?” för jag har en elev som springer runt mycket 

och tappar fokus, eller pratar med kompisar. Och då kan jag gå fram lite diskret ibland och säga 

”Men du, känns det som att det fungerar för dig att jobba här?” Näe näe. ”Skulle du vilja prova att 

sitta någon annan stans?” Ja. ”Vart tror du att du skulle kunna koncentrera dig bäst nu?” Också ger 

eleven ett förslag också provar vi det.” (Lärare D) 

 

Samma lärare hjälper eleven att finna struktur genom ett individuellt bildschema, för att 

eleven ska ha klart för sig vad som förväntas och vad som kommer ske under dagen. 

Bildschemat ska hjälpa eleven att få struktur över arbetet. 

”Vi jobbar även med bildstöd, att vi med bilder kan lägga fram ett schema till de elever som behöver 

det: Det här är det som föväntas av dig idag: först ska du göra det här, sen ska du göra det här, sen 

ska du göra det här. Också har dom det framför sig i bilder lixom. Så vet dom att när jag är färdig 

med det ska jag ta nästa grej.” (Lärare D) 

 

 

Analys – lärarnas arbete med koncentrationssvårigheter 

Intervjuerna visar att lärarna har olika erfarenheter av elever med 

koncentrationssvårigheter och att anpassningarna i klassrummet därmed är av olika 

utsträckning. Lärarna menar att koncentrationssvårigheter utgår från en bristande fokus 
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och har på olika sätt gjort insatser för att hjälpa eleven att finna- samt behålla fokus i 

klassrummet. 

 

Alla de intervjuade lärarna hävdar att de i undervisningen använder sig av individuellt 

vuxenstöd för att främja elevernas koncentration, något som enligt forskning visat sig 

vara en utvecklande metod för elever med koncentrationssvårigheter och även för elever 

med lässvårigheter (Reiber och McLaughling, 2004; Blatchford et al., 2015). För någon 

elev kan det handla om att få hjälp av en vuxen att komma igång och veta vad som skall 

göras (finna fokus). För en annan elev kan vuxenstödet innebära att en vuxen förhindrar 

att eleven blir avledd när det sker något i omgivningen (behålla fokus). För någon elev 

kan det innebära att ibland få tillfälle att lämna klassrummet och få arbeta i lugn och ro 

med till exempel en specialpedagog. 

 

I likhet med lärarnas beskrivningar har forskning visat att klassrumsmiljön är avgörande 

för elevers förmåga att koncentrera sig (Reiber och McLaugling, 2004). Oavsett hur 

pass stora koncentrationssvårigheter eleven har så beskriver de flesta av de intervjuade 

lärarna att de har tänkt över elevens placering i klassrummet. Här handlar det om att 

eleven ska sitta på ett ställe med goda förutsättningar för arbetsro, även här handlar det 

om att eleven skall få möjlighet att finna fokus. Viktigt att ha i åtanke är dock att lärarna 

mer eller mindre alltid har en eftertanke bakom vart de placerar sina elever. I många fall 

handlar det om att främja arbetsro för hela klassen och inte specifikt för eleven med 

koncentrationssvårigheter. 

 

 Läsutvecklande undervisning för elever med 

koncentrationssvårigheter 

Utöver det generella arbetet i klassrummet har lärarna även gjort anpassningar för 

eleven i läsundervisningen. Observera att det i fallen nedan handlar om de elever som 

lärarna beskrivit har en kombination av lässvårigheter och koncentrationssvårigheter. 

 

Som grund för den tidiga läsundervisningen väljer alla lärarna att använda sig av ett 

kombinerat arbetssätt, där de blandar ljudmetod och helordsmetod. Hos samtliga 

förekommer ljudmetoden som den centrala läsinlärningsmetoden, för att sedan 

kompletteras med helordsmetoden vid sidan om. Majoriteten av lärarna lägger stort 

fokus på bokstavsarbete, där eleverna bland annat får lära sig hur bokstavsljuden låter 

och att känna igen bokstavsljuden i ord. Parallellt används ordbilder, vanligt 

förekommande ord som eleverna tränar på att känna igen och automatisera. Flera lärare 

arbetar även med läsförståelse som ett komplement. 
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Alla lärare pratar om att läsundervisningen bör individanpassas. Den ska alltså utgå från 

den nivå eleven befinner sig på. Här kan lärarna använda det obligatoriska 

bedömningsstödet som underlag. 

”Vidare är det lite olika beroende på vart de ligger, vissa barn har fått läsförståelseböcker som de 

jobbar med. Vissa barn läser med kort, att de lägger kort där de läser ett ord tillsammans med en 

liten figur.” (Lärare E) 

 

Någon lärare ger exempel hur olika metoder kan vara lämpliga för olika individer, trots 

att de utåt sett har samma problematik. Det handlar om att läsa av eleven och prova sig 

fram med vilka anpassningar som fungerar. 

”Det handlar om att göra olika anpassningar för olika barn. Vad som är bäst för att de ska kunna 

jobba koncentrerat. Till exempel under högläsning: När jag högläser är det ett barn som behöver ha 

penna och papper. Utan penna och papper börjar barnet plocka med allt som finns, stampa med foten 

och slå med fingrarna på bordet och klappa med händerna. Men med papper och penna i handen blir 

det ett lugn och då kommer fokuseringen och koncentrationen. Och då kan det här barnet återberätta 

nästan exakt vad jag har läst eller vad boken handlar om. Ett annat barn måste ha helt rent på bordet, 

ingen penna, inget sudd att plocka på utan bara rent. Då går det lättare att lyssna och följa med för 

den eleven.” (Lärare B) 

 

En väg för individanpassning kan vara individuellt arbetsschema. Någon lärare 

förespråkar individuellt arbetsschema för att eleven ska fokusera på sin egen utveckling 

och inte jämföra sig med andra. 

”Sen har alla elever ett individuellt arbetsschema som är anpassat efter vad just dom behöver träna 

på. [...] Då har de ingen aning om varandras utveckling utan de fokuserar på sin egen.” (Lärare D) 

 

I individanpassningen är det viktigt att ställa rimliga krav på eleven. Alla elever kan 

inte förväntas arbeta lika snabbt. Någon lärare menar att kraven inte får vara för höga 

och inte heller för låga, för att bibehålla motivationen. 

”Men även se till att kraven är på rätt nivå, att man inte ställer för höga krav och inte för låga krav. 

För om något är alldeles för långtråkigt. Och är någonting alldeles för svårt tappar man också 

motivationen. Så att hitta rätt nivå för alla så att man underlättar till att dom kan koncentrera sig och 

jobba fokuserat.” (Lärare D) 

 

Någon lärare arbetar för att ge eleven tid att förbereda sig inför läsningen. Att eleven får 

hjälp med förberedelsen skall underlätta vid den kommande läsuppgiften. 

”Däremot kan vissa behöva mer tid att förbereda sig. Till exempel när vi ska läsa läxa brukar jag 

kopiera ut till vissa elever som jag vet behöver det: det här kommer vara din sida som du kommer 

få läsa när vi går ut. Så att den eleven har en chans att förbereda det.” (Lärare D) 

 

En annan lärare individanpassar läsundervisningen med anpassat material. Här får 

eleven en lättare version av läsförståelsematerialet, där en vuxen alltid finns med och 

följer upp. 

”Är det både och koncentrationssvårigheter och problem med läsningen är det anpassat material och 

vuxenstöd som fungerar. De får en lättare version av läsförståelsematerialet, de vuxna ställer frågor 
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och följer upp det mer. Man är lite mer noggrann och djupgående för de som har problem med 

läsförståelsen.” (Lärare A) 

 

En-till-en-undervisning med vuxenstöd i läsutvecklingen är något som alla lärare 

beskriver som läsfrämjande för eleven. När eleven tränar att läsa för en vuxen kan den 

vuxne fungera som ett stöd i läsutvecklingsprocessen, genom att uppmärksamma och 

hjälpa eleven. 

”De som har svårt att koncentrera sig under läsningen får vuxenstöd. Då får de sitta tillsammans 

och vuxna får ställa frågor och göra uppföljning på det sättet. Då är man med hela tiden och 

uppmärksammar och frågar. Och ger feedback!” (Lärare A) 

 

”Då fick denna elev läsa för assistenten 20 minuter varje dag. Då hon hade så svårt att sitta still 

blev det sällan 20 hela minuter men det gav verkligen resultat!” (Lärare C) 

 

Genom vuxenstödet finns möjlighet att berömma eleven och ge feedback, något som 

många lärare förespråkar. Att eleven får positiv respons på sina prestationer ska hjälpa 

eleven att ta sig förbi motgångar och se att det går framåt. 

”Men sedan är det mycket berömma, stötta och uppmuntra, hela tiden. Så att de inte tappar fart och 

tycker att det blir för tungt eller för jobbigt.” (Lärare B) 

 

”Oftast så behöver de ha en vuxen där. Nu tänker jag särskilt på en elev, där det krävs att man tar 

eleven åt sidan eller att man sitter mitt emot. Detta för att eleven ska våga prova att läsa, och få 

bekräftelse när den läser.” (Lärare E) 

 

Att eleven kontinuerligt får träna ordbilder tillsammans med en vuxen beskriver någon 

lärare som en framgångsrik metod. Automatiseringen av ordbilderna ska hjälpa eleven 

att komma igång och känna ett visst flyt i läsningen. 

”Ibland kan vi plocka ut i ett eget rum i korta stunder varje dag, träna ordbilder eller läsa korta texter. 

Ordbilder tycker jag fungerar väldigt bra för att få igång och känna att man får lite flyt. För ljudar 

du så är det så svårt att förstå vad man läser, det tar för lång tid. Men har du vissa ord som du kan 

läsa av direkt, där handlar det mycket om att bara träna in. Så den metoden tycker jag har varit 

framgångsrik.” (Lärare E) 

 

Några lärare menar att det även är viktigt att eleven läser hemma, för att få in så mycket 

lästräning som möjligt. Här krävs ett visst stöd från föräldrarna. 

”Även stöd hemma. Föräldrarna ska läsa mycket och ofta både läsläxan och annat. Det finns 

egentligen ingen genväg till att få läsflyt och bli bra på att läsa, utan det är mängden att läsa ofta. 

Det gör vi på skolan men att man gör det hemma också.” (Lärare B) 

 

En annan lärare hävdar, i motsats, att läsinlärningen hör hemma på skolan och att man 

inte kan förvänta sig att eleven ska få hjälp att läsa utanför skolan. 

”Jag hade inte valt att ha läxa. Dels tycker jag att det hör hemma på skolan, det blir olika 

förutsättningar för eleverna vem som får hjälp med läxan och vem som inte får det.” (Lärare D) 
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Läsinlärningen kan vara besvärlig för eleven som har svårt att koncentrera sig. För att 

göra läsinlärningen mindre påfrestande för eleven har lärarna gjort olika anpassningar. 

Några lärare använder sig av korta pass för att underlätta för eleven. 

”Men till dom så har jag försökt att inte ha allt för långa pass och att försöka göra läsandet till 

lustfullt. När de väl har kommit igång med läsningen så har jag inte avbrutit dom.” (Lärare C) 

 

Några lärare belyser vikten av att extra material finns tillgängligt. När eleven behöver 

variation från läsinlärningen ska det finnas annat material att välja bland. Här är det bra 

om även detta material har koppling till läsutveckling. 

”Att man ser till att ha lite material som dom kan gå och hämta, lite variation. Vi har spel som är 

kopplade till magiska kulan. Till exempel korsordspel och andra ordspel. Det finns även många 

böcker som vi byter ut med jämna mellanrum.” (Lärare B) 

 

”Eleverna har även fått använda sig av ipads. Det har varit några väldigt bra läsprogram på 

ipadsen.” (Lärare C) 

 

Ett annat sätt att göra arbetspassen mindre påfrestande för eleven kan vara att variera 

arbetspassen. Någon lärare menar att man ska variera arbetspassen men påpekar att det 

samtidigt är viktigt att inte tappa strukturen. 

”Att man tänker på att variera en lektion. Å ena sidan ska de få sina rutiner. Det ska vara fasta rutiner 

hur det ser ut under dagen och hur en lektion är upplagd. Men att man också i det här kan göra små 

avbrott för hela klassen, att man kanske får röra sig allihop eller kanske har en språklek, eller ser på 

bokstavslandet så att det inte blir för långa och tunga pass.” (Lärare B) 

 

 

Analys – läsfrämjande undervisning för elever med 

koncentrationssvårigheter 

De intervjuade lärarna berättar hur de låter eleverna träna på att både utgå från 

bokstavsljuden och att utgå från helheten, det vill säga vad Pressley (2014) beskriver 

som en balanserad läsinlärningsmetod. Lärarna använder samma metod för alla elever 

och alltså även för de i sårbarhet. Enligt lärarnas beskrivningar tycks det syntetiska 

arbetssättet vara det mest framträdande i läsundervisningen, vilket stämmer med vad 

Skolverket (2015) beskriver som den vanligaste läsinlärningsmetoden. Ur lärarnas 

berättelser går att urskilja att den analytiska metoden inte är lika prioriterad, utan sker 

endast som ett inslag i de flesta av lärarnas undervisning. Något som skulle kunna 

kopplas till Myrbergs (2007) beskrivning av att träning på bokstäver och bokstavsljud är 

den metod som yngre elever i risk för lässvårigheter behöver träna mest på. 

 

Den läsfrämjande undervisningen lärarna beskriver, för elever med 

koncentrationssvårigheter, handlar om olika typer av anpassningar i den ordinarie 

läsundervisningen. Alla lärarna förespråkar en individanpassning, där läsundervisningen 
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ska anpassas på ett sådant sätt att man utgår från den nivå eleven befinner sig på. Denna 

metod skulle kunna minska risken för situationsbundna koncentrationssvårigheter, där 

uppgiften inte stämmer överens med elevens förmåga (jmf Kadesjö, 2008). Här är en 

väsentlig del att ställa rimliga krav på eleven. Någon lärare nämner att kraven inte får 

vara för låga och inte heller för höga för att skapa motivation hos eleven. Ur lärarnas 

berättelser går att dra flera paralleller till de metoder som Reiber och McLaughlin 

(2004) beskriver i sin artikel. Korta arbetsuppgifter, feedback, pauser från materielet ska 

vara vanliga metoder för att hjälpa elever som har svårt att koncentrera sig. 

 

Resultatet visar att en av lärarna lyfter fram upprepande träning av ordbilder som en 

väldigt framgångsrik metod för att stötta eleven i läsutvecklingen. Läraren menar att 

denna träning hjälper eleven att känna igen ordet i texter och därmed underlättar 

läsprocessen. Om man utgår från att denna typ av träning handlar om att eleven 

använder sig av associationer och visualiseringar för att minnas ordbilderna skulle det 

kunna kopplas till arbetsminnet enligt Bradleys (2002) modell. Ett antagande skulle då 

vara att denna typ av ordbildsträning kan sammankopplas med arbetsminnesträning, 

som i forskningsbakgrunden visat sig framgångsrik för att främja både koncentrationen 

och läsförståelsen (Dahlin 2013; Klingberg 2003). 
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5 Diskussion 

Att undersöka hur lärare år 1-2 utformar läsundervisningen för elever med 

koncentrationssvårigheter har utvecklat en större förståelse för hur 

koncentrationssvårigheter kan ta sig uttryck i klassrummet och en ökad kunskap om 

lärares arbete kring koncentrationssvårigheter. Att samtliga av de intervjuade lärarna, 

även de med kort yrkeserfarenhet, har elever med koncentrationssvårigheter i klassen 

visar hur vanligt det är med denna typ av svårigheter i klassrummet och därmed 

understryks hur viktigt och aktuellt detta ämne är. 

 

Studiens resultat och analys visar att den läsfrämjande undervisningen som lärarna 

beskriver, för en elev med koncentrationssvårigheter, främst handlar om olika 

anpassningar i den ordinarie läsundervisningen. Alla lärarna förespråkar en 

individanpassning, där läsundervisningen ska utgå från den nivå eleven befinner sig på. 

Resultaten visar att denna individanpassning inte sker genom individanpassade 

läsinlärningsmetoder utan snarare genom anpassningar i form utav extra hjälpmedel 

eller stödresurser inom den fastställda läsundervisningen. Det blir tydligt att lärarna 

följer de anpassningar som benämns i Skollagen (2010:800) där eleven ska ges stöd i 

form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen. Ur lärarnas berättelser 

framkommer att de arbetar på ett förutbestämt sätt med läsutveckling, där 

läsinlärningsmetoden är densamma för alla. Jag är dock inte övertygad om att detta är 

den bästa vägen att gå för att främja elevernas läsutveckling. Att fundera över är om det 

vore mer effektivt att ta utgångspunkt i variationen snarare än i metoden. Å ena sidan 

förstår jag att det förefaller naturligt att använda samma metod för alla i klassen och 

sedan göra individanpassningar utifrån denna metod. Jag tänker att det är svårt att på 

förhand veta om metoden inte lämpar sig för vissa elever. Å andra sidan är det svårt att 

hävda att det finns ett sätt som är rätt för alla och jag tänker att en riktig 

individanpassning skulle innebära att man istället tar utgångspunkt i elevens 

förkunskaper och intresse när man bestämmer vilken läsinlärningsmetod som skall 

användas. Ett sådant arbetssätt skulle dock innebära en extra arbetsbelastning för 

läraren, något jag förstår att många lärare vill undvika. Myrberg (2007) skrev i sin 

artikel att de lärare som lyckas ge eleverna en god läs- och skrivförmåga är de som kan 

uppmärksamma elevernas olika inlärningsstrategier och stötta de elever som valt mindre 

gynnsamma strategier. För att uppmärksamma elevernas inlärningsstrategier bör läraren 

lägga fokus på lässvårigheterna och vad de grundas i. I denna studie föreföll fokus 

snarare hamna på koncentrationssvårigheterna än lässvårigheterna, något jag tror kan 

bero på att lärarna uppfattat koncentrationssvårigheterna som det centrala och därför 

riktat in sina berättelser kring dessa. Kanske beror detta på hur dialogen fortlöpt mellan 

mig och lärarna i de kvalitativa intervjuerna. 

 

 

I studiens forskningsbakgrund lyftes begreppet motivation som en viktig grund för att 
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främja läsutveckling såväl som koncentrationsförmåga (Reiber & McLaughlin 2004; 

Ericsson 2006; Myrberg 2007; Skolverket 2015). Intressant är att lärarnas 

motivationsarbete inte fick en mer framträdande roll i studiens resultat. Trots att flera av 

de intervjuade lärarna pratade i termer som kan kopplas till motivation och intresse hos 

eleverna, var det nästan ingen som direkt talade om motivationsarbete. Det var endast 

en av lärarna som uttryckligen nämnde begreppet motivation, vilket skulle kunna 

signalera ett medvetet arbete att explicit förtydliga vikten av motivation. Samtidigt vill 

jag tydliggöra att detta inte betyder att de andra lärarna är obekanta med begreppet eller 

att de inte medvetet arbetar med motivationen. Motivationsarbetet skulle snarare kunna 

vara ett förgivettagande som implicit genomsyrar dessa lärares arbete. 

 

Förutom motivationsarbete visar även resultatet att minnesträning är en metod som 

implicit tycks genomsyra de intervjuade lärarnas läsutvecklande arbete, i form av 

ordbildsträning. Trots detta är det ingen av de intervjuade lärarna som pratar specifikt 

om minnesträning. I analysen drog jag vid ett tillfälle paralleller till 

arbetsminnesträning, i det fall där eleven fick en mer intensiv och kontinuerlig träning 

av ordbilderna. Arbetsminnesträningen är en metod som i forskningsbakgrunden visat 

sig väldigt gynnsam för elever med koncentrationssvårigheter och därför tänker jag att 

denna typ av träning bör vara en viktig del i lärarnas arbete med koncentrationssvaga 

elever. Det är därför intressant att denna metod inte visat sig vanligare att arbeta med i 

klassrummet. Jag tänker att arbetsminnesträningen är något man ofta gör under en 

koncentrerad period, vilket kan återkopplas till de arbetsminnesstudier som Klingberg 

(2007) och Dahlin (2013) beskriver. Ur en aspekt kan det finnas fördelar med att träna 

arbetsminnet under en koncentrerad period, då jag tänker att det medför att arbetsminnet 

verkligen aktiveras. Men jag finner det även viktigt med en kontinuerlig träning av 

arbetsminnet, för att eleven ska få möjlighet att skapa minnesbilder och hitta strategier. 

Dock behöver inte det ena utesluta det andra utan lärarna kan med fördel arbeta utifrån 

båda aspekter. 

 

Studiens resultat visar att den mest förespråkade metoden är individuellt vuxenstöd, i 

läsundervisningen såväl som i det generella arbetet med koncentrationssvaga elever. 

Alla de intervjuade lärarna förespråkar detta arbetssätt och det har även koppling till 

flera olika forskningsresultat (Blatchford 2005, Fredriksson, Olofsson och Taube 2015, 

Reiber och McLaughing 2004). Detta arbetssätt kan direkt kopplas till den scaffolding-

process som lyfts fram i den sociokognitiva teorin. Processens stöd moment-för-

moment beskrivs som viktigt för att eleven ska hålla sig motiverad och fokuserad 

(Blatchford 2005). I min studie har denna typ av stöd kommit till uttryck på olika sätt. I 

majoriteten av fallen handlar det om resurser i form av extra personal från fritids, men 

även vuxenstöd utan hjälp av extra personal har framkommit. I det sistnämnda fallet har 

vuxenstödet skett genom att klassläraren haft extra uppsikt över eleven, varit i närheten 

och gett tydlig återkoppling och feedback. Det blir tydligt att läraren har ledarrollen och 



31 
 

att dennes insatser och tankar kring arbetet med eleven är avgörande för elevens 

läsutveckling. 

Slutsatsen av studien är att lärarens stöd är avgörande för att elever med 

koncentrationssvårigheter och lässvårigheter ska utvecklas till goda läsare. Resultatet 

visar vikten av att läraren ska vara lyhörd och läsa av sina elever för att kunna skapa en 

god och individanpassad läsundervisning. Elever med koncentrationssvårigheter 

behöver extra stöttning, något som även beskrivs i styrdokumenten, och det är därmed 

viktigt att läraren har förståelse för svårigheterna och genom goda kunskaper kan skapa 

läsutvecklande undervisningsmetoder för dessa elever.  

 

 Fortsatta studier 

I de kvalitativa intervjuerna, såväl som i forskningsöversikten, framgår det individuella 

vuxenstödet som den mest läsutvecklande metoden för elever med 

koncentrationssvårigheter. Men då det empiriska materialet endast tar utgångspunkt i 

lärarnas egna berättelser kan studien inte svara för i vilken utsträckning detta sker i 

praktiken. Det är möjligt att lärarnas berättelser inte helt överensstämmer med deras 

praktiska undervisning. Jag tänker att tillgången till vuxenstöd i många fall kan 

begränsas på grund av otillräckliga resurser eller andra prioriteringar. En intressant 

fortsatt undersökning hade därför varit att genom andra undersökningsmetoder granska i 

vilken utsträckning individuellt vuxenstöd ges till odiagnostiserade elever med 

koncentrationssvårigheter i ett vanligt klassrum. Här kan observationer vara en lämplig 

undersökningsmetod. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Bakgrundsfråga 

* Hur länge har du arbetat som lärare i de lägre skolåren? 

 

Huvudfrågor 

* Kan du berätta hur du arbetar med barns tidiga läsning? 

* Alla elever har olika behov, har du erfarenheter av elever med 

koncentrationssvårigheter? 

* Hur tar koncentrationssvårigheter sig uttryck i olika läsaktiviteter? 

* Vilka svårigheter och möjligheter har du upptäckt i läsundervisningen i relation till 

koncentrationssvårigheter? 

 

Avslutande fråga 

* Är det något mer du har kommit på som du skulle vilja lägga till, något du har 

funderat över? 


