
 

 

Institutionen för matematik och matematisk statistik  

Ht 2012 

Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp 

Lärarprogrammet för de tidigare åldrarna  

 

 

 

Koncentrationssvårigheter under 
matematiklektioner  

Hur specialpedagoger arbetar för att stödja elever med koncentrat-
ionssvårigheter 

Siri Lind 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med min rapport är att skapa förståelse för hur lärare bör stödja elever med koncentrat-

ionssvårigheter under matematiklektioner. Resultatet har framkommit genom kvalitativa in-

tervjuer med fyra specialpedagoger. I rapporten tar jag del av hur specialpedagogerna anser 

att koncentrationssvårigheter uttrycks under matematiklektioner samt hur de anser att man bör 

stödja eleverna. Resultatet visar hur man genom inlärningsmiljö samt inlärningsmetod kan 

stödja eleverna. Specialpedagoger menar att eleverna fokuserar bäst i ett avskalat klassrum. 

Eleverna kan stödjas genom att arbeta utanför klassrummet men bör inkluderas i klassrummet 

då där råder en god arbetsmiljö. Eleverna behöver tydlighet i matematikundervisningen som 

bör vara uppdelad i delmål samt innefatta belöningar. Materialet bör vara konkret där bilder 

samt datorprogram kan underlätta för eleverna.  

 

Nyckelord: Matematik, specialpedagogik, koncentrationssvårigheter. 
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1. Inledning 

Som lärarstudent har jag vid ett flertal praktiktillfällen varit ute i olika skolor och har efter 

detta börjat fundera över vad lärare gör för att stödja elever med koncentrationssvårigheter. 

Under praktiken har jag aldrig tagit del av vad läraren gör för dessa elever och jag känner att 

jag behöver skapa mig större förståelse för detta innan jag påbörjar arbetet som lärare. Jag vill 

fokusera på matematiklektioner då jag genom erfarenhet upplevt dessa lektioner som ganska 

icke varierade då de ofta bestått av uppgifter i matematikböcker. Jag har en föreställning om 

att elever med koncentrationssvårigheter kan ha svårigheter med att hålla sig fokuserade på 

samma sak under en längre tid och tänker mig därför att dessa elever kan ha större svårigheter 

under just matematiklektioner. Enligt Sjöberg (2006) har det uppmärksammats en stark 

koppling mellan koncentrationssvårigheter och inlärningsproblem i just matematik. Sjöberg 

(2006) menar att det uppmärksammats att elever med matematiksvårigheter ofta haft AD/DH 

(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder). Detta får mig att fundera över om lärare har en 

insikt i detta och om de då vet hur man ska anpassa sin undervisning för dessa elever. Genom 

att ta reda på hur man bör arbeta för att stödja eleverna hoppas jag att lärare som eventuellt tar 

del av resultaten kan få större insikt i detta och därmed hitta ett bra arbetssätt för att stödja 

eleverna. Kadesjö (2001) förklarar att ”Barn med koncentrationssvårigheter är beroende av att 

viktiga vuxna i deras omgivning förstår och kan hjälpa dem” (Kadesjö, 2001, s.13). Detta 

tyder på att elever med koncentrationssvårigheter är i behov av förståelse och stöd från lärare. 

Jag vill genom min rapport skapa en förståelse för elever med koncentrationssvårigheter samt 

en förståelse för hur man bör stödja eleverna då det ju är något som eleverna är i behov av. I 

läroplanen (Lgr11), skolans värdegrund och uppdrag står det: ”Undervisningen ska anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov” (Lgr, 2011, s.8). Att en koppling uppmärksammats 

mellan koncentrationssvårigheter och matematik samt att lärare ska anpassa sin undervisning 

till elevens behov ser jag som en stark anledning till ta reda på hur man bör göra detta. Inte 

minst för att underlätta för lärare som läser min rapport men också för att uppmärksamma 

elevernas behov och förhoppningsvis på något sätt kunna underlätta för elever med 

koncentrationssvårigheter som eventuellt inte får de stöd de är i behov av under 

matematiklektioner.  

 

 

 



2 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med mitt arbete är att få förståelse för vilka inlärningsmiljöer samt inlärningsmetoder 

som gynnar elever med koncentrationssvårigheter under matematiklektioner. Genom 

intervjuer av specialpedagoger har jag svarat på följande frågeställningar: 

 

På vilket sätt anser specialpedagoger att elevers koncentrationssvårigheter yttrar sig under 

matematiklektioner? 

 

På vilket sätt anser specialpedagoger att man bör arbeta för att stödja elever med 

koncentrationssvårigheter under matematiklektioner? 
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2. Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången kommer jag att gå igenom olika typer av koncentrationssvårigheter. 

Detta för att skapa en förståelse för de olika koncentrationssvårigheterna för att sedan skapa 

en förståelse för hur man kan stödja eleverna. Jag kommer att gå igenom vad 

specialpedagogik och matematiksvårigheter är för att även på så sätt skapa en förståelse för 

arbetet med att stödja eleverna. Sedan redovisar jag vad litteratur och forsking anser att man 

bör göra för att stödja eleverna. Jag fokuserar då på vad en god inlärningsmiljö samt 

inlärningsmetod är för eleverna.  

 

2.1 Koncentrationssvårigheter 

Kadesjö (2001) delar in koncentrationssvårigheter i primära, sekundära och situationsbundna 

koncentrationssvårigheter. De olika indelningarna bygger på olika orsaker till svårigheterna. 

Gemensamt för hur svårigheterna uttrycks är att de gör att man har svårigheter med att 

komma igång med, behålla uppmärksamheten vid samt avsluta en uppgift (Kadesjö, 2001; 

Olsson & Olsson, 2007).  

Enligt Kadesjö (2001) beror primära koncentrationssvårigheter på medfödda brister i 

människans hjärnfunktion. Elever som har primära koncentrationssvårigheter agerar ofta 

väldigt aktivt eller väldigt passivt. Eleverna kan ofta även ha svårigheter med språk, 

perception och motorik vilket kan förvärra koncentrationssvårigheterna. Några svårigheter 

som ofta förekommer för dessa elever är att de kan ha svårt att hitta en aktivitetsnivå som 

passar dem samt att de kan ha svårigheter med att uppfatta och förstå instruktioner och regler 

(Kadesjö, 2001). Enligt Sahlin (1997) har diagnosen Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder 

(AH/HD) stora likheter med primära koncentrationssvårigheter. Detta då AD/HD bland annat 

innebär svårigheter med uppmärksamhet och impulsivitet. Gillberg (2005) delar in AD/HD i 

grupperna impulsiv, hyperaktiv och ouppmärksam. I gruppen ouppmärksam innefattar det 

bland annat att vara lättdistraherad och att ha perceptionssvårigheter (Gillberg, 2005). Detta 

stämmer överrens med Kadesjös (2001) definition av vad koncentrationssvårigheter kan 

innebära. Olsson och Olsson (2007) menar att elever med AD/HD har en brist på en 

organiserand hjärnfunktion vilket även det liknar Kadesjös (2001) förklaring till primära 

koncentrationssvårigheter.  
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Utöver primära koncentrationssvårigheter finns det enligt Kadesjö (2001) svårigheter som 

uppstår på grund av yttre omständigheter. En av dessa är sekundära koncentrationssvårigheter 

som skapas av faktorer i människans miljö. Till exempel kan en jobbig situation i hemmet 

eller att eleven känner sig stressad av uppgifter i skolan utlösa koncentrationssvårigheterna 

(Kadesjö, 2001). Olsson och Olsson (2007) samt Kadesjö (2001) menar att svårigheterna kan 

bero på minnet av tidigare eller nuvarande händelser i elevens liv som tar upp elevens 

koncentration. Uppmärksamhet och direkt bekräftelse vid utförande av uppgifter kan vara 

extra viktigt för dessa elever. Olsson och Olsson (2007) förklarar att elever med sekundära 

koncentrationssvårigheter kan få svårt att uppfatta regler och krav i skolan. 

Den tredje och sista koncentrationssvårigheten Kadesjö (2001) talar om är situationsbundna 

koncentrationssvårigheter. Enligt Kadesjö (2001) innebär detta att man har svårigheter i att 

koncentrera sig under specifika situationer. Eleven kan då i övrigt vara koncentrerad men blir 

vid ett specifikt tillfälle okoncentrerad. Det kan till exempel bero på att eleven inte förstår 

uppgiften eller på läs- och skrivsvårigheter som gör att eleven vid läs- och skrivtillfällen får 

svårt att koncentrera sig (Kadesjö, 2001; Olsson & Olsson, 2007). Kadesjö (2001) menar även 

att brist på motivation kan skapa situationsbundna koncentrationssvårigheter. Persson (2010a) 

förklarar att särbegåvade elever kan ha tillfälliga koncentrationssvårigheter i skolan. 

Författaren skriver: ”För ett särbegåvat barn däremot, kan koncentrationssvårigheterna visa 

sig endast i vissa situationer men inte i andra” (Persson, 2010a, s.7). Persson (2010b) förklarar 

att det i Sverige finns mycket forskning kring vad särbegåvade elever är i behov av men att 

det i dagsläget inte finns mycket forskning kring hur man stödjer eleverna. 

 

Kadesjö (2001) delar alltså in koncentrationssvårigheterna i primära, sekundära och 

situationsbundna koncentrationssvårigheter. Gillberg (2005) menar att det idag finns en 

svårighet i att förstå vad man menar när man använder sig av begreppet 

koncentrationssvårigheter då man använder det på olika sätt. Det finns till och med bland 

läkare en dålig överenskommelse om ordets faktiska mening (Gillberg, 2005). Sahlin (1997) 

skriver att det inte finns något medicinskt begrepp för just koncentrationssvårigheter. Kadesjö 

(2001) samt Ericsson (2003) påpekar även hur lärare kan använda sig av begreppet på ett 

vardagligt sätt. Ericsson (2003) delar till skillnad från Kadesjö (2001) in svårigheterna i en typ 

som passiv och dagdrömmande medan den andra typen innebär problem med impulskontroll 

och uthållighet. Även Kadesjö (2001) lyfter fram att elever med koncentrationssvårigheter 

kan bli väldigt aktiva eller väldigt passiva. Detta kan tyda på en likhet i synen på 
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koncentrationssvårigheter men eventuellt inte en likhet i synen på hur svårigheterna bör 

definieras och delas upp.  

Sammanfattningsvis menar Kadesjö (2001) och Olsson & Olsson (2007) att 

koncentrationssvårigheter innebär problem med att påbörja, hålla kvar vid samt avsluta en 

uppgift. De primära koncentrationssvårigheterna är medfödda och bestående. De sekundära 

koncentrationssvårigheterna beror istället på miljön eleven befinner sig i och de 

situationsbundna koncentrationssvårigheterna beror på situationer eleven hamnar i (Kadesjö, 

2001). Både Kadesjö (2001) och Ericsson (2003) lyfter fram de aktiva samt passiva barnen 

med koncentrationssvårigheter.  

Efter att ha gått igenom innebörden av begreppet koncentrationssvårigheter tror jag att 

förståelse lättare kan skapas för det stöd man ger eleverna under matematiklektionerna. Innan 

jag går in på hur man arbetar för att stödja eleverna kommer jag att skriva om hur 

specialpedagogik utövas samt vad matematiksvårigheter är. Även detta gör jag för att skapa 

en förståelse för det arbetsätt man sedan kan använda för att stödja eleverna.        

 

2.2 Specialpedagogiskt arbete  

Olsson & Olsson (2007) menar att specialpedagogernas uppgift främst är att stödja 

klassläraren. Olsson & Olsson (2007) talar om att man inom specialpedagogiken idag arbetar 

mer med att inkludera eleverna i klasserna istället för att arbeta utanför klassrummet. 

Ljungblad (2003) menar istället att eleverna kan vara i behov av att inkluderas i klassrummet 

lika väl som att exkluderas om där inte råder en god miljö. Det pedagogiska ansvaret ligger 

idag hos skolan och lärarna istället för att fokus på problemet ligger hos eleven (Olsson & 

Olsson, 2007). Persson (2007) har intervjuat specialpedagoger som berättar att deras sätt att 

arbeta med eleverna ofta är väldigt laborativt. 

 

2.3 Matematiksvårigheter  

Ljungblad (2001) talar om allmänna och specifika matematiksvårigheter. Författaren skriver 

att en elev i specifika matematiksvårigheter kan uppleva matematiska svårigheter även i andra 

ämnen.  
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Specifika matematiksvårigheter är en diagnos som kallas för dyskalkyli (Ljungblad, 2001). 

Dock problematiserar Sjöberg (2006) diagnosen dyskalkyli då den ofta sätts utan att det 

egentligen finns tillräcklig forskning kring diagnosen. Enligt Ljungblad (2001) kan specifika 

matematiksvårigheter medföra bland annat perceptionsstörningar. Svårigheterna kan även 

medföra visuella problem som att eleven vänder upp och ned på och/eller spegelvänder 

siffror. Specifika matematiksvårigheter kan vara en del av flera problem som exempelvis 

problem med korttids- och/eller arbetsminnet. Elever i allmänna matematiksvårigheter har 

istället mycket och varierande svårigheter som består av både matematiksvårigheter men även 

språkliga svårigheter (Gillberg, 2005, Ljungblad, 2003). Gillberg (2005) samt Persson (2007) 

menar att elevernas läs- och skrivsvårigheter kan medföra matematiksvårigheter vid utförande 

av skriftliga matematiska uppgifter.  

 

2.4 Inlärningsmiljö för elever med koncentrationssvårigheter 

Jag kommer nu efter att ha gått igenom koncentrationssvårigheter, specialpedagogers arbete 

samt matematiksvårigheter att gå igenom hur man kan stödja elever i 

koncentrationssvårigheter under matematiklektioner. I detta avsnitt kommer jag att redovisa 

hur man kan stödja eleverna genom en god inlärningsmiljö. 

Inlärningsmiljö är något som är viktig att tänka på när man ska skapa goda förutsättningar för 

eleverna att arbeta. Elever med koncentrationssvårigheter behöver arbeta i en miljö som är 

lugn och strukturerad eftersom de lätt kan bli distraherade (Kadesjö, 2001; Olsson & Olsson 

2007). Enligt Kadesjö (2001) är placeringen i klassrummet viktig för elever med 

koncentrationssvårigheter. Eleven bör placeras med tanke på att förutsättningar finns för ett 

gott samspel med läraren, vilket kan vara att exempelvis lätt kunna få ögonkontakt med 

läraren. Placeringen bör även ta hänsyn till att eleven i så liten utsträckning som möjligt blir 

störd av sina klasskamrater (Kadesjö, 2001). Sahlin (1997) har genom intervjuer undersökt 

hur mellanstadielärare ser på elever med koncentrationssvårigheter, de intervjuade sade bland 

annat att klasserna inte fick vara så stora och någon ansåg att en klass med 30 elever gjorde att 

de inte klarade att önskvärt möta elevernas behov. Vernersson (2007) menar att lektionerna i 

skolan tidigare varit lärarledda medan dem idag ofta består av inslag där eleverna arbetar 

självständigt. Författaren ifrågasätter hur elever i behov av stöd klarar av det nya arbetssättet 

då dessa tillfällen lätt kan bli distraherade (Vernersson, 2007). 
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Sammanfattningsvis är en god inlärningsmiljö för elever med koncentrationssvårigheter en 

miljö som inte distraherar, består av en klass med inte för många elever samt innefattar en 

placering i klassrummet där eleven kan få god kontakt med läraren.  

 

2.5 Planerande och genomförande av undervisning för att stödja eleverna 

Efter att ha gått igenom hur en god inlärningsmiljö bör se ut vill jag även svara på hur en god 

inlärningsmetod bör se ut i arbetet med att stödja elever i koncentrationssvårigheter under 

matematiklektioner. Jag kommer i detta avsnitt att ta upp vad man bör göra genom planering 

innan man påbörjar själva undervisningen och sedan hur undervisingen bör se ut.  

Enligt Kadesjö (2001) är det viktigt att ta hänsyn till orsakerna bakom 

koncentrationssvårigheterna innan man börjar sätta in stödinsatser. Vid situationsbundna 

koncentrationssvårigheter kan upptäckten av orsakerna göra att man kan arbeta bort elevens 

svårigheter helt. Detta eftersom eleven då har svårigheter i en specifik situation och vid en 

förståelse för orsakerna till situationen kan situationen förhindras att skapas. Man har tidigare 

haft större fokus på eleven då man analyserat orsakerna till svårigheterna, idag anses det i 

skolan viktigt att se på orsakerna till svårigheterna utifrån individ, grupp, och organisation 

(Ljungblad, 2001; Olsson & Olsson, 2007; Sahlin, 1997). 

Hur man sedan stödjer eleverna under lektionerna är individanpassat då det finns olika 

svårigheter samt olika orsaker till svårigheterna (Ljungblad, 2001). Vissa elever med just 

matematiksvårigheter kan behöva höra genomgången en gång till enskilt med läraren. För 

elever med allmänna matematiksvårigheter kan det vara viktigt med repetition. Har eleven 

lässvårigheter underlättar det om läraren läser upp uppgifterna för eleven (Ljungblad, 2001). 

Generellt är det viktigt för elever med koncentrationssvårigheter att undervisningen innehåller 

tydlighet i form av exempelvis repetition (Kadesjö, 2001). Enligt Kadesjö (2001) samt 

Gillberg (2005) bör en uppgift för elever med koncentrationssvårigheter kunna avslutas under 

lektionstiden. Det är viktigt att eleven har delmål och att läraren ger eleven direkt feedback 

för bekräfta eleven under lektionens gång (Kadesjö, 2001; Olsson & Olsson, 2007).  

Elever med koncentrationssvårigheter behöver även ha en positiv relation med läraren. Den 

positiva relationen kan byggas upp via dialog och samspel mellan lärare och elev. Relationen 

är viktig då den kan göra eleven mer motiverad vilket kan vara en förutsättning för att ett 

fungerande arbetssätt uppstår (Olsson & Olsson, 2007; Ljungblad, 2004). Det är viktigt att 
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läraren inte ser negativt på eleven då eleven behöver förståelse och uppmuntran för att kunna 

stödjas. Då eleven ofta har dålig självkänsla och kan tappa motivationen helt om han/hon inte 

uppmuntras är detta viktigt (Ljungblad, 2001; Olsson & Olsson, 2007). Kadesjö (2001) menar 

att det kan vara bra att berömma eleven inför hela klassen för att på så sätt öka elevens 

självkänsla. Kadesjö (2001) menar även att bestraffningar inte fungerar för att eleven ska 

lyssna eller ta till sig det läraren säger. Om läraren istället lyckas få eleven att klara av det 

som verkade svårt kan en motivation uppstå till att fortsätta arbeta (Kadesjö, 2001). Även 

Ljungblad (2004) menar att en god självkänsla kan skapa motivation.  Lungblad (2004) menar 

att självkänsla kan skapas hos eleven genom att använda uppgifter på elevens egen 

kunskapsnivå och att inte ställa för höga krav på eleven. Läraren bör även vara försiktig med 

att ställa frågor till eleven, även frågor om huruvida eleven förstår eller inte, då detta för 

eleven kan uppfattas som ett test (Olsson & Olsson, 2007). 

Elever med koncentrationssvårigheter kan behöva att läraren förstår deras processtänkande. 

Därför kan det också vara bra att läraren tar in problemlösning som ett arbetssätt för på så sätt 

förstå hur eleven tänker (Ljungblad 2001).  

Enligt Kadesjö (2008) är det viktigt att pedagogen har god fantasi för att komma på nya sätt 

för hur svårigheter i nya situationer ska lösas. Författaren menar också att det är viktigt att 

reflektera över det arbete man redan gör för att skapa en förståelse för om arbetssättet 

verkligen fungerar. Enligt Granström (2004) bör man som lärare lyfta fram sina reflektioner 

och tankar med kollegor då det ses som en förutsättning för att arbetet ska bli professionellt. 

Colnerud och Granström (2002) menar även att lärare bör vara insatta i samt använda sig av 

ett yrkesspråk med kollegor då dem genom att samtala professionellt med kollegorna kan 

upptäcka situationer och samband de annars inte skulle ha upptäckt. Ljungblad (2004) menar 

att arbetet med eleven i första hand bör utgå från forskning om elevers inlärning. Dock är det 

viktigt att via reflektion inte fastna i någon speciell teori. Det är därför viktigt att lärarna har 

möjlighet att ta del av ny forskning (Ljungblad, 2004). 

Elever med koncentrationssvårigheter bör arbeta med konkret och åskådliggörande material 

då detta enligt Olsson & Olsson (2007) gör att eleven utvecklar sina tankar och sin förståelse 

för uppgiften. Man bör förstärka talet med att till exempel via syn eller känsel få eleven att 

uppfatta något (Kadesjö, 2008; Olsson och Olsson 2007). Att Olsson och Olsson (2007) 

berättar att materialet man arbetar med bör vara konkret och åskådliggörande kan även 

kopplas till Kadesjö (2001) som menar att tydlighet är viktigt för eleverna. Enligt Olsson & 
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Olsson (2007) bör lektionen innehålla kortare arbetspass med tydliga instruktioner där man 

även låter eleven röra på sig om det är nödvändigt. Författarna anser att det är viktigt att 

läraren summerar det som sagts under lektionen samt talar om vad som ska hända senare för 

att skapa tydlighet för eleven.  

Sammanfattningsvis är det så att elevers olika svårigheter skapar behov av olika slags stöd, 

men enligt litteraturen kan man se sådant som generellt gynnar elever med 

koncentrationssvårigheter. Det är viktigt att läraren ger eleven gott självförtroende genom att 

skapa uppgifter på elevens kunskapsnivå, berömma eleven samt ha en positiv relation med 

eleven. God självkänsla hos eleven anses viktigt för att skapa motivation. Det är även viktigt 

att läraren är tydlig, använder konkret material, arbetar med delmål samt problemlösning. 

Läraren bör ta del av ny forskning samt samtala med kollegor och reflektera över sin 

undervisning. 

 

3. Metod 

Jag har intervjuat fyra specialpedagoger och tagit reda på hur de anser att 

koncentrationssvårigheter tar uttryck under matematiklektioner samt hur de arbetar för att 

stödja elever i koncentrationssvårigheter under matematiklektioner. Jag kommer att berätta 

vilken metod jag använt mig av för att samla in mitt material under ”Datainsamlingsmetod”. 

Under ”Urval” ” förklarar jag sedan varför jag valt att samla in data på det sätt jag gjort. 

Under ”Analysmetod” berättar jag hur jag analyserat och kommit fram till det resultat jag 

senare redovisar. Under rubriken ”Redovisning av material” berättar jag varför jag valt att 

redovisa resultatet på det sätt jag gör. Avsnittet ”Etiska överväganden” tar sedan upp de etiska 

krav jag följt och använt mig av vid intervjuerna. 

 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer då jag vill få reda på specialpedagogernas 

personliga syn på koncentrationssvårigheter och hur de anser att man bör göra för att stödja 

eleverna. Genom att specialpedagogerna i en intervju får redovisa sina personliga åsikter och 

upplevelser tror jag att jag kan komma fram till varierade resultat och tips på hur man kan 

stödja eleverna. Johansson & Svedner (2006) skriver att syftet med en kvalitativ intervju är att 

få så uttömmande svar som möjligt. Detta gör att jag tror att kvalitativa intervjuer är rätt 

metod för att svara på mina frågeställningar: ”På vilket sätt anser specialpedagoger att elevers 
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koncentrationssvårigheter yttrar sig under matematiklektioner?” samt ”På vilket sätt anser 

specialpedagoger att man bör arbeta för att stödja elever med koncentrationssvårigheter under 

matematiklektioner?”. 

Jag har genomfört kvalitativa intervjuer som har tagit cirka 40-70 minuter. Vid intervjuerna 

har jag använt mig av bandspelare. Jag har sedan överfört ljudfilerna från bandspelaren till en 

dator och transkriberat intervjuerna. Mina intervjufrågor har varit 21 stycken vilket kan ge 

intrycket av en väldigt styrd intervju. De frågor jag ställt anser jag dock beröra stora områden 

och därför ser jag inte intervjun som styrd. Några av dessa 21 frågorna har varit snävare och 

mer styrda men då respondenterna fått tala fritt om sina egna erfarenheter anser jag intervjun i 

stort inte vara särskilt styrd.  

Jag har strukturerat upp frågorna inom områdena: ”Pedagogen och undervisningen”, ”Orsak 

till svårigheter”, ”Eleven” och ”Inlärningsmiljö”.  

Frågor under området ”Pedagogen och undervisningen” berör specialpedagogens upplevelser 

av koncentrationssvårigheter samt hur lektionen bör se ut. Detta område ger svar på 

frågeställningen om hur specialpedagoger upplever att koncentrationssvårigheter tar uttryck 

under matematiklektioner. Den svarar även på frågställningen om hur specialpedagoger 

arbetar för att stödja elever med koncentrationssvårigheter under matematiklektioner genom 

att fråga hur lektionen bör se ut för dessa elever.  

Exempel på frågor under detta område är: ”Vad kännetecknar ett barn i 

koncentrationssvårigheter?” samt ”Har eleverna du arbetat med varit särskilt aktiva eller 

särskilt passiva?”. Den senare frågan ser jag som en av de mer styrda frågorna då den inriktar 

sig på svaret, men jag ser den som nödvändig då jag vill veta om specialpedagogen har 

upplevt just aktiva eller passiva barn eftersom det var så framträdande i min 

litteraturgenomgång.  

Enligt Kadesjö (2001) är det viktigt att ta hänsyn till orsakerna till 

koncentrationssvårigheterna innan man sätter in stödinsatser. Att ta hänsyn till orsakerna 

verkar alltså vara en förutsättning för att stödja eleverna vilket gjort att jag tagit med kategorin 

”Orsak till svårigheter”. Detta svarar på min frågeställning om hur man arbetar för att stödja 

elever med koncentrationssvårigheter under matematiklektioner om än på ett mindre konkret 

sätt. Jag har ansett detta område nödvändigt då det nog påverkar hur specialpedagogerna 

sedan arbetar konkret under just matematiklektionerna.  
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En fråga under området ”Orsak till svårigheterna” är: ”Finns både individ, grupp och 

organisation med då ni tittar på orsaker till svårigheter?”. Detta är min kanske mest styrda 

fråga som jag ändå ansett behövts då det är något jag velat få svar på. En annan fråga under 

samma område har varit ”Hur kommer du fram till att eleven har koncentrationssvårigheter?” 

vilket jag ser som ett exempel på en mer öppen fråga i samma kategori.  

 

En fråga under området ”Eleven” är: ”Har eleverna du arbetet med någon gång haft några 

andra svårigheter utöver koncentrationen?”. Detta svarar på min frågeställning om hur 

specialpedagoger anser att koncentrationssvårigheterna tar uttryck med tanke på att de 

eventuellt kan vara en del av flera svårigheter. Exempel på en fråga som istället berör området 

”Miljö” är: ”Om du fritt fick fantisera fram en klassrumsmiljö som gynnar elever i 

koncentrationssvårigheter på bästa sätt, hur skulle den miljön se ut?”. Området är kopplat till 

min frågeställning om hur specialpedagoger anser att man bör stödja elever i 

koncentrationssvårigheter under matematiklektioner. 

Frågorna jag nu redovisat visar exempel på att mina intervjufrågor varit både styrda med 

motiveringen att det är något jag vill veta då litteraturen betonat detta som viktigt, samt öppna 

i flera av fallen. Jag anser även att intervjun inte blir så styrd då svaren i intervjuerna bygger 

på specialpedagogens egna åsikter och erfarenheter. 

Jag har valt att inte fråga om särskilt primära-, sekundära- eller situationsbundna 

koncentrationssvårigheter då mitt syfte är att få en förståelse för hur man kan stödja elever i 

alla slags koncentrationssvårigheter. Alla specialpedagoger har under intervjun fått samma 

frågor vilka jag bifogat under ”Bilaga 1”. 

 

3.2  Urval 

Jag har vid genomförandet av intervjuerna åkt ut till fyra skolor i en mindre kommun och 

intervjuat fyra specialpedagoger som arbetat med bland annat matematik. Jag har valt att 

intervjua specialpedagoger då jag antar att specialpedagoger har större kunskap än klasslärare 

om hur man arbetar med elever med koncentrationssvårigheter. Varför jag valt att intervjua 

fyra stycken specialpedagoger är för att jag tror fyra intervjuer är tillräckligt för att förstå hur 

man kan stödja elever med koncentrationssvårigheter under matematiklektioner på olika sätt. 

Jag har valt att begränsa mig till specialpedagoger som arbetar inom årskurserna 1-5 då jag 



12 
 

inte vill ha för stor skillnad i åldersgrupperna eftersom jag tror att man arbetar på olika sätt i 

med elever i olika årskurser. Två av specialpedagogerna jag intervjuat arbetar mest med 

ämnet svenska men har även matematiklektioner någon gång i veckan vilket jag anser är 

tillräckligt då de ändå bör ha insikt och reflektion kring hur de arbetar för att stödja eleverna 

under matematiklektionerna. Två av specialpedagogerna har arbetat i ett år eller mindre med 

specialundervisning men de har ändå kunnat svara på hur de arbetat under den kortare tiden. 

Hur jag valt ut just dessa personer är att jag hört av mig till flertalet specialpedagoger som är 

verksamma i de yngre årskurserna och att just dessa fyra specialpedagoger valt att medverka.  

 

3.3 Analysmetod 

Jag har valt att transkribera allt från intervjuerna men har i redovisning av resultat valt att 

bland annat utelämna exempel på specifika elever. Jag har även utelämnat sådant som var helt 

irrelevant för att svara på mina frågeställningar. Exempelvis har jag valt att utelämna hur det 

gått till då specialpedagogerna upprättat åtgärdsprogram. Detta har för mig varit intressant 

men inget som svarat på mina frågeställningar. 

Jag har kodat intervjuerna genom att i korta meningar summera sådant som jag ansett besvara 

mina två frågeställningar: ”Hur anser specialpedagoger att koncentrationssvårigheter uttrycks 

under matematiklektioner?” samt ”Hur anser specialpedagoger att man bör stödja elever med 

koncentrationssvårigheter under matematiklektioner?” 

Jag har i alla intervjuer bildat meningar för att sammafatta sådant som svarar på mina två 

frågeställningar. Dessa meningar har jag numrerat upp där till exempel första intervjuns 

meningar strukturerats upp med siffrorna 1:1-1:40 och den andra intervjuns meningar 

strukturerats upp med siffrorna 2:1-2:45. En mening har varit ”Korta genomgångar annars kan 

de börja tänka på annat”, eller ”Korta genomgångar samt extrakolla om eleven förstått”. Det 

här är exempel på två meningar från två olika intervjuer som jag parat ihop. Eftersom just 

korta genomgångar var förekommande i flera av intervjuerna har valt att para ihop dessa 

numrerade meningar och bilda en kategori som jag döpt till just ”Korta genomgångar”. På det 

sättet har jag strukturerat upp allt mitt material från intervjuerna. Sedan har jag tittat på 

realevansen av kategorierna för att svara på mina frågeställningar och då sållat ut sådant som 

inte varit helt relevant för mina frågeställningar.  
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Andra exempel på kategorier som bildats och som varit relevanta för att svara på mina 

frågeställningar har varit: ”Konkret material”, ”Praktisk arbete”, ”Tydlighet och struktur” 

samt ”God lärar- och elevrelation”. Dessa exempel på områden utgår från min frågeställning 

om hur man bör arbeta för att stödja elever med koncentrationssvårigheter under 

matematiklektioner. Andra områden utöver detta har varit ”Passiva elever” och ”Aktiva 

elever” vilket är exempel på områden som utgått från min frågeställning om hur 

specialpedagoger anser att koncentrationssvårigheter tar uttryck under matematiklektioner. 

Exempel på meningar som jag inte lagt in under ett område och därför inte tagit med har varit 

”Trots diagnos så uttrycks AD/HD på olika sätt” eller ”Vi gör tester och prov för att se att de 

hänger med”. Dessa meningar har jag kodat upp men inte lagt in under en kategori då jag 

ansett att det inte svarar på någon av mina frågeställningar.  

I mitt resultat har jag fått många tips på hur man kan arbeta för att stödja elever med 

koncentrationssvårigheter under matematiklektioner, detta har gjort att jag inte kunnat ta med 

allt i min resultatdel. Till exempel har jag valt att inte ta med den kodade meningen: ”Jag har 

satt ihop arbetshäften som jag har numrerat också utifrån de här arbetsmomenten då. 

Algoritmer är ett, miniräknare, pengar, huvudräkning, klockan”. Vilket faktiskt svarar på min 

frågeställning men har varit ett svar jag inte kunnat hitta likhet i hos de andra respondenternas 

svar. Jag har alltså gjort på det sättet att jag tittat på likheter i respondenternas för att bilda 

kategorier. Detta då jag kan tänka mig att om ett arbetssätt är vanligt kan det vara för att det är 

ett fungerade arbetssätt. Jag har då blivit tvungen att inte gå in för mycket på konkreta tips 

utan istället tagit med det som övergripande varit likt i specialpedagogernas arbetssätt. Om 

alla specialpedagoger talade om exempelvis konkret material men arbetade med det på olika 

sätt har jag tagit med det då de ändå talar om samma sak men ger olika perspektiv på det.  

Vid endast något tillfälle har jag även tagit med resultat som inte varit genomgående hos de 

flesta respondenter men som då talar för eller emot min litteraturgenomgång. Eftersom mina 

frågor delvis bygger på litteraturgenomgången har svaren därför tydligt kunnat jämföras med 

denna. Om litteraturgenomgången och resultat av intervju satt sig emot varandra har jag ansett 

detta vara ett intressant resultat då det ger två perspektiv på samma sak och därför valt att ta 

med det i mitt resultat, även om det inte varit något flera specialpedagoger sagt.  
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3.4 Redovisning av resultat 

Jag har i redovisningen av resultatet kortat ned citaten genom att ta bort meningar som jag 

ansett varit onödiga för att få fram det respondenten menat.  

Ett exempel på detta är citatet:  

”Dator. Det är ju mycket som det är någonting som tilltalar barnen. Man hittar spel och 

program som fungerar bra med tanke på de svårtigheter som de har. Och spel.”  

Detta stycke har jag kortat ned till följande: 

”Dator. […] det är någonting som tilltalar barnen. Man hittar spel och program som 

fungerar bra just med tanke på de svårigheter som de har.”  

Jag har alltså tagit bort kortare meningar eller upprepningar som jag inte ansett påverkat 

betydelsen av innehållet. När jag presenterat det specialpedagogerna sagt har jag valt att 

ibland ta med flera citat, ibland bara en pedagogs uttalande och ibland inget citat. Jag har 

endast haft med citat om det tillfört texten något nytt. Jag har valt att kalla specialpedagogerna 

för de fiktiva namnen Emma, Alma, Ann och Jenny för att skapa en text som är läsvänlig där 

hänsyn tas till respondenternas anonymitet.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Jag har i min rapport följt individskyddskravet som delas upp i informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet innebär att de personer som ska delta i intervjun får full information om 

undersökningens syfte och upplägg (Bryman, 2002). Skriftligt och muntligt har jag berättat 

om vad arbetets syfte är samt varför jag är intresserad av en intervju med dem. 

Respondenterna har själva fått bestämma över sin medverkan i intervjun och de har även varit 

medvetna om att de kunnat avsluta intervjun när de velat. Jag har informerat dem om detta vid 

första kontakten med dem samt i början av varje intervju vilket stämmer överrens med 

samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet har jag uppnått genom att specialpedagogerna varit 

anonyma i arbetet samt då jag bevarat deras kontaktuppgifter på ett säkert sätt så att bara jag 

kan ta del av dem. Då jag citerat dem har jag inte heller använt deras riktiga namn eller annan 

information som gör att det går att lista ut vilka personerna är. Jag har förklarat detta för 

specialpedagogerna innan intervjun. En annan aspekt som Bryman (2002) tar upp är ”intrång i 

privatlivet”. Jag har valt att inte använda exempel på elever då specialpedagogerna i mina 
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intervjuer inte ska kunna spåras samt för att hänsyn till elevernas integritet. Om respondenten 

talat om något som hon säger att jag inte kan skriva har jag självklart valt bort det. I enhet 

med nyttjandekravet har jag även varit tydlig med att materialet från intervjun endast kommer 

användas till mitt examensarbete vid Umeå universitet. 

 

4. Resultat 

Under denna del kommer jag att gå igenom hur specialpedagogerna anser att 

koncentrationssvårigheter yttrar sig under matematiklektioner samt hur de själva arbetar och 

anser att man bör arbeta för att stödja eleverna genom inlärningsmiljö samt inlärningsmetod.  

 

4.1 Koncentrationssvårigheter och hur de tar uttryck 

Utifrån intervjuerna hade alla specialpedagoger uppfattningen om att begreppet 

koncentrationssvårigheter var väldigt brett och komplext. Alla specialpedagoger var lite 

osäkra på hur de skulle definiera koncentrationssvårigheter. De flesta började med att på 

något sätt tala om hur man tydligt kan se att eleven har koncentrationssvårigheter eftersom de 

rörde mycket på sig men att det ändå var väldigt individuellt. 

 

Alla specialpedagoger hade haft erfarenhet av passiva elever med koncentrationssvårigheter. 

De nämnde att de passiva eleverna var svårare att upptäcka än de aktiva men att man ofta 

kunde märka svårigheterna genom resultat på prov eller genom presterande av uppgifter.  

Några specialpedagoger nämnde att de arbetar på samma sätt med att stödja eleverna om de 

var passiva eller aktiva. Dock sade de flesta att det ändå var väldigt individuellt i arbetet med 

att stödja eleverna. Jenny förklarade:  

”Alltså jag tycker det är svårt att säga att man liksom arbetar på ett specifikt sätt med en 

klump av barn som man kallar barn med koncentrationssvårigheter utan det är så himla 

inriktat mot individen” (Jenny). 

 

Att hålla kvar vid en uppgift, fullfölja den samt avsluta den var en svårighet för dessa elever 

enligt de flesta specialpedagoger. Ann menade att det var svårare för dessa elever att fullfölja 

och avsluta ett arbete än att just påbörja det. Hon förklarade varför: 

”Exekutiva svårigheterna tycker jag är större än att komma igång. För att de, när det blir 

liksom ett lugn i kanske klassen så börjar ju de tillslut göra någonting […] men att sen 

fullfölja uppgiften den är ju betydligt jobbigare” (Ann).  
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Flera av specialpedagogerna nämnde att elevers koncentrationssvårigheter kunde 

bero på särbegåvning. Detta gjorde att eleverna inte kunde fokusera på uppgiften då 

den inte var tillräckligt stimulerande. Ofta fick dessa elever en extra bok i 

matematiken som var till för en årskurs över dem.  

Elever med läs- och skrivsvårigheter eller språksvaga elever kunde också ha 

koncentrationssvårigheter enligt några av specialpedagogerna. Hälften av 

specialpedagogerna tog upp att elever med koncentrationssvårigheter även kunde ha 

problem med arbetsminnet.  

Gemensamt för alla lärare var att de tyckte att det var svårt att definiera begreppet 

koncentrationssvårigheter. Specialpedagogerna talade alla först om de aktiva eleverna när de 

skulle förklara hur koncentrationssvårigheterna tog uttryck. De hade alla också arbetat med 

passiva elever som var svårare att upptäcka. De hade alla upplevt att andra svårigheter som 

eleven hade kunde göra att eleven i vissa situationer fick koncentrationssvårigheter. 

 

4.2 Orsaker till koncentrationssvårigheter 

Specialpedagogerna menade alla att de tidigt funderade kring orsaken till 

koncentrationssvårigheterna hos eleverna. De såg alla upptäckten och sökandet av orsaken till 

koncentrationssvårigheterna som en förutsättning i arbetet med att stödja eleverna.  

De flesta specialpedagoger ansåg att de utgick från organisation, grupp och sist eleven då de 

tittade på orsaker till koncentrationssvårigheterna men att detta kunde vara svårt. Ann 

förklarade att det var hennes uppgift att se till att orsakerna inte enbart hamnade på elevens 

nivå. Alma menade också att hon såg på orsakerna som att de berodde på annat än eleven men 

hon menade att det ändå ofta varit ett fokus på eleven när man söker orsaken till problemet.   

”Nog har vi tänkt tror jag ändå både grupp och, ja men det har man ju automatiskt. Men 

nog har problemet blivit förlagt hos eleven. Alltid. Det är eleven som har problem, det är 

inte vår undervisning det är fel på, tror jag att det har dragit mest åt det hållet i alla fall. För 

jag tror ju att man genom att organisera sin undervisning på ett bra sätt kan komma till rätta 

med en hel del faktiskt  […] Det kommer kanske aldrig kunna bli perfekt så, men jag tror 

att man kan göra det bra mycket bättre” (Alma). 

Alma förklarar alltså att hon tror att man kan ändra på exempelvis undervisningen för 

att underlätta för eleven, men att det automatiskt ofta varit så att problemet har varit 

något som man ett lagt hos eleven.  
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När specialpedagogerna i intervjun började prata om koncentrationssvårigheter i stort kom 

några av lärarna ganska direkt in på barn som haft diagnosen AD/HD. Alla 

specialpedagogerna hade arbetat med elever som haft diagnoser. De hade alla den åsikten att 

om en elev har en diagnos så förändrar inte det undervisningsmetoden utan behovet är ändå 

det samma. Ann nämnde dock att man kunde känna igen dragen av en diagnos och därför 

tänka att ”Nu är det den diagnosen då kan jag prova att göra på det sätt som jag gjorde med ett 

annat barn som hade snarlika svårigheter”. 

 

Specialpedagogerna funderade alltså tidigt kring orsakerna till elevens 

koncentrationssvårigheter i arbetet med att stödja eleverna. De menade att de tittade på 

organisation, grupp och sedan individ men någon menade att det kunde vara svårt att inte 

lägga problemet hos eleven. Många av specialpedagogerna nämnde elever med AD/HD då de 

talade om elever med koncentrationssvårigheter men diagnoser ändrade inte på arbetssättet för 

att stödja eleverna.  

 

4.3 Inlärningsmiljö 

Jag kommer nu, efter att ha gått igenom hur specialpedagogerna menar att 

koncentrationssvårigheterna tar sig uttryck samt hur man ser på orsakerna till svårigheterna att 

gå igenom hur inlärningsmiljön samt inlärningsmetod bör se ut enligt specialpedagogerna. Jag 

kommer i detta avsnitt att gå igenom hur inlärningsmiljön bör se ut.  

 

Klassrum och klassrumsplacering 

De flesta specialpedagoger sade att det bästa för eleverna var att ha en avskalad 

klassrumsmiljö där det var viktigt att inte ha för mycket distraherande detaljer. Hälften av 

specialpedagogerna använde sig av ordet tråkigt och strikt då de beskrev en god 

klassrumsmiljö. Med detta förklarade de att det skulle vara så få saker som möjligt som kunde 

störa eleverna. Ann hade åsikten att det kanske ändå inte var det bästa sättet. Hon förklarade:  

”Oftast säger psykologerna att man ska rensa eller elevhälsan säger att man ska rensa 

rummet från ovidkommande intryck, till exempel att det hänger mycket grejer som dem kan 

fokusera på. Men jag vet inte riktigt längre om det där stämmer. […] de är ju vana vid 

intryck” (Ann). 

Hon konstaterade alltså att forskningen säger att det är på det sättet men hade den personliga 

åsikten att eleverna ju är vana vid intryck.  
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Flera specialpedagoger nämnde att bänkar var bättre för dessa elever istället för bord. Detta 

för att de då hade sina saker nära sig och hade kontroll över dem. Det var även bra eftersom 

det gick smidigare att plocka fram saker utan att eleverna blev distraherade på vägen till och 

från sin plats. Specialpedagogerna sade alla att placeringen i klassrummet var viktig för elever 

med koncentrationssvårigheter. Alla specialpedagoger sade att det var individuellt vad som 

passade eleverna men genom erfarenhet kunde de flesta säga vad som fungerat bäst för elever 

med koncentrationssvårigheter i stort. Alma sade att det varit bäst för eleverna att sitta längst 

fram, Jenny hade upplevt att det ofta fungerat bättre då eleven satt längst bak och Emma 

tyckte att det fungerade bäst då eleven satt in mot väggen. Ann sade att det var individuellt 

och hon inte kunde säga en speciell plats som fungerat bäst för eleverna genom erfarenhet. 

Ann och Jenny berättade att det fungerar bra då eleven satt långt bak för att eleven då får en 

överblick över klasskamraterna samt för att eleven inte vänder sig om och tappar kontakten 

med läraren. Vad Alma nämnde som negativt med att sitta långt bak var att eleven kunde bli 

distraherad av eleverna framför sig. Alma och Ann menade även att en placering längst fram 

var bra för att få kontakt med läraren och för att läraren skulle kunna göra tecken till eleven 

istället för att säga till eleven inför hela klassen. Motiveringen till att sitta vid sidan var även 

den att eleven skulle få överblick över klassen. Gemensamt för alla var ändå att de valt 

placeringen med tanke på att eleven behövde sitta där den blev minst störd och distraherad av 

sina klasskamrater och där det kunde uppstå en god kontakt med klassläraren.  

 

Gruppstorlek samt i eller utanför klassrummet  

Enligt Ann kunde det fungera med pararbete för eleverna men helst skulle man inte vara fler 

än två då det kunde bli distraherande. De andra specialpedagogerna nämnde att större klasser 

inte var fungerande för elever med koncentrationssvårigheter. Emma sade att det max skulle 

vara 20 elever per grupp om hon fick bestämma.  

Specialpedagogerna arbetade alla på båda sätten att ta ut eleverna ur klassrummet samt med 

att själva gå in i klassrummet. Alma sade till exempel:  

”Man kan ju göra det tillfälligt, och man kan säga ska vi gå ut och jobba eller tycker du att 

det stör för det är ju ofta så att de kanske behöver mera lugn och ro omkring sig och har 

man då lyckats få bra arbetsro i klassen så kan de ju lika bra vara i klassrummet.”  

 

Enligt en av specialpedagogerna så kunde man fråga eleverna om dem själva ansåg att det var 

för stökigt i klassrummet och därmed ville gå ut.  
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Sammanfattningsvis ansåg de flesta specialpedagoger att man bör ha en miljö där 

klassrummet är avskalat och icke distraherande. Placeringen ansåg alla 

specialpedagoger skulle grundas i att eleven inte blev distraherad av klasskamrater 

samt lätt fick kontakt med klassläraren. De arbetade alla både i klassrummet samt 

utanför klassrummet. Att även arbeta i en mindre klass eller att arbeta avskilt i 

mindre grupp var bäst för att stödja elever med koncentrationssvårigheter.  

 

4.4 Inlärningsmetod - Lärarroll och strategier vid inlärning  

Efter att nu ha redovisat hur inlärningsmiljön bör se ut kommer jag att gå igenom hur 

inlärningsmetoden bör se ut för att stödja elever i koncentrationssvårigheter under 

matematiklektioner. Jag redovisar dessa resultat i två olika delar. Dessa delar heter ”Lärarroll 

och strategier vid inlärning” samt ”Material och övningar”. I detta avsnitt går jag igenom hur 

en god lärarroll samt strategier bör ser ut för att stödja eleverna. 

 

Reflektion över arbetsmetoder  

Enligt Ann var det viktigt att som pedagog ständigt reflektera över sitt arbete, hon förklarade 

att detta är något man bör göra varje dag. Flera av specialpedagogerna sade även att man 

borde reflektera över om sitt sätt att arbeta verkligen stödjer eleven. Detta då man ständigt 

måste komma på nya knep för att få eleven fokuserad eftersom det arbetssätt som fungerar är 

väldigt individuellt och kan förändras över tid. Alma gav ett exempel där eleven själv fått 

välja plats i klassrummet, detta hade gjort eleven koncentrerad ett tag men när det blivit en 

vana hade eleven återigen blivit okoncentrerad och hon fick prova på något nytt. Några av 

specialpedagogerna nämnde att de haft erfarenheter av att känna att det fungerade bra med en 

elev ett tag för att sedan märka hur det inte alls fungerade. De uttryckte det som att de ”gick 

ett steg fram och två tillbaks” i arbetet med eleven.  

Specialpedagogerna tog alla del av vetenskaplig forskning. De flesta ansåg att erfarenhet och 

vetenskaplig forskning var det som bestämde deras val av arbetsmetoder. Några nämnde att 

de brukade diskutera och få tips från kollegor.  

 

Elevstrategier och arbetssätt som gör att eleven tror på sig själv  
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Enligt Jenny var det bra om man kunde få eleverna att själva hitta en strategi. Alma förklarade 

hur en elev själv hade hittat ett sätt att bli koncentrerad:  

”När jag får tre tillsägningar då får jag inte spela något mer, och då följer han det för att han 

själv har kommit fram till det.” 

 

Alma förklarade att eleven och hon bestämt sig för att eleven efter tre tillsägningar måste 

börja arbeta. Att det varit elevens egen idé menade Alma gjorde att regeln fungerade bättre. 

Ann menade att en metod för att stödja eleverna är att utnyttja det eleven redan är duktig på. 

Hon sade exempelvis att om ett barn var duktig på bild så kunde man använda det i 

matematiken för att få barnet intresserat. Alma förklarade att man måste låta eleven få känna 

sig duktig genom att till exempel berömma eleven inför hela klassen. Alla pedagoger ansåg att 

motivation hos eleverna var en förutsättning för lärande vilket enligt några specialpedagoger 

kunde uppstå genom att eleven trodde på sig själv. Att sätta sig in i elevens tankevärld var 

enligt Jenny viktigt för att kunna stödja eleven och få en bra utgångspunkt:   

”Man ser liksom att han är fångad av någonting  kan jag haka på in i det och få med mig 

honom på det jag vill just då. Så han inte hamnar ännu längre bort ifrån uppgiften.” 

 

Det var enligt alla specialpedagoger även viktigt att hålla sig på elevens kunskapsnivå. Några 

av lärarna ansåg även att det var bättre att uppgifterna var för lätta än för svåra för att eleven 

skulle få känna sig duktig. 

 

Tydlig lärare samt god relation till eleven 

Alla specialpedagoger nämnde att det var viktigt med en tydlig lärare. Både Emma och Jenny 

menade att elever med koncentrationssvårigheter kunde få problem när de själva fick välja 

uträkningssätt eftersom det blev för otydligt för dem. Jenny förklarade att det idag ofta är så 

att man låter eleven välja mellan olika uträkningssätt vilket blir problematiskt då eleverna 

behöver tydlighet. Flertalet specialpedagoger nämnde att det var bra med ett stort schema i 

klassen eller ett litet schema på bänken eller i pärmen för att skapa tydlighet för eleven. De 

flesta specialpedagogerna menade även att en god relation mellan läraren och eleven var 

viktigt för att eleverna skulle kunna koncentrera sig. Alma förklarade hur relationen bör se ut:  

”Men man måste hela tiden ha en jättefin relation till eleven som klasslärare, för att det […] 

kan vara det som avgör […] För alltså hårda bandage, det funkar inte med de här barnen. 

Utan det är förtroende och stöd och tillit som gäller.” 
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Flera specialpedagoger menade att det är viktigt att man inte dömer eleven utan att man som 

lärare förstår eleven i sina svårigheter. De menade att man bör visa förståelse för att eleven 

inte kan hjälpa att han/hon har svårigheter.  

Sammanfattningsvis tog alla specialpedagoger del av vetenskaplig forskning som 

påverkade deras sätt att arbeta. De menade alla att det var viktigt att reflektera över 

sina arbetssätt. Det kunde enligt flera pedagoger underlätta om man lät eleven själv 

komma fram till strategier för att vara koncentrerade. En god relation med eleven där 

elevens självförtroende byggdes upp var viktigt. Även tydliga instruktioner där man 

inte låter eleven välja arbetssätt var också bra i arbetet för att stödja eleven. 

 

4.5 Inlärningsmetod - Material och övningar 

Jag har nu gått igenom vad specialpedagogerna anser vara en god lärarroll samt goda 

strategier för att stödja elever med koncentrationssvårigheter. I detta avsnitt kommer jag att 

redovisa hur man bör stödja eleverna i form av material och övningar.   

 

Strukturerat arbete med korta genomgångar och praktiskt arbete 

Några specialpedagoger nämnde att det kunde vara lättare för elever med 

koncentrationssvårigheter att fungera under just matematiklektioner då dessa lektioner ofta 

var mer strukturerade. Vad gäller själva lektionen så förklarade alla specialpedagoger att det 

var viktigt att ha korta genomgångar för att eleverna skulle orka. Att förstärka vad man menar 

genom att använda sig av något visuellt sade även fleralet specialpedagoger var ett bra stöd.  

Alla specialpedagoger jag intervjuat har arbetat och arbetar mycket praktiskt under 

matematiklektionerna med elever som har koncentrationssvårigheter. Flera av dem 

nämnde bland annat att de använder sig av bingospel, tärningsspel och klossar. 

Några av dem nämnde också att det är viktigt för dessa elever att röra på sig vid 

inlärning av matematik. När jag frågade hur de arbetar sade Emma att: 

”Mycket praktiskt behöver de, de behöver arbeta mycket med kroppen många och röra sig 

och gå matte och springa matte och vara ute och söka efter matte […] det fångar ju dem 

mycket bättre än att sitta still.” 

Även Ann berättar att hon arbetar praktiskt men ser även ett problem med det arbetssättet. 

Hon förklarar att:  
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”Ibland kan ju dem här grejerna ta över […]. Och då måste man ju sätta sig ned med eleven 

och säga att men vad lärde du dig av det där? […] man måste kanske göra en slags 

övergång mellan handen och till förståelsen.” 

Hon menar alltså att man behöver förklara för eleven varför man gör som man gör och 

uppmärksamma eleven på vad han/hon lär sig då man arbetar praktiskt.  

 

Datorbaserad undervisning 

Utöver matematikbok som alla specialpedagoger använde sig av arbetade de alla med 

datorbaserad undervisning. Jenny sade: 

”Dator. […] det är någonting som tilltalar barnen. Man hittar spel och program som 

fungerar bra just med tanke på de svårigheter som de har.” 

 

Flera specialpedagoger använde arbetsminnesträning genom datorspel. Några av 

specialpedagogerna nämnde datorprogrammet ”RoBoMemo” som de förklarade är ett 

datorprogram med arbetsminnesträning. Emma och Jenny nämnde ”Minneslek” samt ”Nomp” 

som båda är datorprogram med matematikövningar. Emma sade att de ibland arbetar med 

matematiska spel på iPad och Alma nämnde smartboard som ett bra hjälpmedel.  

 

Träna arbetsminnet samt paus och belöning  

Flera specialpedagoger tränade upp arbetsminnet hos eleverna. Utöver datorprogram så 

gjordes detta genom gemensamma övningar med hela klassen. Ann nämnde att man utöver att 

träna arbetsminnet kunde träna koncentrationen. Hon tipsade om att man vid gemensam 

uträkning på tavlan tillsammans med eleverna kunde säga högt vad man skrev för att behålla 

elevernas fokus på ett enkelt sätt. 

Alla specialpedagoger nämnde att paus och belöning var viktigt men såg lite olika på vad 

pauserna skulle innehålla. För flera pedagoger var pauser från uppgifterna elevens belöning 

men de bestod av olika saker för olika lärare. Jenny sade: 

”Och så någon form av belöning kan också funka att jobba med […] Och när två rader är 

gjorda är det belöning, det kan vara att till exempel att baka. Så att man får in matematiken 

där också på något sätt med deciliter […].” 

Även Emma sade att de brukar ha paus med pedagogiskt tänk. Alma sade att man 

kunde avbryta för att till exempel läsa en liten stund som en slags belöning. Jenny 
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använde sig av belöning i form av russin. Detta tyder på att några av 

specialpedagogerna inte såg det som nödvändigt att pauserna innehöll matematik 

medan några av dem ansåg att det behövdes. Det var enligt de flesta 

specialpedagoger hjälpsamt om eleverna visste när lektionen tog slut. Även att de 

visste vad som skulle göras innan slutet av lektionen samt före pausen. 

Sammanfattningsvis är det enligt specialpedagogerna viktigt att arbeta praktiskt, gärna med 

datorprogram för att till exempel träna upp arbetsminnet. Uppgiften blev lättare att förstå med 

bilder samt lättare att utföra om eleverna fick möjlighet att röra på sig. En av pedagogerna 

påpekade vikten av skapa en förståelse mellan det praktiska och teoretiska för eleven. 

Genomgångarna bör hållas korta och matematiklektionerna bör innehålla paus och belöning 

enligt alla specialpedagoger.  

 

5. Metoddiskussion 

Under detta avsnitt kommer jag att diskutera hur mitt metodval påverkat mitt resultat och om 

jag hade kunnat göra på något annat sätt vid insamlingen av data.  

De frågor jag använde mig av var till stor hjälp men hade i vissa fall kunnat vara mer öppna 

viket nog hade bidragit till mer sanningsenliga svar. Samtidigt utgick specialpedagogerna från 

sina egna erfarenheter vilket jag har svårt att se som särskilt icke sanningsenligt. Men jag 

tänker mig att öppnare frågor hade gjort att respondenterna kunnat svara utan att bli 

påverkade av min fråga som eventuellt styrt dem. Frågorna kan ha gjort att respondenten 

utelämnat sådant som varit relevant men som min fråga uteslutit. Exempelvis frågade jag: 

”Har eleverna du arbetat med varit särskilt aktiva eller särskilt passiva?”. Här kunde jag ha 

frågat ”Finns det olika slags uttryck av koncentrationssvårigheter?”. Det hade gjort att frågan 

blivit mer öppen och svaret eventuellt mer sanningsenligt eftersom jag inte styrt in deras svar 

på passiva eller aktiva elever redan från början. Om specialpedagogerna själva hade börjat 

tala om de aktiva och passiva barnen under en sådan fråga hade dem med säkerhet inte blivit 

styrda av min fråga till att prata om passiva samt aktiva elever.    

Som jag ser det är min mest styrda fråga: ”Finns oftast både individ, grupp och organisation 

med som orsaker till svårigheterna?”. Innan jag ställt denna fråga har jag i och för sig redan 

frågat: ”Hur kommer du fram till att eleven har koncentrationssvårigheter?” samt ”Brukar du 

fundera på orsaken/orsakerna till svårigheterna?”. Dessa frågor anser jag mer vara öppna och 
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därför ser jag min eventuellt mest styrda fråga som motiverad eftersom jag vill ta reda på just 

det. Jag ville veta om individ, grupp och organisation fanns med i deras tänk då 

litteraturgenomgången förklarat detta som något viktigt i dagens skola. Att jag innan frågan 

ställt mer öppna frågor tror jag gjort att jag inte gått miste om intressanta svar från 

respondenterna.  

 

Frågan ”Har forsning och vetenskapliga teorier hjälpt dig i ditt arbete för att förbättra din 

undervisning och på vilket sätt?” kunde jag på ett enkelt sätt gjort om till mer öppen genom 

att istället fråga ”Har forskning och vetenskapliga teorier påverkat hur du arbetar med 

eleven?” Kanske hade specialpedagogerna tagit del av forsking och provat dess teorier men 

ansett att det inte fungerat. Det hade då ändå varit intressant att veta detta då det också är ett 

tillvägagångssätt i att stödja elever i koncentrationssvårigheter. Att jag frågar om det hjälpt 

dem att förbättra just sin undervisning är att snäva till frågan onödigt mycket. Om någon 

specialpedagog tagit del av forsking och vetenskapliga teorier som exempelvis påverkat hur 

miljön i klassrummet ser ut, har jag inte kunnat få svar på det.  

 

Kanske var det så att jag i mina frågor för tidigt gick in på specifika exempel som styrde 

specialpedagogernas svar. I alla fall gällande frågorna ”Har eleverna du arbetat med varit 

särskilt aktiva eller särskilt passiva?”, ”Finns oftast både individ, grupp och organisation med 

som orsaker till svårigheterna?” samt frågan ”Har forsning och vetenskapliga teorier hjälpt 

dig i ditt arbete för att förbättra din undervisning och på vilket sätt?”. Risken med de snäva 

frågorna tror jag inte främst är att specialpedagogerna inte svarat på samma sätt gällande 

exempelvis individ, grupp och organisation men att det skulle kunnat komma fram andra 

saker som inte frågan är inriktad på som skulle vara relevant i arbetet med att svara på mina 

frågeställningar.  

 

6. Diskussion 

Efter att ha redovisat resultaten av mina intervjuer ska jag nu tydligt svara på mina två 

frågeställningar: ”På vilket sätt anser specialpedagoger att elevers koncentrationssvårigheter 

yttrar sig under matematiklektioner?” samt ”På vilket sätt anser specialpedagoger att man bör 

arbeta för att stödja elever med koncentrationssvårigheter under matematiklektioner?”.  

Jag kommer att svara på mina frågeställningar genom intervjuresultaten kring hur 

specialpedagogerna upplevde detta. Resultat från litteraturstudien kommer också redovisas 
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om de tillför specialpedagogernas svar något, exempelvis om de resulterat i likheter eller 

skillnader som jag ansett vara intressanta. Jag kommer att diskutera mina resultat och den 

förståelse jag som nybliven lärare nu fått för hur man bör stödja elever med 

koncentrationssvårigheter under matematiklektioner.   

 

Hur koncentrationssvårigheterna tar sig uttryck under matematiklektioner 

Jag kommer nu att redovisa det resultat som ger svar på min frågeställning ” På vilket sätt 

anser specialpedagoger att elevers koncentrationssvårigheter yttrar sig under 

matematiklektioner?”.   

Enligt några specialpedagoger var det genom erfarenhet ofta lättare för elever med 

koncentrationssvårigheter att arbeta under matematiklektionerna då arbetssätten under dessa 

lektioner ofta var mer tydliga än i andra ämnen. Detta gjorde alltså att uttrycket av 

koncentrationssvårigheterna under matematiklektionerna blev mindre än i andra ämnen. Även 

Gillberg (2005) nämner att elever med koncentrationssvårigheter kan känna att 

matematiklektioner är lättare än andra lektioner. Detta var för mig väldigt intressant då jag vid 

påbörjandet av rapporten anat att dessa elever istället skulle ha svårare vid matematiklektioner 

då jag genom erfarenhet upplevt dessa lektioner som ganska enformiga, vilket ju istället 

verkar vara en fördel.  

Specialpedagogerna berättade att det fanns aktiva och passiva elever med 

koncentrationssvårigheter samt att de passiva eleverna var svårare att upptäcka. Pedagogerna 

sade att man upptäcker de passiva elevernas svårigheter på ett annat sätt, genom till exempel 

resultat på prov. Hur man underlättar för aktiva samt passiva elever med 

koncentrationssvårigheter under matematiken visade sig vara genom samma arbetssätt. Jag 

hade trott att man gällande passiva eller aktiva elever arbetade på olika sätt, men 

uppfattningen jag fick efter intervjuerna var att det oavsett om eleven var aktivt eller passivt 

handlade om att bara få tillbaks eleven till skolarbetet.   

Några av specialpedagogerna menade att särbegåvade elever kunde få 

koncentrationssvårigheter i skolan. Jag tänker mig att detta kan vara svårt som lärare att 

upptäcka då eleverna ju kan vara passiva och ha koncentrationssvårigheter vilket inte visar sig 

genom prov eller resultat om eleven är särbegåvad.  
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Flera specialpedagoger började redan vid beskrivningen av hur koncentrationssvårigheter tar 

uttryck att berätta om att eleverna ofta haft diagnosen AD/HD. Det framkom av flera att just 

denna diagnos varit vanlig då eleverna haft koncentrationssvårigheter. Även Sjöberg (2006) 

menar att elever med koncentrationssvårigheter ofta har just AD/HD. Enligt någon av 

pedagogerna var det till en hjälp att känna igen en diagnos för att på så sätt prova tidigare 

stödinsatser vid samma diagnos. Kanske är det därför en fördel att eleverna, om de haft en 

diagnos, ofta haft just samma diagnos då man nog bör vara mer insatt i det stöd man kan ge.  

Hur koncentrationssvårigheterna tog uttryck under matematiklektionerna var 

sammanfattningsvis genom att eleverna var passiva, aktiva eller särbegåvade. Matematiken 

kunde vara ett ämne där svårigheterna tog sig mindre uttryck än i andra ämnen. Just 

diagnosen AD/HD kunde även ofta finnas hos elever som hade uttryck av 

koncentrationssvårigheter.  

 

Inlärningsmiljö genom gruppstorlek och klassrum 

Jag kommer nu att redovisa det resultat som ger svar på min frågeställning ”På vilket sätt 

anser specialpedagoger att man bör arbeta för att stödja elever med koncentrationssvårigheter 

under matematiklektioner?”. Detta ska jag nu svara på genom att redovisa hur 

specialpedagogerna ansåg att inlärningsmiljön för eleverna borde vara.  

Stödet via inlärningsmiljö var bland annat att klasserna inte fick vara så stora. En av 

pedagogerna nämnde att det helst skulle vara max 20 elever i klassen. En annan 

specialpedagog nämnde att grupparbete inte var särskilt fungerande för elever med 

koncentrationssvårigheter. Jag ställde mig först negativ till grupparbeten, precis som 

specialpedagogen, då jag kan tänka mig att det blir distraherade under sådana moment för 

eleven. Men då någon av specialpedagogerna nämnde att eleverna är ”vana vid intryck” 

började jag fundera kring att de även bör vara vana vid att umgås i grupp. Jag tänker mig att 

eleverna, som redan ingår i en klass, bör träna sig på att fungera i grupp även 

koncentrationsmässigt. Detta då eleverna när de vänjer sig vid mindre och större grupper nog 

så småningom kan passa in i klassen även vid undervisningstillfällen i matematik. Personligen 

tror jag att en elev som får arbeta i klassen tror mer på sin förmåga och får ett ökat 

självförtroende vilket ju enligt specialpedagogerna var en viktig förutsättning för inlärning.  

Placeringen i klassrummet bör sedan enligt specialpedagogerna göras på så sätt att eleven har 

kontroll över sina klasskamrater och god kontakt med läraren. Var i klassrummet detta var 



27 
 

ansågs olika av olika specialpedagoger. Även Kadesjö (2001) nämnde precis samma sak, att 

en placering där eleven har kontroll samt god kontakt med läraren är viktig. Jag kan tänka mig 

att detta stämmer då eleven nog behöver bli påmind om att gå tillbaks till arbetet vilket läraren 

bör kunna hjälpa till med på ett bättre sätt genom att vara i närheten av eleven. Att 

specialpedagogerna hade olika uppfattning om var den bästa platsen för eleven i klassrummet 

var tycker jag var intressant. Jag förstår detta som att specialpedagogerna arbetar på olika sätt 

och kanske har erfarenhet av lärare som har olika sätt att röra sig på i klassrummet. Detta då 

alla specialpedagoger ändå utgick från att en nära kontakt med läraren var det viktigaste.  

Alla specialpedagoger klev in i klassrummet och tyckte att det var bra att eleven var en del av 

gruppen när det rådde ett gott klimat i klassrummet. De ansåg även att det gynnade eleven att 

gå ut ur klassrummet om han/hon blev distraherad. Jag blev lite fundersam över att litteraturen 

nämnde att man idag ser på eleverna med ett inkluderande perspektiv (Sahlin, 1997). Samti-

digt ansåg exempelvis Ljungblad (2004) och även specialpedagogerna att eleverna kunde må 

bra av att exkluderas från klassrumet. Detta då där inte rådde en god miljö. Specialpedagoger-

na tillade även att det var bra att göra som eleven själv kände fungerade bäst. Kanske innebär 

det inkluderande perspektivet därför att man idag tar mer hänsyn till vad eleven själv vill än 

vad man tidigare och att det inte har lika mycket att göra med att just inkludera eleven i klass-

rummet.  

 

De flesta pedagoger jag intervjuat menade att en avskalad klassrumsmiljö gynnar elever med 

koncentrationssvårigheter. Samtidigt nämnde en av pedagogerna att eleverna ”ju är vara vid 

intryck”, vilket jag anser tyda på att klassrummet inte behöver vara avskalat. Jag kan tänka 

mig att en avskalad miljö blir positiv för eleven då den nog är mindre distraherande. Jag kan 

även tänka mig att eleven behöver träna upp sin koncentration för att kunna fungera på platser 

som inte är så avskalade som klassrummet eventuellt är. Därför tänker jag mig att detta beror 

på hur okoncentrad eleven blir av miljön runt omkring sig och att det därmed är väldigt indi-

viduellt. Om det stör inlärningen för mycket ser jag det som ett onödigt hinder för eleven att 

ha det rörigt omkring sig. Men om man börjar med att plocka in lite mer saker i klassrummet 

kanske eleven kan lära sig att koncentrera sig en mer rörig miljö vilket jag personligen ser 

som någon positivt. När det gäller att stödja eleven under matematiklektionerna tror jag dock 

att ett avskalat klassrum fungerar bäst för att eleven ska fokusera på de matematiska uppgif-

terna.  
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Enligt några specialpedagoger var det bättre för elever med koncentrationssvårigheter att ha 

bänkar istället för bord i klassrummet då de slapp röra så mycket på sig och då bli distrahe-

rade. Detta tycker jag verkar förståligt då eleverna enligt specialpedagogerna behövde tydlig-

het och som jag uppfattar det kontroll över sina saker och även sina klasskamrater. Om klass-

rummet skulle ha lådor istället för bänkar skulle eleven nog ofta tappa koncentrationen när 

någon av klasskamraterna gick för att hämta något i sin låda. 

 

Inlärningsmetod genom lärarroll och strategier 

Jag ska nu fortsätta att besvara min frågeställning ”På vilket sätt anser specialpedagoger att 

man bör arbeta för att stödja elever med koncentrationssvårigheter under matematiklektion-

er?” och nu med inriktning på hur man som specialpedagog bör agera i sin lärarroll och ge-

nom strategier.  

 

Olsson & Olsson (2007) menar att specialpedagogerna inte arbetar så mycket med att direkt 

undervisa elever utan ger klasslärare stöd. Jag har genom mina intervjuer förstått att de speci-

alpedagoger jag intervjuat ändå arbetat direkt med att undervisa eleverna även om de ofta 

varit i klassrummet och arbetat. Personligen anser jag detta vara en bra sak då specialpedago-

gerna verkar vara insatta i vad som fungerar för dessa elever. Samtidigt så kan det nog vara 

utpekande för eleverna att få undervisning direkt från någon som inte är klasslärare. Detta kan 

nog påverka självförtroendet hos eleven vilket ju till och med var en förutsättning i arbetet för 

att stödja eleven. Några pedagoger nämnde dock att eleverna själva fick vara med och be-

stämma, vilket nog gör att de som känner sig utpekade på ett enkelt sätt kan slippa detta. Här 

ser jag dock en svårighet i arbetet med att behålla elevens självförtroende. Detta då jag ser en 

risk med att dra ned elevens självförtroende om man är för utpekande och tar ut eleven ur 

klassrummet men även en risk med att dra ned självförtroendet om eleven inte får den kon-

centration han/hon behöver för att klara en uppgift i klassrummet.   

 

Flera specialpedagoger sade att man ständigt fick hitta på nya knep då det som fungerade un-

der en period kunde sluta fungera efter ett tag. Att testa sig fram verkar enligt resultatet i in-

tervjuerna nästan vara en förutsättning för att hitta ett gott arbetssätt för att stödja eleverna. En 

annan sak som specialpedagogerna ansåg var viktig var att utbyta erfarenheter med kollegor 

för att förbättra sitt arbetssätt för elever med koncentrationssvårigheter. Jag tänker mig att 

man genom samtal med kollegor mycket lättare kan hitta dessa knep som man tydligen behö-
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ver för att variera sina sätt att stödja eleven på då erfarenhet verkar vara en bra ”bank” för att 

hitta nya knep och arbetssätt. Denna slutsats drar jag eftersom jag själv fått mina resultat end-

ast av specialpedagogers egna erfarenheter och upplevt dessa som väldigt omfattande.  

 

Alla specialpedagoger tyckte att det var viktigt att först och främst söka efter orsaken till kon-

centrationssvårigheterna, vilket jag tycker låter rimligt eftersom man på så sätt nog kan förstå 

vad eleven behöver för stöd. Specialpedagogerna nämnde att det var viktigt att förstå att ele-

ven inte kan hjälpa att han/hon har svårigheter. Detta går att koppla till att man inte bör lägga 

orsaken till svårigheterna endast hos eleven utan också vid grupp och organisation som 

Ljungberg (2004) ansåg att pedagogerna bör göra. Ändå framförde en av pedagogerna att det 

ofta varit så att problemet blivit förlagt hos eleven men att man försökte se på organisation 

och grupp först. Även här tänker jag att det nog är viktigt med reflektion så att man blir med-

veten om var man som pedagog faktiskt ser det som att problemet ligger. Detta då jag tror att 

det kan vara lätt att lägga för mycket av problemet hos eleven och därigenom kanske ge ele-

ven för stort ansvar. Om man istället anpassar undervisningen efter eleven kan man nog finna 

många lösningar utan att eleven känner att det blir allt för belastande. Att självförtroende var 

viktigt både enligt specialpedagogerna samt Kadesjö (2001) tror jag gör att detta blir ännu 

mer viktigt. Detta då eleven nog får svårt att tro på sig själv om han/hon känner att problemet 

ligger hos sig själv.  

 

En av specialpedagogerna menade att man bör sätta sig in i elevens erfarenhetsvärld och ar-

beta därifrån. Flera av dem nämnde att det till och med är bättre att göra för enkla uppgifter än 

för svåra vilket tyder på att de alla utgår ifrån elevens erfarenheter. Även Gillberg (2005) på-

pekade att det är viktigt att utgå från elevens erfarenhetsvärld. Detta tror jag är en självklarhet 

i arbetet som lärare och jag tror att det främst är därför inte alla specialpedagoger nämnde det 

ordagrant utan det snarare visade sig när de talade om de olika spelen eller uppgifterna de 

använde sig utav för att individanpassa sin undervisning.  

 

Flera specialpedagoger nämnde att eleverna helst inte ska ha uppgifter där de själva får välja 

vilken matematisk strategi de vill använda sig av då tydlighet i uppgifterna är viktigt. Jenny 

menade också att det idag blivit så att matematikuppgifterna ofta ger förslag på uträkningssätt 

och att eleven då får välja själv vilket ansågs negativt för elever med koncentrationssvårighet-

er. Vernersson (2007) förklarade också att man idag har ett arbetssätt i skolan som innehåller 

fler val för eleverna vilket kan vara svårt för elever med koncentrationssvårigheter.  Jag tror 
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att dem har rätt i detta men ser det också som viktigt att eleverna får öva sig på olika sätt att 

räkna ut uppgifter på. Ibland kanske man ändå borde ge dem ett val, så att de kan öva sig på 

att ta ställning och själva klara av att välja en passande strategi. Då får de ju träna upp sin 

koncentration som en av specialpedagogerna också ansåg var bra. Om man kan göra detta och 

samtidigt behålla det viktiga självförtroendet tror jag personligen att det kan vara ett bra ar-

betssätt ändå.  

 

Enligt specialpedagogerna skulle man, precis som Kadesjö (2008)  ansåg, inte säga till dessa 

elever för mycket inför klasskamraterna utan istället berömma dem. Jag kan se en svårighet i 

detta då jag enligt erfarenhet kan tänka mig att man lätt säger till eleverna högt om han/hon 

stör de andra eleverna. Jag har dock förstått vikten av att faktiskt undvika att göra detta vilket 

nog kommer att bli något av en utmaning när jag går ut som nybliven lärare och vill stödja 

elever i koncentrationssvårigheter. Några av specialpedagogerna menade att det är viktigt och 

nästan avgörande att eleverna får ett gott självförtroende vilket dem genom positiv 

förstärkning kan bygga upp. Likt Kadesjö (2001) ansåg pedagogerna jag intervjuat även att 

motivation är avgörande för om eleven ska arbeta och koncentrera sig på en uppgift. Därför 

ser jag tillsägningar i klassrummet som något som är viktigt att tänka på att inte göra då man 

stödjer eleverna, även om det nog ibland kan verka som en snabb lösning på ett problem. 

Gällande detta tror jag även att den goda relationen specialpedagogerna talade om är väldigt 

viktig. Om man nu skulle säga till eleven högt, vilket jag kan tänka mig sker någon gång, tror 

jag att en god relation ändå kan reparera det och få eleven att fortsätta ha en tro på sig själv 

via eventuell dialog i enrum med eleven där man förklarar varför man gjort på ett visst sätt.  

 

Inlärningsmetod genom material och övningar 

Här fortsätter jag att svara på min frågeställning ”På vilket sätt anser specialpedagoger att 

man bör arbeta för att stödja elever med koncentrationssvårigheter under 

matematiklektioner?” med fokus på material och arbetsövningar.  

Pedagogernas arbete i att stödja eleverna innefattade mycket konkret material. Detta påpekade 

även Kadesjö (2001) och Olsson & Olsson (2007) var viktigt för elever i 

koncentrationssvårigheter. Även specialpedagogiskt arbete beskrevs av Persson (2007) som 

att det ofta var laborativt vilket stämmer överrens med intervjuerna jag gjort. Det var enligt 

mig intressant att pedagogerna och litteraturen förespråkade konkret material men att en av 
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specialpedagogernas upptäckt var att detta kan ses som problematiskt. Pedagogen nämnde att 

det är viktigt att bygga en bro mellan det praktiska och teoretiska. Att man vid arbete med 

spel eller annat material gör eleven uppmärksam på vad eleven faktiskt lärt sig för att det 

annars kan vara lätt att eleven inte lär sig något av arbetet. Det är ett tips jag kommer att ta 

med mig då jag arbetar som lärare.  

Datorbaserad undervisning var något som alla specialpedagogerna ansåg fungerade bra. Det 

var datorspelen ”RoBoMemo”, ”Minneslek” och ”Nomp” som specialpedagogerna nämnde. 

Detta var inget jag inom litteraturen läst om, men jag förstår att det varit till stor hjälp för 

pedagogerna vid arbetet med eleverna. Anledningen till att jag inte läst om detta tror jag är för 

att jag läst om koncentrationssvårigheter och hur man kan underlätta för eleverna utan några 

konkreta förslag på olika material. Kanske är det även ett arbetssätt som lärare börjat använda 

sig av på senare tid. I mitt framtida yrke som lärare är detta något jag i alla fall troligtvis 

kommer att använda mig av då alla specialpedagoger var positiva till detta. Dock ser jag ett 

problem med nivåanpassningen i datorprogramen. Jag funderar över om det finns tillräckligt 

många nivåer för att programmen ska passa alla elever. Men eftersom specialpedagogerna 

lade stor vikt vid nivåanpassning samt var positiva till datorspelen kan jag tänka mig att det 

bör finnas stora variationer av nivåer. Något som alla pedagoger även nämnde var 

användandet av bilder för att förstärka talet. Även Kadesjö (2001) tyckte att detta var viktigt i 

stödet med eleverna. Kanske är det även därför som datorspel fungerar så bra, då detta nog 

blir både en auditivt samt visuellt.  

Kadesjö (2001) menar att ett stöd för elever med koncentrationssvårigheter är att dela upp 

uppgifter i delmål. Pedagogerna nämnde inte ordet delmål men jag tycker mig kunna uppleva 

de små belöningar och pauser eleverna fick som något dem fick göra då de uppnått just ett 

delmål. Pedagogerna nämnde att eleverna fick en belöning när ett visst antal uppgifter var 

utförda vilket nog kan ses som delmål. Det var enligt någon pedagog viktigt att inte ge eleven 

alla uppgifter på en gång utan att ta uppgifterna och förklaringen till dem eftersom. Även 

detta tänker jag fungerar ungefär som ett delmål vilket verkar vara viktigt i arbetet med att 

stödja eleverna då både specialpedagogerna samt litteraturen trycker på detta.  

Emma nämnde också att man kunde ”gå matte” eller ”springa matte” vilket även Olsson & 

Olsson (2007) anser vara bra då eleverna kan vara i behov av att röra sig under lektionens 

gång. Även detta är något jag kommer att ta med mig då jag stöter på en elev som är i stort 

behov av att röra på sig under matematiklektionerna om det kan förbättra elevens 



32 
 

koncentration. Överlag tror jag att det är som specialpedagogerna sade från början, att det är 

svårt att definiera elever i koncentrationssvårigheter då dem är så olika och det därför är svårt 

att säga exakt hur man ska göra. Det bästa är nog att se på likheter med tidigare elever, tala 

med kollegor och genom erfarenheter hitta de där nya knepen för att fortsätta stödja eleverna.  

De tips som framkommit i detta arbete tror jag dock kan vara en god start i arbetet med att 

börja stödja elever med koncentrationssvårigheter under matematiklektioner. 

 

Reflektion av resultat 

Jag känner nu absolut att jag fått större förståelse för hur man kan stödja elever med 

koncentrationssvårigheter under matematiklektioner. Jag har fått tips på hur man faktiskt bör 

arbeta innan själva stödet sätts in. Hur man sedan stödjer eleverna är individuellt men det 

finns också tips på saker som fungerat enligt de flesta specialpedagogerna. Jag har fått tips 

som specialpedagogerna har haft erfarenhet av fungerat för dem. Då har en placering i 

klassrummet med en god kontakt till läraren varit viktig för eleven. Det har varit viktigt med 

tydlighet och struktur samt delmål och belöningar. Datorprogram och bilder har hjälpt eleven 

att ta in uppgiften på flera sätt. Att förstå och tro på eleven har jag också förstått varit 

genomgående viktigt för att kunna arbeta med att stödja eleven. Jag förstår nu även att det är 

viktigt att i grunden ha en god relation med eleven och att tro på elevens förmågor. Att även 

få eleven att lyckas för att bygga upp ett självförtroende är också något jag kommer att ta med 

mig i mitt kommande yrke som lärare. Genom min nyvunna kunskap hoppas jag att jag kan ge 

elever en bättre undervisning. Jag hoppas även att läsaren av detta arbete känner att han/hon 

får med sig lika mycket insikt i arbetet för att kunna stödja elever med 

koncentrationssvårigheter under matematiklektioner som jag nu fått. Utöver detta hoppas jag 

att arbetet på något sätt kan bidra till att elever får det stöd de är i behov av samt har rätt till.  

 

8. Ny forskningsfråga 

För fortsatt forskning inom ämnet koncentrationssvårigheter under matematiklektioner hade 

det varit intressant att välja ett specifikt område i matematikundervisningen. Exempelvis 

problemlösning eller multiplikation. Med den begränsningen tror jag att det blir lättare att få 

fram konkreta och tydliga tips på hela lektioner som lärare kan ha stor nytta av. Eftersom 

arbetet med dessa elever var väldigt individanpassat vore det intressant att se på olika tips på 

arbetssätt eller upplägg av lektioner inom samma matematiska område.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor   
 

Läraren och undervisningen  

 

1. Vad kännetecknar en elev i koncentrationssvårigheter?  

- På vilka olika sätt tar koncentrationssvårigheterna uttryck?  

 

2. Har eleverna du arbetat med varit särskilt aktiva eller särskilt passiva? 

 

3. Kan du ge exempel på när svårigheterna uttrycks i din undervisning?  

 

4. Vad brukar du göra/vad gör du för att underlätta för elever med koncentrationssvårigheter 

under matematiklektionerna? 

- Varför gör du på det sättet?  
 

5. Kan du ge ett exempel på hur en lektion kan se ut?  
- Metod för undervisning      - Material  

 

6. Varför ser den ut så (vad grundas dina val på)? 
 

7. Hur ser du på elevernas motivation? 

 

8. Har forsning och vetenskapliga teorier hjälpt dig i ditt arbete för att förbättra din 

undervisning och på vilket sätt?  

 

9. Vad har du haft för underlag och information innan du börjat arbeta med elever?  

 

 

Orsak till svårigheterna 

 

10. Hur kommer du fram till att eleven har koncentrationssvårigheter? 

 

11. Brukar du fundera på orsaken/orsakerna till svårigheterna?  

 

12. Finns oftast både individ, grupp och organisation med som orsaker till svårigheterna? 

 

13. Har eleverna du arbetat med haft en diagnos?  

 

14. Hur påverkar det ert sätt att arbeta med eleven om han/hon har en diagnos eller inte?   

 

 

Eleven 

 

15. Har eleverna du arbetat med någon gång haft några andra svårigheter utöver 

koncentrationen?  

 

16. Vad har det varit för svårigheter i så fall? 
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17. Arbetar ni på ett annat sätt med eleven om det finns andra svårigheter utöver 

koncentrationssvårigheter och i så fall hur? 

 

18. Har eleverna ofta koncentrationssvårigheter i andra ämnen är matematik? 

- Uttrycks det på ett annat sätt då? 

 

 

Inlärningsmiljö 

 

19. Hur har ni tänkt på klassrumsmiljön för att gynna eleverna? 

 

20. Finns den något i klassrumsmiljön som du tycker har kunnat underlätta för alla elever 

du arbetat med? 

 

21. Om du fritt fick fantisera fram en klassrumsmiljö som gör att en elev med 

koncentrationssvårigheter gynnas på bästa sätt, hur skull den miljön se ut? 


