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Abstract 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur grundskolelärare definierar 
koncentrationssvårigheter och hur de ser på elever i koncentrationssvårigheter. Vi vill 
även undersöka hur lärare arbetar med denna elevgrupp ute på skolorna utifrån de 
hinder och möjligheter som finns. De frågeställningar vi utgår ifrån är följande, ur ett 
lärarperspektiv: Hur uppfattas koncentrationssvårigheter? Hur arbetar lärare med dessa 
elever i skolverksamheten? Vilka faktorer påverkar lärarnas arbetssätt? Hur påverkar 
elever i koncentrationssvårigheter sina klasskamraters inlärning? Hur skapar man bra 
förutsättningar för inlärning hos dessa elever? 
 
Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod, närmare bestämt en 
enkätundersökning, för att få ett stort undersökningsunderlag. Enkäten bestod av såväl 
öppna som fasta svarsalternativ. I studien ingår 108 lärare som arbetar i grundskolans 
tidigare år på 17 olika skolor. 
 
Den generella uppfattningen är att det finns många egenskaper som kännetecknar elever 
i koncentrationssvårigheter. Orsakerna till svårigheterna går att finna i arv, miljö och 
situation. Elever i koncentrationssvårigheter påverkar sina klasskamrater. Om denna 
påverkan är negativ eller positiv råder det dock delade meningar om. Lärarnas arbetssätt 
varierar utifrån synsätt och resurstillgång.  
 
Sökord: koncentrationssvårigheter, pedagogiskt bemötande, påverkan, synsätt 
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1. Inledning  
 
Skolan som institution har i många år både kritiserats och dessutom fått ett allt större 
ansvar. Detta ansvar innebär att lärare skall kunna ge alla elever en meningsfull och 
utvecklande undervisning oavsett vilket beteendemönster elever har eller hur de färgats 
av tidigare livserfarenhet (Britta Liljegren, 2000).  
 
I Lpo 94 och styrdokument framgår tydligt att skolan har ansvar för att varje enskild 
individ skall under sin skolgång ha största möjligheter till utveckling.  
 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling…Skolan har ett särskilt ansvar för de 
elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.” (Lpo 94 s.6) 

 
Som synes ger läroplanen ingen tydlig definition av elever i svårigheter. Kenneth 
Eklindh menar att man kan dock tolka detta som att läroplanen menar att elever i 
svårigheter, är de elever som av olika anledningar har svårt att uppfylla de krav som i 
förväg är fastslagna (Eklindh,1989).  
 
I ett flertal undersökningar gällande Sveriges skolelever har det, oavsett vilken metod 
eller vilka som legat bakom studien konstaterats att 10 – 20% av eleverna är i 
svårigheter. De barn som räknas till denna elevgrupp har vitt skilda svårigheter som  
utgörs av allt från matematiksvårigheter till utåtagerande barn i skolan. Den 
gemensamma faktorn för dessa är att de har tydliga svårigheter och inte klarar av sin 
skolgång utifrån de krav som omgivningen ställer (Birgitta Sahlin, 1997). 
 
Tidigare forskning har visat att skolans personal har svårigheter med att leva upp till 
styrdokumentens krav om att möta och undervisa alla elever utifrån deras olika 
individuella förutsättningar. När lärare känner att de inte kan leva upp till skolans krav 
kan svårigheter uppstå. Liljegren (2000) menar att synen ofta är att en elev i svårigheter 
uppfattas som elev med svårigheter. 
 
Michael Uljens (1997) menar att synen på lärande och vilka metoder läraren väljer att 
använda sig av undervisningen kommer att spegla vilket bemötande eleverna får. Även 
faktorer som kön påverkar hur man ser på elever (Eva Gannerud, 2001).  I sin 
avhandling hävdar Maj Arvidsson (1995) att faktorer som huruvida lärare är beredd att 
/skulle vilja förändra sitt arbetssätt har betydelse för hur vederbörande handskas med 
elever i svårigheter. Vi anser att man måste belysa möjligheter och hinder som påverkar 
pedagogens val av arbetsmetoder och undervisning.  
 
Vi menar även att lärarens syn på koncentrationssvårigheter och elever med dessa 
påverkar hur man bemöter eleverna och hur man anpassar sin undervisning för att de på 
bästa sätt ska tas in och befästa kunskap. Det är enligt Eva Johannessen (1997) det man 
som lärare ser och tolkar styr sedan vilka möjligheter de tror är möjliga att uppnå hos 
varje enskild elev. 
 
Begreppet elever i svårigheter är ett samlingsnamn för ett vitt antal svårigheter som 
innefattar allt från socioemotionella svårigheter till dyslexi. Vi har i denna studie valt att 
fokusera på endast elever i koncentrationssvårigheter.  
 



2. Syfte och frågeställningar 
 
I nästan alla klasser finns det elever som av en eller annan anledning har svårt att 
koncentrera sig under sin skoldag. Under vår utbildning har vi själva stött på detta 
fenomen och upplevt att det är vanligt förekommande.  
 
Dagens undervisning skall vara individanpassad och ge varje enskild elev bästa möjliga 
förutsättningar för inlärning. Syftet med vår studie är att undersöka vilken syn 
grundskolelärare har på elever i koncentrationssvårigheter. En annan aspekt vi vill 
problematisera är hur lärare arbetar med denna elevgrupp ute på skolorna utifrån de 
hinder och möjligheter som finns.  
 
De frågeställningar vi utgår ifrån i denna undersökning är följande, ur ett 
lärarperspektiv: 
 

-     Hur uppfattas koncentrationssvårigheter? 
-     Hur arbetar lärare med dessa elever i skolverksamheten och varför? 
-     Vilka faktorer påverkar lärares val av arbetsmetod? 
-     Hur påverkar elever med koncentrationssvårigheter sina klasskamraters        
       inlärning? 

 

 
3. Teoretiska utgångspunkter 

 
För att kunna genomföra denna studie 
krävs att vi är väl insatta i hur man 
definierar koncentrationssvårigheter och 
vilka olika förklaringsmodeller och 
synsätt som är etablerade. De forskare vi 
utgått ifrån är i första hand Björn 
Kadesjö (2001) och Ingegerd Ericsson 
(2003). 

 

  
3.1 Definition av begreppet koncentrationssvårigheter 
 



Benämningen koncentrationssvårigheter förekommer ofta inom skolans värld. Eftersom 
uttrycket är ett vitt begrepp och används i många olika sammanhang i och utanför 
skolan anser vi att man måste rama in och definiera begreppet för att kunna förstå hur 
det påverkar elevers inlärning (Ericsson, 2003). Som exempel på detta skriver 
Ericssson: 
 

”Koncentrationssvårigheter är i allmänhet det ord lärare, föräldrar och barn, ungdomar och 
vuxna själva väljer när de ska beskriva sina svårigheter med att rikta in och kvarhålla 
uppmärksamheten” (Ingegerd Ericsson, 2003, s.67) 

 
Det förekommer många olika definitioner av koncentrationssvårigheter. Den definition 
som ligger till grund för flertalet studier som vi stött på under förarbetet till denna studie 
är hämtade ur barnläkare Björn Kadesjös bok Barn med koncentrationssvårigheter. Det 
finns enligt Kadesjö(2001) olika typer av koncentrationssvårigheter. Han skiljer på 
primära, sekundära och situationsbundna koncentrationssvårigheter. De primära 
svårigheterna har både psykologiska och biologiska orsaker. Sekundära 
koncentrationssvårigheter kan vara en följd av eller en reaktion på förhållanden i  
barnets uppväxt. De primära koncentrationssvårigheterna är ärftligt betingade brister i 
hjärnan när det gäller förmågan att koncentrera sig. Det finns även olika kombinationer 
av dessa två orsaksfaktorer. 
 

3.1.1 Primära -Varaktiga koncentrationssvårigheter  
 
De primära koncentrationssvårigheterna innebär att man har svårt att rikta sin 
uppmärksamhet på en uppgift till dess att den är slutförd. För elever i primära 
koncentrationssvårigheter tillhör dessa svårigheter vardagslivet och kan visa sig i allt 
från att inte klara av att genomföra en skoluppgift till att inte orka bibehålla fokus på ett 
tv program. Här kan man inte härleda koncentrationssvårigheterna till en specifik 
situation eller uppgift, inte heller miljön kan ses som direkt påverkande utan 
koncentrationssvårigheterna följer dessa elever i alla deras handlingar både i och utanför 
skolan (Ericsson, 2003). 
 
Typiska problem hos elever med primära koncentrationssvårigheter är enligt Ericsson, 
(2003):                   

-     uppmärksamhetsstörningar 
-     impulsivitet 
-     svårigheter att följa instruktioner och regler 
-     svårigheter att hitta aktivitetsnivå  

 
3.1.1.1 Uppmärksamhetsstörningar 
 
Elever som har uppmärksamhetsstörningar kan inte bibehålla fokus på en och samma 
uppgift utan uppmärksamheten flyttas ofta mellan olika aktiviteter och de behöver 
ständigt hjälp med att ledas in på rätt väg igen. De kan inte filtrera bort andra 
stimulanter runt omkring utan koncentrationen flackar mellan  det eleven uppfattar 
utöver uppgiften. Den funktion i hjärnan som har till uppgift att filtrera bort oviktig 
information fungerar dåligt. Dessa elever översköljs ständigt av nya stimulanter och 
deras inlärning fungerar bäst om de får dra sig undan till tysta platser där de kan arbeta 
enskilt för att kunna fokusera på sitt arbete utan att utsättas för allt för många intryck på 
samma gång (Ericsson, 2003). 
 



3.1.1.2 Impulsivitet 
 
Typiskt för elever i primära koncentrationssvårigheter är deras plötsliga och 
ogenomtänkta handlingar. För att orka vänta måste eleverna kunna föreställa sig/veta 
vad som kommer att ske den närmaste tiden. Om denna föreställningsförmåga inte 
fungerar så kan de inte föreställa sig vad som kommer att hända och därmed heller inte 
anpassa sig efter situationen. (Ericsson, 2003). Många av dessa elever har även en 
kognitiv impulsivitet som medför att de inte kan reflektera över den information som 
behövs för att lösa en uppgift och inte heller planera för hur de ska använda denna 
information. Detta ger ofta ogenomtänkta lösningar på olika problem de ställs inför 
(Ericsson, 2003). 
 
3.1.1.3 Svårigheter att följa instruktioner och regler 
 
Problem med att följa instruktioner och regler ligger nära problem både med 
impulsivitet och uppmärksamhet. Elever som har dessa svårigheter har svårt att uppfatta 
instruktioner och sedan följa dem (Ericsson, 2003).   
3.1.1.4 Svårigheter att hitta aktivitetsnivå 
 
Elever i koncentrationssvårigheter uppfattas ofta om överaktiva. Detta beror på att de 
inte har förmåga att anpassa sig till situationen och sätta sig in i det faktiska 
sammanhanget (Ericsson, 2003).  
 
3.1.2 Sekundära - Koncentrationssvårigheter som reaktion på en påfrestande 
uppväxtmiljö  
 
Sekundära koncentrationssvårigheter påverkas av elevens närmiljö och är oftast 
tillfälliga. De påtryckningar som eleven utsätts för är ibland så stora att de kan framkalla 
koncentrationssvårigheter även hos elever som inte har någon primär 
koncentrationssvårighet. Elevers förmåga att koncentrera sig, sett ur ett lärarperspektiv 
handlar ofta om att anpassa sig till  olika uppgifter och situationer något som för vissa 
elever ibland kan vara för svårt (Ericsson, 2003). 
 
Varje gång en elev ställs inför en inlärningssituation krävs det för ett lyckat resultat att 
eleven kan fokusera helt på situationen. Om elevens tankar redan upptas av annat såsom 
en uppslitande konflikt mellan föräldrarna eller ett tidigare upplevt trauma kan eleven 
inte helt ägna sig åt uppgiften utan tappar ständigt koncentrationen (Kadesjö, 2001). 
 

En annan viktig aspekt i fråga om 
koncentration är elevens vilja och 
motivation att koncentrera sig på en 
uppgift. Detta kan förklara varför elever 
kan sitta flera timmar koncentrerat 



framför TV-n men bara fokusera på en 
skouppgift i några minuter (Ericsson, 
2003).  
 
3.1.3 Situationsbundna koncentrationssvårigheter  
 
Elever i situationsbundna koncentrationssvårigheter tappar koncentrationen inför en viss 
typ av uppgifter eller under en viss typ av förhållanden. Eleven kan enligt Kadesjö 
(2001) uppleva att uppgiften är för abstrakt och den inte går att relatera till sina egna 
erfarenheter. Vidare anser Barbro Friling och Birgitta Händén (2001) att om eleven 
upplever uppgiften den ställts inför som allt för svår kan följaktligen detta leda till att 
eleven snabbt tappar motivationen för att anstränga sig, och har därmed svårt att 
bibehålla koncentrationen. 
 
3.1.4 Vårt ställningstagande gällande definition av koncentrationssvårigheter 
 
Det finns många olika sätt att definiera koncentrationssvårigheter (Ericsson, 2003). Vi 
har i denna studie utgått från Björn Kadesjö (2001) som i första hand skiljer på primära, 
sekundära och situationsbundna koncentrationssvårigheter. Vi anser att det inte finns en 
definition som kan innefatta alla elever, utan att olika definitioner stämmer in på olika 
elever.  
 
 
3.2 Vilka synsätt finns på koncentrationssvårigheter  
 
Koncentrationssvårigheter och dess orsak är mycket omdebatterat av såväl pedagoger 
som medicinare. Vissa menar att orsaken är biologiskt betingad medan andra hävdar att 
det inte är en fysisk defekt på hjärnan utan att orsakerna snarare är psykologiskt 
betingade (Kadesjö, 2001).  
 

3.2.1 BIOLOGISKA  
 
Med det biologiska synsättet på koncentrationssvårigheter, som framförallt förespråkas 
av Kadesjö, anses det att barnets svårigheter är medfödda eller har uppkommit på grund 
av brister i hjärnan. Dessa koncentrationssvårigheter visar sig tidigt i barnets uppväxt 
och i de flesta situationer de ställs inför (Kadesjö, 2001). 
 

3.2.2 PSYKOLOGISKA 
 
Har man det psykologiska synsättet i fråga om de bakomliggande orsakerna till 
koncentrationssvårigheter menar man att det finns många olika påverkande faktorer. 
Som exempel kan nämnas elevens uppväxtmiljö, den livssituation eleven befinner sig i 
eller om elevens relation till lärare och/eller föräldrar inte är tillfredsställande (Kadesjö, 
2001).  



 
Erik H Erikson (1999) menar att psykiska problem hos individen i stor grad påverkas av 
miljön, då särskilt i tidig barndom. Vidare anser Erikson att alla människor föds med 
stora utvecklingsmöjligheter som varierar från individ till individ beroende på hur 
miljön omkring individen ser ut. 
 
Margaret S Mahler beskriver tillsammans med Fred Pine och Anni Bergman (1990) 
objektsrelationsteorin. De menar att orsaken till barns störningar, såsom 
koncentrationssvårigheter, har sin förklaring i att relationen med modern inte utvecklats 
på ett tillfredsställande sätt under barnets tre första levnadsår. 
 
Poul Nissen (1979) talar om grundläggande mänskliga psykologiska behov. Han menar 
att människan måste få de grundläggande behoven; trygghetsbehov, sociala behov och 
personliga behov uppfyllda för att utvecklas till en harmonisk människa. Om elever 
hamnar i svårigheter i skolan, inte vill lära sig något, är okoncentrerade och så vidare är 
orsaken enligt denna teori alltid densamma: Otillfredsställda grundläggande behov. 
 
Terje Ogden (1991) redogör i sin bok om specialpedagogik för stämplingsteorin. Denna 
sociologiska teori menar att individen stämplas som avvikare genom att bryta mot de 
sociala beteendenormer som råder. I skolan kan detta tas i uttryck genom en diagnos så 
som dyslektiker eller en elev i koncentrationssvårigheter. Etiketter av denna typ bär ofta 
med sig förutfattade meningar och leder lätt till negativa förväntningar som uppfylls, s k 
självuppfyllande profetior. 
 
3.2.3 Vårt ställningstagande 
 
Vi anser att orsaken till att elever har/får koncentrationssvårigheter kan vara såväl 
biologiskt som psykologiskt betingat. Eftersom varje elev är unik anser vi att även 
orsakerna till svårigheterna är varierande. Orsakerna kan vara såväl biologiska som 
psykologiska.  
 
 
 
3.3 Vår definition av koncentrationssvårigheter 
 
När vi i denna studie gör benämningen elever i koncentrationssvårigheter, talar vi om en 
elevgrupp med många olikheter. Den gemensamma faktorn som sammanbinder denna 
elevgrupp är just deras svårigheter att koncentrera sig. Vi är av den meningen att alla 
dessa elever har stora möjligheter att utvecklas oavsett om det är biologiska eller 
psykologiska faktorer som ligger till grund för deras svårigheter. Alla elever i 
koncentrationssvårigheter är unika vilket gör det svårt för oss att utesluta eller framhäva 
en specifik förklaringsmodell eller ett synsätt. Vi anser även att man inte kan fokusera 
på enbart en definition utan att man som lärare måste se ur ett vitt perspektiv som kan 
innefatta såväl primära, sekundära som situationsbundna koncentrationssvårigheter. I 
vår studie förekommer elever med olika grad av koncentrationssvårigheter.  
 

 
3.4 Att vara elev i grundskolan 

 
Alla elever i grundskolan kommer någon gång under sin skoltid att känna motgång och 
misslyckande. Detta är naturligt. För elever i koncentrationssvårigheter som ständigt  



upplever känslor av detta slag, får misslyckandena en helt annan innebörd. Att ständigt 
känna sig misslyckad och att man inte duger, får som konsekvens att man inte kan 
hantera misslyckande utan förstorar upp situationen till en helt ny dimension. Eleverna 
känner sig odugliga och självförtroendet sänks ytterligare. Just detta, ett allt mer 
sviktande självförtroende, menar Kadesjö (2001) är det allvarligaste problemet för 
elever i koncentrationssvårigheter sett ur ett långsiktigt perspektiv.  
 
Elever i koncentrationssvårigheter har svårt att se framåt och få en helhetssyn över sitt 
arbete. De upplever att de inte har någon kontroll över situationen de befinner sig i och 
förstår inte varför de misslyckas. De kan inte se vad i deras handling som ledde till 
deras upplevda misslyckande, vilket får till följd att eleven känner sig utsatt (Kadesjö, 
2001).   
 
Desto äldre eleverna blir desto mer medvetna blir de om att de inte kan leva upp till de 
krav som omgivningen ställer på dem. Det finns inte längre lika stor tolerans för 
beteende som strider mot skolans normer (Kadesjö, 2001). 
 
Om eleven ständigt upplever misslyckanden kommer motivationen med tiden att 
trappas ned och ersättas av likgiltighet. Eleven lägger istället fokus på att finna 
strategier som gör det möjligt för dem att undvika situationer där misslyckanden ofta 
blir synliga (Kadesjö 2001).  
 
3.4.1 Pedagogiskt bemötande 
 
Uljens (1997) menar att den didaktisk-metodiska handlingskompetensen påverkar hur 
man som lärare bemöter elever. Denna kompetens utvecklas genom de framsteg och 
misslyckanden lärare gör i sitt arbete i skolverksamheten. Desto mer yrkeserfarenhet en 
lärare har desto mer utvecklad är handlingskompetensen. När man strävar efter att förstå 
varför en lärare arbetar på ett visst sätt finns det enligt Gannerud (2001) en rad olika 
bakgrundsfaktorer man måste ta hänsyn till som till exempel kön och yrkeserfarenhet.  
 

 
 
” Om man strävar efter att förstå lärare och deras arbete är det viktigt att ta hänsyn både till 
personliga livshistorier och professionella erfarenheter. Bakgrundsfaktorer som ålder, köns- 
och klasstillhörighet blir betydelsefulla, liksom erfarenheter i yrkeslivet och i den personliga 
livshistorien.” (Gannerud, 2001, s. 24) 

 
Gannerud (2001) anser vidare att kön och genus har betydelse för lärare i kontakt med 
elever. Några skillnader som nämns är den personliga kontakten och auktoritet. Hon 
menar vidare att många kvinnliga lärare har höga och ofta orealistiska förväntningar på 
sin yrkesinsats vilket får till följd att de känner otillräcklighet och skuld.  
  
Ingrid Marklund (2000) skriver att skolans storlek kan ha betydelse för undervisning. I 
boken Skolan mitt i byn debatteras att den lilla skolenheten, med mindre 
undervisningsgrupper får till följd att eleverna upplever trygghet och får mer 
individanpassad undervisning. Skolverkets studie Stora och små grundskolor i ett 
likvärdighets- och regionalperspektiv som genomfördes 1996 visar att lärare på 
byskolor tillhör mindre arbetsgrupper där alla får mycket hjälp. När det gäller skolans 
sociala miljö finns det inga större skillnader i byskolor i jämförelse med övriga skolor 
men det har konstaterats att byskolorna har större förutsättningar för att skapa trygghet 



och undvika anonymitet (Marklund, 2000). Vidare konstateras att små skolor möjliggör 
en personlig relation mellan lärare och elever (Skolverket, 1996). 
 
Det finns en rad olika faktorer som begränsar en lärares handlingar, medvetet eller 
omedvetet, och resultat av dessa handlingar. Sådana faktorer kan vara kursplanedirektiv, 
tidslig, rumslig och social indelning, det vill säga lektionernas längd utformning av 
skolbyggnader och klasstorlek. Dessa faktorer styr till stor del vilka begränsningar och 
möjligheter som lärare har att ta hänsyn till (Christina Gustafsson & Staffan Selander, 
1994). 
  
Lärares grundläggande värderingar och syn på mänskligheten påverkar deras sätt att 
bemöta sina elever. Dessa åsikter blir särskilt tydliga i mötet med elever i svårigheter. 
Liljegren (2000) påvisar därför vikten av att skolans pedagoger får kontinuerlig 
fortbildning och medvetandegörs om vilka värderingar som råder på deras skola.  
 
De kriterier som enligt Liljegren (2000) är viktiga för en fungerande och utvecklande 
skolverksamhet är:  
 

-      ”att förstå det individuella skolbarnets utveckling och inlärning i sitt psykologiska och  
       sociala sammanhang, varmed framför allt menas familj och skola, 
 
- att få uppslag till förändring och praktisk handling vid problem, 
   
-      att skapa referensram för vidareutveckling av skolans psykosociala arbetsmiljö, så att  

både elever och personal får goda möjligheter till personlig utveckling och inlärning ”    
(Liljegren s. 14) 

 
3.4.1.1 Beröm och kritik 
 
Elever som ofta möter motgångar behöver mer än andra påminnas om att de duger och 
uppskattas trots sina brister. Som lärare kan detta vara svårt eftersom det innebär att  
uppmuntra elever som ständigt gör dig besviken. Det är förståeligt att man som lärare 
känner besvikelse och irritation i samband med vissa elever men man bör vara 
medveten om hur dessa reaktioner påverkar relationen till eleven och dess självkänsla 
(Kadesjö, 2001).   
 
En viktig aspekt för att lyckas med beröm och uppmuntran i stället för tjat och kritik är 
att ha förståelsen för eleven och dess svårigheter. Det är viktigt att de krav som ställs på 
eleven är rimliga och uppnåeliga. Målen får inte heller vara för långsiktiga då dessa 
elever har svårt att få en överblick över sitt arbete och ta sig an arbetsuppgifter som 
känns för avancerade. Arbetsuppgifterna måste i stället anpassas till elevens 
kunskapsnivå så att de har möjlighet att lyckas. Elever i koncentrationssvårigheter  
behöver även ständig feedback och uppmuntran för att kunna bibehålla fokus på 
uppgiften. Istället för att kritisera eleven bör man som lärare ge förslag på andra 
tillvägagångssätt (Kadesjö, 2001). 
 
För att eleven ska uppleva beröm som meningsfullt måste eleven kunna se sambandet 
mellan sitt agerande och lärarens uppmuntran. Det är därför viktigt att man som lärare 
berömmer sina elever direkt så att de tydligt ser kopplingen. Elever i 
koncentrationssvårigheter kan även behöva beröm för saken som av läraren kan 
uppfattas som självklara, men som för dessa elever är en bedrift (Kadesjö, 2001).   
 



Som lärare bör man reflektera över hur mycket kritik respektive beröm man gett sina 
elever. Väger dessa två aspekter jämt han man kommit en god bit på väg för att eleverna 
ska känna sig förstådda och uppskattade (Kadesjö, 2001).   
 
3.4.1.2 Struktur 
 
Elever i koncentrationssvårigheter behöver känna struktur i sin vardag och de behöver 
få hjälp med att organisera sitt arbete. Genom att skapa struktur och rutiner så hjälper 
man eleven genom att göra skoldagen mer förutsägbar. Som lärare kan man uppleva att 
undervisningen i och med detta blir för enformig och saknar utrymme för spontanitet. 
Men för elever i koncentrationssvårigheter är struktur och rutin en förutsättning för 
inlärning. Det är lärarens uppgift att skapa detta, främst gällande vardagliga 
nyckelsituationer (Kadesjö, 2001).   
 
3.4.1.3 Miljö 
 
Att skapa gemenskap och trygghet i elevgruppen är en grundläggande förutsättning för 
en god inlärning. Varje elevs möjlighet till inlärning påverkas enligt Lena Rask och Ulla 
Wennbo (1983) av miljön och det klimat som råder i gruppen. För att lyckas måste man 
känna sig trygg och accepterad.  
 
I ett klassrum utsätts elever för en mängd olika intryck. För elever i 
koncentrationssvårigheter kan påfrestningarna bli allt för stora att klara av. 
Konsekvenserna av detta blir att dessa elever både själva störs av, och stör sina 
klasskamrater. Som pedagog kan man känna sig otillräcklig då man upplever att elever i 
koncentrationssvårigheter tar så mycket tid att man inte kan ge övriga elever den hjälp 
de behöver (Kadesjö, 2001). 
 
Placeringen i klassrummet är viktig för elever i koncentrationssvårigheter. Eleven bör 
kunna ha ögonkontakt och ett nära samspel med läraren. Eleven bör dessutom placeras 
på ett sådant sätt att eleven störs av klasskamrater i så liten utsträckning som möjligt 
(Kadesjö, 2001). 
 
På senare tid har det blivit en trend att i skolan låta eleverna sitta tillsammans vid stora 
bord och ha sitt arbetsmaterial i lådor eller hurtsar istället för egna bänkar. I stället för 
att undervisningen bedrivs i ett och samma klassrum har eleverna möjlighet att arbeta i 
andra lokaler beroende på vilka arbetsuppgifter de väljer att arbeta med. Detta är för 
många elever ett bra och varierat arbetssätt men för elever i koncentrationssvårigheter 
kan miljön bli allt för stimmig för att en god inlärning skall vara möjlig (Kadesjö, 
2001). 
 
Det finns även en rad olika situationer utanför klassrummet som påverkar elevers 
inlärning mer än lärare nog reflekterar över. För elever i koncentrationssvårigheter kan 
icke lärarledda, ostrukturerade situationer såsom raster vara svåra miljöer att klara av 
(Kadesjö, 2001). 
 
 3.4.1.4 Arbetssätt 
 
När man som pedagog planerar sin undervisning bör man ha i åtanke att elever i 
koncentrationssvårigheter har svårt att bearbeta material som är allt för abstrakt. 



Skolarbetet bör istället präglas av praktiskt arbete och konkret material. Om det inte 
finns något tydligt samband mellan arbetsuppgiften och elevens kunskaper är risken 
enligt Kadesjö (2001) stor att fokus inte kan bibehållas. 
 
3.5 Pedagogiskt genomförande 
 
Som det framkommit ovan är elever i koncentrationssvårigheter i behov av en 
strukturerad och väl genomtänkt undervisning. De behöver få en trygg och lugn 
arbetsmiljö där de ständigt uppmuntras. Med detta i beaktande vi vill genom denna  
studie undersöka hur lärare arbetar med dessa elever i skolan. 
  
  
4. Metod 
 
Nedan kommer vi att behandla hur vi samlat in vår data, vilka etiska överväganden vi 
gjort, urvalet av informanter, hur insamlingen av data genomförts, bortfallet, 
beskrivning av databearbetning, och den vetenskapliga säkerheten. 
 
 
4.1 BESKRIVNING AV DATAINSAMLINGSMETODER 
 
Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod, närmare bestämt enkäter. Enkäten är 
utformad så att läraren anonymt svarar på såväl öppna frågor som fasta svarsalternativ, 
där lärarna själva får reflektera över och motivera sitt ställningstagande. Detta ger oss 
många varierade svar om hur lärare uppfattar elever i koncentrationssvårigheter och hur 
de hanterar svårigheterna i skolverksamheten. En fördel vi ser med denna metod, är att 
vi får ett större underlag än om vi valt att använda oss av en kvalitativ metod såsom 
intervjuer. Detta genom att vi når ett stort antal informanter på kort tid. 
 

4.1.1 Enkäten 
 
Enkätens inledning bestod av frågor hur lärare ser på elever i koncentrationssvårighet. 
Dessa följdes av frågor rörande om huruvida elever i dessa svårigheter påverkar 
undervisningen och de övriga klassens elever. Enkäten avslutades med att behandla 
vilka metoder som lärare använder sig av för att utveckla dessa elever och i vilken 
utsträckningen det gick att få hjälp från omgivningen, dvs vilka möjligheter och hinder 
finns ute i verksamheten. Enkäten presenteras i sin helhet i Bilaga 1. 

 
Den bakgrundsdata vi är intresserad av att få information om är kön och antal 
yrkesverksamma år. Dessa frågor är väldigt viktig att få en inblick i eftersom kön enligt 
Gannerud (2001) har betydelse för hur man som lärare bemöter elever, vilken kontakt 
man får och vilken auktoritet man har hos eleverna. Ökad yrkeserfarenhet innebär enligt 
Uljens (1997) att handlingskompetensen utvecklas, något som kommer att påverka 
lärarens yrkesutövande.  
 
 
4.2 Etiska överväganden 
 



Vid utformning och behandling av enkäterna har vi utgått från HSFR:s fyra 
grundläggande forskningsprinciper (HSFR 1990). För att förtydliga detta för samtliga 
deltagande lärare har vi med varje enkät bifogat ett försättsblad där vi informerat våra 
informanter om syftet med vår undersökning. Där framgick även att varje enkät 
behandlas med anonymitet och att inga svar i resultatet kommer att kunna härledas till 
specifika personer eller skolor. Informanterna upplystes om att den färdiga rapporten 
kommer att publiceras elektroniskt, vilket gör det möjligt för dem att ta del av resultatet. 
 
 
4.3 Urval av informanter 

    
Undervisningen i skolan kan se väldigt olika ut och det kan bero på olika faktorer som 
exempelvis sociala och historiska (Tomas Englund, 1997). Som exempel på sociala  och 
historiska faktorer kan nämnas traditioner, rutiner, gruppsammansättningar och 
individuella kompetenser. På grund av det kan förekomma olika undervisningsmetoder 
beroende på skola, ville vi nå ut till ett stort antal grundskolor för att täcka in så många 
synsätt som möjligt. Utgångspunkten för urvalet av skolor har varit att vi  velat nå både 
större och mindre skolor för att jämföra om det finns några markanta skillnader mellan 
dessa. I studien ingår 108 lärare som arbetar i grundskolans tidigare år på 17 olika 
skolor. Fem av dessa skolor är byskolor. 

 
 

4.4 GENOMFÖRANDE AV DATAINSAMLING 
 
För att få ett tillförlitligare resultat har vi valt att låta informanterna få några dagar på 
sig att besvara enkäten för att kunna få tid till reflektion.  
 
Enkätinsamlingen gått till på två olika sätt. Vi har i några fall åkt ut till den aktuella 
skolan och personligen hämtat in enkäterna medan andra skola har fått frankerade 
kuvert som de skickat tillbaka enkäterna i. Det har på varje deltagande skola funnits en  
kontaktperson som ansvarat för överlämning av enkäterna. Vilket av de två olika 
insamlingssätten som har använts bestämdes i samråd med kontaktpersonerna.  
 
 
4.5 Bortfall 
 
Vid denna studie lämnades 211 enkäter ut för ifyllnad. Av dessa besvarades endast 108 
stycken. Detta ger ett bortfall på 103 enkäter, det vill säga 48,8% av det totala antalet 
utlämnade enkäter.  
 
 
4.6 BESKRIVNING AV DATABEARBETNING 
 
Vi har sammanställt enkäten fråga för fråga.. När det gäller de frågor som har öppna 
svaralternativ har vi valt att kategoriserat svaren på varje fråga utifrån gemensamma 
nämnare. Genom att göra detta har vi fått en överblick över hur stor del av de 
deltagande lärarna som har liknande åsikter. De frågor som har fasta svarsalternativ har 
vi valt att redovisa statistiskt.   



 
 
4.7 Vetenskaplig säkerhet 
 
Nedan kommer studiens validitet och reliabilitet diskuteras. 
 
4.7.1 Validitet 
 
Lärarna i enkäten fick själva ange vad koncentrationssvårigheter är för dem. Vid 
analysen av svaren framgick det att lärarna definierar elever i koncentrationssvårigheter 
på ett liknande vis som oss. Vid analysen av svaren har vi försökt eftersträva 
objektivitet och god validitet. (Conny Svenning, 2000).  
 
4.7.2 Reliabilitet 
 
Resultatet i vår enkät har en stor reliabilitet eftersom svaren vi fått går i stor 
utsträckning att härleda till tidigare forskning (Svenning, 2000) samt till våra teoretiska 
utgångspunkter.  
 
 
5. Resultat 
 
Resultat är indelat i 3 områden: 1) Lärares uppfattning om elever med 
koncentrationssvårigheter, allmänt och hur de uppfattas som elever, 2) Lärares val av 
arbetssätt relaterat till elever med koncentrationssvårigheter, 3) Bakomliggande faktorer 
som påverkar planering och genomförande av undervisning 
 
 
 
 
5.1 Hur uppfattas koncentrationssvårigheter?  
 
Nedan kommer vi att redovisa för vilka egenskaper lärare anser kännetecknar elever i 
koncentrationssvårigheter och vad som är den bakomliggande orsaken. Vi kommer även 
att visa på hur vanligt lärare upplever att koncentrationssvårigheter är och hur elever i 
dessa svårigheter påverkar sin omgivning.  
 
 
5.1.1 Kännetecken för elever i koncentrationssvårigheter  
 
Vad som kännetecknar elever i koncentrationssvårigheter enligt de deltagande lärarna är  
en rad olika egenskaper. Lärarna fick, utifrån fast alternativ välja vilka egenskaper de 
anser passar in på en elev i koncentrationssvårigheter. Det fanns även möjlighet att ge 
egna förslag. Utfallet redovisas nedan i tabell 1. 
 

Svårt att behålla intresset för uppgiften 92 
Ägnar tiden åt annat än uppgiften 86 
Diagnostiserat problem ex. ADHD 78 
Svårt att sitta stilla 78 
Rastlöshet 72 



Svårt att slutföra uppgifter 70 
Svårt att finna motivation 44 
Ej diagnostiserat problem 40 
Sprallighet 24 
Kontaktsökande 16 
Ej socialt kompetenta  14 
Föredrar enskilt arbete 12 
Ovilja att lära sig nya saker 10 
Stark personlighet 6 
Socialt kompetenta 6 
Svag personlighet 6 
Icke kontaktsökande 6 
Vilja att lära sig nya saker 6 
Lätt för att sitta still 4 
Lätt att finna motivation 2 
Lätt att slutföra uppgifter 2 
Fokuserar på uppgiften 2 
Rofyllda  0 
Lugna 0 
Bibehåller intresset för uppgiften 0 

 
Tabell 1: Antal lärare som kryssat för varje alternativ i fråga om vilka egenskaper de anser kännetecknar elever i 
koncentrationssvårigheter. Varje lärare kunde ande flera egenskaper. 
 
I princip alla lärare har valt att ange flera olika egenskaper för att beskriva vad de anser 
att koncentrationssvårigheter är. De alternativ som en dominerande del av de deltagande 
lärarna förknippar med koncentrationssvårigheter är att eleven har svårt att behålla 
intresset och ägnar tiden åt annat än uppgiften. De har även svårt att slutföra de 
uppgifter de påbörjar. Att elever i koncentrationssvårigheter dessutom har svårt att sitta 
stilla och upplevs som rastlösa uppger en övervägande majoritet av informanterna. 
Vidare associerar flertalet av lärarna koncentrationssvårigheter till diagnostiserade 
problem som till exempel ADHD. Ingen av lärarna upplever elever i 
koncentrationssvårigheter som rofyllda och lugna elever som kan bibehålla intresset för 
den uppgift de ställs inför.  
Cirka en femtedel av lärarna har även valt att komplettera med egna förslag på 
egenskaper för elever i koncentrationssvårigheter. De förslag lärarna anger är att dessa 
elever ”drömmer sig bort”, ”är utåtagerande”, ”har svårt att sålla bort alla intryck”, ”har 
svårt att lyssna och förstå” och ”är undvikande”.  
 
5.1.2 Orsaker till koncentrationssvårigheter 
 
Hur vida koncentrationssvårigheter beror på miljö, situation eller om det är biologiskt 
betingat råder det delade meningar om bland de tillfrågade lärarna. Att det kan finnas 
olika orsaker är dock många överens om. Hälften av lärarna anser att orsakerna kan vara 
biologiska eller påverkas av situation eller miljö. Det finns många olika saker som 
spelar in. Barn utsätts idag för många olika intryck från omgivningen. Dessa intryck 
kommer från såväl dataspel som tv-program och påverkar barnens vardag, något som 
även nämns av informanterna. Några förslag som nämns är: 
 

” Jag tror att barn idag utsätts för mycket stimuli. TV, tv-spel, datorspel – allt ska ske 
snabbt, ge ett omedelbart resultat i form av belöning (= lustfyllda känslor). Det blir svårt att 
koncentrera sig på en sak som sker i långsammare tempo och som inte omedelbart leder till 
lustfyllda känslor.” (Kvinna, 4 yrkesverksamma år) 

 



” …Många yttre stimuli – tv, musik, dator, mindre spontanlekar = svårare att komma överens 
i lek situationer ” (Kvinna, 33 yrkesverksamma år) 

 
Barn har även olika förutsättningar för hur de kan hantera situationer de ställs inför, 
något som påverkas av såväl arv som hemmiljö. Ett fåtal av lärarna menar att dessa 
förutsättningar påverkar barnens förmåga att kunna koncentrera sig. Detta framkom 
bland annat enligt följande: 
 

” Både arv och miljö. Ärver jag ett lugnt temperament och en positiv livsinställning klarar 
jag en stressig miljö och eventuella svårigheter bättre.”  (Kvinna, 41 yrkesverksamma år) 

 
” Ett barn med diagnos som växer upp i en strukturerad och tillrättalagd miljö kan öva upp 
sin förmåga att koncentrera sig.” (Kvinna, 24 yrkesverksamma år) 

 
En annan syn på koncentrationssvårigheter, som delas av inte fullt en fjärdedel av 
lärarna är att orsakerna till koncentrationssvårigheter är situationsbundna, och att de är 
olika för varje barn. Eftersom varje barn är unikt och ingen situation är den andra lik så 
kan man inte heller säga exakt vad som påverkar. Det beror på barnet och hur de 
upplever den situation de befinner sig i. En av lärarna menar att: 
 

” Jag tror att allt påverkar- finns ingen ”mall” eller ”rätt svar” på vad som är orsaken – 
olika för olika barn.” (Kvinna, 5 yrkesverksamma år) 

 
En orsak som nämns under vår undersökning är den miljö som omger eleverna. Hit 
räknas både miljön på skola och i klassrum såväl som uppväxtmiljön och den nu 
rådande hemmiljön. Nästan en tredjedel av lärarna menar att en stökig och stressig 
hemmiljö gör eleverna splittrade och de får svårt att koncentrera sig då tankarna redan 
finns på annat håll. Även separation eller skilsmässa inom familjen kan vara väldigt 
jobbigt för barn och kan göra det svårt för dem att koncentrera sig på skolarbetet då de 
har andra problem som för dem ligger närmare till hands. Ett citat som förtydligar detta 
är: 
 

”Uppväxtmiljö och situationer kan medföra splittrad tankevärld. Om man är uppfylld av ngt 
annat räcker koncentrationen inte till skolarbete. Då tänker jag i första hand på sociala 
problem, oro för egen och andras situation m.m” (Kvinna, 30 yrkesverksamma år) 
 

5.1.3 Koncentrationssvårigheter ur ett undervisningsperspektiv  
 
De svar som lärarna i vår studie ger gällande koncentrationssvårigheter ur ett 
undervisningsperspektiv går i stora drag att dela in i fyra olika kategorier:  
 

- Påverkar alltid undervisningen negativt  
- Alltid en utgångspunkt för undervisningen  
- Påverkar undervisningen både positivt och negativt 
- En tillgång för undervisningen  
 

 
5.1.3.1  Påverkar alltid undervisningen negativt   
 
Till denna grupp hör mer än två femtedelar av lärarna i denna undersökning. Gruppen 
utgörs av lärare med allt från ett till över trettio års yrkeserfarenhet. Elever i 
koncentrationssvårigheter ses av dessa lärare som ett störande moment när det gäller 



undervisning och en stor påfrestning för deras eget tålamod. Ett exempel på denna åsikt 
är: 
 

” Det är inte en tillgång. Det tär på krafterna att hela tiden ha de som stör på olika sätt. 
Detta går naturligtvis sällan bara ut över de som stör ( att tålamodet tryter) utan även de 
mest arbetsvilliga kan drabbas”  (Kvinna, 6,5 yrkesverksamma år) 

 
Många av lärarna i denna kategori upplever att de andra eleverna i klassen drabbas 
eftersom deras arbetsro förstörs och att mycket av lärarens tid och ork går åt till 
eleverna som saknar koncentration. Dessa lärare anser bland annat att: 

 
” Skapar svårigheter och jag måste tänka särskilt inför den personens arbetssituation, rast, 
fritids osv. utan att de övriga måste anpassa sig för mycket, så att inte de får det de behöver 
och ska få! ” (Kvinna, 5 yrkesverksamma år) 

 
”Jag kan ibland tycka ”synd om” resten av klassen eftersom så mycket av min tid går åt till 
dessa elever.” (Kvinna, 13 yrkesverksamma år) 

 
”En elev som brister i koncentration… är först och främst ett hinder för dem själva men 
såklart är det påfrestande (tålamodet) för mig som lärare och för klasskamraterna”  
(Man,  24 yrkesverksamma år) 

 
5.1.3.2 Alltid en utgångspunkt för undervisningen  
 
Till denna kategori hör ungefär en tredjedel av de tillfrågade lärarna. De menar att 
elever i koncentrationssvårigheter är en utgångspunkt för deras undervisning och några 
elever som de alltid tar hänsyn till i planeringsstadiet. En kvinna påpekar att: 
 

”De är en utgångspunkt för planering eftersom ens planering faller om den inte passar dessa 
elever” (Kvinna, 41 yrkesverksamma år) 

 
Vissa lärare i denna kategori menar vidare att dessa elever får dem att tänka till extra 
mycket och ser elever i koncentrationssvårigheter som en utmaning för deras 
lärarkunskaper. Som exempel nämns: 
 

”Dessa elever är en påfrestning men också en utmaning av mina lärarkunskaper!”  
(Kvinna, 13 yrkesverksamma år) 
 
”Kan vara en tillgång vid planering - man får tänka till lite extra…” 

  (Kvinna, 4 yrkesverksamma år) 
 

 
5.1.3.3 Påverkar undervisningen både positivt och negativt   
 
Denna kategorigrupp av lärare utgörs av mer än hälften av informanterna. De uttrycker i 
sina svar att de ser på sina elever i koncentrationssvårigheter som elever som bidrar till 
både positiva och negativa effekter i undervisningen. De negativa effekterna dessa 
lärare ser är desamma som lärarna som anser att elever i koncentrationssvårigheter alltid 
påverkar undervisningen negativt. Skillnaden mellan dessa två lärargrupper är att denna 
grupp tillägger att elever i koncentrationssvårigheter kan bidra positivt genom struktur 
och tydlighet som främjar hela klassens inlärning. Som något positivt nämns: 
 

”Dessa elever bör vara utgångspunkten när man planerar undervisningen. Det som passar 
dessa är också positivt för de andra”. (Kvinna, 30 yrkesverksamma år) 

 



5.1.3.4 En tillgång för undervisningen   
 
De lärare som tillhör denna grupp består av väldigt få lärare och det de har gemensamt 
är att de alla ser elever i koncentrationssvårigheter som något väldigt positivt. I deras 
svar på denna fråga förekommer det inte något negativt synsätt, utan de ser dessa elever 
som enbart en tillgång för deras undervisning. Dessa lärare anser bland annat att: 
 

Min elev är en tillgång i mycket. Vi jobbar tillsammans för att eleven skall finna ro och sen 
rusa av sig på rasterna. Han är själv medveten om det och vill utvecklas”.  
(Kvinna, 1 yrkesverksamt år) 

 
”Självklart kan eleverna vara en tillgång och bidra med positiva saker trots sina 
svårigheter…” (Kvinna, 6 yrkesverksamma år)  

 
 

5.1.4 Hur vanligt upplever lärare att koncentrationssvårigheter är?  
 
I denna studie ingår det 108 lärare som tillsammans undervisar totalt 2294 elever. När vi 
sammanställt resultatet över hur många elever de 108 lärarna har i sin klass som de 
bedömer vara elever i koncentrationssvårigheter blev det totala antalet elever 286. Detta 
innebär att 12,5% av det totala antalet elever bedöms vara elever i 
koncentrationssvårigheter. Se diagram 1 

 
Diagram 1: Andel elever som av de deltagande lärarna bedöms vara elever i koncentrationssvårigheter  
Om vi utgår från dessa siffror betyder detta att det i genomsnitt finns 2,6 elever i 
koncentrationssvårigheter i varje klass. 
 
5.1.5 Konsekvenser för övriga klasskamrater 
 
Alla lärare som besvarat enkäten är i högsta grad överens om att elever i 
koncentrationssvårigheter påverkar de övriga eleverna i sin klass. Frågan är dock hur 
eleverna påverkas. Är påverkan bara negativ eller finns det även positiv påverkan, och 
hur visar sig denna påverkan i praktiken? 
 
Det finns två olika sätt att se på hur klasskamraterna påverkas. Antingen menar lärarna 
att klasskamraterna påverkas mest negativt men att det även finns positiv påverkan. 
Eller så anser lärarna att påverkan endast är negativ. 
 
5.1.5.1 Både positiv och negativ påverkan 
 
Mer än hälften av de tillfrågade lärarna anser att påverkan till största del är negativ och 
att den visar sig på en rad olika sätt. Många elever i koncentrationssvårigheter är 

87,5%

12,5%



högljudda och har svårt att sitta stilla. De är ständigt uppe och springer, det kan röra sig 
om allt från att vässa pennan, hämta papper eller till att bara planlöst strosa runt i 
klassrummet utan en tanke på vad som egentligen ska göras. Elever i 
koncentrationssvårigheter har svårt att förhålla sig till hur deras handlande påverkar 
övriga klassen och tänker inte på att andra elever kan bli störda. Deras oro smittar av sig 
på de andra eleverna som inte får någon arbetsro och ingen möjlighet att koncentrera sig 
på sitt arbete. Några vanliga uttalanden är: 
 

”Mest negativt eftersom de flesta barn med koncentrationsproblem, har svårt att vara tyst & 
sitta still och andra barn dras in i deras framfart.” (Kvinna, 5 yrkesverksamma år) 
 
”För det mesta är påverkan negativ, eftersom barnen med koncentrationssvårigheter har svårt 
både att förstå och förhålla sig till den som blir störda och inte får den arbetsro de vill ha.”       
(Kvinna, 21 yrkesverksamma år) 
 
”Jag tycker att det finns mest av neg påverkan. De andra tappar orken, blir störda. De som ev. 
skulle kunna jobba en stund till klarar ev. inte det.”  (Kvinna, 20 yrkesverksamma år) 

 
En positiv aspekt som denna lärargrupp ser är att eleverna lär sig att alla människor är 
olika och att man ska respektera och ta hänsyn till varandra, oavsett om olikheter finns. 
Genom att olikheterna synliggörs får eleverna lära sig att ha förståelse för andra 
människor. Exempel på positiva aspekter är: 
 

”Ökad tolerans/förståelse för att alla inte har samma förmåga.” (Kvinna, 4 yrkesverksamma 
år) 

 
”Positivt kan vara att de får träna på att ta hänsyn lära sig att man är – får vara olika.” 
(Kvinna,5 yrkesverksamma år) 

 
En annan positiv påverkan är att man som lärare måste anstränga sig mer vid planering 
och genomförande av undervisning då elever i koncentrationssvårigheter behöver en 
strukturerad undervisning med tydliga och lätta instruktioner. Som lärare måste man 
även anpassa lektionerna så att det inte blir för långa och för många pass i följd som 
kräver stor koncentration av eleverna. Eleverna får även chans att se att det finns olika 
sätt att arbeta, och att olika sätt passar olika människor i olika situationer.  
5.1.5.2 Endast negativ påverkan. 
  
Inte fullt hälften av lärarna finner att elever i koncentrationssvårigheter enbart påverkar 
sina klasskamrater negativt. De menar att elever i koncentrationssvårigheter bland annat 
stör arbetsron i klassrummet och att de tar upp mycket av lärarens tid. Något som uttalas 
är: 
 

”Negativ påverkan. Oron i kroppen sprider sig i gruppen.” (Kvinna, 6 yrkesverksamma år) 
 
”Tyvärr är det negativ påverkan. Övriga elever störs av rörliga, rastlösa elever. Övriga 
elever får även mindre vuxentid eftersom elever med koncentrationssvårigheter tar den, 
behöver den.” (Kvinna, 30 yrkesverksamma år) 

 
5.1.6 Sammanfattning av hur koncentrationssvårigheter uppfattas 
 
Den generella uppfattning om elever i koncentrationssvårigheter, är bland de deltagande 
lärarna, att det finns många olika egenskaper som passar in. De egenskaper som de 
flesta lärare förknippar med koncentrationssvårigheter, är bland annat att dessa elever 



har svårt att behålla intresset för och slutföra den uppgift de ställs inför. Lärarna är 
överens om att inga elever i koncentrationssvårigheter upplevs som lugna och rofyllda. 
 
När det gäller orsaken till elevernas koncentrationssvårigheter råder det delade 
meningar. Hälften av alla lärare svarar att orsakerna kan vara relaterade till såväl arv, 
miljö som situationer. Nästan en tredjedel av informanterna menar att orsaken till 
svårigheterna går att finna i den miljö som omger eleven. Inte fullt en fjärdedel av de 
tillfrågade anser att det är situationerna som eleven ställs inför som är orsaken till 
koncentrationssvårigheter. Endast ett fåtal lärare menar både arv och miljö kan vara 
orsaken till svårigheterna.  
 
Hur de tillfrågade lärarna ser på elever i koncentrationssvårigheter kan delas in i fyra 
olika synsätt. Mer än två femtedelar av lärarna anser att dessa elever alltid påverkar 
undervisningen negativt. En tredjedel av de tillfrågade lärarna anser att elever i 
koncentrationssvårigheter alltid är en utgångspunkt för planering av undervisning. Mer 
än hälften av informanterna menar att elever i koncentrationssvårigheter påverkar deras 
undervisning både positivt och negativt. Enbart ett mindre antal lärare ser dessa elever 
som en tillgång för undervisningen. 
 
Alla deltagande lärare är överens om att elever i koncentrationssvårigheter påverkar sina 
klasskamrater. Däremot finns det två olika synsätt. Antingen ser lärarna både negativ 
och positiv påverkan, där den negativa delen överväger, eller så ser de bara negativ 
påverkan.  
  
 
5.2 Hur arbetar lärare med elever i koncentrationssvårigheter? 
 
Hur lärarna väljer att arbeta är varierande. Man kan nästan finna lika många metoder 
som antalet svarande lärare. Vi kan även se att många lärare kombinerar olika metoder. 
 
Man kan uttyda att ett stort antal av lärarna i denna studie väljer att sätta upp 
utvärderingsbara delmål för sina elever i koncentrationssvårigheter. Detta för att 
elevernas utveckling skall bli synliggjord för dem själva. Många av lärarna i studien 
poängterar vikten av att målen skall göras tillsammans med den berörda eleven för att 
skapa delaktighet. Några lärare uttryckte sig enligt följande: 
 

”…Att sätta upp lätta och tydliga mål för att göra eleverna delaktiga i sin läroprocess”.  
(Kvinna, 41 yrkesverksamma år) 

 
”Komma överens om delmål tillsammans med eleven”. (Kvinna, 4 yrkesverksamma år) 

 
 
En annan arbetsmetod som många av lärarna använder sig av för att underlätta för 
inlärning för dessa elever, är att skapa en strukturerad skoldag med ett tydligt 
arbetsmönster. Detta för att eleverna ska veta vad som förväntas av dem och vad det är 
som skall göras. Detta kan t.ex. ske genom att arbetsordningen skrivs upp på tavlan och 
gås igenom på morgonen eller att schemat har ett liknande utseende som återkommer 
vecka efter vecka. En stor del av dessa lärare styr i hög grad de arbetssätt eleverna skall 
jobba efter, för att inte utsätta någon elev för allt för många valmöjligheter. Exempel på 
detta är: 
  



”Fasta rutiner, regler, ramar för hela klassen. Fasta placeringar, schema som är väldigt lika 
vecka efter vecka. Väldig struktur”. (Kvinna, 13 yrkesverksamma år) 

 
När det gäller struktur och arbetssätt finns det i denna studie också en liten del lärare 
som väljer att låta elever i koncentrationssvårigheter arbeta utifrån individuella 
arbetsscheman eller arbeta med anpassat arbetsmaterial. Eleverna kan också få färre 
arbetsuppgifter. Några lärare påpekar att: 
 

”Barnen får jobba mer inriktat på de delar de behöver mer istället för att jobba med för 
många saker” (Kvinna, 5 yrkesverksamma år)   

 
”De jobbar… med mer begränsade områden. Tex. i matten väljer vi bort en del metoder när 
de andra provar fler metoder att räkna. Så att de befäster ”sitt” sätt”.  (Kvinna, 18 
yrkesverksamma år) 

 
I denna studie förekommer också lärare som utgår från ett varierat arbetssätt för att i sin 
undervisning nå alla olika inlärningsstilar. Den bakomliggande tanken omkring detta, är 
att de menar att eleverna måste få prova på så många olika inlärningsformer som möjligt 
för att finna vilket inlärningssätt som passar dem själva bäst. 
 
En liten del av lärarna i studien har uppgett att de tar kontakt med den berörda elevens 
föräldrar för att tillsammans med dem underlätta för elevens inlärning. De som dock 
uppgett detta, uttrycker hur viktigt de tycker det är att det finns en regelbunden och god 
kommunikation med hemmet.  
 

”Täta kontakter med hemmet är viktigt. Det måste finnas ett samspel mellan hem och skola.” 
 (Kvinna, 5 yrkesverksamma år) 
 

Ett fåtal har svarat att de tillsammans med en specialpedagog utarbetar hur de skall 
underlätta inlärningen för elever i koncentrationssvårigheter och hur undervisningen i 
klassen skall anpassas.  
 
Många av de tillfrågade lärarna arbetar aktivt för att förbättra det arbetsklimat som råder 
i klassrummet. De arbetar för att eleverna ska ha arbetsro och att undervisningen ibland 
ska ske i mindre grupper. Detta är någon som de menar påverkar inlärningen för elever i 
koncentrationssvårigheter.  
En liten del av lärarna i studien påpekar att man kan underlätta för elever i 
koncentrationssvårigheter genom att placera dem ”rätt i klassrummet” där de utsätts för 
så lite intryck som möjligt för sådant som kan störa deras koncentration. Något annat 
som man som lärare kan göra för att underlätta för dessa elever är att man tänker 
igenom hur man ger instruktioner, de ska vara enkla och få till antalet.  
 
Andra lärare menar att elever i koncentrationssvårigheter kan arbeta bra och fokuserat 
om de tillåts arbeta under kortare arbetspass som åtföljt av raster. Det gäller som lärare 
att ha förståelse och anpassa sin undervisning efter dessa elevers behov. Ett exempel 
som nämns är: 
 

”Ha förståelse för att uthålligheten inte är så lång. Lägg schema med mycket raster. Inte för 
långa pass som bygger på att sitta still” (Kvinna, 8 yrkesverksamma år) 

 
Ett ytterst litet antal lärare som ingått i denna studie väljer att vidareutbilda sig om hur 
man på ett bra sätt anpassar sin undervisningen för elever i koncentrationssvårigheter. 
 



Lika få lärare arbetar aktivt och medvetet för att förbättra dessa elevers självförtroende 
eftersom de anser att ett stärkt självförtroende kan hjälpa eleverna att utvecklas.  
 
5.2.1 Sammanfattning av hur lärare arbetar med elever i koncentrationssvårigheter 
 
Lärarna som deltagit i denna studie har vitt skilda arbetsmetoder för att utveckla 
inlärningen hos elever i koncentrationssvårigheter. Metoderna som används är bland 
annat elevinflytande, struktur, individuella planer och miljö. Det framgår även tydligt 
att många lärare använder sig av flera olika metoder.  
 
 
5.3 Vilka faktorer påverkar lärares arbetssätt? 
 
Något som tydligt framkommer i denna studie är att den hjälp lärarna kan få i sitt arbete 
med elever i koncentrationssvårigheter påverkas av en rad olika faktorer. Slutligen 
redogörs lärarnas önskan om hur de skulle vilja arbeta.  
 
5.3.1 Vilken hjälp finns att tillgå? 
 
I vilken utsträckning man som lärare kan hjälpa elever i koncentrationssvårigheter beror 
inte bara på undervisningsmetod utan även i stor utsträckning på vilka resurser som 
finns att tillgå. För även om tanken om hur man vill undervisa finns, är det inte säkert 
att den går att genomföra helt på egen hand. 
 
Men det finns även många lärare som upplever att stödet från omgivningen fungerat bra. 
Det finns specialpedagoger att tillgå, men även att rådfråga i svåra situationer, de 
kommer med tips och idéer på hur man kan gå tillväga. Det finns även mycket stöd att 
hämta i arbetslaget där man för diskussioner kring elever och problem för att hjälpa 
varandra att hitta lösningar. Några exempel som nämns är: 
 

”I arbetslaget finns mycket att hämta och rektor är aktiv, positiv och förstående för det som 
görs.” (Kvinna, 41 yrkesverksamma år) 
 
”Bra hjälp / råd / praktiska lösningar av i första hand specialpedagog.” (Kvinna, 6 
yrkesverksamma år) 

 
Utöver specialpedagog och arbetslag finns även rektor, resursteam och i vissa fall även 
en skolmorfar att tillgå. 
 
5.3.2 Vilka faktorer försvårar hjälpen? 
 
Många av de tillfrågade lärarna upplever att skolan ständigt får sina resurser neddragna, 
vilket gör det svårt för dem att tillgodose alla de behov som eleverna i deras klasser har. 
Många uttrycker hur ledsamt det är att det är ekonomin som styr deras undervisning och 
vilken hjälp deras elever i koncentrationssvårigheter kan få. Som exempel kan nämnas: 
 

”Ekonomi påverkar så otroligt mkt vilket känns så ”frustrerade”. (Kvinna, 4 
yrkesverksamma år) 

 
Det finns idag i många fall alldeles för lite resurser för lärarna att nyttja, något som till 
stor del beror på ekonomin. Och även om resurser finns så är det så många elever i olika 



svårigheter som behöver hjälp att dessa resurser inte räcker till. Detta leder till att 
lärarna många gånger måste lösa problemen själva, utan stöd från omgivningen. En av 
lärarna uttryckta sig enligt följande: 
 

”Resurserna är små. Spec lärarens tid måste i första hand användas till de barn som har 
inlärningssvårigheter och inte koncentrationssvårigheter. Därför måste hjälpen ges i 
klassrummet i första hand av mig.” (Kvinna, 21 yrkesverksamma år) 

 
I enkätsvaren framgår det att det på vissa skolor finns det gott om extra lokaler som 
lärarna har att tillgå. Där kan problemet istället handla om att det finns för få vuxna på 
skolan för att man skall kunna använda sig av de extra lokalerna på ett tillfredsställande 
sätt. På andra skolor upplever man istället att det saknas lokaler, vilket gör att man inte 
kan dela in klassen i mindre grupper utan tvingas att ha all undervisning i helklass. 
Några av lärarna uttrycker att:  
 

”Ekonomin styr det mesta, vilket gör att få extra resurser finns. Även om lokaler finns kan ju 
barnen inte lämnas ensamma utan behöver ha vuxna runt sig. Speciellt gäller detta barn med 
koncentrationssvårigheter”. (Kvinna, 21 yrkesverksamma år) 

 
” Politikerna säger: målen ska uppnås men medlen går före målen”. (Kvinna, 18 
yrkesverksamma år) 

 
Ett hinder som ett fåtal av lärarna ser, när det gäller hjälp för elever i 
koncentrationssvårigheter, är att de upplever det svårt att få till ett fungerande samarbete 
med elevens föräldrar. Andra lärare menar att det är just en god kontakt med hemmet de 
har att erbjuda som hjälp till sina elever som har svårt med koncentrationen.  
 
Några av lärarna  upplever att det på skolan finns att tillgå ett bra fungerande resursteam 
och att man kan få mycket hjälp av specialpedagoger, som kan erbjuda elever i 
koncentrationssvårigheter extra stödtimmar.   
 
En del av de svar som framkommit under denna fråga gör gällande att en minoritet av 
lärarna i undersökningen ser ramfaktorer som varken ett hinder eller stöd för deras 
undervisning. De menar att de naturligtvis påverkar den hjälp som finns att tillgå men 
att den inte på något sätt är avgörande för hur de väljer att arbeta med elever i 
koncentrationssvårigheter eller vilken relation de har till dessa elever. 
 
5.3.3 Hur lärarna skulle vilja arbeta med elever i koncentrationssvårigheter 
 
Lärarna fick i enkäten möjlighet att ge exempel på hur de skulle vilja jobba om de fick 
välja arbetsmetod utan att behöva ta hänsyn till olika hinder såsom ramfaktorer mm. 
 
Många av lärarna är nöjda med det sätt de arbetar idag och skulle inte vilja förändra det 
på något sätt. De anser att de redan nu når ut till dessa elever på bästa sätt och att deras 
undervisningsmetoder passar de elever i deras klass som är i koncentrationssvårigheter. 
En lärare som är av denna åsikt säger att:  
 

”Nej. Jag har under många år provat och nu kommit fram till ett arbetssätt som fungerar i 
den situation jag arbetar i och med de förutsättningar som råder.” (Kvinna, 21 
yrkesverksamma år) 

 
Men även om många lärare är nöjda med sitt sätt att arbeta och sina 
undervisningsmetoder så finns det även en rad lärare som har många förslag på hur man 



skulle kunna förändra och förbättra situationen för elever i koncentrationssvårigheter. 
Flera av dessa förslag går ut på att på olika sätt individanpassa undervisningen i större 
utsträckning än vad som idag är möjligt. Detta genom att bland annat skapa utrymme 
för fler grupptimmar där eleverna får arbeta i mindre grupper så att man som lärare får 
mer tid att hjälps varje enskild elev. Eleverna skulle då även få en lugnare 
klassrumsmiljö med större förutsättningar för ett bra arbetsklimat. Förslag på 
förändringar är: 
 

”Arbeta ännu mer utifrån varje barns behov och förmåga.” (Kvinna, 24 yrkesverksamma år) 
 
”Ge möjlighet till många elever att jobba i mindre grupper. Då behöver man fler lokaler och 
fler personal.” (Man, 8 yrkesverksamma år) 

 
En annan aspekt som återkommer i många enkätsvar är lokalfrågan. Man önskar fler 
utrymmen så som grupprum och andra mindre rum där eleverna kan sitta och arbeta 
självständigt i lugn och ro. Många lärare anser att: 
 

”… det hade varit en fördel om det fanns fler små utrymmen där barnen kan få en lugn vrå 
för sig själv.” (Kvinna, 5 yrkesverksamma år) 

 
 
Många lärare anser att de skulle kunna tillgodose alla elevers, och främst elever i 
koncentrationssvårigheters, behov i betydligt större utsträckning om de hade mer 
resurser i form av specialpedagoger eller andra lärare i klassen. Varje elev skulle då få 
mer tid med vuxenstöd. En önskan är: 

 
”Hade jag mer resurser skulle jag kunna hjälpa dessa elever mer, jobba i mindre grupper på 
ett bättre sätt.” (Man, 12 yrkesverksamma år) 

 
Vidare nämns klasstorleken som något man skulle vilja förändra.  Mindre klasser skulle 
ge bättre förutsättningar för alla elever, koncentrationssvårigheter eller ej. 
Klasstorlekens betydelse nämns bland annat genom följande: 

 
”På ungefär samma sätt fast med en mindre klass där jag skulle kunna stötta dessa elever 
mer när vi jobbar i helklass.” (Kvinna,18 yrkesverksamma år) 
 
”Mindre klass, kanske 15 st…” (Kvinna, 25 yrkesverksamma år)  

 
5.3.4 Skillnader utifrån kön, yrkesverksamma år och skola 
 
Som tidigare nämnts finns det olika faktorer som påverkar lärarens bemötande av 
elever. De faktorer som berörts är kön (Gannerud, 2001), erfarenheter (Uljens, 1997)  
och beroende på vilken skola man arbetar (Marklund, 2000) Lärarens kön påverkar hur 
han/hon bemöter sina elever (Gannerud, 2001). Vilka erfarenheter lärare har påverkar 
hur de arbetar (Uljens 1997), skolans och elevgruppens storlek påverkar både elevers 
och lärares skolsituation (Marklund, 2000). Vi har valt att jämföra svaren på de frågor i 
enkäten som berör dessa tre områden.  
 
5.3.4.1 Kön 
 
Utifrån könsperspektivet har vi valt att jämföra vilken syn lärare har på elever i 
koncentrationssvårigheter, hur de upplever att dessa elever påverkar sina klasskamrater 



och hur mycket stöd lärarna upplever finns att tillgå. I studien ingår 96 kvinnor och 12 
män. 
 
5.3.4.1.1 Syn på elever i koncentrationssvårigheter ur ett könsperspektiv  
 
Ur svaren från vår enkätstudie har vi valt att undersöka hur manliga lärare ser på elever i 
koncentrationssvårigheter i jämförelse med de kvinnliga, se tabell 2. Vi har delat in 
svaren i tre kategorier:  

- Enbart positiv syn 
- Enbart negativ syn 
- Både positiv och negativ syn 

 
 Kvinnor 

96st 
Män 
12st 

Positiv syn 4 2 
Negativ syn 38 6 
Både positiv och negativ 
syn 

54 4 

 
Tabell 2: Kvinnor och mäns syn på elever i koncentrationssvårigheter 
 
Det finns en betydligt större andel manliga än kvinnliga lärare som enbart har en positiv 
syn på elever i koncentrationssvårigheter. Mindre än hälften av kvinnorna har en 
negativ syn på dessa elever. Mer än hälften av de kvinnliga lärarna ser både positivt och 
negativt på elever i koncentrationssvårigheter medan denna åsikt endast delas av en 
tredjedel av männen. 
 
5.3.4.1.2 Påverkan på klasskamrater ur ett könsperspektiv 
 
Alla lärare som deltagit i studien anser att elever i koncentrationssvårigheter påverkar 
sina klasskamrater. Om påverkan kan ses som positiv eller negativ råder det dock delade 
meningar om, se tabell 3. Vi har kategoriserat svaren enligt följande: 
 

- Enbart positiv påverkan 
- Enbart negativ påverkan 
- Både positiv och negativ påverkan. 

 
 Kvinnor 

96st 
Män 
12st 

Positiv påverkan 0 0 
Negativ påverkan 42 10 
Både positiv och negativ 
påverkan 

54 2 

 
Tabell 3: Kvinnor och mäns uppfattning om hur elever i koncentrationssvårigheter påverkar sina klasskamrater 
 
Nästan alla män anser att elever i koncentrationssvårigheter endast har en negativ 
påverkan på sina klasskamrater, ett synsätt som delas av cirka två femtedelar av 
kvinnorna. Att påverkan kan vara både positiv och negativ anser en majoritet av 
kvinnorna medan endast ett fåtal av männen håller med om detta.  
 



5.3.4.1.3 Stöd att tillgå ur ett könsperspektiv 
 
Alla lärare upplever att det fanns ett visst stöd att tillgå. I vilken grad detta stöd upplevs 
som tillgängligt skiljer sig dock, se tabell 4. Vi har delat in svaren i två kategorier, de 
som upplever stödet som: 
 

- Bra 
- Mindre bra 

 
 Kvinnor 

96st 
Män 
12st 

Bra 58 4 
Mindre bra 38 8 

 
Tabell 4: Hur kvinnor och män uppfattar de stöd som finns att tillgå 
 
Männen upplever att det finns ett visst stöd att tillgå, men detta stöd upplevs många 
gånger som inte tillräckligt. Kvinnorna däremot är mer positiva till det stöd som finns. 

  
5.3.4.2 Yrkesverksamma år 
 
Det är stor skillnad på deltagande lärarnas yrkeserfarenhet. Vi vill därför undersöka om 
antalet yrkesverksamma år påverkar vilken syn och hur lärarna upplever elever i 
koncentrationssvårigheter. Vi har även studerat vilket stöd lärarna anser finns 
tillgängligt. Vi har delat in lärarna i tre grupper. De som arbetat 1-10 år (48st), 11-20 år 
(24st) och de som arbetat mer än 21 år (36st).   
 
5.3.4.2.1 Syn på elever i koncentrationssvårigheter ur ett erfarenhetsperspektiv  
 
Vi har här undersökt hur vida erfarenhet påverkar synen på elever i 
koncentrationssvårigheter, se tabell 5. Vi ha delat in svaren i tre kategorier: 
 

- Enbart positiv syn 
- Enbart negativ syn 
- Både positiv och negativ syn 

 
 1-10 år      

48st 
11-20 år      
24st 

21 eller fler år  
36st 

Positiv syn 4 2 0 
Negativ syn 28 8 8 
Både positiv 
och negativ 
syn 

16 14 28 

 
Tabell 5: Lärares syn på elever i koncentrationssvårigheter beroende på antal yrkesverksamma år 
 
En stor skillnaden vi kan utläsa ur dessa svar är att de lärare som arbetat 1-10 år har en 
övervägande negativ syn på elever i koncentrationssvårigheter. I lärargrupperna som 
arbetat i 11-20 år eller längre ser en majoritet av lärarna har en både positiv och negativ 
syn på elever i koncentrationssvårigheter.  
 



5.3.4.2.2 Påverkan på klasskamrater ur ett erfarenhetsperspektiv 
 
Som tidigare konstaterats anser lärarna i studien att elever i koncentrationssvårigheter 
påverkar sina klasskamrater. Vi redovisar nedan för hur de olika lärargrupperna 
upplever denna påverkan, se tabell 6. Svaren är uppdelade enligt följande: 
 

- Enbart positiv påverkan 
- Enbart negativ påverkan 
- Både positiv och negativ påverkan 

 
 1-10 år      

48st 
11-20 år     
24st 

21 eller fler år  
36st 

Positiv 
påverkan 

0 0 0 

Negativ 
påverkan 

28     12     12 

Både positiv 
och negativ 
påverkan 

20 12 24 

 
Tabell 6: Lärares uppfattning om hur elever i koncentrationssvårigheter påverkar sina klasskamrater beroende på antal 
yrkesverksamma år 
 
Vi kan inte heller här utläsa många skillnader. De olika lärargrupperna verkar vara 
relativt eniga i denna fråga.  
 
5.3.4.2.3 Stöd att tillgå ur ett erfarenhetsperspektiv 
 
Svaren på hur de tre olika lärargrupperna upplever att stöd finns tillgängligt i fråga om 
elever i koncentrationssvårigheter, se tabell 7, har vi delat in i: 
 

- Bra 
- Mindre bra 

 
 

 1-10 år      
48st 

11-20 år      
24st 

21 eller fler år  
36st 

Bra 30 8 24 
Mindre bra 18 16 12 

 
Tabell 7: Hur lärare med olika antal yrkesverksamma år  uppfattar de stöd som finns att tillgå 
 
Bland de lärare som arbetat 11-20 år är det färre som upplever att det tillgängliga stödet 
är tillfredsställande än i de två andra grupperna.  
 
5.3.4.3 Typ av skola 
 
Vi har här delat in skolorna som lärarna i vår undersökning arbetar på i två grupper, 
byskolor (5 st) och övriga skolor (12st). De perspektiv vi studerat är syn på elever i 
koncentrationssvårigheter, hur dessa elever påverkar sina klasskamrater och vilket stöd 
som finns att tillgå. 
 



5.3.4.3.1 Syn på elever i koncentrationssvårigheter ur ett skolperspektiv  
 
Ur svaren från vår enkätstudie har vi valt att undersöka om det finns någon skillnad när 
det gäller synen på elever i koncentrationssvårigheter beroende på vilken typ av skola 
man arbetar i, se tabell 8. Svaren är indelade i tre kategorier: 
 

- Enbart positiv syn 
- Enbart negativ syn 
- Både positiv och negativ syn 

 
 Byskola 

32st lärare 
Övriga skolor 
76 st lärare 

Positiv syn 4 2 
Negativ syn 8 36 
Både positiv och 
negativ syn 

20 38 

 
Tabell 8: Lärares syn på elever i koncentrationssvårigheter utifrån skola 
 
Byskolornas lärare har en betydligt mer positiv syn på elever i 
koncentrationssvårigheter än lärarna som arbetar på de övriga skolorna. Däremot är 
synsättet som innefattar såväl positiv som negativ syn ungefär lika stort. 
 
5.3.4.3.2 Påverkan på klasskamrater ur ett skolperspektiv 
 
Att elever i koncentrationssvårigheter påverkar de övriga eleverna i klassen är alla 
informanter eniga om. Nedan redovisas hur de tillfrågade lärarna ser på denna påverkan, 
se tabell 9. Vi har kategoriserat svaren enligt följande: 
 

- Enbart positiv påverkan 
- Enbart negativ påverkan 
- Både positiv och negativ påverkan 

 
 
 
 

 Byskola 
32st lärare 

Övriga skolor 
76st lärare 

Positiv påverkan 0 0 
Negativ påverkan 8 44 
Både positiv och negativ 
påverkan 

24 32 

 
Tabell 9: Lärares uppfattning om hur elever i koncentrationssvårigheter påverkar sina klasskamrater utifrån skola 
 
Endast en fjärdedel av de lärare som arbetar på byskolor anser att den påverkan elever i 
koncentrationssvårigheter har på sina klasskamrater är negativ. Bland lärarna på de 
övriga skolorna är det dock mer än hälften som är av denna åsikt.  
 
5.3.4.3.3 Stöd att tillgå ur ett skolperspektiv 
 



I tabellen nedan visas hur lärarna i byskolor och övriga skolor upplever i vilken 
utsträckning stöd finns att tillgå, se tabell 10. Svaren är indelade i: 
 

- Bra 
- Mindre bra 

 
 Byskola 

32st lärare 
Övriga skolor 
76st lärare 

Bra 26 36 
Mindre bra 6 40 

 
Tabell 10: Hur  uppfattar  lärare de stöd som finns att tillgå beroende på skola 
 
 I byskolorna är det en stor majoritet av lärarna som upplever stödet som bra, medan 
över hälften av lärarna i de övriga skolorna upplever stödet som mindre bra. 
  
5.3.5 Sammanfattning av vilka faktorer som påverkar lärares arbetssätt 
 
Den hjälp lärare har att tillgå när det gäller elever i koncentrationssvårigheter utgörs 
bland annat av råd från specialpedagog, stöd från arbetslag och rektor, resursteam med 
mera. De faktorer som försvårar lärarnas arbete utgörs till största del av de ständiga 
resursneddragningarna. 
 
Många lärare uppger att de är nöjda med den arbetsmetod de tillämpar idag och skulle 
inte vilja förändra sitt arbetssätt. Det finns dock även lika många lärare som har flera 
olika förslag på förändringar och förbättringar av deras arbetsmetoder. 
 
Fler manliga än kvinnliga lärare som deltagit i studien har en positiv syn på elever i 
koncentrationssvårigheter. Majoriteten av kvinnorna upplever dessa elever påverkar 
sina klasskamrater såväl positivt som negativt. En dominerande del av männen anser 
däremot att denna påverkan endast är negativ. Kvinnorna har en mer positiv syn än 
männen på det stöd som finns att tillgå. 
 
Den lärargrupp som har det mest negativa synsättet på elever i 
koncentrationssvårigheter är de som arbetat mindre än 10 år. När det gäller dessa 
elevers påverkan på sina klasskamrater finns det ingen större skillnad mellan de tre 
lärargrupperna. De lärare som arbetat mindre än 10 år eller fler än 20 år upplever stödet 
som finns tillgängligt som bättre än övriga lärare. 
 
Om man jämför lärare i byskolor med lärare i övriga skolor finner man att lärarna i 
byskolorna generellt har en mer positiv syn på elever i koncentrationssvårigheter. Mer 
än hälften av de övriga skolornas lärare menar att dessa elever har en negativ påverkan 
på de övriga eleverna i klassen. Denna åsikt delas endast av en fjärdedel av byskolornas 
lärare. Angående det stöd som finns att få har lärarna i byskolorna en mer positiv syn. 
 
 
6. Analys 
 
Analysen presenteras i 2 avsnitt: 1) Resultat i jämförelse mot tidigare forskning, 2) 
Resultat tolkat utifrån teoretisk bakgrund. 



6.1 Resultat i jämförelse mot tidigare forskning 
 
När det gäller hur lärare ser på elever i koncentrationssvårigheter har det i ett antal olika 
studier konstaterats att eleven inte längre ses som ensam orsak till sina 
koncentrationssvårigheter (Sahlin, 1997). Arvidsson (1995) menar att fokus flyttats från 
elev till miljö. Det är inte längre eleven som skall anpassa sig utan ansvaret ligger på 
läraren att förändra skolmiljön. Ingemar Emanuelsson (1983) menar i sin 
kunskapsöversikt om elevers svårigheter att skolsvårigheter bör ses som en brist på 
överensstämmelse mellan skolmiljöns krav och elevens förutsättningar. Detta synsätt är 
något som många av de lärare som deltagit i vår studie uttrycker, medan andra lärare 
menar att orsakerna är biologiska vilket medför att svårigheterna inte orsakas av skolans 
miljö eller krav.  
 
I fråga om hur vanligt förekommande koncentrationssvårigheter är kan vi utläsa att det 
varierar från noll till ett flertal elever per klass, något som bekräftas av Eklindh (1989). 
Han hävdar att antalet elever i koncentrationssvårigheter per klass kan variera från ett 
par upp till hälften. Detta menar han snarare kan bero på det faktum att olika lärare har 
olika värderingar, än det faktiskt förekommande antalet elever med svårigheter. Enligt 
vår undersökning om hur vanligt förekommande elever i koncentrationssvårigheter är, 
ligger genomsnittet på 12,4%. Detta innebär att det generellt finns 2,6 elever per klass 
som har problem med koncentrationen. Om vi jämför våra siffror med barnpsykiater 
Christopher Gillberg och barnneurologen Peder Rasmussens m.fl. (1981) undersökning 
som säger att 5-7 % av barnen generellt har koncentrationssvårigheter finner vi att vårt 
genomsnitt ligger högre. Vi vill poängtera att våra siffror enbart är baserade på de 
deltagande lärarnas uppfattning om antalet elever i koncentrationssvårigheter i deras 
klass. Arvidsson (1995) menar att hur en elev bedöms beror på bedömarens erfarenheter 
och dess syn på bakomliggande orsak. Detta skulle kunna förklara varför våra siffror 
skiljer sig från tidigare forsknings. De lärare vi studerat kan ha en erfarenhet som skiljer 
sig från lärarna som deltagit i tidigare forskning. 
 
Det stöd som lärare upplever tillgängligt finner vi precis som Eva Skanselid Norén och 
Lena Wolmhag (1994) varierar lokalt, från skola till skola. Gemensamt för många lärare 
är att de upplever att stödet inte är tillräckligt. En annan likhet mellan studierna är att 
det i båda finns lärare som poängterade vikten av en god kontakt med hemmet. I vår 
studie är det endast en liten del av lärarna som betonar vikten av ett gott samarbete med 
föräldrarna. I jämförelse med Skanselid Norén och Wolmhags undersökning (1994) är 
det emellertid en betydligt större andel av informanterna som understryker detta i vår 
studie. 
 
Arvidsson (1995) skriver att arbetslaget många gånger kan underlätta arbetet med elever 
i svårigheter genom att det finns möjlighet att ta del av varandras reflektioner. Flertalet 
lärare anger i vår studie att de har ett gott stöd från sitt arbetslag när det gäller att hjälpa 
elever i koncentrationssvårigheter. De upplever att arbetslaget ger råd, tips och fungerar 
som ett bollplank. 
 
6.1.1 Sammanfattning av resultat i jämförelse mot tidigare forskning 
 
I ett flertal studier har det konstaterats att elever inte längre ses som ensam orsak till 
sina koncentrationssvårigheter (Sahlin, 1997). Detta framkommer även i vår studie. 
Andra lärare menar att orsaken är biologisk och därmed inte går att härleda till skolans 



miljö eller krav. Resultatet av vår studie visar att lärarna anser att 12,4% av deras elever 
är elever i koncentrationssvårigheter, en siffra som ligger något högre i jämförelse med 
andra studier. Precis som Skanselid Norén och Wolmhag (1994) finner vi att det stöd 
som lärarna i vår studie anser finns tillgängligt varierar från skola till skola. Arvidsson 
(1995) menar att arbetslaget är ett bra stöd för lärare i deras arbete med elever i 
svårigheter. Detta är även något som flertalet av lärarna i vår studie understryker.  
 
 
6.2 Resultat tolkat utifrån teoretisk bakgrund 
 
Ericsson (2003) talar om koncentrationssvårigheter som ett vitt använt begrepp i skolans 
värld. Det vill säga att begreppet används i många olika sammanhang och för många 
skilda företeelser oberoende av orsak. Detta kan ses som förklaring till att lärarna i vår 
studie har så varierad syn på vilka egenskaper som kännetecknar elever i 
koncentrationssvårigheter. Något man kan urskilja är dock att över 70% av de 
deltagande lärarna anser att svårighet att behålla intresset för uppgiften, svårigheter att 
sitta stilla, diagnostiserade problem och att elever ägnar tiden åt annat än uppgiften är 
egenskaper som kännetecknar elever i koncentrationssvårigheter. En annan likhet är att 
ingen lärare i studien ser elever i koncentrationssvårigheter som rofyllda och lugna.  
 
Det finns enligt Kadesjö (2001) tre olika typer av koncentrationssvårigheter, primära, 
sekundära och situationsbundna. Orsakerna till dessa svårigheter kan vara både 
biologiska och psykologiska. I studien ingår 108 lärare som alla har sin uppfattning om 
vad koncentrationssvårigheter är och vad som orsakar dessa svårigheter. Detta kan vara 
förklaringen till varför vi inte fått något entydigt svar på vad koncentrationssvårigheter 
är och dess orsaker. Hälften av lärarna anser att orsakerna till koncentrationssvårigheter 
kan vara biologiska eller påverkas av situation eller miljö, en fjärdedel anser att det är 
situationsbundet och en tredjedel anser att orsakerna går att finna i elevens skol- och 
hemmiljö. Även bland forskare och teoretiker förekommer olika definitioner och 
förklaringsmodeller. I studien har det ingått närmare 2300 elever varav 286 bedöms 
vara elever i koncentrationssvårigheter enligt lärarna. Var och en av dessa 286 elever är 
unika. Att alla dessa elever skulle uppvisa samma svårigheter och att orsakerna skulle 
vara desamma håller vi för osannolikt.  
 
Vårt resultat över hur vanligt förekommande koncentrationssvårigheter är visar att 
lärarna i studien bedömer att 12,5% av deras elever är elever i 
koncentrationssvårigheter. Att detta resultat är högre än tidigare forskning vi jämfört 
med  kan enligt Eklindh (1989) förklaras med att olika lärare har olika erfarenheter och 
värderingar och därför bedömer olika. Detta kan vara orsaken till att antalet elever i 
koncentrationssvårigheter som de deltagande lärarna angivit är så varierande. Att olika 
studier kan få olika resultat beror enligt Eklind (1989) på lärarnas olika bedömningar 
snarare än de faktiska antalet elever i koncentrationssvårigheter.  
 
Att leva upp till styrdokumentens alla krav har enligt tidigare forskning visat sig vara 
svårt för lärare. De skall med begränsade resurser ge alla sina elever, med vitt skilda 
behov, den undervisning som de enligt styrdokumenten har rätt till. När man som lärare 
ställs inför dessa svårigheter är det lätt att synen på eleverna ofta flyttas från elever i 
svårigheter till elever med svårigheter (Liljegren, 2000). Detta kan vara skälet till att 
många lärare har en negativ syn på elever i koncentrationssvårigheter och inte kan se att 



dessa elever som en tillgång i sin undervisning utan istället anser att de tar tid från 
övriga klasskamrater och är påfrestande för lärarens tålamod.  
 
I studien framgår att de deltagande lärarna använder sig av vitt skilda arbetsmetoder. 
Detta kan enligt Johannessen (1997) förklaras av att lärare har varierande syn på elever i 
koncentrationssvårigheter och att de därför väljer olika arbetsmetoder för att på bästa 
sätt anpassa undervisningen efter dessa elever. Johannesen (1997) menar vidare att det 
man som lärare ser och tolkar, styr vilka möjligheter varje enskild elev har. Lärarnas tro 
på möjlighet till utveckling och förändring kan vara en anledning till hur de väljer att 
arbeta med elever i koncentrationssvårigheter. Detta kan även förklara varför vi i vårt 
resultat fått nästan lika många arbetssätt som antalet svarande. En annan faktor som kan 
förklara de skilda arbetsmetoderna är ramfaktorerna. Dessa påverkar vad som begränsar 
lärarnas handlingsutrymme och vad som är möjligt att genomföra praktiskt (Gustafsson 
& Selander, 1994). 
 
Fler kvinnliga än manliga lärare har en negativ syn på elever i 
koncentrationssvårigheter. Förklaringen till denna skillnad kan vara att de kvinnliga 
lärarna enligt Gannerud (2001) har allt för höga förväntningar på sig och ofta känner sig 
otillräckliga. Dessa förväntningar kan bli svårare att leva upp till när man möter 
utmaningar såsom elever i koncentrationssvårigheter. 
 
Lärare som arbetat 1-10 år har en mer negativ syn på elever i koncentrationssvårigheter 
än de som arbetat länge. Denna skillnad kan förklaras av det som Uljens (1997) kallar 
didaktisk-metodisk handlingskompetens. Detta innebär att man som lärare lär och 
utvecklas av sina misslyckanden och framgångar. Desto mer erfarenhet desto bredare 
handlingskompetens att använda sig av när man möter elever i 
koncentrationssvårigheter. 
 
Lärare i studien använder sig av struktur och tydlighet för att underlätta inlärningen för 
elever i koncentrationssvårigheter. En förklaring till valet av denna metod kan vara att 
dessa elever enligt Ericsson (2003) har svårt att sålla bort överflödig information och 
behöver hjälp att strukturera upp sin vardag. Att skapa struktur och hjälpa eleverna att 
fokusera på uppgiften genom att sålla bort överflödig information är något som många 
av lärarna verkar använda sig av i sin undervisning.   
 
Angående de stöd som finns att tillgå när det gäller undervisning av elever i 
koncentrationssvårigheter har lärarna i studien olika uppfattningar om hur tillgängligt 
det är och av vilken kvalité det är. Liljegren (2000) menar att det är viktigt för en 
fungerande och utvecklande skolverksamhet att den psykosociala arbetsmiljön ger goda 
möjligheter till utveckling och inlärning. Lärarna måste även ha möjlighet att få uppslag 
till förändring och praktisk handledning när problem uppstår. Detta kan förklara varför 
de deltagande lärarna har skilda uppfattningar angående de stöd finns tillgängligt på så 
olika sätt.  
 
Många av lärarna i studien upplever att elever i koncentrationssvårigheter påverkar 
övriga elever i klassen negativt. Lärarna menar att elever i koncentrationssvårigheter tar 
tid från övriga klasskamrater och deras oro leder till att arbetsklimat i klassen försämras. 
Något vi anser kan ligga till grund för detta synsätt är som Ericsson (2003) redogör, att 
elever i koncentrationssvårigheter ofta kan begå plötsliga, ogenomtänkta handlingar och 
ofta uppfattas som överaktiva. Det finns även lärare i undersökningen som menar att 



elever i koncentrationssvårigheters påverkan kan vara positiv. De menar precis som 
Ericsson (2003) att dessa elever i behov av tydlighet och struktur. Denna tydlighet och 
struktur är något som gagnar hela klassens elever. Det ger en genomtänkt planering där 
eleverna får vetskap om vad som ska göras och vad som kommer att hända under 
skoldagen. Struktur gör även att eleverna känner sig trygga eftersom de inte hela tiden 
ställs inför okända situationer.  
 
Byskolornas lärare har en mer positiv syn på elever i koncentrationssvårigheter, hur de 
påverkar sina klasskamrater och stödet som finns att tillgå, än lärare som arbetar i 
övriga skolor. Orsaken till detta kan vara det som Marklund (2000) skriver om att lärare 
i byskolor arbetar i mindre grupper där alla har tillgång till mycket hjälp. 
 
 
7. Slutsats 
 
Det finns många varierande egenskaper som är utmärkande för elever i 
koncentrationssvårigheter. Dessa elever har svårt att bibehålla intresset för, och slutföra 
en arbetsuppgift. Elever i koncentrationssvårigheter har svårt att sitta stilla och upplevs 
som rastlösa. Koncentrationssvårigheter kan enligt lärarna i studien i vissa fall kopplas 
samman med diagnostiserade problem men inte alltid. Ericsson (2003) beskriver flera 
olika beteenden som är typiska får elever i koncentrationssvårigheter. Vilka egenskaper 
lärarna anser kännetecknar elever i koncentrationssvårigheter kan ha påverkat deras 
uppskattning av hur många elever i deras klass som är i svårigheter. 
 
De bakomliggande orsakerna till att elever hamnar i koncentrationssvårigheter beror i 
huvudsak tre olika faktorer, biologiskt betingade, situation och miljö. Många lärare är 
av den mening att koncentrationssvårigheter kan orsakas av alla tre faktorer. Andra 
menar att koncentrationssvårigheter är biologiskt betingat, det vill säga, vi föds med 
olika förutsättningar för att klara av att koncentrera oss. Koncentrationssvårigheter kan 
även vara situationsbundna och variera från elev till elev. En ostrukturerad och otrygg 
miljö kan resultera i att elever får svårt att koncentrera sig. Eftersom 
koncentrationssvårigheter kan ta sig i uttryck på många varierande sätt och orsakas av 
flera olika faktorer (Kadesjö 2001) måste man som lärare söka efter orsaken till 
problemet för att nå en lyckad lösning. Vi är dock väl medvetna om att detta kan vara 
svårt. 
 
Elever i koncentrationssvårigheter påverkar sina klasskamrater. Men om denna 
påverkan är positiv eller negativ råder det delade meningar om. Många upplever att 
påverkan kan vara både positiv och negativ, medan andra enbart ser denna påverkan 
som negativ. Ytterst få ser elever i koncentrationssvårigheter som en tillgång för sin 
undervisning. Många lärare har en negativ syn på elever i koncentrationssvårigheter och 
upplever att de påverkar övriga elever i klassen negativt. Detta kan bero på att lärarna 
anser sig ha tillgång till allt för lite resurser. Om detta resursbehov skulle uppfyllas är 
det möjligt att lärarna skulle få en mer positiv syn på elever i koncentrationssvårigheter 
och hur de påverkar sina klasskamrater. 
 
När det gäller hur vanligt förekommande det är med elever i koncentrationssvårigheter 
varierar antalet stort från klass till klass. I vissa klasser finns ingen elev med dessa 
svårigheter medan det i andra klasser finns ett flertal elever. Den slutsats vi kommit 
fram till är att 12,5% av eleverna i denna undersökning, bedöms av de tillfrågade lärarna  



vara elever i koncentrationssvårigheter. Detta betyder att det i snitt finns 2,6 elever i 
varje klass som har svårigheter att koncentrera sig.  
 
En slutsats vi drar om lärares syn på elever i koncentrationssvårigheter är att alla lärare 
har mött dessa elever och har bildat en uppfattning om vad de anser är utmärkande 
kännetecken för denna elevgrupp. Många har även reflekterat över den bakomliggande 
orsaken och hur elever i koncentrationssvårigheter påverkar deras lärarsituation.  
 
Hur lärare väljer att arbeta med elever i koncentrationssvårigheter är väldigt varierande. 
Lärarna i studien har beskrivit många olika sätt att arbeta med elever i 
koncentrationssvårigheter. Detta kan förklaras av att dessa elever tillhör en heterogen 
grupp där det enda de har gemensamt är deras svårigheter att klara av sin skolgång 
(Sahlin 1997). En metod som används av många, är att utarbeta utvärderingsbara delmål 
tillsammans med de berörda eleverna. En annan viktig aspekt som nämns är strukturen 
på undervisningen. Elever i koncentrationssvårigheter behöver tydlighet och struktur i 
sin vardag. Andra varierar arbetsmetod för att möta elevers olika inlärningsstilar. Få 
anger att de samarbetar med föräldrar för att på bästa sätt nå elever i svårigheter. Lika få 
uppger att de utvecklat ett nära samarbete med specialpedagog för att underlätta 
undervisningen för elever i koncentrationssvårigheter. Generellt verkar alla lärare i 
studien göra medvetna val av arbetsmetoder utifrån vad de anser att elever i 
koncentrationssvårigheter är i behov av.  
 
Det finns många lärare som har en klar bild över hur de skulle vilja arbeta med elever i 
koncentrationssvårigheter men att resurserna inte räcker till för att förverkliga dessa 
önskemål. Andra lärare är nöjde med de arbetssätt de idag använder då denna metod 
noggrant arbetats fram. En av de störst påverkande faktorerna vid val av arbetsmetod är 
resursfrågan. 
 
Många lärare är nöjda med den undervisning de bedriver i fråga om elever i 
koncentrationssvårigheter. Här kan erfarenheten ha stor betydelse. Desto mer 
yrkeserfarenhet man som lärare får, desto säkrare blir man på sin handlingskompetens 
eftersom man lär av de med- och motgångar man erfar (Uljens, 1997).  
 
Det finns även lärare som har förslag på hur deras undervisning skulle kunna förbättras 
för elever i koncentrationssvårigheter. De som hindrar lärarna att genomföra dessa 
förändringar är i första hand skolans ekonomi. Det saknas i många fall lokaler att tillgå, 
och i de fall de finns saknas det personal för att kunna nyttja lokalerna på ett 
pedagogiskt bra sätt. Detta visar på att viljan att förbättra finns, men tyvärr är det 
skolans ekonomi snarare än lärarens kompetens som styr vilka arbetssätt lärare 
använder sig av. 
 
Det finns en viss skillnad på hur manliga och kvinnliga lärare ser på och förhåller sig till 
elever i koncentrationssvårigheter. Gannerud (2001) menar att det finns skillnader när 
det gäller auktoritet och personlig kontakt med eleven. Hon hävdar vidare att kvinnliga 
lärare ofta har allt för höga krav på sig själva vilket gör att de känner sig otillräckliga. 
Detta mycket väl kan vara förklaringen till att män och kvinnor svarat olika på 
enkätfrågorna i vår studie. 
 
Bland lärare med olika antal yrkesverksamma år finns det inte några större skillnader 
när det gäller syn och förhållningssätt till elever i koncentrationssvårigheter. De 



skillnader som dock går att utläsa kan förklaras med att kompetensen och yrkesrollen  
utvecklas allt eftersom yrkeserfarenhet ökar.  
 
Något som vi dock finner påverkar inställning till elever i koncentrationssvårigheter är i 
vilken typ av skola man arbetar. När vi jämför svaren från lärarna i byskolor med 
lärarna i de övriga skolorna finner vi att byskollärarna över lag har en mer positiv syn på 
elever i koncentrationssvårigheter, den påverkan de har på sina övriga klasskamrater 
och det stöd lärarna upplever att de har tillgång till. Detta kan förklaras av det Marklund 
(2000) nämner om mindre lärargrupper och bra stöd, men även av att det är färre lärare 
och elever i byskolor vilket kan leda till att en bättre sammanhållning och personliga  
relationer till varandra (Skolverket, 1996). 
 
 
8. Diskussion 
 
Vi har i vår studie undersökt lärares syn och förhållningssätt gällande elever i 
koncentrationssvårigheter. I våra överväganden av vilken metod vi skulle använda oss 
av för att samla in data var vår första tanke att göra djupgående intervjuer med 
grundskolelärare. Vi bedömde dock att vi genom detta tillväga gångsätt skulle få en allt 
för förskönad bild av hur verkligheten ter sig. Detta då vi tror att de intervjuade lärarna 
vill ge en så positiv bild som möjligt av sitt pedagogiska arbete och inte gärna vill tala 
öppet med okända människor om sina svagheter och problem i 
undervisningssituationen. 
 
En annan tänkbar metod hade varit att genomföra en rad observationer i olika klasser i 
grundskolan men våra tidigare erfarenheter av observationer har visat att de inte ger en 
sanningsenlig bild av verkligheten. Med detta menar vi att lärare som vet syftet med 
observationen undermedveten/medvetet lägger större vikt vid det fenomen som skall 
observeras. Vi har även upplevt att eleverna påverkas av att ha främmande människor 
som iakttar dem. 
 
Vi anser att våra informanter är representativa eftersom vi har nått ut till ett stort antal 
lärare vars åsikter och synsätt i stor utsträckning går att härleda till tidigare forskning. 
Våra informanter har inte påverkats av oss eftersom vi inte gett dem någon information 
om vilka teorier och synsätt om elever i koncentrationssvårigheter som legat till grund 
för vår studie utan lärarna har svarat på enkätfrågorna utifrån sin egen uppfattning. Vi 
anser även att antalet skolor och olikheterna mellan dessa gjort att vi kommit i kontakt 
med många olika lärare och synsätt.  
 
Vid databearbetningen har vi tolkat svaren på de öppna frågorna. Naturligtvis finns det 
risk för att vi misstolkat enskilda lärares åsikter. Vi anser oss ändå ha fått en 
sanningsenlig bild av lärarnas syn och förhållningssätt då de flesta svar tydligt framfört 
lärarnas åsikter. En annan faktor som kan påverka resultatet är lärarnas noggrannhet och 
uppriktighet i enkätsvaren. Många lärare har påpekat att deras arbetsbelastning är hög 
och av denna anledning har vi valt att ge dem ett flertal dagar att besvara enkäten, något 
som lett till ett visst bortfall men samtidigt gett mer noggrant ifyllda enkäter med 
genomtänkta svar. Att vi på försättsbladet påpekat informanternas anonymitet tror vi har 
bidragit till en större uppriktighet i svaren.  
 



Vi tror att bortfallet hade kunnat reduceras om vi upprättat en personlig kontakt med 
alla informanter istället för att ha kontaktpersoner. Men på grund av den knappa tiden så 
ansåg vi inte detta genomförbart. Vi är väl medvetna om att bortfallet i denna studie är 
relativt högt, något som naturligtvis kan ha påverkat vårt resultat. Vi tror trots detta att 
studien ger en god bild av lärares åsikter och synsätt på elever i 
koncentrationssvårigheter eftersom underlaget för studien innefattar över hundra 
enkätsvar.  
 
Teoridelen har hög relevans i denna studie eftersom förklaringen till våra resultat går att 
finna i den teori vi utgått från. Teorin har även gett oss en tydlig bild över vilka synsätt 
och åsikter som finns gällande elever i koncentrationssvårigheter.  
 
Efter denna studie kan vi konstatera att vilken syn man som lärare har på elever i 
koncentrationssvårigheter påverkar hur man kommer att bemöta dem. Det finns en rad 
olika faktorer som kan påverka synen på elever i koncentrationssvårigheter, till exempel 
kön och yrkeserfarenhet. Som lärare kommer man sannolikt att möta många elever i 
koncentrationssvårigheter under sin yrkesverksamma tid. Av denna anledning är det 
viktigt att ha kunskap om dessa elevers behov och situation. Eftersom det finns många 
olika orsaker som kan ligga till grund för koncentrationssvårigheter bör man som lärare 
även vara medveten om att det inte finns en enda metod som passar alla elever i 
koncentrationssvårigheter. Vi anser att det är viktigt att man som lärare har vilja att 
anpassa sina arbetssätt utifrån dessa elever och att man har god kunskap om hur detta 
bör göras. Vi kan konstaterat att elever i koncentrationssvårigheter påverkar sina 
klasskamrater. Detta betyder att man som lärare bör skapa en god klassrumsmiljö där 
den positiva påverkan tas till vara och den negativa påverkan reduceras.  
 
Det har i vår undersökning framgått att lärare använder sig av många olika metoder för 
att undervisa elever i koncentrationssvårigheter. Som fortsatt forskning om elever i 
koncentrationssvårigheter ser vi därför gärna ett projekt vars syfte är att undersöka hur 
olika arbetsmetoder påverkar elever i koncentrationssvårigheter och deras inlärning. 
Vilka metoder bidrar till att underlätta för dessa elever? Denna undersökning bör då 
pågå under en längre tid och mer djupgående undersöka och analysera vilka 
arbetsmetoder som underlättar inlärning och utveckling för elever i 
koncentrationssvårigheter.  
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10. Bilaga 1.  
 
Enkät – examensarbete 
Hur påverkar koncentrationssvårigheter elevers inlärning? 
 

   Man    Kvinna 
 
Vilken/vilka år är Du verksam inom? ………………………………………………….………. 
 
Antal yrkesverksamma år: ……………………………………………………………………... 
 
I vilka ämnen är Du behörig? ………………………………………………………………….. 
 
Hur många elever har Du i Din klass?  ………………………………………………………… 
 
 
1.Vad är koncentrationssvårigheter för Dig? (kryssa för de alternativ Du anser passar in) 
 

 Diagnostiserat problem ex. ADHD    Ej diagnostiserat problem 

   Svårt att sitta stilla      Lätt för att sitta stilla 

 Rastlöshet      Rofyllda 

 Stark personlighet      Svag personlighet 

 Kontaktsökande      Icke kontaktsökande 

 Svårt att slutföra uppgifter     Lätt att slutföra uppgifter 

 Ovilja att lära sig nya saker     Vilja att lära sig nya saker 

 Föredrar grupparbeten     Föredrar enskilt arbete 

 Socialt kompetenta      Ej socialt kompetenta 

 Svårt att finna motivation     Lätt att finna motivation 

 Sprallighet      Lugna 

 Ägnar tiden åt annat än uppgiften    Fokuserar på uppgiften 

 Svårt att behålla intresset inför uppgiften    Bibehåller intresset för uppgiften 
 

 Egna förslag:……………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 

 
2. Har Du några elever med koncentrationssvårigheter i Din klass, och i så fall hur många? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
  
3. Tror Du att koncentrationssvårigheter är biologiskt betingat eller något som beror på t.ex. uppväxtmiljö eller 
situation? Motivera Ditt svar. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 



 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
4. Hur ser Du på elever med koncentrationssvårigheter ur ett undervisningsperspektiv? Är dessa elever en 
tillgång, en utgångspunkt för planering av undervisning, ett störande moment, ständigt påfrestande för Ditt 
tålamod etc. Motivera Ditt svar. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...…………………

………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………..…………………

………………………………………………………………………………... 

 
5a. Påverkas övriga elever i klassen av elever med koncentrationssvårigheter? 
 

   Ja    Nej 
 
 
5b. Om ja,  finns det i så fall både positiv och negativ påverkan? Ge exempel. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
5c. Om nej, förklara? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 



6a. Hur jobbar Du för att utveckla inlärningen hos elever med koncentrationssvårigheter? Vilka metoder, 
arbetssätt o.s.v. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
6b. Skulle Du vilja jobba på något annat sätt än Ditt nuvarande och i så fall hur?   
 
…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
 
7a. Vilken hjälp upplever Du finns tillgänglig från omgivningen (rektor, arbetslag, spec.pedagog, övrig 
skolpersonal m.m.) om någon av Dina elever har tydliga koncentrationssvårigheter? Hur i sådana fall? 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 
7b. Hur påverkar olika ramfaktorer (läroplan, lagar, ekonomi, lokaler, resurser m.m.) vilken hjälp Du kan 
erbjuda Dina elever med koncentrationssvårigheter? Berätta om stöd och hinder. 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………... 



 
 

 
 

Ett varmt tack för Din hjälp! 
 


