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ABSTRAKT 
 
I denna studie har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ ansats med djupintervjuer där 
fem verksamma pedagoger inom särskolan och vuxenutbildning i södra delen av 
Sverige medverkar. Syftet är att undersöka hur dessa fem pedagoger ser på sin egen 
roll för hur elev/studerande med koncentrationssvårigheter klarar av sin skolgång. 
Hur beskriver pedagogerna möjligheter och svårigheter? Vilka framgångsfaktorer går 
att finna? Studien genomfördes under höst- och vårterminen 2008-2009 i kursen 
specialpedagogik 61-90 p. 
 
Studien realiserades genom kvalitativa intervjuer med intervjuguide som bas med 
öppna frågor samt med en möjlighet till reflektioner för respondenten. Intervjuerna 
gjordes under några veckor i pågående hösttermin under 2008 med fem aktiva 
pedagoger. Resultatet visar på samstämmighet hos pedagogerna i att se möjligheter 
hos varje elev/studerande i bägge skolformerna. Resultatet visar även på vikten av en 
helhetssyn utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Målgruppen är vitt skild barn/ungdom 
och vuxna i lärsituationer, alla med olika behov av stöd och hjälp, där 
framgångsfaktorerna utifrån en pedagogisk synvinkel ter sig lika i att se möjligheter, 
finna rätt strategier till varje elev/studerande, skapa lärande miljöer, berika och 
bekräfta, utmana, skapa trygghet, skapa förutsättningar och att ge stöd. Bortfall 
förekommer ej då studien är liten och baseras på fem djupintervjuer. 
 
 
Nyckelord: 
Koncentrationssvårigheter 
Organisation 
Miljö 
Samspel 
Flexibilitet 
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1 INTRODUKTION  
 
I det dagliga arbetet som pedagog är mötet med elever med koncentrationssvårigheter något 
som är ständigt aktuellt i alla skolformer. Koncentrationssvårigheter hos barn och vuxna är 
inget nytt för vår tid på 2000–talet men något som blir mer och mer påtagligt som ett 
funktionshinder i vardagen hos många i Sverige och globalt i världen. En samhällsutveckling 
med allt ökade krav på effektivitet och fokusering kring specifika arbetsuppgifter ställer höga 
krav på koncentration och fokusering. Inom skolan kan bristande koncentrationsförmåga, som 
är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, bli en stor belastning för den enskilde elevens 
studieframgång och motivering till studier såväl hos barn som hos den vuxne studerande. I 
litteraturstudier har vi funnit indikationer på att pedagoger i grundskolan sätter fokus på 
hinder och svårigheter (Karlsson, 2007). 
 
Utifrån det pedagogiska arbetet med barn, ungdomar och vuxna är undervisningsmetoder och 
metodik med pedagogiskt riktning olika. Målet för elever och studerande som har 
funktionsnedsättningar är att nå individuellt uppsatta kursmål. Vägen dit kan dock vara 
väldigt olika både ur ett elevperspektiv och ur ett pedagogiskt perspektiv. 
 
Karlsudd (2002) knyter an till detta tema i sin rapport ”Tillsammans” Integreringens 
möjligheter och villkor; 
 

Den viktigaste faktorn i integreringsarbetet är vuxnas attityder och värderingar. (Karlsudd, 
2002, ur abstrakt) 

 
Vi, Lena Silfver och Angela Bäck studerar specialpedagogik och arbetar i två mycket olika 
skolformer, vuxenutbildning och särskola där vi under kursens gång har funnit 
beröringspunkter i vårt sätt att bemöta elever. Våra tidigare yrkeserfarenheter kommer från 
flera olika verksamheter sjukvård, psykiatri, förskola, grundskola, särskola och 
vuxenutbildning. I vårt arbete lägger vi fokus på möjligheter i undervisningen istället för 
hinder och svårigheter. Likheterna i vårt arbetssätt tyckte vi var intressanta. Är dessa likheter 
ett uttryck för vårt intresse för specialpedagogik eller genomsyrar arbetssättet skolformerna vi 
är verksamma i? Vi kommer i denna studie att undersöka syn och förhållningssätt gällande 
koncentrationssvårigheter i det dagliga mötet pedagog och elev/studerande inom 
vuxenutbildning och särskola. Via djupintervjuer framträder en subjektiv bild från olika 
verksamheter kring hur ett fåtal pedagoger ser på koncentrationssvårigheter utifrån 
perspektivet den egna rollen. I analysdelen försöker vi finna mönster, se likheter och 
skillnader mellan de olika kommunala skolformerna vuxenutbildning och särskola. Kan dessa 
eventuella mönster och likheter vara något som grundskola, skolledning eller politiker kan dra 
nytta av? Finns det några framgångsfaktorer? 
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2 BAKGRUND 
 
I vår bakgrund beskriver vi inledningsvis historiken bakom olika stödinsatser i skolan, 
därefter presenterar vi särskolans och vuxenutbildningens organisation. I nästa kapitel belyser 
vi de svårigheter koncentrationssvårigheter ger och vi redogör för en fysisk förklaringsmodell 
till problematiken. I sista bakgrundskapitlet belyser vi skolan och pedagogens roll. 
 
 

2.1 Historik 
 
Karlsson (2007) menar att det historiska perspektivet på hur den särskilda 
undervisningsgruppens framväxt är att beakta från svagklass, eller b- klass på slutet av 1800-
talet, observationsklassen som kom att organiseras och utvecklas i Uppsala på 1930-talet. 
1955 års undervisningsplan ledde till specialklasser och senare detta årtionde till 
klinikundervisningen dit elever med skolsvårigheter kom. I en historisk överblick av 
Redegard (2006) beskrivs enhetsskolans införande i och med Lgr 62 - en skola för alla då 
arbetarklass, medelklass och överklass gick tillsammans. Den nioåriga skolan kom att uppleva 
svårigheter och problem och elever i behov av särskilt stöd tas upp som begrepp i Lgr 69. 
Elever fick under slutet av 60-talet och vidare in på 70-talet gå till kliniken för att få hjälp och 
stöd. Karlsson (2007) skriver på 1960-talet blev hjälpklassen ersatt av specialklass, därmed 
följde en samordnad specialundervisning som aktualiserades på 1970-talet med begrepp som 
specialpedagogiska metoder eller specialpedagogiska insatser med fokus på förmågor istället 
för svårigheter som tidigare varit gällande. En avinstitutionalisering utifrån en demokratisk 
värdegrund blev en trend och ledde till att barn flyttades från skoldaghem till skola. Under 
1980-1990 präglas diskussion och utredningar kring att olika lösningar ej fått önskade 
effekter för skolelever med svårigheter med en betoning på flexibla lösningar och arbetsmiljö. 
I detta årtionde kommer den särskilda undervisningsgruppen att dokumenteras i 
grundskoleförordningen (SFS 1997:599) som en möjlighet att om ej stöd kan ges i klass eller 
den grupp elev tillhör, kan vid särskilda skäl detta stöd ges i särskild undervisningsgrupp. 
Författaren (Karlsson, 2007) skriver att en markant ökning av detta sätt att undervisa elever i 
svårigheter har skett under 1990-talet inom flertalet svenska kommuner. 
 
I Skolverket (2002) beskrivs grundidén till åtgärdsprogram komma från de planer med 
undervisnings- och träningsprogram som tidigare fanns i skolan då fokus var på individens 
träning av färdigheter och eleven skulle ”botas” och återgå till reguljär undervisning utan att 
förändringar i skolmiljön skedde. 1974 kom SIA-utredningen och här sker ett perspektivskifte 
där skolans verksamhet skulle stå i fokus med ett helhetsperspektiv gentemot eleven. Persson 
(2004) påpekar att ett förslag i utredningen av skolans inre arbete 1974 innebar elevens aktiva 
medverkan i analysen av sina egna upplevelser av vari hans eller hennes skolsvårigheter 
bestod och åtgärder därtill. I Lgr 80 inskrivs krav på att åtgärdsprogram skall upprättas för 
den enskilde eleven och i detta även till den totala skolsituationen. Det som betonades i Lgr 
80 var att utgå ifrån elevens starka sidor, där självtillit och självuppfattning stärktes vid 
genomförandet av åtgärdsprogrammet. Skolverket (2002) menar att kraven på undervisande 
lärare, övrig personal, skolkamrater och eleven själv kommer att förändras för att svara mot 
åtgärdsprogrammet, en belysning på elevens relationer och arbetsförhållande i skolmiljö. I 
Lpo 94 poängteras en likvärdig utbildning där undervisningen skall anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 
finns olika vägar att nå målet och skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 
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anledningar har svårigheter att nå målen. Normerna för likvärdigheten i undervisning och 
utbildning anges genom de nationella målen, detta innebär inte att undervisningen skall 
utformas på samma sätt eller att skolans resurser skall fördelas lika 
(Utbildningsdepartementet, 1998a). Vidare framkommer vikten av väldokumenterade 
åtgärdsprogram för de elever i årskurs 5 och årskurs 9 som inte når upp till de nationella 
målen för respektive årskurs (Skolverket, 2002). År 1995 kom lag om åtgärdsprogram där 
rektor ansvarar för att åtgärdsprogram upprättas och att stöd ges i första hand i den grupp eller 
klass som eleven tillhör. Från den 1 januari 2001 har det skett förändringar i att både elev och 
förälder kan ta initiativ och delta i ett upprättande av åtgärdsprogram. Elevens rätt till stöd har 
stärkts och programmet ger en grund till en fortsatt utveckling av en lärande miljö för att nå 
målen (Skolverket, 2002). 
 
År 2001 kom författning om åtgärdsprogram för alla skolformer utom elever i förskolan och i 
vuxenutbildningen. I utredningar framkommer att varje skola bör ha kompetens för vanligt 
förekommande svårigheter som läs, skriv och matematik samt koncentrationssvårigheter. 
Utredning, kartläggning, analys utförs så att den totala lärandemiljön, åtgärder och insatser 
ges optimalt utrymme för att stärka elevers utveckling och lärande (Skolverket, 2002). 
Persson (2004) beskriver att under år 2002 kom ett förtydligande om arbetsgång och rektorns 
skyldigheter samt en stärkt rätt till särskilt stöd för eleven. Arbetsgången innehöll fem steg 
som redskap i dokumentationen; uppmärksamma, utreda, dokumentera, åtgärda och slutligen 
en uppföljning med utvärdering som en viktig del i det elevstödjande arbetet. Skolverket 
(2005) tar upp skolans ansvar för en individuellt anpassad undervisning och ser till att skapa 
förutsättning för att alla ska utvecklas mot de nationella målen. Underlag såväl 
kunskapsmässig, social utveckling och lärande ska dokumenteras och följas noga genom 
skoltiden. Åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner skapar struktur med 
gemensamt och sakligt språk. 
 
 

2.2 Organisation 
 
I detta kapitel ger vi en kort beskrivning av särskola och vuxenutbildning samt presenterar de 
styrdokument som styr skolformerna. 
 

2.2.1 Skolformer och statistik 
 
I rapport 302 Skolverket (2007) går att läsa om beskrivande data för all förskoleverksamhet, 
skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning. Statistiken tar upp en övergripande beskrivning 
hur de olika skolformerna är organiserade, vilka resurser som finns och vilka resultat som har 
uppnåtts. I särskola och särvux har på 1990–talet huvudmannaskapet gått över från 
landstinget till kommunerna. Antal elever i gymnasiesärskolan har ökat under en tio–års 
period med 119 %. En liknande ökning står att finna i den obligatoriska särskolan, dock ej så 
stor 58 % under samma tio–års period. Karlsudd (2007) beskriver liknande siffror i sin 
föreläsning, om specialpedagogik inkludering eller exkludering, att antalet elever inom 
särskolan har ökat. Lärarkåren har ökat inom gymnasiesärskolan och följer trenden med en 
större elevtäthet på gymnasiet. 
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2.2.2 Styrdokument och yrket 
 
Skolans verksamhet styrs av styrdokumenten Lag 2000:875 om ändring i skollagen 
(1985:1100), Salamancadeklarationen, FN:s barnkonvention, Lpo 94, Lpf 94 
(Utbildningsdepartementet, 1998a, b). 
 
I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998a) står att skolans uppgift är att stå för lärande, men 
ska också visa omsorg, omtanke och generositet gentemot individen. Skolan ska ge eleverna 
en grundläggande trygghet och självkänsla och stimulera eleverna att själva inhämta kunskap. 
Skolan skall också anpassa undervisningen så att den passar varje individs behov och 
förutsättningar. 
 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (a.a., s 4) 

 
Grundskola och särskola har idag samma huvudman och styrs av samma förordningar. För 
gymnasieskola och vuxenutbildning är Skollag - SFS nr: 1985:1100 och Läroplan för de 
frivilliga skolformerna Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 1998b) gällande där regeringen 
beslutar om läroplanen. För kommunal vuxenutbildning gäller nationella styrdokument i form 
av skollag, läroplan och kursplaner. Gymnasieskola och vuxenutbildning är frivilliga 
skolformer till skillnad mot grundskola som är lagstadgad med skolplikt. De olika 
skolformerna strävar dock mot samma mål – utveckling och lärande för alla målgrupper. I 
grundskolan har lärare mål som ska uppfyllas och det anser bl.a. Blom kan vara en anledning 
till att elever exkluderas från undervisning i klass (SOU 2003:35). Vuxenutbildning är en 
frivillig skolform och har inte samma målstyrning (Utbildningsdepartementet, 1998b) som 
grundskola och trots att särskola också har mål att uppnå (Utbildningsdepartementet, 1998a) 
står dessa här i relation till elevens förutsättningar. 
 

Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar skolan. Det är 
skolans och skolhuvudmannens ansvar att eleverna ges möjlighet att uppnå dessa mål. 
(Utbildningsdepartementet, 1998a, s 8) 
 
Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar träningsskolan har utvecklat sin förmåga att … 
(Utbildningsdepartementet, 1998a, s 12) 
 
Utbildningen skall inom ramen för den utbildningsväg ungdomarna valt ge var och en 
möjlighet till en harmonisk och allsidig utveckling. (Utbildningsdepartementet, 1998b, s 7) 

 
Skolan har ett ansvar att dokumentera elevernas utveckling i relation till målen i 
styrdokumenten. Karlsson (2007) finner i en studie, om fem elever i särskild 
undervisningsgrupp (SUG), att mycket saknas i den officiella dokumentationen både på 
individ-, grupp- och organisationsnivå. Skolan har dock åtgärdsprogram för eleverna i 
gruppen. Dessa definierar eleverna tydligt som ”individer med olika egenskaper, brister och 
skolsvårigheter” (Karlsson, 2007, s 59). Elevernas skolsvårigheter står i fokus och är knutna 
till eleverna som individer. Pojkarna går enligt skolans dokumentation kvar i sina gamla 
klasser och finns med på klasslistor och klassfoton. Skolan har inkludering som mål för alla 
elever och SUG passar inte in i den bilden. Eleverna i SUG saknar en grupptillhörighet eller 
har dubbel grupptillhörighet. Karlsson menar att dilemmat på skolan är att försöka både 
hjälpa eleverna samtidigt som man inte vill peka ut dem. På skolan är SUG placerad i en 
särskild byggnad. Denna byggnad är inte utmärkt på något sätt och skiljer sig på så sätt från 
alla andra elevers klassrum. 
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I Skolverket (2001) en kunskapsöversikt om forskning inom det specialpedagogiska området 
menar författarna att kunskap om ”inclusive education” är av stor betydelse. Utformningen av 
undervisningen är viktig för att undvika svårigheter och nödvändighet av specialundervisning. 
Särskilt stöd till elever är ett prioriterat område i såväl Skolverkets som kommuners 
verksamheter. I uppdraget som lärare ingår att möta alla elever och vid behov delta i 
elevkonferenser, göra åtgärdsprogram i samverkan samt att hålla i utvecklingssamtal varje 
termin. Detta är viktigt för att kvalitetssäkra skolan, ge information och befrämja delaktighet. 
Karlsson (2007) påpekar utifrån hennes empiri att elevkonferenser där formalia med 
kategorisering utav elever i svårigheter och med ett professionellt formspråk vidmakthåller 
yrkesrollerna inom skolan. Ett vidmakthållande av negativa jämförelser går att finna i studien 
för att förstå och finna mening i elevers beteenden. Diagnos kan bidra till en avvikande 
identitet och en fokusering på svagheter. Karlsson fann dock att diagnos gav pedagogerna i 
hennes studie ett stöd som underlättade att stötta elev utifrån. I utvecklingssamtal fann 
Karlsson utifrån sin empiri, att forskare tar upp att elever har minst talutrymme och pratas om 
och inte till samt att elevens roll blir lyssnande med en identifikation av en person med 
svårigheter i skolan. Författaren framhåller i text även känsligheten i bedömning av elev i 
föräldrars närvaro. Det ställer ökade krav på lärare i ett professionellt bemötande med god 
kunskap i samtalsmetodik. 
 
 

2.2.3 Särskola och vuxenutbildning 
 
Vi kommer att ge en kort presentation av de olika skolformerna som ingår i vår studie. 
 
Särskolan består av två delar dels grundsärskola och dels träningsskola. De två skolformerna 
delar styrdokument med grundskolan som helhet med ett tillägg av Särskoleförordningen 
(1995:206; 2000:1109) och kursplaner som skiljer sig åt mellan grundskola, grundsärskola 
och träningsskola. 
 
För att elever ska få gå i särskola skall de enligt skollagen ha utvecklingsstörning, autism eller 
en förvärvad hjärnskada. Utvecklingsstörning är en försenad eller bristande utveckling av 
förmågor och funktioner inom det kognitiva området. Andra områden är ofta drabbade som 
språkliga, motoriska och sociala färdigheter och förmågor. Gränsen för utvecklingsstörning 
ligger vid IQ 70, under IQ 50 bedöms utvecklingsstörningen vara svår (Trillingsgaard, Dalby 
och Østergaard, 1999). 
 
Antalet elever i särskolan har ökat stadigt sedan början på 1990-talet. Ökningen sker i alla 
särskolans skolformer. Däremot ser antalet elever i särskolan mycket olika ut i olika delar av 
Sverige. Skolverket (SOU 2003:35) pekar på fem olika punkter som är viktiga vid inskrivning 
i särskolan: 
 

• Vilken syn på normalitet och avvikelse som finns. 
• Vilka utredningar som görs och av vem. 
• Synen på vilka elever som hör till särskolan. 
• Vem/vilka fattar besluten om vem som hör till särskolan och vilken kunskap de 

innehar. 
• Synen på vilka behov eleverna har och hur man kan möta dem. 
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Målen i kursplanerna har blivit tydligare vilket kan medföra att elever i behov av särskilt stöd 
kan få svårigheter (SOU 2003:35). Ekonomiska nedskärningar inom skola har gjort att 
inskrivning i särskola har blivit ett sätt att få resurser till de elever som behöver särskilt stöd 
(Tideman, 2000). 
 
Träningsskolan kom till 1967 i och med omsorgslagen 1967:940 (SOU 2003:35) som gav alla 
barn rätt till undervisning oavsett grad av utvecklingsstörning. I och med detta ökade antalet 
elever i särskolan vilket ledde till lokalbrist, vilket i sin tur blev starten på samverkan mellan 
särskola och grundskola. En lokalintegrering av särskolan inleddes. Bakom detta låg både 
ideologiska och ekonomiska skäl (a.a.). Från 1988 började särskolan kommunaliseras och 
1996 var kommunen huvudman. I och med ökningen av elever i grundsärskolan och synen på 
vilka elever som hör dit har även träningsskolans elevantal ökat. Gränsen för vem som hör till 
träningsskola respektive grundsärskola flyttats så att ”duktigare” elever idag går i 
träningsskolan istället för i grundsärskolan. Både grundsärskola och träningsskola ligger idag 
ofta inkluderade eller lokalintegrerande i grundskolan. Detta ställer stora krav på 
organisationen. Skolledningen har ett ansvar att stå upp för allas delaktighet (Gustavsson, 
red., 2004). Några enheter är fortfarande exkluderade, däribland autismenheterna och klasser 
för elever på tidig utvecklingsnivå med flerfunktionsnedsättning. Träningsskolan arbetar med 
att eleverna ska bli så självständiga som möjligt i förhållande till sina funktionsnedsättningar 
och fokus ligger på praktiska kunskaper. 
 
Kommunerna har ett lokalt ansvar för gymnasieskola och vuxenutbildning i ett målstyrt 
system. För fristående skolor är det respektive huvudmän som är ansvariga för verksamheten. 
I vuxenutbildning upprättas en individuell studieplan för varje enskild studerande. Håkansson 
(2007) beskriver att i vuxenutbildning komvux ingår följande utbildningskategorier, 
grundläggande (grundvux GRUV– kommunerna är skyldiga att erbjuda alla invånare) och 
gymnasial utbildning, påbyggnadsutbildningar (kommunerna skall erbjuda efterfrågade och 
behovsstyrda utbildningar), svenska för invandrare (SFI och SAS) och utbildning för personer 
med utvecklingsstörning som funktionsnedsättning (Särvux). Staten fastställer de nationella 
styrdokumenten och kommunerna är genomförare och ansvarar för undervisning. Skolverket 
förmedlar föreskrifter kring kursplaner för gymnasieskolan samt betygskriterier och allmänna 
råd. I den kommunala skolplanen fastställs hur målen skall uppnås och lokala arbetsplaner 
utfärdas på varje skola. Kommunpolitiker, skolledare och lärare är en stor och viktig del i och 
för skolverksamheten. 
 

Förordningen om kommunal vuxenutbildning, vilket är ett komplement till Skollagen, 
fastställer, att för verksamheten gäller en läroplan (SFS 1994:738) läroplanen för frivilliga 
skolformerna, Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) Samma kursplaner och betygskriterier 
gäller alltså för både Komvux och ungdomsgymnasiet, men skrivningen ger utrymme för 
anpassning till vuxna. (Håkansson, 2007, s 14) 

 
I mål och strategier för vuxnas lärande (prop. 2000/01:72) gäller följande mål; 
 

Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte 
att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och sysselsättning 
samt en rättvis fördelning. (Skolverket, prop. 2000/01:72) 

 
Vårt samhälle utvecklas och är i ständigt behov av att erbjuda pedagogik och arbetsformer 
som passar det ökande kravet på kunskap utifrån ett behov av lärande som är föränderligt över 
tid. Under strategier i propositionen påtalas flexibilitet i pedagogik och arbetsformer med 
inriktning mot ett lärande utifrån samhällets kunskapsbehov. Att lära för livet och få en 
bekräftelse på redan införlivade kunskaper sker bl.a. genom validering och 
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kompetensutveckling. En samsyn och samverkan mellan myndigheter, arbetsmarknad och 
folkrörelse är eftersträvansvärt för lärande och kompetensutveckling. Ett demokratiskt 
förhållningssätt genomsyrar vuxenutbildning och allas lika värde (prop. 2000/01:72). 
 
 

2.3 Koncentrationssvårigheter 
 
I detta kapitel ger vi beskrivning av begreppet koncentrationssvårigheter utifrån olika 
infallsvinklar, både fysiska och psykiska. 
 
 

2.3.1 Den mänskliga hjärnan 
 
Fransson och Kvist (1985) beskriver människans nervsystem som ett komplicerat och 
komplext system, där ett ständigt flöde pågår med information från kroppens olika delar, 
motoriska såväl som sensoriska. I forskning och utveckling har man på senare tid påtalat hur 
de olika delarna i hjärnan samverkar. 
 

… som innebär att emotionella tillstånd kan påverka inlärning och kognition och därför får 
betydelse för uppmärksamhet och minne. (Karlsson, 1998, s 376, 377) 

 
Begreppet hjärnskador används om personer som har fått skador vid t.ex. en olycka eller 
sjukdom i hjärnan och som fram till dess utvecklats normalt. För barn med t.ex. 
utvecklingsstörning eller autism används ett bredare begrepp hjärndysfunktion eller 
hjärnfunktionsstörning. Detta begrepp innefattar också en försenad eller hämmad utveckling 
av hjärnan (Trillingsgaard m.fl., 1999). Ett barn kan vara till synes utan problem de första 
åren av sitt liv men ha en hjärnfunktionsstörning som ger sig till känna när den delen av 
hjärnan aktiveras. Läs och skrivsvårigheter t.ex. uppdagas vanligen först när barnet börjar 
skolan. Barn med neurofunktionsstörningar utvecklas olika andra barn där olika faktorer i ett 
barns omgivning påverkar deras utveckling. För att stödja barns utveckling bör man arbeta på 
två parallella fronter. Dels är det viktigt att utveckla barnets starka sidor och dels anpassa 
miljön på så sätt att ”barnets möjligheter och omvärldens krav inte står i motsats till varandra” 
(Trillingsgaard m.fl., 1999, s 20). I hjärnstammen och thalamus finns många av de funktioner 
som är påverkade hos barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar t.ex. ADHD, 
DAMP och NDL. Sensoriska impulser tas här emot från kroppen, bl.a. styrs sömn, 
medvetenhet och uppmärksamhet även vakenhet, aptit, temperatur, delar av det emotionella 
beteendemönstret och motoriska funktioner regleras i denna del av hjärnan. Dessutom finns 
där nervceller som bl. a. styr ögonens rörelser, hörsel och balansfunktion (a.a.). 
 
Psykologerna Hwang och Lundberg (2005) beskriver att hjärnan är uppdelad i två delar, där 
vänster hjärnhalva tar hand om tolkning och produktion av språklig information, analys av 
enkla bilder av geometriska figurer. Höger hjärnhalva som tolkar komplicerade och 
oregelbundna bilder och ansikten. Att känna av och föreställa sig formen på ett föremål är 
lättare med vänster hand än den högra, känselbanorna är korsade, det är den högra 
hjärnhalvan som är aktiv. Vid rörelse agerar höger hjärnhalva vid sammansatta mönster i 
rörelsen som vid dans medan vänster hjärnhalva vid sammansatta viljemässiga rörelser som 
att skriva. Det finns en tydlig skillnad mellan könen biologiskt, socialt och psykologiskt. Barn 
tränar olika färdigheter under sin uppväxt och kanske finns det en biologisk förklaring till 



 10 

detta menar författarna. Adler och Adler (2006) skriver om ämnet neuropedagogik att det 
senaste årtiondet har hjärnforskning inom det medicinska området utvecklats, vilket även har 
bidragit till en utveckling inom neuropsykologi för att bidra till en ökad förståelse av olika 
funktioner i hjärnan från barn till vuxen ålder. Kunskap som i pedagogiska sammanhang 
kräver ett nytänkande då elever/studerande har särskilda behov. 
 
 

2.3.2 Definition av begreppet koncentrationssvårigheter 
 
Kadesjö (2001) har utifrån egen forskning beskrivit tre nivåer av koncentrationssvårigheter, 
den primära, den sekundära och den situationsbundna. 
 
Primära koncentrationssvårigheter innebär att barnen har problem i de flesta situationer de 
befinner sig i. Svårigheterna är stora och varaktiga och skapar återkommande problem för 
barnen i hemmet, förskolan, skolan och ger svårigheter med både kamrat och vuxenkontakter. 
Barnen har en ärftligt medfödd brist i förmågan till koncentration. Sekundära 
koncentrationssvårigheter är en följd eller en reaktion på förhållanden i barnens miljö och 
försvinner om dessa undanröjs. Barn med situationsbundna koncentrationssvårigheter har 
svårt i vissa situationer men klarar sig bra i andra. I Frisk och Westman (1999) framkommer 
att en CNS – dysfunktion med långsam kognitiv funktion och bristande koncentration 
utmärkte speciellt pojkarna i studien och i detta tillkom en stark uttröttbarhet. Studien visar på 
ett komplext mönster, kognitivt, emotionellt och socialt. Karlsson (2007) har i en 
intervjustudie runt fem pojkar i särskild undervisningsgrupp fått beskrivningar som innefattar 
svårt att vänta, sprang runt och lekte, svårt att koncentrera sig, en uttröttbarhet med 
svårigheter att komma ifatt samt en miljö som påverkade koncentration och möjlighet till 
kognition. Karlsson fann i sin studie att primära svårigheter fanns men inte i alla situationer i 
undervisningen vilket väl stämmer överens med Kadesjös (2001) situationsbundna 
koncentrationssvårigheter. 
 
Enligt Karlsson (2007) beskriver klasslärarna eleverna ur ett skolperspektiv och jämför dem 
med den ”normala” eleven. Lärarna använder sig av diskurser för att kategorisera elevernas 
problemområden. Karlsson har funnit fyra huvudområden. 
 

• Psykologisk diskurs - elevernas emotionella problem och deras inre psykiska liv 
framställs som huvudproblem. 

• Elevens kognition  
• Socialpsykologisk diskurs – elevens familjesituation och pedagogisk/moraliska 

dilemma diskuteras. 
• Medicinsk diskurs – diagnos som förklaringsmodell. 

 
Oftast använder pedagogerna flera olika diskurser för att förklara elevernas problem. Något 
som författaren lyfter fram är ”Osäkerhetens diskurs”. Pedagogerna söker svar, de förstår ej 
pojkarnas problem de ”söker efter förklaring, motiv och skäl till elevernas beteende” 
(Karlsson, 2007, s 127). 
 
Primära koncentrationssvårigheter ger problem inom fyra olika områden enligt Kadesjö 
(2001): 
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1. Barnen har svårt att förstå världen omkring sig då det inte kan sortera intryck och 
situationer. De har svårigheter med att relatera gamla minnen till nya intryck. Det blir därför 
komplicerat att rikta uppmärksamheten mot det som hör till sammanhanget. Barnen känner 
inte igen sig i situationer utan måste undersöka det de ser, hör osv. varje gång de får ett 
intryck. På grund av att det centrala nervsystemet hos de här barnen är trögt och långsamt ger 
barnen dessutom intryck av att söka stimuli för att aktivera detta (a.a.). 
 
2. Barnen kräver omedelbar och konkret behovstillfredsställelse och väljer den lättaste vägen 
till det snabbaste resultatet. De har svårt att vänta då de inte kan bygga upp en inre bild av 
framtiden. I Karlsson (2007) får vi exempel från elever som beskriver just detta; 
 

’jag kunde inte koncentrera mig’, ’jag orkade inte vänta på fröken’ eller ’jag hade tråkigt’ och 
’jag sprang omkring,’ ( Karlsson, 2007, s 110) 

 
De kan inte relatera nuet till sina tidigare erfarenheter. Med hjälp av en vuxen klarar dock 
barnen sådant som de misslyckas med på egen hand (Kadesjö, 2001). Barnen kan också ha en 
kognitiv impulsivitet vilket syns i hur de hanterar intellektuella uppgifter. Barnen har svårt att 
se sammanhang och de kan inte få delarna att hänga ihop t.ex. i en mening ser de varje ord för 
sig och förstår inte vad de läser (a.a.). Enligt Karlsson (2007) beskriver pedagogerna att 
eleverna behöver hitta strategier, använda ritualer och ha struktur för att klara av skolarbetet. 
Impulsivitet i känsloyttringar är vanliga (Kadesjö, 2001). Pedagogerna i Karlsson (2007) 
uttrycker att eleverna har svåra emotionella problem t.o.m. ångest och använder här det 
Karlsson beskriver som psykologisk diskurs för att beskriva elevernas problem. Adler och 
Adler (2006) menar att yngre elever är otränade i att hantera och identifiera känslor. Enligt 
Kadesjö (2001) är barnen ofta klumpiga, slängiga, slarviga och oprecisa i sina rörelser. De har 
svårt att anpassa kraft, riktning och tempo till målet med rörelsen vilket ger ett klumpigt 
intryck utan att barnen har någon motorisk störning. 
 
3. Barnen uppfattas ofta som hyperaktiva. De har ett överdrivet tempo och har svårt att vara 
tysta. Många av barnen har störningar i sin dygnsrytm de har svårt att komma till ro eller 
sover oroligt och vaknar lätt (Kadesjö, 2001). 
 
4. Barn med primära koncentrationssvårigheter utvecklar sent sin förmåga till att föra ett 
abstrakt resonemang för att generalisera. Detta påverkar deras förmåga att förstå och följa 
regler. Det berör även förmågan att lära sig nya saker då dessa ofta bygger på att det man 
tidigare har lärt sig (Kadesjö, 2001). 
 
De sekundära koncentrationssvårigheterna kan vara något i barnets miljö som påverkar 
negativt (Kadesjö, 2001). Stress och oro i uppväxtsituationen eller skolmiljön är några 
orsaker. När dessa orsaker undanröjs försvinner koncentrationssvårigheterna. Barn vars 
föräldrar inte har förmåga att finnas till för dem p.g.a. egna problem eller inte ger dem rätt 
normer för hur man uppträder i grupp kan också verka ha koncentrationssvårigheter. Barn 
behöver utvecklas i en miljö som är trygg och ger ramar för hur man uppträder tillsammans 
med andra, struktur och tydlighet är viktigt för alla barn. Psykiska problem hos barn kan ge 
symtom som koncentrationssvårigheter (a.a.). Pedagogerna i Karlsson rapport relaterade 
också problem i hemmet till elevs problem i skolan och det kopplas till en socialpsykologisk 
diskurs. 
 

… brister i familjesituationen ’mamma och pappa där … dom har inte hunnit med honom’. 
Eleverna beskrivs som de ’har det svårt socialt’, ’inte har någon trygghet’, ’inte fått sina behov 
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tillfredställda’ i familjen. I några fall ges en utsatt livssituation med ’missbrukande föräldrar’ 
eller ’sjuka föräldrar’ som förklaring till problematiskt beteende. (Karlsson, 2007, s 119-120) 

 
Kognitiva svårigheter kan vara kopplat till perception och ger barnet problem med att ta 
intryck från ett eller flera sinnen, visuell, auditiv, taktil, kinestetisk eller vestibulär perception. 
För andra barn kan problemen vara kopplade till att de ställs inför uppgifter som kräver för 
mycket av dem. Exempel på detta är barn med dyslexi och dyskalki där svårigheterna med att 
avkoda och tolka uppgiften blir så stora att de tappar koncentrationen (Kadesjö, 2001). 
Karlsson (2007) fann att eleverna i hennes rapport hade problem med att t.ex. skriva och 
räkna. Vidare uttryckte pedagogerna att eleverna inte tolkade sinnesintryck som andra: 
 

hans problematik är ju då att han … han tolkar ju inte sina sinnesintryck på samma sätt som vi 
… han har ju en annan av … ja en annan tolkning av det han ser hör och känner … och då … 
har inte vi samma verklighet … (Karlsson, 2007, s 118) 

 
Primära koncentrationssvårigheter är kopplade till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Här ingår diagnoserna DAMP/ADHD, autism, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom, 
men även hjärnskador av olika karaktär. 
 
Uppmärksamhetsstörningar är inget man växer ifrån. Problemen, framförallt 
koncentrationssvårigheter, kvarstår hela livet men det går att finna strategier för att 
kompensera sina svårigheter. Nedsatt uppmärksamhet påverkar möjligheten till studier, trots 
att de kognitiva förutsättningarna oftast finns (Trillingsgaard m.fl., 1999). Beckham (1999) 
menar att de viktigaste symtomen hos barn även är karakteristiska för den som får diagnos i 
vuxen ålder. 
 
 

2.4 Pedagogens roll  
 
Vi ger i detta kapitel en beskrivning av vad pedagogen påverkar i mötet elev/studerande, som 
kan underlätta eller försvåra koncentrationssvårigheter. 
 

2.4.1 Miljö 
 
I WHO´s definition från 1948 beskrivs att hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller handikapp. I speciella 
situationer och miljöer är funktionshindret mer märkbart. Enligt Skolverket (1999) kan 
samhället främja livslångt lärande genom att skapa goda lärsituationer och förutsättningar för 
individen att röra sig mellan olika lärmiljöer. I alla miljöer finns en förutsättning till att 
berika, bevara eller skapa intresse och motivation som leder till personlig utveckling. Detta är 
en komplicerad process. Att se och bejaka den enskildes kunskap och erfarenheter, stimulera 
och motivera samt skapa en positiv stämning i en lärande miljö är onekligen en utmaning. 
Steinberg (2001) skriver om vikten av att skapa en positiv stämning och hur detta påverkar 
arbetsklimatet i grupp och enskilt. Socialpsykologi med kunskap om självet, kommunikation, 
attityder, påverkan och kontroll, grupper samt grupprocesser är en förutsättning för att skapa 
denna miljö. Forskning har enligt Dunn och Dunn, Treffinger (1995) visat att när barn fått 
läsa i en miljö som kompletterar deras inlärningsstil, visar detta sig i högre poäng på prov. En 
omgivning med sittvänliga miljöer, med eller utan musik, olika temperaturer, en belysning 
som är mild eller riktad såväl som en omgivning med starka eller dämpade målade ytor är 
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betydelsefulla indikatorer för undervisningsmiljön. Att arbeta i grupp eller enskilt, antal 
personer som befinner sig i rummet är några miljöbetingade faktorer som påverkar inlärning. 
Marton m.fl. (1977) påpekar att i en undervisningsmiljö går en reflekterande undervisning 
och kvalitet i inlärningen hand i hand. Tufvesson (2007) visar i sin avhandling hur viktigt det 
är med ett pedagogiskt tänkande och disposition redan i planering av skolbyggnad, belysning, 
fönster och klassrum samt den yttre miljön och skolgårdens utformning. 
 

Environmental factors, physical, social, and individual ones, were assumed to trigger a break 
of the concentration period during learning. (Tufvesson, 2007, s 15) 

 
Vidare skriver författaren hur skolbyggnadens utformning påverkar möjligheten för eleverna 
att inhämta kunskap. Klassrum dekoreras många gånger med material, som är skapade utav 
klasskamrater. Den pedagogiska vinsten i detta kan diskuteras då det många gånger stör 
koncentration och inlärning, framförallt hos elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Adler och Adler (2006) menar att det finns ytterligare två perspektiv 
kring inlärningsstilar – den kvantitativa inlärningspersonligheten som ser och lär i sekvenser, 
som behöver ett klassrum med tydlig och strukturerad uppbyggnad samt den kvalitativa 
inlärningspersonligheten som ser helheten, där klassrummet behöver vara fantasieggande och 
inte strukturerat på ett särskilt sätt då det hämmar. Även Strandberg (2006) belyser vikten av 
att ha olika rum i undervisningen. 
 
Den inre miljön är av yttersta vikt för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 
med studierums utförande och möblering, avskärmningsmöjligheter, placering av skåp och 
tillgång till olika hjälpmedel. Antal fönster och placering kan påverka elever med 
funktionsnedsättning som ADHD, Downs syndrom och autism negativt. Antal personal som 
även är en del i miljön runt elever kan vara negativt för koncentration och även tid att sitta 
still under en lärsituation (Tufvesson, 2007). 
 

A greater number of staff had negative influence on the children’s length of sitting time. 
(Tufvesson, 2007, s 27) 

 
Karlsson (2007) finner i sin studie att elevernas miljö är tillrättalagd. Eleverna har en egen 
arbetsyta vilken är avskärmad, då de inte ska bli störda av varandra. Detta lämnar lite 
utrymme för socialt samspel. 
 
 

2.4.2 Stämplingsteorin 
 
En teori som riktar och pekar på risken för att bli utpekad som avvikare oavsett kulturellt, 
subkulturellt eller tidsperspektiv är stämplingsteorin (Giddens, 2003). I alla århundrade och i 
olika kulturer förekommer fenomenet negativ stämpling. Den som har makten riktar sig mot 
en egenskap eller gentemot en personlig valör hos en enskild individ eller grupp som ej är 
accepterad enligt rådande normer i samhället. Tydliga exempel finner teoretikern Durkheim 
(a.a.) till teorin inom kriminalvård, då samhället genom normer visat vad som är gällande för 
laglydiga medborgare. Samhället behöver avvikelser för att de fyller två viktiga funktioner 
varav den ena är en adaptiv funktion som genom idéer och nya frågor i samhället skapar 
förändringar och i den andra behövs gränser som visar på avvikelse mellan exempelvis gott – 
ont och tillåtet – otillåtet. Becker är sociolog och den som oftast förknippas med 
stämplingsteorin där människor utav myndigheter eller enskilda personer blir ”stämplade” 
eller stigmatiserade genom att vissa etiketter tillämpas på dem. Han är kritisk mot 



 14 

kriminologiska perspektiv då han anser att det avvikande beteendet inte är faktorn till att 
någon blir avvikande utan menar att det handlar om en process där beteendet är orelaterat men 
verkar för att en person stämplas. Detta kan vara etnisk bakgrund, sätt att prata eller klädsel 
m.m. (a.a.). 
 
Filosofen Mead menar att språket gör oss till medvetna varelser och i detta medvetna om hur 
vi betraktar andra och andra betraktar oss. Kroppsspråk är ett exempel på icke verbal 
kommunikation, som vi människor förlitar, tolkar och använder oss av i ett sammanhang i 
samspel med andra och skapar mening i att leta ledtrådar för lämpligt beteende i situationen. 
En självbild som byggs upp i barndomen genom lek och rollspel, häri utvecklas det som 
Mead kallar ett Self - att se sig som ett objekt och ett Mind – en process när man via tyst 
konversation integrerar med sig själv genom symboler (Giddens, 2003). 
 
Karlsudd (1999, 2002) tar upp positiv stämpling i sin avhandling och i efterföljande rapport i 
ämnet särskola och möjlighet till integrering. Författaren menar att egenskaper som i vissa 
sammanhang värderas negativt kan i andra värderas positivt. Åtgärder som bygger på respekt 
och acceptans utifrån förhållningssätt och bemötande leder till ett pedagogiskt perspektiv med 
en anda av tillåtande miljö och en positiv stämpling. Status och värderingar av 
undervisningsgrupp inom arbetslag och organisation där elev/studerande med särskilda behov 
är centralt samt miljö, engagemang, hög kompetens, resurser och möjlighet till handledning 
och stöd. 
 
Karlsson (2007) beskriver svårigheten att möta elever med såväl sociala som emotionella 
svårigheter i sin avhandling, som har sin utgångspunkt i grundskola. Här ser Karlsson mönster 
i beskrivning av egna och andras identiteter kring skolsvårigheter i hur man borde vara, vem 
man är och vem man vill vara i vardagen i samspel med andra. Hur de barn som är i den 
särskilda undervisningsgruppen marginaliseras schemamässigt och aktivitetsmässigt, i 
dokumentation/bilder och geografiskt befinner de sig i utkanten av skolområdet. Ideal, normer 
och regler i vardagen i skolan belyses utifrån ett pedagogiskt perspektiv med en hopplöshet 
och en beskrivning av eleverna som bygger på problem. En otydlighet, låg delaktighet och 
lågt inflytande från elevperspektiv. Det moraliska ansvaret läggs på eleverna som jämförs 
med idealeleven och här undviker pedagogerna att se utifrån den egna verksamheten, skolans 
organisation och det egna agerandet i sak. Eleverna identifierar och beskriver sig i Karlsson 
som en person med problem och i detta ser författaren en fara då eleverna i sitt aktörskap 
stigmatiseras som barn med problem. Karlsson fann att eleverna ser sig själva som personer 
som klarar saker och tar avstånd från den generella bilden av dem. Samtidigt som de 
tillskriver sig ”personliga svårigheter och individuellt ansvar för sina skolproblem” (Karlsson, 
2007, s 90). Detta verkar vara något som de lärt sig i interaktion med pedagogerna i skolan. 
Eleverna samtalar oftast med vuxna om negativa saker som de gör i skolan. Detta innebär att 
eleverna har varit mottagliga för stämpling av de vuxna i skolan och lagt den negativa bilden 
på sig själv trots att de i grunden har en annan självbild. 
 
 

2.4.3 Skolan 
 
I särskolan möts varje elev utifrån sina förutsättningar och arbetar mot individuella mål att nå.  
 

Behovet av att i utvecklingsplanerna kartlägga individuella behov samt att relatera dessa till 
läroplans- och kursplansmål. (SOU 2003:35, s 127) 
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Hur undervisningen är utformad skiljer sig åt mellan olika skolor. I många kommuner saknas 
en medveten kommunal strategi och det är den enskilda skolan eller läraren som organiserar 
undervisningen. Kritik har riktats mot särskolan för att vara alltför omvårdande och ha för lite 
fokus på kunskapsförmedling, elevernas valmöjligheter har varit begränsade. Det pedagogiska 
arbetet bedrivs på flera nivåer och på olika sätt i olika skolor (SOU 2003:35). Karlsudd 
(2007) beskriver två olika inriktningar på det specialpedagogiska området, dels den snäva 
som fokuserat på att kompensera elevens svårigheter och dels den vida där fokus ligger på att 
anpassa omgivningen till eleven. Särskolan fram till idag har bestått av skolor som arbetat 
från ett kompensatoriskt perspektiv men som idag strävar mot ett vidare sådant. Idag söker 
särskolan att bli en del av grundskolan som ett led i arbetet mot ett vidare perspektiv. Mycket 
av elevernas tid i särskolan går till att förbereda dem för framtiden. Berthén (2007) visar i sin 
doktorsavhandling att det kompensatoriska perspektivet fortfarande är behärskande och har 
kommit fram till följande vad som särskiljer särskolan från grundskolan. 
 

De slutsatser som sammantaget kan dras utifrån den här studien är att det som är särskilt för 
särskolans pedagogiska arbete är den tydliga dominansen av förberedelse och fostran. (a.a., s 
180) 

 
Hård af Segerstad (1996) menar att det vuxna lärandet är speciellt, här finns det möjlighet till 
djupare reflektioner än hos barnet, som är baserade på tidigare livserfarenheter, mognad hos 
den enskilde samt omvärdering av tidigare kunskap till ny kunskap eller som Piaget menar att 
man ackommoderar sin kunskap. I vuxenpedagogik är det viktigt att reflektera över sin 
grundsyn utifrån den egna kunskapssynen, inlärningssynen, människosynen, samhällssynen 
och natursynen som pedagog i hur och på vilket sätt den egna undervisningen bedrivs med 
fokus på inlärning hos de studerande. 
 
Imsen (1999) menar att faktorer som påverkar undervisarens roll är organisatoriska ramar 
med mål, riktlinjer och kursplaner, processen med undervisningsupplägg, konkretiserade mål 
och resultat. En ytterligare faktor är de studerandes förväntningar och egna mål med sina 
studier och övriga aktörers förväntningar. Undervisning i helhet har dolda strukturer och 
speglar inte verkligheten utanför med en skoldag uppdelat på olika pass, med ett reglerat 
ämnesinnehåll och arbetsmetoder. I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998a) står det under 
kunskaper, mål att sträva mot för varje elev/studerande att utveckla nyfikenhet, känna 
trygghet, lita på sin egen förmåga att lära, reflektera, argumentera, lyssna och att granska 
kritiskt. Att se och kunna använda sin kunskap som ett redskap, där de fyra F:en fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet är en viktig bas för bildning och för lärare i 
omdömessituationer eller i betygssättning. 
 
Enligt Ellström, Gustavsson och Larsson (1996) medför vuxenutbildning eller annan 
utbildning att klyftorna i samhället kan växa, eftersom det ofta är välutbildade grupper eller 
personer som fortbildar sig. Om inte vuxenutbildning funnits hade möjligheterna för de med 
låg utbildning eller avbruten utbildning varit minimala. Att lära handlar om meningsfullhet 
för den enskilde där stora krav ställs på utbildningen i grundskola, särskola, träningsskola, 
gymnasieskola och vuxenutbildning samt övriga utbildningsanordnare. Enligt författarna är 
det tre utmaningar utifrån ett pedagogiskt perspektiv som behövs, människors tolkningar bör 
utmanas, kunskapen måste bli autentiskt och till sist kunskapen bör vara relevant, detta är 
med andra ord en utmaning för den som lär ut. Skolans kod är något som sitter i väggarna vad 
man får göra respektive inte får göra, varje skola har sin kod och sitt handlingsmönster. Dessa 
mönster kan hindra utveckling eller främja densamma. Maltén (1997) tar upp begreppen 
”kodbärare” och ”kodbrytare”. Detta leder till spänningar och konflikter. Juridiskt styrs 
skolan av skollag (riksdag) och skolförordning (regering). Läroplaner med mål och riktlinjer 
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är nutidens skolas arbetsinstrument med möjlighet till egna kursplaner som leder till en egen 
profil. Vuxenutbildning i Sverige har kurser som är kärnämnesbaserade på grundläggande 
nivå och på gymnasial nivå men även yrkesutbildningar som kan ha lokala och kommunala 
variationer i ämnen och yrken, vilket ställer olika krav på pedagogens roll i de vuxnas 
lärande. 
 
 

2.4.4 Lärande 
 
Vad är det som är viktigt för att lärande ska uppstå? Strandberg (2006) påpekar att enligt 
Vygotskij är lärande och utveckling beroende av samspel med andra. Samspelet kan ske med 
en vuxen eller med en kamrat. Lärarens uppgift är att skapa rum för dessa samspel, då 
utvecklas eleverna både socialt och intellektuellt. Vygotskij hävdade att utveckling sker inom 
individen på två olika arenor. Talets utveckling med andra som har en social funktion och ett 
inre tal, intrapsykiskt, som stöd för de egna tankarna (Adler och Adler, 2006). Jacobson 
(2008) finner i en studie från USA, där man har tittat på förskolan och vad som påverkar 
eleverna där, att en av de viktigaste faktorerna för inlärning var relationen mellan lärare och 
elever. Både elevernas kunskapsinhämtning och deras sociala utveckling påverkades. I 
avhandlingen av Karlsson (2007) poängteras ett barndomssociologiskt perspektiv som 
utgångspunkt och synsätt, där elevernas kompetens som deltagare och aktörer samt tolkare av 
sin sociala värld betonas. Barndomssociologiskt perspektiv är ett sätt att generera kunskap om 
elever i vardagen. Adler och Adler (2006) beskriver på liknande sätt som Karlsson att 
interaktion med andra, samarbete och samspel kan påverka och motivera till lärande och lust 
till att utvecklas. Ett socialpedagogiskt synsätt som befinner sig mellan pedagogik och 
sociologi menar författarna. 
 
 

2.4.5 Elevansvar 
 
Idag handlar lärarens arbete mycket om att handleda eleverna i deras arbete. Eleverna 
ansvarar för sitt eget lärande men stödjer sina kamrater i deras lärande. Målet för eleverna är 
att inhämta kunskap om ämnet och att utvecklas socialt Det är stor skillnad mot den 
förmedlingspedagogik som tidigare fanns i skolan (Hensvold 2006). 
 

Idag tycks lärare uppfatta att uppdraget mer handlar om att få elever att ta ansvar för sin egen 
kunskapsbildning. (Jedemark, 2007, s 6) 

 
Karlsson (2007) fann att eleverna i studien fråntogs mycket eget ansvar vilket leder till ökade 
svårigheter. Eleverna vet inte när lektionerna med den ordinarie klassen infaller. Eleverna i 
gruppen samspelar med övriga elever på rasterna på ett bra sätt som visar att de klarar av den 
sociala situationen i leken men vet inte när rasten börjar och slutar. Övriga elever har en 
skolklocka som hjälper dem men det saknar eleverna i SUG. Vissa av elevernas 
gruppaktiviteter saknas på deras schema. Pedagogerna tar mycket ansvar för sådant som kan 
ligga på eleverna själva. Skolan delar ansvaret med hemmet om att stödja elevernas 
utveckling mot ansvarskännande människor (Utbildningsdepartementet, 1998a). Karlsson 
(2007) menar att hon ser tydlig i studien att: 
 

Pedagoger, f.d. klasslärare, elever och föräldrar brottas med vad de anser vara elevernas 
skolproblem och lämpliga åtgärder i vardagen. (Karlsson, 2007, s 173) 
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Samuelsson (2008) pekar på att ju äldre eleverna blir desto större blir skolans krav på att 
eleven ska ta eget ansvar för både sitt lärande och sitt uppträdande. Enligt Samuelsson har 
läraren en fostrande roll i skolan bredvid sin lärarroll. 
 
 

2.4.6 Pedagogik 
 
Skolverket (2003) skriver att en skicklig lärare måste behärska flera arbetssätt, metoder och 
material för att lyckas att ge alla eleverna det de behöver för att nå framgång. Den nya 
lärarutbildningen från 2001 var en del i att försöka möta de nya krav lärarna ställs inför och 
syftar till att studenterna ska få en mångsidig grundkompetens som vilar på en vetenskaplig 
bas. Den består av tre delar: det allmänna utbildningsområdet, utbildningsområde med 
inriktning mot ämne och utbildningsområde med specialisering. Läraren ska välja det som 
passar den gruppen eller den enskilda eleven bäst just vid det tillfället. Om läraren undervisar 
ensidigt finns det stora risker för att t.ex. elevernas läsutveckling drabbas negativt. Den 
duktige läraren anpassar sin undervisning och sitt arbetssätt efter de enskilda eleverna. 
Tufvesson (2007) menar att: 
 

An environmental factor perceived by the respondent to have a positive influence on all the 
children and their ability to concentrate was one–to-one teaching. (Tufvesson, 2007, s 58) 

 
Enligt Rydelius (2001) visar resultaten av barnpsykiatern Ramers forskning att hos många 
barn som har motorisk orolighet är uppmärksamheten begränsad och uttröttbarheten påtaglig. 
Dessa barn ansåg Ramer vara känsliga och sårbara. Ur pedagogisk synvinkel framkommer det 
i artikeln att ämnen som kräver mycket koncentration bör ligga tidigt på skoldagen. Tranquist 
(2007) menar att förståelse är grundläggande i arbetet med personer som har 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
 

Funktionshinder karakteriseras som en följd eller ett resultat av ett komplext samband mellan 
inre faktorer det vill säga att en persons funktionstillstånd och personliga faktorer samt av de 
yttre faktorer som representerar omständigheterna i vilken personen lever. (Tranquist, 2007) 

 
Det framträder fem faktorer som är av pedagogisk samt enskild vikt: möjlighet till 
meningsfull aktivitet, kontroll, avskärmning, vila hjärnan och aspekterna var, när och hur. 
Frisk och Westman (1999) ser vikten utav att pedagoger uppmärksammar och tar hänsyn till 
koncentrationssvårigheter. Barnpsykiatrisk/neuropsykiatrisk kunskap är viktig för att främja 
en positiv utveckling hos barnet. Det är betydelsefullt att pedagoger i skolan har förmågan att 
se elevernas möjligheter och inte sätta fokus på svårigheterna. Gravander (1999) menar att 
elever med koncentrationssvårigheter ofta har en inneboende kapacitet till att arbeta hårt och 
länge om motivation och miljö är rätt anpassad till dem. De behöver stöd för att utveckla en 
förståelse för de andra elevernas behov och för att fungera i gruppen. 
 

Vi önskar verkligen att vi hade haft spärrar och någon som stöttat oss i att hantera våra 
svårigheter. Vi hade behövt hjälp med impulsstyrning, social kompetens och en starkare 
identitet. (Gravander, 1999, s 132) 

 
I särskolan använder man sig av olika pedagogiska undervisningsmetoder för att underlätta 
inlärningssituationen för eleverna (SOU 2003:35). Dessa metoder är olika beroende på vilka 
elever pedagogerna har i sina klasser. Det finns skolor som har specialiserat sig på en metod i 
undervisningen men det vanligaste är att man utgår från elevernas behov. Pedagogerna arbetar 
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med alternativ kompletterande kommunikation (AKK) då det finns många elever som 
behöver stöd till talet eller saknar ett talat språk. 
 
I Karlsson (2007) använder sig pedagogerna av gruppundervisning och självutvärdering i 
grupp som metod. Detta innebär att pedagoger och elever i grupp går igenom elevernas dag 
och tittar på om de har klarat av skoldagen utefter ett skriftligt underlag. Syftet är att eleverna 
ska utvärdera sig själva och få en förståelse för hur de kan hantera sina problem men i 
processen är det pedagogerna som är aktiva och eleverna har lågt deltagarstatus. 
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3 PROBLEM 
 
Syfte  
 
Vårt syfte är att undersöka vilka beröringspunkter det finns mellan pedagoger i särskola och 
vuxenutbildning i hur de ser på sin egen roll för hur elev/studerande med 
koncentrationssvårigheter klarar av sin skolgång? Hur beskriver pedagogerna möjligheter och 
svårigheter? Vilka framgångsfaktorer går att finna? 
 
 
Frågeställningar: 
 

o Hur påverkar organisationen (styrdokument, politiska beslut och skolledning) 
pedagogernas arbete? 

o Hur beskriver pedagogerna vad som utgör svårigheter? 
o Hur beskriver pedagogerna sin egen roll i mötet med elev/studerande som har 

koncentrationssvårigheter? 



 20 

4 METOD 
 
I vår metoddel beskriver vi de ställningstaganden som ligger till grund för vårt val av 
datainsamlingsmetod. Vidare redogör vi för hur vi samlat in data och vilken analysmetod vi 
använt för att begränsa och bearbeta intervjumaterialet. Vi diskuterar avslutningsvis validitet 
och reliabilitet samt beskriver de etiska aspekterna som vi följt. 
 
En kvalitativ forskningsansats gynnar vårt syfte att ta reda på hur pedagoger ser på sin egen 
roll för hur elever med koncentrationssvårigheter klarar av skolan. Trost, (2005), Stukát, 
(2005) påtalar att en kvalitativ ansats syftar till att klargöra ett fenomens karaktär eller 
egenskap. En kvalitativ studie görs om man vill förstå människors tankar, resonemang och 
reaktioner och karakteriseras av att man vill tolka och förstå resultaten som framkommer, 
snarare än att generalisera, förklara och förutsäga. Vi har en fenomenologisk infallsvinkel där 
fokus ligger på att fånga respondenternas erfarenheter av sin livsvärld (Denscombe, 2000). 
 

I detta fenomenologiska förhållningssätt ligger de kvalitativa studierna av individens 
upplevelser av sin värld till grund för de mer abstrakta vetenskapliga studierna av den sociala 
världen. (Kvale, 1997, s 49) 

 
Vi har gjort en empirisk studie. Patel och Davidsson (1994) påpekar att empirisk vetenskap 
kännetecknas av kunskap baserad på verkligheten. Åsberg (2001) menar att: 
 

Kunskapen vid empiriska undersökningar skapas således genom olika metoder, datainsamlande 
förfaringssätt upprättar data som speglar olika fenomen man är intresserad av. (Åsberg, 2001, s 
274) 

 
 

4.1 Undersökningsmetod - intervjuer 
 

Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga diskursen 
förvandlas till texter som skall tolkas. (Kvale, 1997, s 49) 

 
Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer, med fokus inom ett område, i vårt fall kring 
ämnet: Hur tänker pedagogen runt sin roll för elever/studerande med 
koncentrationssvårigheter? Vårt val grundar sig på att denna intervjuform ger respondenterna 
större utrymme både i tanke och i svar. Kvalitativa metoders styrka ligger i att de kan ge en 
ökad förståelse för hur aktörerna tänker och uppfattar sin värld (Kvale, 1997). Utifrån detta 
har vi valt öppna intervjuer som datainsamlingsmetod. Enligt Stukat (2005) ger 
intervjuundersökningar en djupare och bredare kunskap i ämnet. Den semistrukturerade 
intervjun inrymmer stor flexibilitet och är lämpliga när intervjun berör t.ex. processer. 
Frågorna är öppna vilket lämnar stort utrymme för respondenterna att utveckla sina tankar 
(Stukát, 2005). Att fråga är det samma som att samtala, den som ställer frågor vill veta något 
om den svarandes syn på ett fenomen och intervjuaren roll är att skapa förutsättningar för 
respondenten att berätta. I metodiklitteratur Trost, (2001), Patel och Davidsson, (1994) går att 
läsa om tillvägagångssätt vid genomförande utav intervjuer. Där står att om frågeställning är 
hur ofta, hur vanligt är det kvantitativ data medan om tanken är att finna ett mönster eller en 
förståelse i frågeställning är kvalitativ data aktuellt för studien. 
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4.2 Undersökningsgrupp 
 
Undersökningsgruppen består av fem verksamma pedagoger inom vuxenutbildning och 
särskola i södra Sverige. Ett bekvämlighetsurval har skett med kontakt av lärare på skolor i 
vårt närområde. Vid val av undersökningsgrupp skiljer man på slumpmässiga och icke-
slumpmässiga urval. Vid kvalitativa studier kan man enligt Trost (2001) använda sig av 
kvoturval, strategiska urval eller bekvämlighetsurval. Dessa urval är icke-slumpmässiga. Vi 
har använt oss av våra kontakter inom särskola och vuxenutbildning för att nå våra 
respondenter. 
 
Antalet intervjuer omfattar fem pedagoger, varav tre pedagoger verksamma inom särskola, 
som är inkluderade i grundskola, och två pedagoger verksamma inom vuxenutbildning, varav 
en pedagog inom särvux. Inför vår studie bestående utav djupintervjuer har vi gett muntlig 
information via telefon och vid personligt möte om syfte och bakgrund till rektorer och 
respondenter. Enligt Goodson (2003) är det viktigt att skapa förtroende för varandra i 
intervjusituationen och att det kan göras genom att förklara avsikten med intervjun, syftet 
med undersökningen och hur materialet kommer att bearbetas. 
 
 

4.3 Genomförande 
 
Under en fyra veckors period, höstterminen 2008, har vi genomfört djupintervjuer med fem 
respondenter verksamma inom särskola och vuxenutbildning. Intervjuerna har i tre fall skett 
på respondenternas arbetsplatser och i två fall hemma hos respondenterna, i dessa fall var det 
enda möjligheten att genomföra intervjuerna. Under intervjuerna har vissa anteckningar förts 
för att få med intressanta aspekter av miljön. Tidsåtgång för varje intervju var ca en timma. 
Pilotstudie med en verksam pedagog utanför denna studie har gjorts för relevans av 
intervjuguide (se Bilaga1). Vi upplevde att de öppna frågeställningarna var relevanta för våra 
djupintervjuer. Intervjuerna har spelats in på band och senare transkriberats ordagrant. Enligt 
Goodson (2003) är det viktigt att allt från intervjun skrivs ner, även eventuella pauser och 
deras längd. Detta för att en paus kan indikera att frågan har varit viktig eller svår att svara på 
av olika skäl. 
 
 

4.4 Bearbetning av resultat 
 
Bearbetningen av resultat utgår från en sammanställning av fem djupintervjuer. En kvalitativ 
analys har gjorts av intervjuerna genom den transkriberade utskriften. Vi har läst våra 
utskrifter och lyssnat på intervjuerna ett flertal gånger vilket resulterat i att kategorierna har 
förändrats under arbetet. Vi har i intervjuerna sökt efter gemensamma kategorier i 
respondenternas svar. Genom att elektroniska klippa och klistra i materialet har vi med 
datorns hjälp bildat kategorier som vi presenterar under de frågeställningar som vi har i vårt 
syfte. Vår bearbetning av resultatet har gjorts i tematiserad form med svar och tolkningar. 
Hartman (2001) menar att det är viktigt att den person som samlat in data analyserar den. I 
analysen använder vi oss av vårt intervjumaterial och litteraturstudier, vår egen förförståelse 
har vi försökt sätta inom parantes. 
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Varje tolkning föregås av vissa förväntningar eller förutfattade meningar. (Starrin och 
Svensson, 1994, s 59) 

 
Vi har försökt att se samband, lyft delar av dessa och visat på nya karaktärer i en förhoppning 
om att se ytterligare helheter och mönster i intervjusvaren. 
 

… den kvalitativa analysen syftar till att upptäcka företeelser, egenskaper och innebörder vars 
ingående element är internt relaterade till varandra samt att delarna endast kan förstås i ljuset 
av en helhet… (Starrin och Svensson, 1994, s 29) 

 
Vi har försökt förstå och beskriva vissa teman i våra respondenters livsvärld och fånga 
nyanserna i den kvalitativa mångfalden hos de fenomen som den intervjuade beskriver. Vi har 
lagt vikt på att beskriva respondenternas upplevelser så exakt och fullständigt som möjligt. 
Genom att sätta vår egen förkunskap inom parantes när vi beskriver våra respondenters 
upplevelser av fenomenen uppnår vi fenomenologisk reduktion. Detta innebär att våra 
förkunskaper kritiskt måste granskas. Strävan har varit att få en bild av respondenternas 
livsvärld som vi presenterar i vårt resultat (Kvale, 1997). 
 
Vårt resultat har bearbetats för att avidentifiera de personer som deltar och för att underlätta 
för läsaren. När vi i början av en mening inleder med … betyder det att vi börjar citatet mitt i 
en mening och när det står /…/ i ett citat är det tal som vi strukit. Vi har modifierat i citaten, 
för att dialektala variationer inte ska visa sig och talspråket har ändrats till skriftspråk, nä blir 
nej t.ex. Vi har förkortat hon/han med hn och vi har ersatt namn med ---- på någon plats i 
texten. 
 
Lantz (1993) formulerar att en redovisning av resultat med en tydlig formulering om hur data 
har bearbetats är nödvändig om andra tänker återupprepa intervju och process. 
 
 

4.5 Studiens relevans och reliabilitet  
 
Enligt Denscombe (2000) är det viktigt att titta på om forskningsfrågan har någon relevans, är 
det en fråga som det är meningsfullt att forska runt? Vår forskningsfråga hoppas vi kan ge 
kunskaper som kan användas av politiker, skolledning och pedagoger i alla skolformer. Går 
det att genomföra studien? Ja. Kommer studien att undersöka rätt saker? Våra frågeställningar 
är kopplade till de öppna intervjufrågorna och i detta anser vi att rätt saker undersöks. Trost, 
(2001; 2002) skriver kring möjliga felkällor att det är viktigt att beakta eventuell 
missuppfattning av frågan, stress, störande omgivning och fel tidpunkt av dagen. Intervjuerna 
har skett på skiftande platser vilket kan ha påverkat respondenterna positivt eller negativt. Ger 
studien ärliga resultat? Är studien objektiv? Har de forskningsetiska principerna hanterats 
rätt? 
 
Studiens genomförbarhet måste ses över innan arbetet med datainsamling startas. 
Problemformuleringarna måste begränsa studien så att den inte blir ohanterligt stor. Vi 
använder ett fåtal intervjufrågor kring bemötande, syn och förhållningssätt ur ett pedagogiskt 
perspektiv. Mycket arbete har lagts på att skapa öppna intervjufrågor som fokuserar på det 
som studien vill undersöka. En studies resultat går ibland att vinkla utifrån de svar man själv 
vill ha. Detta är en fälla som vi försökt undvika genom att ställa vår förförståelse inom 
parantes. Att resultatet visas ärligt och objektivt är av största vikt menar Denscombe (2000). 
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Patel och Davidsson (1994) menar att resultatet i en sammanställning är objektivt men blir 
subjektivt då valet av respondenterna svar aldrig kan ske utan urskiljning. Kvale (1996) 
menar att objektiviteten försvinner då tecken och texter refereras utifrån andra tecken och 
texter. 
 

The modern dichotomy of an objective world distinct from subjective images is today breaking 
down and being replaced by a hyperreality of signs referring to other signs, texts referring to 
other text. (Kvale, 1996, s 41) 

 
I vår diskussion har vi gjort en tolkning av resultatet som grundas på litteraturstudier och vår 
individuella förförståelse och detta kan ses som en resurs, men det riktas lika kritik mot detta 
förhållningssätt då det kan ses som alltför subjektivt. På grund av tidsbrist har vi ett lågt antal 
respondenter vilket gör att vår reliabilitet är osäker men vi har ingen önskan att generalisera 
utifrån vårt resultat. Enligt Rudberg (1993) kan man inte göra detta om populationen inte är 
tydligt definierad och man inte har kunnat redogöra exakt hur samplet har dragits. Vi strävar 
dock inte efter att statistiskt säkerställa vårt material då det i första hand är en studie med en 
kvalitativ ansats. 
 
 

4.6 Forskningsetiska principer 
 
I denna studie ligger de etiska forskningsprinciperna som grund (Vetenskapsrådet, 2002). Det 
finns fyra krav som måste vara uppfyllda för att en studie ska anses uppfylla de 
forskningsetiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet, konfidenskravet och 
nyttjandekravet. 
 
Trost (2001) menar att i yrkesetiska relationer måste övervägande göras. Han skriver vidare 
om vikten att studiens syfte är välformulerat och begriplig för alla inblandade. I vår studie har 
respondenterna informerats om syftet med studien, att deltagandet är frivilligt och att de när 
som helst kan välja att avsluta sin medverkan i studien. De har fått information om vilken 
deras uppgift är och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Deltagarnas samtycke har 
erhållits. De svarande har gjort detta frivilligt och har ej övertalats att svara. Alla uppgifter har 
behandlats på ett sätt att det inte går att utläsa vem uppgiftslämnaren är. Inga personuppgifter 
som kan visa vem en respondent ingår i materialet, detta har kodats redan på datanivå. 
Studiens material har endast använts i forskningssyfte. 
 
Enligt de forskningsetiska principerna bör även följande rekommendationer tas med i studien. 
Respondenter bör ha möjlighet att ta del av eventuellt känsliga delar av studien innan den 
publiceras samt få del av resultatet om de önskar. Vi har följt denna rekommendation och 
respondenterna önskar att ta del av studien. 
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5 RESULTAT 
 
Syftet i denna studie är att undersöka hur fem verksamma pedagoger inom särskola och 
vuxenutbildning ser på sin egen roll för hur elev/studerande med koncentrationssvårigheter 
klarar av sin skolgång? Det är fem pedagoger i vitt skilda verksamheter inom särskola, 
vuxenutbildning och särvux i södra delen av Sverige som är respondenter. Studiens resultat 
redovisas objektivt med respondenternas svar under respektive rubrik. Resultatredovisning är 
upplagd med utgångspunkt från tre problemformuleringar; 
 

o Hur påverkar organisationen (styrdokument, politiska beslut och skolledning) 
pedagogernas arbete? 

o Hur beskriver pedagogerna vad som utgör svårigheter? 
o Hur beskriver pedagogerna sin egen roll i mötet med elev/studerande som har 

koncentrationssvårigheter? 
 
Varje problemformulering presenteras tematiskt där tolkning och svar varvas i text. Vi 
kommer att presentera likheter och olikheter i de olika verksamheterna med beskrivande citat 
från respondenterna för att förtydliga vår resultatredovisning. Med tanke på läsvänligheten i 
våra citat har vi strukit hummanden, samtidigt prat, upprepningar och liknande. 
 
 

5.1 Organisation – styrdokument, politiska beslut, skolledning 
 
Vi beskriver respondenternas tankar om organisationens betydelse för möjligheten till 
inkluderande skolundervisningen. Vad är skolornas mål och hur ser det ut? Vad saknar de? 
Hur påverkar organisationen situationen för elever med koncentrationssvårigheter? Hur 
anpassar skolorna miljön för att passa alla elever? Hur kan organisation och styrdokument 
påverka möjligheten för elev med koncentrationssvårigheter att nå mål, egna individuella mål, 
strävansmål och betyg utifrån ett pedagogiskt perspektiv? 
 
 

5.1.1 Inkludering – möjligheter och svårigheter 
 
Särskolan 
Intervjuer gjordes med tre respondenter från två olika särskoleklasser som båda var 
inkluderade på grundskolor. Förutsättningarna för de två klasserna är olika i att kunna nå 
målet med inkludering. Respondenterna säger att organisatoriskt har särskolorna under fyra år 
legat integrerade på vanliga grundskolor och har under dessa fyra år arbetat med inkludering. 
Grundskolornas och därmed särskoleklassernas organisation ser i vår studie olika ut. 
Respondenterna från särskolan beskriver att i bägge skolorna går grundskoleelever från 
förskoleklass till årskurs fem. I den ena särskolegruppen går elever från år 1-5, vilket skapar 
möjligheter till att hitta jämnåriga kamrater utanför särskoleklassen. I den andra 
särskolegruppen går elever från år 1-10, vilket istället skapar hinder för de äldre eleverna som 
förlorar sina kamrater som går vidare till högstadiet när de själva får gå kvar. 
 
En av respondenterna beskriver att de i rektorsområdet saknar ett gemensamt paradigm 
(synsätt) på hur samarbetet mellan särskola och grundskola ska se ut. Hn efterlyser att alla 
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skolor inom området borde ha en gemensam policy för hur mottagandet av elever från 
särskolan i inkluderande undervisning ska ske. Att man på organisationsnivå är klar och 
tydlig med vilka förväntningar man har på skolorna, på pedagogerna och på skolledarens roll 
för att skapa förutsättningar för detta med materiella resurser, kunskapsutveckling och 
framförallt gemensam tid. 
 

Det har inte funnits som en plan att det ska vara, skrivet med rektors satsning med tid på att nu 
ska vi göra en gemensam inkluderingsplan, det har aldrig funnits. 

 
Vuxenutbildning  
Intervjuer gjordes med två respondenter varav en från sammanhållen yrkesutbildning och en 
respondent från särvux. Hn menar att i vuxenutbildning (komvux) används inte begreppet 
inkludering eller exkludering utan alla oavsett funktionsnedsättning eller ej har möjlighet att 
studera utifrån egna förutsättningar och behov. Studerande har möjlighet att välja studieväg 
grundvux, gymnasiala kurser och sammanhålla utbildningar med yrkesinriktning. 
Vuxenutbildningen har en värdegrund som innebär att inkludering är en naturlig del i 
kurserna och att studerande med koncentrationssvårigheter ingår såväl som andra studerande 
med funktionsnedsättningar. I vuxenutbildningen finns en särvuxdel som inte är inkluderad i 
undervisning inom de gymnasiala kurser som erbjuds studerande, däremot är särvux delaktiga 
vid avslutning och eventuella andra tillfällen. De olika verksamheterna vuxenutbildning och 
särvux arbetar med ett individperspektiv där inkludering och exkludering går att finna. 
Respondenterna ser tydligt hur organisation och miljö påverkar möjligheten att inkludera, 
exkludera elev/studerande. Här framkommer svårigheter och möjligheter till utmaning och 
utveckling. I pedagogens arbete är uppdraget från arbetsgivaren att verka för att den enskilde 
studerande når uppsatta mål och betyg, med utgångspunkt från en individuell plan. 
 

… nu jobbar jag med en väldigt segregerad undervisning men är väl i grunden den som vill att 
den ska vara så inkluderande som möjligt. 

 
Målet med inkluderingen är att eleverna ska kunna vara delaktig och få ut någonting av 
undervisningen. Möjligheter och förutsättningar att nå mål med hjälp av assistans i pågående 
verksamheter i skolan kan se ut på varierande sätt. Eller kan missgynna på ett annat vis utifrån 
ett organisatoriskt perspektiv, då enskild elev i detta blir med inkluderande ögon den som 
erhåller minst specifik insats trots goda föresatser från ledande aktör. En respondent beskriver 
detta: 
 

Vad som ofta händer i skolan när man ska inkludera, så sätter man elev/elever i en relativ stor 
klass med någon som ska hjälpa till. En assistent eller en praktikant som inte vet situationen 
vad eleven kräver inlärningsmässigt och det är de här eleverna som kräver mest som får sämst 
utbildad personal. Det kan mycket väl vara en bra assistent, en assistent som har bra kunskap 
om ett handikapp som jag ser det eller överhuvudtaget den sociala processen är såväl god men 
måste kanske ha handledning pedagogiskt. Det måste vara ett förhållande som fungerar för 
elevens skull. 

 
Ur ett professionellt yrkesutövande i pågående verksamhet som pedagog inte fokusera på 
svårigheter vid kunskapsprocessen. Här ligger både ett pedagogiskt perspektiv och ett 
studerande perspektiv att se möjligheter för alla även studerande som har 
koncentrationssvårigheter. Respondenternas syfte är att inte behandla de svagpresterande eller 
de med koncentrationssvårigheter annorlunda. 
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Likheter och skillnader 
I båda skolformerna finner vi en liknande syn på inkludering. Förhållningssättet är att både 
vuxna och barn har rätt att höra till gemenskapen. Trots denna samstämmighet finns det stora 
olikheter i organisationerna. I vuxenutbildningen är inkludering redan ett faktum för 
studerande som hör till gruppen vuxna utan utvecklingsstörning. Alla studerande i 
vuxenutbildningen är inkluderade oavsett funktionshinder, t.ex. koncentrationssvårigheter. I 
vuxenutbildning finns en särvuxdel som inte är inkluderad. I särskolan pågår arbetet med 
inkluderingsfrågor men våra respondenter visar på hur politiska beslut på olika nivåer och 
skollednings synsätt påverkar deras möjligheter till ett lyckat inkluderingsarbete och de har 
därför kommit olika långt. Respondenterna lyfter att detta har påverkat elevernas möjlighet att 
finna kamrater och pedagogernas möjlighet till gemensamt planeringsarbete. 
 
 

5.1.2 Skolans yttre miljö 
 
Särskolan 
De två skolorna har kommit olika långt med inkluderingsarbetet. En orsak som inverkar är 
rent fysisk. I den ena skolan har varje klassrum en egen ingång från skolgården och det finns 
två skolgårdar, en på var sida om huset. På det viset inskränks de naturliga möten för både 
elever och personal och det är färre spontana kontakter. Här krävs det planering för möten 
både mellan elever och mellan personal från särskola och grundskola, menar respondenten. 
 
Den andra skolan är en byggnad i flera plan och särskolan har här valt att ha sina lokaler mitt 
ibland de övriga eleverna. Detta bidrar till naturliga möten mellan både elever och pedagoger 
i korridorer och ute på skolgården. Respondenterna lyfter detta som en av de viktigaste 
orsakerna till den lyckade inkluderingen. 
 

Men det är ett val vi har gjort också kan vi säga. /…/ När vi kom hit kunde vi få vara i 
musiksalen där nere med egen ingång från gaveln här men då sa vi nej, Vi ska ju bli 
inkluderade och då kan vi inte vara där nere. /…/ det har gjort jättemycket för oss som 
pedagoger med kollegorna här. Vi möter dem hela tiden. När de ser oss: ’Förresten kan inte ni 
också komma med?’ 

 
Respondenterna beskriver att elever i särskolan har fler lokaliteter till förfogande än eleverna i 
grundskolan. Grupperna är små, de har fler rum och det finns möjlighet till enskilt arbete eller 
arbete med stöd av en vuxen eller kamrat/kamrater. I den tillrättalagda miljön ger man 
eleverna större möjlighet till att lyckas. Den erfarenheten kan de framdeles ta med sig och 
med det ökade möjligheter till att lyckas även i andra miljöer. Respondenterna lyfter vikten av 
att ha flera rum som kan nyttjas för olika intentioner. 
 
Vuxenutbildningen 
I vuxenutbildningen utnyttjar man fördelarna med arbete i mindre grupper. Här utnyttjar man 
alla lokaliteter i byggnaden men man tar även tillvara möjligheten att använda lokaler som 
ligger på andra platser. Man utnyttjar klassrum, grupprum, bibliotek och man har praktiska 
aktiviteter både i skolmiljö och olika delar av samhället. 
 
En respondent beskriver hur igenkännande av skolmiljön kan påverka svårigheter och 
studieresultat i mötet med vuxna studerande som haft problem i grundskolan; 
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Jag tror att klassrum är gamla spår i huvudet som hindrar mycket mer än vad de främjar 
utveckling.  

 
Likheter och skillnader 
Respondenternas svar visar på hur viktiga lokaler och lokalers utformning är för 
elever/studerande med koncentrationssvårigheter. I svaren ser vi även likheter i hur de 
utnyttjar olika lokaliteter i arbetet för att främja lärande och att man arbetar både enskilt, i 
små grupper och i stora grupper. Ifrån särskolan betonar man att den yttre miljön påverkar 
både elevers och personals möjligheter att interagera med varandra. 
 
 

5.1.3 Tid 
 
Särskolan 
En respondent poängterar bristen på tid för gemensam planering och avsaknad av 
gemensamma mål för att pedagogerna ska kunna ge elever rätt förutsättning för konstruktion 
av kunskap. Här sätter våra omedvetna pedagogiska beteenden käppar i hjulen menar 
respondenten. Särskola och grundskola har egna kursplaner, de planerar var och en för sig och 
verkar inte mot samma mål menar hn. 
 

… och så krävs det tid för samtal med varandra för att diskutera gemensamma förhållningssätt, 
mycket planeringstid, gemensam planeringstid /…/ det har aldrig varit en anpassning, man har 
aldrig lagt verksamheten med tanke på att man ska kunna passa alla och det gör det inte 
fortfarande. Det finns inte idag. 

 
Det ser annorlunda ut på den andra skolan där pedagogerna i särskolan och lärare och 
resursteam från grundskolan har tid till gemensam planering. Men även respondenterna från 
denna skola trycker på vikten av att få tid till planering. 
 
För elever med koncentrationssvårigheter är det viktigt hur personalen använder tiden. Det 
behöver finnas möjlighet till avbrott, till fysisk aktivitet och vila varvat med undervisningen. 
Hur tiden schemaläggs blir därmed viktigt säger respondenterna. 
 
Vuxenutbildningen 
Studerande med koncentrationssvårigheter har ytterligare en påspädning av sin problematik 
vid allt för långa lektionstillfällen. Respondenterna har en likhet i sina svar, då de beskriver 
lektionspass och tidslängd. Kunskap om hur vi människor fungerar under långa lektionspass, 
där avbrott och olika sätt att arbeta är berikande för motivation, inlärning och koncentration. 
 

… det betyder inte samtidigt att detta är ut och in att man inte ska förkorta lektionerna utan 
långa arbetspass och att man bryter med olika saker. 
 
Och det säger våra vuxna studerande till om när de känner att nu är det för mycket, nu orkar 
jag inte ta in mer. Det är skillnad på att ha vuxna på det sättet, nu måste vi ta rast och då gör vi 
det. 

 
Likheter och skillnader 
Respondenterna från särskola och särvux visar på likheter i hur de ser på och använder tid och 
tidsbegreppet. I bägge skolformerna ser de till individen i att anpassa lektionstid för att stärka 
koncentration och motivation till inlärning. I vuxenutbildningen har studerande och 
pedagoger gemensamt en stor möjlighet att påverka schemauppläggning, tillfälle till kortare 
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avbrott och skiftande metodik. I särskolan lyfter respondenterna vikten av gemensam 
planeringstid för pedagoger från särskolan och grundskolan. En respondent pekade på att 
särskolan inte sågs som en del av grundskolan och att planering skedde var för sig utifrån de 
olika kursplanerna. 
 
 

5.1.4 Stöd 
 
Särskolan 
När elever från särskolan är med på lektioner i stora grupper erfordrar de personal utöver den 
lärare de möter i mottagande klass. Ju mindre struktur en lektion har desto större behov av 
vuxenstöd har eleven.  
 

Som nu på slöjden då är det ju två assistenter med /…/ det är ju syslöjd idag och det är ett svårt 
ämne. … det är ju lite friare … då måste två vara med. 

 
Det ser dock olika ut för eleverna menar respondenterna. De har elever från både grundsär 
och träningsskola i klasserna. Därmed är differensen mellan eleverna mycket stor i vad de 
klarar utan stöd. Någon klarar att åka buss till och från skolan själv, har engelska tillsammans 
med elever ifrån grundskola utan stöd men någon behöver vuxenstöd i alla situationer, både i 
och utanför skolan. 
 
Vuxenutbildningen 
I vuxenutbildning finns möjlighet till handledning, studerande som nyttjar denna form av 
hjälp är ytterst få. Studerande arbetar i grupper och hjälper varandra genom diskussioner, 
reflektioner i samband med pågående arbetsuppgifter under studietiden. Inom särvux är 
studerandeantalet mindre och utifrån den individuella planeringen finns bra möjlighet till 
hjälp och stöd enskilt. 
 

Vi har ju löst det på sätt att vi erbjuder att man kan komma på handledning... Men sedan är det 
väldigt få som kommer på den. 

 
Ett annat sätt att få hjälp och stöd som vuxenstuderande är tillgång till att via e-post nå aktuell 
pedagog som besvarar frågeställningar och reder ut oklarheter utifrån ett handledande syfte. 
 
Likheter och skillnader 
Likheter i behov av handledning och stöd i specifika situationer går att finna i bägge 
skolverksamheter. Skillnader är mer påtaglig då särskola och dess elever har ett större behov 
av stöd i olika situationer med pedagogisk handledning, där vuxenutbildning använder sig 
utav aktuell pedagog eller utav kursare i pågående kurs. I särvux finns liknande behov som i 
särskolan. 
 
 

5.1.5 Mål 
 
Särskolan 
Pedagogerna sätter tillsammans med målsman och elever upp mål att uppnå utifrån skolans 
styrdokument och elevens förutsättningar. Respondenterna menar att det är viktigt att målen 
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är realistiska och att pedagogerna i grundskolan har kunskap om svårigheter och möjligheter 
för de elever från särskolan som de tar emot. 
 

Vi sätter ju inte någon att ha engelska i en femma om man inte förväntas klara av det. Men den 
läraren som har den undervisningen där, hon har ju även, vet ju att det är en elev som läser i en 
annan kursplan samtidigt som de planerar för att den eleven kommer inte att ha samma krav på 
sig, inte samma mål att uppnå. 

 
Respondenterna i särskolan menar att det är väsentligt att målsman är involverad i arbetet 
med planering av individuella utvecklingsplaner och att de kan bistå med kunskaper om sitt 
barn som är viktiga i arbetet i skolan. En av respondenterna lyfter att målen ska utgå från 
styrdokumenten och ska vara långsiktiga med sikte på framtida behov. Där har föräldrarna en 
viktig roll i planeringen av målen. Ett bra samarbete där föräldrar och skolpersonal har samma 
syn på barnet underlättar för eleven. En respondent säger: 
 

… för att de här kriterierna ska vara uppfyllde enligt strävansmålen. För de målen krävs just 
nu. Men då tänker jag på, vad är hans mål då? Han ska ju ha det med sig och då måste 
föräldrarnas tankar vara ganska viktiga i det.  

 
Respondenterna trycker på vikten av att målen är tydliga och att det är viktigt att synliggöra 
dessa för eleven i lärsituationen. Förstår man inte varför man ska lära sig en sak blir det svårt 
att engagera sig i undervisningen. 
 

… och när man jobbar kanske man måste ta med sig bilder på vad det är som förväntas /…/ så 
det inte blir diffust eller oklart eller så, utan avgränsade mål. 

 
Vuxenutbildningen 
Respondenterna menar att kursmål, nationella mål och egna individuella mål som studerande i 
samråd och samverkan diskuterar med respektive pedagog för aktuell kurs är styrande för den 
individuella planeringen för varje studerande. Under en yrkesutbildning varvas praktik och 
teori, då praktiken är ett mål i sig som är betygsgrundande likväl som den teoretiska 
kunskapen. 
 

… jag tror det här med att mäta kunskap så finns det inget rättvist sätt med betyg det är en 
personlig bedömning och där är vi bara människor och vi gör en bedömning på det vi ser, jag 
försöker ta med både det skriftliga och det muntliga i analysen… 

 
Vägen till att nå mål och tillgodogöra sig nyvunnen kunskap är en del av pedagogens uppdrag 
och en utmaning i sig. En respondent säger; 
 

Jag kör mycket med öppna frågor. Hur tänker i kring detta? Vad drar ni för slutsatser utav det, 
som ni har läst? Vad gör ni för kopplingar till vård- och omsorgsyrket? Hur kan detta användas 
i ert kommande yrke? Det är sådana frågor som jag återkommande med på lektionstid. I 
frågeställningar som de skall diskutera kring eller som hemuppgifter. Göra kopplingar till fakta 
kunskap och det som ni har upplevt i verkligheten. 

 
Likheter och skillnader 
Likheter går att finna i att nå målen i samverkan, i särskolan sätts dessa i samråd av pedagog 
och målsman, i vuxenutbildning av pedagog och studerande. Frågeställningar i att sätta upp 
mål och att nå mål är likvärdiga i sin utformning. Nationella mål, kursmål och individuella 
mål utgör elev/studerandes planering. Skillnaden är de olika målgruppernas ålder och 
utvecklingsnivå. 



 30 

5.2 Pedagogernas beskrivning av elevernas svårigheter 
 
Vi beskriver olika faktorer i varierade situationer och miljöer som bidrar till elevernas 
svårigheter. 
 
Särskolan 
Respondenterna beskriver hur miljön påverkar elever/studerandes perceptionsförmåga och 
hur olika störningar påverkar i olika hög grad. För en del elever/studerande är auditiv 
interferens svårast, för andra är det visuell, för en tredje kan en mångfald intryck påverka 
negativt menar respondenterna. Ju mindre struktur en lektion har desto svårare har eleven att 
koncentrera sig. Elever med koncentrationssvårigheter reagerar impulsivt på yttre stimuli och 
har svårigheter med impulskontroll menar respondenterna. 
 

Det hänger ju ihop med impulsstyrdheten /…/ hjärnan svarar på alla stimuli. 
 
Svårighet att orka behålla sin koncentration under en längre period är ytterligare en svårighet 
som respondenterna har observerat. Respondenterna pekar på att den sociala aspekten är en 
svårighet, med samverkan i grupp, regler och turordning vid inkluderande aktiviteter som 
idrott. 
 

Det svåra är i leken och sådant, reglerna. 
När vi är på gympan ingår vi, men vi kan ingå till 50 procent för att det finns en lek som är för 
svår regelmässig som de inte fixar. 

 
Respondenterna menar att för elev med koncentrationssvårighet är den fysiska aktiviteten av 
stor vikt. De har ett stort behov av att vila mellan olika uppgifter men de behöver även bli av 
med energi för att klara av att arbeta under längre perioder med en uppgift och de behöver 
tillfällen att öka vakenhetsgraden då den sjunker när det är för lugnt runt dem säger en 
respondent.  
 
Vuxenutbildningen 
De två respondenterna beskriver studerandes svårigheter med olika utgångspunkter, då en 
utav respondenterna är verksam i gymnasial utbildning och den andre i särvux. 
Funktionsnedsättningar är påtagliga och komplexa inom särvux med flertal hinder. I de 
gymnasiala kurserna och i yrkesutbildningar påverkar inte svårigheter inte på ett lika tydligt 
sätt och inte med ett direkt behov av stöd. En respondent beskriver hur igenkännande av 
skolmiljön kan påverka svårigheter och studieresultat i mötet med vuxna studerande som haft 
problem i grundskolan med tankar på hur en skolmiljö kan se ut; 
 

Ett klassrum som inte ser så mycket skolaktigt ut faktiskt. För där tror jag att det är gamla spår 
i huvudet direkt för personer som har misslyckats i skolan så måste man få chansen att det är 
inte den gamla vanliga skolan utan det här är ett annat sätt att lära. Där det kanske är mer att 
man sitter några stycken och diskuterar någonting ihop eller att man kanske kan gå undan lite 
själv och läsa, sitta i en hörna i en mjuk soffa och att man inreder det bekvämt och lite 
okonventionellt. 

 
Andra pedagogers beskrivning av svårigheter som inte alltid stämmer överens med den egna 
uppfattningen beskriver en respondent. 
 

Om jag tänker på en klass som jag har nu som är egentligen sedd som att vara en rätt så 
svagpresterande grupp med kanske en hel del koncentrationssvårigheter. Men jag tycker inte 
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att jag behandlar dem annorlunda än vad jag gör med en annan klass. Utan det är samma stil … 
sedan är det ju alltid en interaktion på något sätt beroende på vad man har för klass. 

 
Svårighet att orka behålla sin koncentration under en längre period är ytterligare en svårighet 
som respondenterna har observerat. 
 

… med en del elever får man kanske vara glad om man får eleven att koncentrera sig i fem-tio 
minuter när det är riktigt stökigt. 

 
Att det är en yrkesutbildning i de gymnasiala kurserna som de studerande har valt påverkar 
motivation och inlärning. Ett flertal studerande har yrkeserfarenhet och då blir eventuella 
svårigheter inte framträdande i diskussioner och reflektioner, däremot vid 
redovisningstillfällen och individuella inlämningsuppgifter märks funktionsnedsättning. 
 

… egentligen är det så när de kommer till oss och har koncentrations svårigheter så på något 
sätt märker vi det inte speciellt mycket hos oss eftersom de kan relatera till erfarenheter, det är 
vi jobbar inom vård och omsorgsutbildningen, att i de ämnena jag har i alla fall handlar det mer 
om att reflektera och göra kopplingar mellan verklighet och faktakunskaper än att koncentrera 
sig på att lära in mycket men det beror på vilken kurs de läser. 

 
En respondent menar att; 
 

… när man har svårt att skilja ur vad man ska fokusera sig på det är nog väldigt mycket 
koncentrations svårigheter. 

 
Likheter och skillnader 
Koncentrationssvårigheter är ett komplext problemområde. Respondenternas beskrivningar 
visar på många likheter men problemen ligger på olika nivåer i de olika skolformerna. 
Miljöns utformning påverkar elever från särskolan mer än studerande i vuxenutbildningen. I 
båda skolformerna behöver elever/studerande ha avbrott i undervisningen. I ostrukturerade 
miljöer får elever från särskolan stora problem och behöver mycket stöd medan studerande i 
vuxenutbildningen visar på svårigheter att fokusera. I särskolan beskriver respondenterna 
problem med impulskontroll och svårigheter med sociala relationer. Här har studerande i 
vuxenutbildningen funnit strategier för att bättre klara av sina problemområden. 
 
 

5.3 Pedagogens roll för individens utveckling 
 
Vi beskriver framgångsfaktorer för individens utveckling utifrån de fem respondenternas 
intervjusvar. 
 
Särskolan 
Respondenterna arbetar med värdegrunden för att utveckla ett gemensamt förhållningssätt. På 
en av skolorna utförs detta varje vecka och det framkom att det hade påverkat både personal 
och elever positivt. Det var självklart att alla elever går i samma skola och är jämlika trots 
olikheter. En respondent menar att det är viktigt att se sitt eget förhållningssätt, se hur egna 
handlingar inverkar på eleverna. Hn menar att det är väsentligt att hela tiden arbeta med sig 
själv. Respondenterna menar att de möter eleverna med respekt. 
 

Betrakta honom som min jämlike, sen får jag se vad jag behöver gå runt, eller säga om eller 
förklara.  
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En av respondenterna tar upp vikten av att vara närvarande under lektionerna. Hn menar att 
eleverna är lyhörda för detta och reagerar positivt på vuxna som är närvarande både fysiskt 
och psykiskt. 
 

… jag tänker på detta med närvaro. Någonstans är det skillnad på att vara där och att vara 
närvarande. Jag har tittat på andra, hur de gör, när är det, det fungerar, när fungerar det för 
mig? Det är när jag är, när jag inte är om en halvtimme, på väg till, när jag är, alltså när vi är i, 
vad ska jag kalla det ett flow. /…/ Då är jag säker på att det har skett någon inlärning, 
åtminstone hos mig. 

 
Vuxenutbildningen 
Respondenterna från vuxenutbildning (komvux) och särvux menar att värderingar och 
förhållningssätt både från pedagogiskt håll samt övriga studerandes roll påverka den 
individuella utvecklingen i det sociala klimat som skola innebär. Skolans värdegrund är en 
bas som ligger som grund för allt skolarbete. Självkänsla, bekräftelse och motivation till 
studierna är faktorer som påverkar de individuella studieresultaten. Motivation är en nyckel 
till framgång för elever/studerande med koncentrationssvårigheter. 
 

… jag bemöter alla lika /…/ men däremot om det är så om det är någon som känner att de inte 
hänger med eller det är något som de inte har förstått eller så säger jag det att de får jätte gärna 
komma efteråt…  

 
… jag utgår ifrån elevens egna intressen och kanske försöka hitta olika sätt att jobba som kan 
fungera för den eleven och det kan bli komplicerat i en liten grupp som fyra var och en ska få 
sina egna små sätt att jobba och sen är det lite att vara realistisk när det gäller arbetspassens 
längd och detta är ju mycket lättare i den här miljön i särskolan men vi skulle behöva få ut de 
här tankarna för de är inte så speciellt märkvärdigt /…/ för väldigt många elever behöver jobba 
på detta sätt. 

 
Likheter och skillnader 
Värdegrunden ligger som en bas i arbetet menar våra respondenter. Den arbetar både 
pedagoger och elever/studerande med. Respondenterna beskriver likheter i bemötande och 
förhållningssätt gentemot elever/studerande. De visar även på likheter i att betona att 
elev/studerande är motiverad i lärsituationen och att självkänsla och att bli bekräftad påverkar 
inlärning. I vuxenutbildningen betonas det sociala klimatet och i särskolan och särvux lägger 
respondenterna stor vikt vid att pedagogerna är lyhörda för elevernas behov och dessutom är 
närvarande till både kropp och själ i undervisningssituationen. 
 
 

5.3.1 Förberedelse 
 
Särskolan 
De eleverna med störst koncentrationssvårigheter förbereds och tränar enskilt under delar av 
sin undervisning. Respondenterna menar att detta är viktigt för att eleverna ska få störst 
möjlighet att lyckas med sina uppgifter. Den erfarenheten kan de sedan ta med sig till 
undervisning i större grupp menar respondenterna och de kan klara undervisning i svårare 
miljö och under längre tid. De belyser att med förberedande åtgärder, tydliga ramar och 
träning med utgångspunkt från elevernas förkunskaper och motivation klarar de en ”svårare” 
miljö. 
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… de eleverna som är med i en femma i SO, det de ska göra där, det gör vi också här så vi har 
förberett dem.  

 
Vuxenutbildningen 
Individuella samtal är en del i förberedelse för studier inom vuxenutbildning dels genom 
studie- och yrkesvägledare som gör upp en individuell plan för studierna samt med verksam 
pedagog inom enskild kurs eller i en sammanhållen yrkesutbildning. Inom särvux har varje 
studerande en individuell plan. Respondenten menar att det personliga samtalet är en viktig 
del i början av en utbildning. 
 

Vi har sedan några år tillbaka med individuella personliga samtal vid början av vård- och 
omsorgsutbildningen, där studerande bokar tid för detta inom de första två veckorna. Här kan 
studerande berätta om eventuella svårigheter eller annat som kan påverkar deras studier… 

 
En respondent beskriver vikten av att förbereda lektionspass och förberedelse under dagen. 
 

Det är väldigt mycket att ordna tillvaron så att den är lättare att hantera. Det är de med 
koncentrations svårigheter som har ett större behov ut av detta… 

 
De bägge respondenterna beskriver vikten av att ha ett helhetsperspektiv och att se samband 
samt orsak till eventuella svårigheter där vi alla har starka sidor och svaga. 
 
Likheter och skillnader 
Likheter finns i förberedelse med individuella samtal och en individuell planering utifrån de 
olika utgångslägena barn och vuxna. De bägge skolformerna har och arbetar utifrån ett 
helhetsperspektiv. Skillnader är pedagogisk och metodisk på grund av bl.a. olika behov av 
förberedelser inför lektionspass. 
 
 

5.3.2 Motivation och att lyckas 
 
Särskolan 
Våra respondenter tar upp elevers förmåga att orka koncentrera sig under kortare eller längre 
perioder. Här är motivation en nyckel till både framgång och misslyckande. Respondenterna 
menar att som pedagog måste man verka för att varje arbetsuppgift, lektion ter sig 
meningsfull och meningsskapande hos alla. När elev är motiverad anser respondenterna att 
förutsättningarna för att klara fokusering och koncentration ökar. 
 

Då blev det första att hitta en kraftig motivation för att orka uthärda, för koncentration finns ju 
om man är motiverad. 

 
Det är viktigt att det vi gör i skolan upplevs som roligt eller meningsfullt. De utmaningar vi 
ställer våra elever inför är en betydelsefull del i hur motiverade de känner sig. Är något för 
svårt eller för enkelt förlorar man intresset och koncentrationen. I bägge särskolorna anser 
respondenterna därför att vi måste utgå från elevernas förkunskaper och deras erfarenheter för 
att kunna utmana på rätt nivå. Utmaningen i professionen som pedagog beskriver 
respondenterna på följande sätt; 
 

… vi måste hitta barnet och vad som är hans drivkraft. För att genom det skapa möjlighet till 
koncentration. Vi utgår ju alltid från det eleven kan /…/ vi bygger på det som är positivt /…/ 
för att inlärning överhuvudtaget ska ske måste det vara på basis av en positiv känsla. 
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De ska göra saker som är anpassat för dem själva, men det ska inte vara på en barnslig nivå.  

 
Ytterligare en punkt som respondenterna trycker på är att lyckas. De menar att en roll de har 
är att lära känna eleven såväl att de kan se när eleven kommer i svårigheter och riskerar att 
misslyckas. Då måste de vara där för att antingen stötta eleven så att ett misslyckande undviks 
eller att avbryta aktiviteten. 
 

Det är därför jag menar att man kanske måste plocka undan en period för att lära sig eleven så 
att inte allting slutar med ett misslyckande. Inte gå undan när man misslyckats, man måste göra 
det före. Det är precis, då är jag tillbaka till annan träning, man ska alltid lyckas. Det måste 
vara en lång, lång, lång serie av lyckanden för att man ska orka ha koncentration för annars har 
du ingen motivation /…/ Och sen allting går ju aldrig alltid. Då får man backa lite och försöka 
med något lite enklare och sen kan man trappa upp igen. 

 
De tre respondenterna från särskolan anser och har ett förhållningssätt i att allting är en 
lärsituation och utnyttjar alla konstitutiva tillfällen till att lära sig och tänja på gränserna för 
eleverna. I den tillrättalagda miljön ger man eleverna större möjlighet till att lyckas. Den 
erfarenheten kan de framdeles ta med sig och med det ökade möjligheter till att lyckas även i 
andra miljöer. Det var även något som övriga elever i en av skolorna drog nytta av. Vid behov 
hade de möjlighet att arbeta i särskolans lokaler tillsammans med elev från särskolan. Detta 
var positivt på flera plan då det skapade flera interaktionsmöjligheter mellan eleverna och det 
höjde särskolans status bland övriga elever. 
 
Vuxenutbildningen 
När de två respondenterna i vuxenutbildningen beskrev förhållningssätt och bemötande 
påtalade de vikten av en tillåtande omgivning där alla kan uttrycka sina åsikter. Man bemöter 
varandra som jämlika vuxna människor och lyssnar på varandra. Eller som respondenterna 
förmedlar med följande citat; 
 

Nej, jag kan aldrig lära någon något utan, det är ju så att de, om inte den studerande är 
mottaglig för något och vill lära sig och vill ta in nytt. Då finns det inga stora möjligheter för 
mig att påverka det. Men om jag kan locka någon och uppmuntra någon till utveckling och 
inspirera och ’Tänk vad spännande’… och då kan man hoppas att det kan bli om de här 
frågorna som vi ställer att man får reflektera och tänka till. 
 
Min är väl att uppmuntra och få eleven känna att det är roligt att lära sig men också att 
begränsa. 

 
Respondenten menar att det är viktigt att inte bejaka och förstärka elev/studerandes syn på sig 
själv som en person med svårigheter. 
 

Jag måste bara säga det också att ibland så tror jag att vuxna tror att de har svårigheter fast de 
egentligen inte har det och att jag kan känna att det är en vinst i att man inte lägger så mycket 
krut i det… 

 
Fokus läggs inte på eventuella svårigheter den enskilde studerande har utan på att lyfta fram 
möjligheter och hitta och visa på motivationsfaktorer. 
 
Respondenterna uppfattar studerande som kompetenta lärande människor och fokus ligger på 
att omsätta sin kunskap i den egna lärprocessen utifrån mål och riktlinjer för detta. Alla har 
med sig både kunskaper och erfarenheter som man kan ta tillvara i undervisningen samt kan 
komma även de andra studerandena till godo. 
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Vår uppgift är att få dem att se sin egen situation. När är det lätt att jag halkar dit? När klarar 
jag inte av det här? Vad kan jag göra för att fixa detta? Och ger dem verktygen att klara detta 
och hantera stressen eller förmågan att koncentrerar sig. 
 
… om de talar om att de har läs och skriv svårigheter eller att de har jätte svårt att koncentrera 
sig när de läser så kan jag erbjuda, om det finns tid, att de kan få komplettera muntligt. I första 
hand försöker de göra uppgifterna som alla ska göra på samma villkor som alla andra i klassen. 

 
Att berika, skapa förutsättningar och finna en egen väg till kunskap och utveckling ingår i det 
pedagogiska uppdraget. Motivation skapas av att man som studerande tycker att 
lärandesituation, miljö och ett berikande lärande leder till personlig framgång – att lyckas. 
Förhållningssättet framkallar en känsla av välmående och tillit till den egna insatsen och detta 
är motivationskapande i sig och framkallar en positiv inlärningsprocess. 
 
Likheter och skillnader 
Likheter i att se motivation och motivationsfaktorer som ett vinnande koncept går att finna i 
de bägge skolformerna – att hitta viljan, utmana och berika för en själutveckling med ett ökat 
självförtroende. Framgångsfaktorer i att skapa motivation menar de fem respondenterna är 
meningsfull undervisning. I att elev/studerande möts med respekt. Pedagogerna ser en vikt i 
att elev/studerande ska vilja lära sig. Fokus ligger på möjligheter och inte på svårigheter 
Pedagogerna utnyttjar så många olika tillfällen som de kan hitta för ett lärande och försöker 
ge elever/studerande redskap för att klara sina svårigheter. Skillnader ligger i att i särskola 
försöker pedagogerna hitta elevernas intressen och kunskapsbas för att stärka elevernas 
motivation. I vuxenutbildning har de studerande i yrkesutbildningarna en motivation med sig 
in i undervisningen då de flesta valt utbildning till ett yrke de vill arbeta inom. Likheter i att 
se miljö, bemötande och förhållningssätt för att lyckas är påtagliga i de fem respondenternas 
svar. Alla ser hur ett välmående berikar för en positiv utvecklingspotential hos elever och 
studerande oavsett skolform. Skillnader är att i vuxenutbildning är tidigare erfarenheter ett 
viktigt pedagogiskt verktyg medan i särskolan är alla situationer lärsituationer för eleverna. 
 
 

5.3.3 Kartläggning 
 
Särskolan 
För att nå ett lyckat resultat menar de tre respondenterna i särskolan att undervisningen måste 
ligga på rätt nivå. Är det för lätt blir eleverna ointresserade, de kan redan och det ger ingen 
inspiration. Är det för komplicerat förstår eleverna inte vad de ska lära sig och erfar bakslag. 
Respondenterna ser värdet av att ha ett helhetsperspektiv på eleven med starka sidor och 
svaga. Elevernas svaga sidor är ofta utredda och finns dokumenterade, de starka sidorna är 
ofta dolda. Respondenterna menar att det är deras uppgift att finna dessa. Elevernas 
individuella utvecklingsplan ligger som underlag för skolarbetet. En omsorgsfull kartläggning 
av varje elevs kunskaper och behov har gjorts. Respondenterna beskriver vikten av att lära 
känna varje elev för att kunna berika skoldagen utifrån en individuell planering. Tillsammans 
med målsman sätter pedagogerna upp målen som eleven ska arbeta mot. Respondenterna 
kartlägger eleverna och utgår i undervisningen från det eleverna kan. 
 

… det är mycket förarbete /…/ men det ger en förtroendebotten. 
 
För respondenterna inom särskolan är det viktigt att vara tydlig inför eleverna. De elever som 
inte förstår varför de ska göra en viss aktivitet kan opponera sig genom att inte vilja vara med. 
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Om vi säger nu, kom ska vi göra så eller vi förklarar någonting, så vill de inte det. Då svarar de 
nej många gånger för säkerhets skull för annars vet man inte vad man har sagt ja till. 

 
De tre respondenterna har strategier för att hjälpa elever med koncentrationssvårigheter att 
hitta vägar runt problemen. 
 

… hjärnan svarar på alla stimuli /…/ det här reagerar han på. /…/ då gällde de att kartlägga, 
förebygga och ha strategier för att klara av. 

 
Vuxenutbildningen 
I vuxenutbildning har de studerande gjort egna val till att fortsätta sina studier antingen i 
gymnasiala kurser, yrkesutbildning eller inom särvux. De individuella samtalen och tidigare 
samtal med studie och yrkesvägledare är en del av kartläggningen på vuxenutbildningen. 
 
Likheter och skillnader 
Kartläggning av eleverna ligger till grund för undervisningen i både särskola och 
vuxenutbildning. Den stora skillnaden ligger i vilka som är delaktiga i kartläggningen. I 
särskolan görs kartläggningen tillsammans av målsman och pedagog, i vuxenutbildning görs 
den tillsammans av studerande och pedagog. I vuxenutbildning, på de olika gymnasiala 
kurserna samt yrkesutbildningar, som är ett eget val sker en kartläggning men ej så utförlig 
som i grundskola och särskola. 
 
 

5.3.4 Tid 
 
Särskolan 
För elever med koncentrationssvårigheter är det viktigt hur vi använder tiden. Det behöver 
finnas möjlighet till avbrott, till fysisk aktivitet och vila varvat med undervisningen menar 
respondenterna. Här är det viktigt att de är lyhörda för elevernas signaler och att de tolkar 
elevernas reaktioner och handlingssätt utifrån en förståelse för elevens problemområden. 
 

… gör han tokiga saker och det händer grejor och då gäller det att tolka det som signaler att 
han vill något annat och försöka hitta sättet att förstå honom. 

 
I särskolan och i synnerhet i träningsskolan fungerar pedagogerna som stöd till eleven i dessa 
processer. En respondent menar att eleverna helt är i händerna på pedagogen och dennes 
förhållningssätt. En lyhörd pedagog som ser elevens svårigheter och möjligheter, och arbetar 
konstruktivt utifrån dessa, har en stor del i elevens utveckling. Eleverna i särskolan kan inte 
alltid förmedla sig med språket och är beroende av att pedagogerna är lyhörda i mötet.  

 
Det är pedagogens roll att se när elev behöver bryta med annan aktivitet för att orka med 
undervisningen menar en respondent och visar på vikten av vila för att förmå koncentrera sig. 
Hn säger också att vila kan vara olika saker för olika människor och ger ett exempel där leken 
är vila för eleven. 
 

… hitta vilan för att orka igen. Och hur vilar man när man inte kan vila, för vilan var ju väldigt 
viktig /…/ Jag upptäckte ju leken. Då var det ju tågbana, bilbana, garaget, lego, byggklossar, 
bondgårdsdjuren. Det var vila. 

 
På ingen av särskolorna begagnar man sig av någon specifik metodik. Istället ser man att det 
är viktigt att anpassa undervisningen efter varje elevs behov. Trots det kan man i intervjuerna 
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separera några saker som är viktiga för alla elever med svårigheter enligt respondenterna; 
tydlighet, en strukturerad skoldag, där man använder scheman med bilder för förstärkning. 
Respondenterna trycker på att elever med koncentrationssvårigheter är behjälpta av att ha en 
distinkt struktur runt sig. I särskolan begagnade man sig av olika hjälpmedel för att tydliggöra 
tid, t.ex. timstock. En respondent formulerade sig: 
 

… allting var schemalagt, varje, säg varje kvart var schemalagd under dagen, lite i taget så att 
man skulle orka, struktur tydlig, tydlig struktur. Hur länge med vem, var och när … hela tiden 
ha tidsplanen inlagd … 

 
Vuxenutbildningen 
Vuxenstuderande med koncentrationssvårigheter har strategier och erfarenhet som är en 
tillgång i utbildningssammanhang. Respondenterna har en viss samstämmighet i sina svar, då 
de beskriver lektionspass och tidslängd. 
 

… försöka hitta olika sätt att jobba som kan fungera för den eleven och det kan bli komplicerat 
i en liten grupp som fyra var och en ska få sina egna små sätt att jobba och sen är det lite att 
vara realistisk när det gäller arbetspassens längd och detta är ju mycket lättare i den här miljön 
i särskolan. 

 
… Det som jag skulle tänka är att man skulle göra mer på alla stadier egentligen tror jag är det 
här att ha kortare pass, köra intensivt en liten stund och så byter man och gör något annat. 

 
Likheter och skillnader 
Synen på tid som en viktig faktor för förmågan att koncentrera sig delas av de olika 
skolformerna. Skillnaden är att i särskola och i särvux kan det finnas elever/studerande som 
har dålig tidsuppfattning och behöver pedagogernas stöd att strukturera dagen för olika 
aktiviteter. I vuxenutbildning har den vuxne med koncentrationssvårigheter strategier för att 
hantera situationen på egen hand. 
 
 

5.3.5 Miljö  
 
Särskolan  
Respondenterna lyfter fram möjlighet av att ha flera rum som kan nyttjas för olika intentioner. 
Rum för vila, enskild aktivitet, aktivitet i större och mindre grupper. Rum med få 
perceptionsstörningar och rum som utmanar. När eleverna i särskolan arbetar i mindre 
grupper eller enskilt fokuserar de på sådant som utgör en del i den enskilde elevens 
individuella utvecklingsplan. Här är det viktigt att lära sig moment som man kommer att 
behöva i framtiden i sitt dagliga liv. Det kan handla om vardagsaktiviteter som att klara sig i 
köket eller att kunna åka buss till och från sin dagliga verksamhet. Det kan vara kunskaper 
som man initialt nödgas träna på individuellt för att framöver kunna föra över i större grupper 
och andra miljöer. 
 
Vuxenutbildningen 
De två respondenterna beskriver miljön som en påtaglig faktor i mötet med studerande med 
koncentrationssvårigheter och för gemene man, då en välkomnande miljö med ett tillåtande 
klimat med respekt för varandra bidrar till goda studieresultat utifrån individuella 
förutsättningar. Den rumsliga miljön påverkar likväl som den organisatoriska med 
schemaupplägg och möjlighet till att göra val av mötesplatser kring arbetsuppgifter enskilt, i 
par eller mindre grupper till grupper med upptill sex studerande. 
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… sedan är det en viss tillåtande atmosfär där man kan upp och röra på sig och hitta former att 
tillåta detta utan att man stör de andra. 
 
När det gäller koncentrations svårigheter så måste man definiera vad är problemet. 
 
… Och där handlar det till stor del att få miljön att fungera runt omkring så man har 
möjligheten till att fokusera och inte sätta orimliga krav tidsmässigt utan med en del elever får 
man kanske vara glad om man får en elev att koncentrera sig i fem tio minuter när det är riktigt 
stökigt och sen få ner tiden så man kan arbeta längre pass. 

 
Likheter och skillnader 
Likstämmighet finns i att se miljön som en faktor som påverkar och hur en flexibel lösning 
kan berika för ett positivare inlärningsklimat. Här ser respondenterna det egna 
förhållningssättet som en bidragande faktor till en tillåtande miljö. Man arbetar i både små 
och stora grupper. Man ställer inte orimliga tidskrav på uthållighet. Skillnader finns i att se på 
den omgivande miljön med olika ögon såväl som en daglig träning som ett hinder i pågående 
inlärningsspiral. I särskolan likväl som i särvux är miljön är tillrättalagd för att eleverna ska få 
möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. I vuxenutbildning är ett tillåtande klimat 
och en välkomnande miljö viktiga framgångsfaktorer. 
 
 

5.3.6 Struktur 
 
Särskolan 
Respondenterna från särskolan betonar strukturens betydelse för elever med 
koncentrationssvårigheter. Varje elev har ett individuellt schema där uppgift, tid och med 
vilken personal är tydliggjort med ord eller bild beroende på elevens behov. En respondent 
beskriver hur varje kvart under dagen var schemalagt för att underlätta för eleven att förstå sin 
dag, få tidsuppfattning och en uppfattning om när uppgiften är avslutad samt förståelse för 
vad som kommer sedan. 
 

… varje kvart var schemalagd under dagen, lite i taget då så att man skulle orka, struktur 
tydlig, tydlig struktur. Hur länge med vem, var och när. 

 
Vuxenutbildningen 
Kunskap om hur vi människor fungerar under långa lektionspass, där avbrott och olika sätt att 
arbeta är en förutsättning för motivation, inlärning och koncentration. Studerande med 
koncentrationssvårigheter har en ökad problematik med fokusering vid långa lektionstillfällen 
eller lektion med liknande innehåll och liten egen delaktighet under arbetstillfället. 
 

… det betyder inte samtidigt att detta är ut och in att man inte ska förkorta lektionerna utan 
långa arbetspass och att man bryter med olika saker. 
 
… Och där handlar det till stor del att få miljön att fungera runt omkring så man har 
möjligheten till att fokusera och inte sätta orimliga krav tidsmässigt utan med en del elever får 
man kanske vara glad om man får en elev att koncentrera sig i fem tio minuter när det är riktigt 
stökigt och sen få ner tiden så man kan arbeta längre pass. 
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Likheter och skillnader 
Elev/studerande i särskola och särvux behöver ha en tydlig struktur för dagen, här är tydliga 
scheman en viktig punkt. I vuxenutbildning finns schema men här är flexibiliteten större i 
tidsupplägg. 
 
 

5.3.7 Utmana 
 
Särskolan 
En av respondenterna från särskolan formulerar att det är viktigt att veta när det är dags att 
ställa eleverna inför svårare uppgifter och när den egna kunskapen inte längre räcker till för 
att utmana eleven och man behöver input utifrån. För att progression ska ske måste eleverna 
utmanas i undervisningen. Det är viktigt för respondenten att våga se när den egna kunskapen 
behöver fyllas på utifrån för att kunna stimulera eleverna. 
 

… bara för att veta att vi inte har hållit tillbaka honom. … detta som Vygotskij tar, alltså 
närmsta utvecklingsnivån, annars vet vi ju aldrig vad de klarar om vi inte utmanar dem /…/ 
Förskollärarutbildningen räcker jättelänge men den räcker inte hela vägen. 

 
Eleverna ställs inför nya utmaningar i undervisningen successivt. Respondenterna menar att 
det är viktigt att ligga på rätt nivå i undervisningen. Är en uppgift för enkel eller för svår 
skjuter de bredvid målet och eleven lär sig ingenting. Genom att hela tiden stämma av var 
eleven befinner sig och utmana där går eleverna framåt. 
 
Vuxenutbildningen 
Respondenterna utmanar på olika sätt i undervisningsmiljön. Att arbeta i grupp, par eller 
enskilt kan vara en utmaning i sig. I yrkesutbildning är det tänkta arbetet till stor del en 
samverkan med andra i team, där skolan och utbildning är en del i denna förberedelse . En del 
studerande har svårigheter att arbeta i grupp och kunna tolka det sociala samspelet samt 
kommunikation. I en miljö där den enskilde individen känner sig trygg så öppnar detta för 
möjlighet till en personlig utveckling. 
 

… ändå är det så här att ha hjärtat i halsgropen höll jag på att säga för det är ganska plågsamt 
att vara mitt i alltihop men om man ser på utveckling och vad den leder till så är det nog ändå 
att man utvecklas mer om man inte exkluderas för mycket, även om det är kämpigt men 
kämpigt betyder inte att det är fel även om man går hem och gråter eller sådana saker är det 
inte fel, det är en svår avvägning. 

 
Utmaning och motivation skapas av att man som studerande tycker att lärandesituation, miljö 
och ett berikande lärande leder till personlig framgång, där förhållningssättet framkallar en 
känsla av välmående och tillit till den egna insatsen. 
 

Min är väl att uppmuntra och få eleven känna att det är roligt att lära sig men också att 
begränsa. 

 
Likheter och skillnader 
Likheter finns i att se utmaningen som en betydelsefull framgångsfaktor hos de fem 
respondenterna. De fem respondenterna beskriver vikten av att arbeta med varierade 
utmaningar som leder till framgång för elev/studerande. Skillnader är beroende på ålder, 
utveckling och erfarenhet. 
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5.3.8 Stöd 
 
Särskolan 
Det individuella behovet av stöd i särskolan är stort, men ser olika ut för eleverna. Någon elev 
behöver stödet som träning inför en situation och andra har behov av stödet i situationen. 
Respondenterna menar att deras uppgift är att arbeta med eleverna mot behov av så litet stöd 
som möjligt. De arbetar för att ge eleverna redskap att klara svårare situationer genom ett 
strukturerat arbetssätt, genom förberedelse, genom att successivt utmana eleverna i nya 
situationer och att se till att de lyckas för att på det viset ge dem bilden av att vara en person 
som klarar av olika företeelser. 
 

…det är lite detta som Vygotskij tar allt närmsta utvecklingsnivån, annars vet vi ju aldrig vad 
de klarar om vi inte utmanar dem. 
 
Men tänker jag just på vår elev, den eleven som jobbar där (enskilt, vår kommentar), där sker 
ju oftast nyinlärning och befästning av kunskaper, sedan när man kan de kunskaperna kan man 
göra dem i annan miljö. 

 
Vuxenutbildningen 
I vuxenutbildning sker undervisning och utbildning på varierat sätt med undervisning på 
dagtid, kvällstid och via distans. Möjligheter till hjälpinsatser och stöd ser olika utifrån 
individuella behov och lösningar för vuxna. Handledning från verksam pedagog och 
kurskamraters stöd sker vid gemensamma arbetsuppgifter samt diskussionsforum med 
bakgrund av studerandes erfarenhet som en tillgång och ett resurskapital i lärprocessen. 
Undervisningen är individorienterad, grupporienterad samt samhällsorienterad med tanke på 
kurs och ämne. I undervisning inom särvux ligger fokus på individuellt stöd för optimal 
skolgång. 
 

Vår uppgift är att få dem att se sin egen situation. När är det lätt att jag halkar dit? När klarar 
jag inte av det här? Vad kan jag göra för att fixa detta? Och ger dem verktygen att klara detta 
och hantera stressen eller förmågan att koncentrerar sig. 
 
Vi har ju löst det på sätt att vi erbjuder att man kan komma på handledning... Men sedan är det 
väldigt få som kommer på den. 

 
Här ges exempel på pedagogiska tankar runt undervisningen: 
 

I frågeställningar som de skall diskutera kring eller som hemuppgifter /…/ Göra kopplingar till 
mellan fakta kunskap och det som ni har upplevt i verkligheten. 

 
Likheter och skillnader 
Likheter i de bägge skolformerna går att finna i behovet av stöd framförallt i särskola och 
särvux, då i form av stöd utav pedagog och övriga vuxna. Där målet är att så litet stöd som 
möjligt eller inget stöd alls ska behövas. Skillnad är att i vuxenutbildningen är pedagogerna 
tillgängliga för att stötta studerande, men behovet är litet, då de studerande har hittat egna 
strategier för att hantera svårigheter och de har stort stöd av andra studerande i grupperna. 
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5.3.9 Individen  
 
Särskolan 
Varje elev i särskolan har en individuell utvecklingsplan berättar respondenterna. De har även 
individuella scheman med utgångspunkt i elevernas starka sidor som används för att stärka de 
svagare. Respondenterna menar att det är viktigt att hitta varje elevs kunskapsbas som 
utgångspunkt för arbetet med individen. 
 

Vi utgår ju alltid från det eleven kan, det är ju det som är grunden 
 
Respondenterna pekar även på vikten av att kunna läsa av varje elev. Detta använder de sig av 
i arbetet bland annat för att undvika att eleverna misslyckas i lärsituationen. 
 
Vuxenutbildningen 
I vuxenutbildningen ser man erfarenheter både från yrkesliv och även egen personlig 
utveckling som en tillgång i studierna. I olika gruppkonstellationer tar man tillvara de 
utvecklingsmöjligheter detta ger. Respondenterna pekar på vikten av att det förekommer ett 
syfte med inkludering på lektionsnivå. Under djupintervjuer framkommer olika vägar att nå 
mål med individen i centrum. Att genom frågeställningar berika till ett reflekterande 
förhållningssätt, öppnar för diskussion och verkar för ett aktivt ställningstagande till 
utveckling och en utmaning för varje enskild studerande. Ur en pedagogisk synvinkel verka 
för att ta del utav de erfarenheter som studerande bär med sig och lyfta fram dessa för att nå 
mål i kurs, ämne eller i utbildning. De svarande respondenterna fäster uppmärksamheten på 
delaktighet och samverkan i ett aktivt samarbete mellan studerande och lärare. De olika 
förutsättningarna och ett aktivt lärande för alla är ledord för individuella lösningar i att nå 
individuella mål. Respondenterna redogör för betydelsen av att se och finna utsikter hos varje 
enskild studerande och som pedagog vara katalysator i att ge möjligheter hos honom eller 
henne att lyckas utifrån deras egna mål med sina studier. 
 

Jo, det här med att de har mycket med sig när de kommer till oss. Sedan handlar det mycket 
om att diskutera, så är det säkert att under lektionens gång att de är ofokuserade och tänker på 
annat men det kan man inte göra så mycket åt. 

 
Att som studerande se och arbeta med sambanden orsak – verkan och som individ koppla 
detta till faktakunskap är ett led i den egna lärprocessen. 
 

I frågeställningar som de skall diskutera kring eller som hemuppgifter /…/ Göra kopplingar till 
mellan fakta kunskap och det som ni har upplevt i verkligheten. 

 
Likheter och skillnader 
Likheter i bägge skolformer med att sätta individen i centrum går att se utifrån de fem 
respondenternas intervjusvar samt att elev/studerandes kunskapsbas tas tillvara i all pågående 
undervisning. 
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6 DISKUSSION 
 
Resultatet visar hur fem verksamma pedagoger inom särskola och vuxenutbildning ser på sin 
egen roll för hur elev/studerande med koncentrationssvårigheter klarar av sin skolgång. 
Resultatet är inte generellt då respondenterna är få till antal. Det visar sig att en gemensam 
framgångsfaktor utifrån de fem pedagogernas förhållningssätt och bemötande av 
elev/studerande med koncentrationssvårigheter är att se möjligheter hos varje enskild individ 
istället för att se till svårigheter och diagnoser. Vi har i denna studie fått bekräftat hur viktigt 
skolmiljön och det sociala samspelet människor emellan är. 
 
De litteraturstudier vi har gjort under studiens gång har visat på vikten av kunskap om 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vad som är miljöbetingade, känslomässiga, sociala, 
fysiologiska eller analytiska preferenser som elev/studerande har när det gäller inlärning, 
utveckling och förmåga till kognition. Om man som pedagog har kännedom kring 
elev/studerandes starka sidor vad det gäller inlärning och motivation kan man hjälpa och 
utveckla dessa maximalt. 
 
En annan sida ur ett pedagogiskt perspektiv är att pedagoger bör ha kunskap om 
självutveckling, kommunikation, attityder och dess påverkan enskilt, i grupper och 
grupprocesser. Det är enligt vårt tycke en förutsättning för att skapa goda lärsituationer och 
verka i goda lärmiljöer som kan främja livslångt lärande och en skola för alla, vilket står 
nedtecknat i styrdokumenten där värdegrunden är gällande för all verksamhet inom skolan, 
från förskola till gymnasieskola (Utbildningsdepartementet, 1998 a, b). 
 
Vi som har gjort denna studie har en bred bas utifrån skilda yrkeskompetenser utöver den 
pedagogiska lärarkompetensen och har i vår diskussion lagt ett tvärvetenskapligt synsätt. De 
svar vi har erhållit under de fem intervjutillfällen visar på ett helhetsperspektiv som 
respondenterna besitter i att möta elev/studerande med koncentrationssvårigheter samt i detta 
se sin egen roll utifrån ett reflekterande och analyserande förhållningssätt. 
 
 

6.1 Organisation – styrdokument, politiska beslut, skolledning 
 
Från respondenternas svar kan vi utläsa att det finns stora olikheter i hur organisationen är 
uppbyggd, både i de olika skolformerna och mellan de enskilda skolorna. 
 

6.1.1 Inkludering – möjligheter och svårigheter 
 
I särskolan arbetar respondenterna för att alla elever ska vara delaktiga i den skola de går i. 
Deras förutsättningar varierar dock stort. Politiska beslut och hur skolledning har tolkat dessa 
och fört ut dem till personalen i skolan ser olika ut för skolorna. Jansson (Gustavsson, red., 
2004) pekar på skolledningens viktiga roll i arbetet för att alla elever ska bli inkluderade och 
inte bara integrerade i skolan. I Karlsson (2007) kan vi se hur skolledningen väljer en annan, 
exkluderande väg för att eleverna ska nå sina studiemål. En orsak till ett sådant val är den 
stora vikt som idag läggs vid kursmålen (SOU 2003:35). Skolan i studien lägger problemen 
hos eleverna och inte i skolans sätt att möte dem. Här finns tydliga förbättringsområden. Det 
är av stor vikt att skolledning har kunskap om vad inkludering och delaktighet innebär och 
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vilka vägar man kan gå för att nå dit. De har även ett ansvar för att den personal som finns på 
skolan motsvarar de behov eleverna har. 
 
Komvux och särvux fungerar idag som två separata skolformer men ligger integrerade i 
samma lokaler. Vuxenutbildningen är en frivillig skolform såväl som särvux och det påverkar 
säkert att politiska beslut runt inkludering inte finns. I vuxenutbildning exkluderas inte 
studerande från undervisningen på samma sätt som vi ser i Karlsson (2007). 
 
 

6.1.2 Yttre miljö 
 
Miljö och framförallt arbetsmiljö inom skolan är något som är ständigt aktuellt. Ingen utav 
respondenterna frångick att påtala hur viktigt de såg på denna faktor i att se 
framgångsfaktorer för elever och studerande med koncentrationssvårigheter. Snarare var 
svaren unisona i detta sammanhang och något som alla oavsett verksamhet i samhället kan se 
nyttan utav. 
 
Den yttre miljön påverkar starkt respondenterna från särskolan. Deras möjligheter till 
samverkan med kollegor och möjligheter till att få naturliga och spontana möten mellan 
elever var beroende av den yttre miljön. Där eleverna hade sina lokaler mitt i skolan 
tillsammans med övriga elever var det enklare och mer naturligt att mötas och samverka i 
både planerade aktiviteter och i lek. Där elever har sina lokaler med färre gemensamma ytor 
med grundskolan krävdes mer planering då de naturliga mötena begränsas. Detta känner vi 
igen från Karlsson (2007) där eleverna i den särskilda undervisningsgruppen hade sina lokaler 
i en annan byggnad med egen ingång. De naturliga arenorna för möten var därmed 
begränsade och kontakter mellan elever och mellan personal blev färre. Det är svårt att 
påverka hur gamla skolor är byggda men att särskolan och andra mindre 
undervisningsgrupper har sina lokaler i centrum av skolan visar respondenterna på är av stor 
vikt. När beslut fattas om nybyggnation av skolor bör dessa ritas så att inkludering av alla 
elever blir möjligt och naturliga möten kommer till stånd. Arkitektoniskt är offentliga 
byggnader en utmaning i sig för att skapa goda mötesplatser för inkludering och varierade 
arenor beroende på skiftande behov och ökande elevtillströmningar men även sviktande med 
födelsetal som varierar och konjunkturuppgång samt fall. Vuxenutbildning och högskola är 
konjunkturberoende verksamheter som i dagens läge 2009 har och kommer att få en ökad 
tillströmning av studerande. Hur gör man en skola som är tilltalande för alla och fyller ett 
stort behov av variation? Tufvesson (2007) visar i sin avhandling hur viktigt det är med ett 
pedagogiskt tänkande och disposition redan i planering av skolbyggnad med belysning, 
fönster och klassrum samt den yttre miljön och skolgårdens utformning. 
 

Environmental factors, physical, social, and individual ones, were assumed to trigger a break 
of the concentration period during learning. (Tufvesson, 2007, s 15) 

 
I vuxenutbildning och särvux som två svarande respondenter kommer ifrån är den yttre miljön 
inte påtagligt besvärande. Särvux ligger centralt i byggnaden och möjlighet finns till många 
spontana möten med övriga studerande och personal. De studerande som är i särvux är rörliga 
och har få hjälpmedel. 
 
Ur ett specialpedagogiskt perspektiv såväl som ett pedagogiskt och metodiskt perspektiv är 
den yttre såväl som den inre miljön viktig i att beakta vilket de fem respondenterna tydligt 
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beskriver i sina intervjusvar. Är detta något som politiska beslut och kommunal verksamhet 
tar hänsyn till i dagens skola? 
 
 

6.1.3 Tid 
 
Respondenterna från särskolan talar om vikten av att ha gemensam planeringstid med 
pedagogerna från grundskolan. Hur tiden prioriteras och var fokus i arbetet läggs styrs delvis 
från skolledningen men det är även betydelsefullt att pedagoger vågar använda sig av det 
frirum som finns inom varje organisation. I Karlsson (2007) var pedagogerna i den särskilda 
undervisningsgruppen klart isolerade från övrig personal, i något fall hade de aldrig träffat 
klassläraren som hade ansvaret för eleven i SUG. En otydlig organisatorisk grupptillhörighet 
påverkade möjligheten för pedagogerna att samarbeta. Respondenterna från 
vuxenutbildningen lyfte inte detta som ett problemområde. 
 
Tidsbegreppet är en sårbarhetsfaktor för elever och studerande med 
koncentrationssvårigheter. I studien såg vi hur de fem respondenternas medvetenhet kring 
detta begrepp och hur påverkansmöjligheter från elev och studerande bekräftar och bejakar 
den enskilde individen. Den organisatoriska tidsplanen för schema och möjlighet till 
samverkan är en viktig faktor i att skapa bra förutsättningar för denna elev/studerande 
kategori. Kadesjö (2001) menar att stress och oro i uppväxtsituationen eller skolmiljön är 
några orsaker till sekundära koncentrationssvårigheter. 
 
Tidsperspektivet är centralt i arbetsmiljön och tolkas många gånger ur ett vuxenperspektiv där 
framförallt elever men likväl vuxna studerande olyckligtvis kan drabbas av allt för långa 
skoldagar med ämnen som kräver allt för mycket koncentration tätt in på varandra. Vilken 
hänsyn tas det till de elever/studerande som har funktionsnedsättningar och vems är ansvaret 
för en väl fungerande skoldag – är vi inte alla lika delaktiga? 
 
 

6.1.4 Stöd  
 
Behovet av stöd ser olika ut för olika grupper av elever/studerande. Vi har funnit att 
respondenterna ser det som viktigt att stödet är på rätt nivå för varje elev/studerande. De anser 
att rätt utbildning hos personalen har stor betydelse. I Karlsson (2007) fann vi att eleverna i 
den särskilda undervisningsgruppen hade stort stöd och mycket personal runt sig men att 
stödinsatsen inte gav något positivt resultat för eleverna i gruppen. I relation till vårt resultat 
ställer vi oss frågan huruvida det stöd eleverna i den lilla gruppen fick var baserat på 
elevernas behov eller på en pedagogik som är personalkrävande? Tre personal i den särskilda 
undervisningsgruppen på fem elever med normal begåvning och inga fysiska 
funktionsnedsättningar verkar inte rimligt. Ett stöd baserat på varje elevs behov med 
utgångspunkt från deras styrkor istället för deras svårigheter hade varit mer funktionellt för 
individen. Tufvesson (2007) finner att: 
 

A greater number of staff had negative influence on the children’s length of sitting time. 
(Tufvesson, 2007, s 27) 
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Detta citat ovan bekräftar Karlssons studie (2007) och väcker en del funderingar om och kring 
stöd samt hur viktigt det är att vara observant på antal personer i aktuell situation. Vi kan här 
konstatera att kvantitet inte alltid stämmer överens med kvalitet. Adler och Adler (2006) 
påtalar vikten av att nyttja den nya hjärnforskningen kring neuropedagogik och inlärning som 
finns att tillgå för att möta funktionsnedsättningar från barn till vuxen ålder. 
 
 

6.1.5 Mål 
 
Alla respondenterna gjorde individuella planer för elev/studerandes utveckling. De utgick från 
styrdokumenten och målen sattes i samverkan med, i särskolan målsman och i 
vuxenutbildningen med studeranden. Det är viktigt att målen är tydliga och att 
elev/studerande förstår vad målet är. För eleverna i Karlsson (2007) var målen inte klara och 
de hade ingen tydlig tidsram för när målen skulle ha nåtts vilket skapade oro hos eleverna. 
Skolan idag fokuserar på att elever ska nå upp till de mål som står i de olika kursplanerna och 
det kan skapa problem för elev/studerande om deras behov av stöd inte motsvaras. Här måste 
politiker och skolledning ta sitt ansvar så att den kompetens som behövs också finns att tillgå. 
 
I vårt resultat framkommer likheter i de olika skolformerna särskola, särvux och 
vuxenutbildning i en samverkan att nå kunskapsmålen genom individuella samtal med och 
utan målsman beroende på ålder. Kunskapsmålen är något som poängteras betydligt mer idag 
inom särvux i och med ny skolplan och läroplan 2009. Skolformen särvux blir mer styrd och 
målfokuserad. I rapport 302 Skolverkets (2007) statistik framkommer att det skett en ökning 
av elever och studerande i särskola och särvux de senaste årtionden. I framtiden kommer 
komvux och särvux att få betydligt större studerandeantal än tidigare år och hur väl 
förberedda är samhället på detta scenario? 
 
 

6.2 Pedagogernas beskrivning av elevernas svårigheter 
 
Hos många elever/studerande med koncentrationsstörningar är grundproblematiken av fysisk 
natur. Små skador i hjärnan kan ge stora problem inom området koncentration, men med rätt 
stöd, genom att man arbetar på två parallella fronter kan dessa svårigheter minimeras. Dels 
bör man utveckla individens starka sidor och dels anpassa miljön på så sätt att möjligheter och 
krav inte hamnar i ett motsatsförhållande (Trillingsgaard m.fl., 1999). 
 
Respondenters beskrivning av elever/studerandes svårigheter kan vi känna igen från våra 
litteraturstudier. Kadesjös (2001) beskrivning av primära, sekundära och situationsbundna 
koncentrationssvårigheter och respondenternas stämmer väl överens. Även Karlsson (2007) 
beskriver eleverna i sin studie i liknande ordaval. Det finns en samstämmighet med vad 
forskare och lekmän ser som problemområden för personer med koncentrationssvårigheter, 
t.ex. perceptionsstörningar, impulsstyrdhet, behov av en varierad dag med aktivitet/vila och 
behov av struktur. I särskola, grundskola och vuxenutbildning är problembilden den samma. 
Sättet att möta dessa elever/studerande bör därför även visa på likheter. Här ser det ut som om 
grundskolan med de krav på måluppfyllnad som ställs inte klarar av att möta eleverna på 
samma sätt som särskola och vuxenutbildning. Inom särskolan finns större resurser än i 
grundskolan vilket påverkar pedagoger och elever positivt men beror det bara på det? För 
många vuxna kan ha en negativ inverkan på elevers koncentrationsförmåga (Tufvesson, 
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2007). I vuxenutbildningen har de studerande funnit egna vägar att ta sig runt sina 
problemområden men de möts ändå utifrån sina individuella behov och det är kanske där den 
stora skillnaden ligger. Både särskola och vuxenutbildning utgår från de individuella behov 
som varje elev/studerande har. 
 
För elever/studerande har miljön, både den fysiska och den psykiska, stor betydelse för hur 
stora deras svårigheter blir (Tufvesson, 2007). Den fysiska miljön bör inte innehålla för 
många och för stora perceptionsstörningar, både syn, hörsel och multipla intryck inverkar 
negativt på elev/studerande. Den psykiska miljön bör vara tillåtande och ge elev/studerande 
en bild av sig själv som kompetent och som en person som klarar av sina uppgifter. 
Personalen har stor betydelse för hur både den fysiska och den psykiska miljön utformas. För 
att lyckas väl med utformningen av miljön behöver de också ha kunskap om 
koncentrationssvårigheter. 
 
 

6.3 Pedagogens roll för individens utveckling 
 
Framgångsfaktorer som påverkar dagen i skolan, både elever och studerande, ger 
respondenterna liknande svar på, under de olika intervjutillfällen som gavs. Är detta något 
som kollegor, skolledning samt politiker kan ta fasta på i framtida planering? 
 
 

6.3.1 Förberedelse 
 
Respondenterna såg förberedelse som en viktig punkt för elev/studerande med 
koncentrationssvårigheter. Genom att ha förståelse för vad som ska komma, kontroll över 
med vem, var och hur underlättas situationen för elev/studerande (Tranquist, 2007). Eleverna 
i särskolan och i särvux klarade enligt respondenterna av svårare situationer och svårare 
miljöer om förberedelserna varit de rätta. 
 
 

6.3.2 Motivation och att lyckas 
 
Motivation är den drivkraft som respondenterna ser som den enskilt absolut viktigaste för att 
elever/studerande med koncentrationssvårigheter ska lyckas med sina studier på vilken nivå 
de än ligger. Meningsfull aktivitet är en viktig faktor för ett bra studieresultat (Tranquist, 
2007). Svårigheter hos barn och vuxna är i mångt och mycket lika med tanke på socialt 
samspel men ändå olika, då den vuxne studerande utifrån erfarenheter har utformat strategier 
för att på ett bättre sätt möta en social samvaro än vad barnet har erfarit. För elever inom 
särskolan är inkludering viktigt då möjligheter till att skapa nya kontakter med kamrater kan 
vara svårare i en mindre grupp. Kamrater som är på samma nivå som de själva eller som kan 
utmana till nya steg i utvecklingsprocessen och nyinlärningen. Adler och Adler (2006) 
beskriver på liknande sätt som Karlsson (2007) att i interaktion med andra, i samarbete och 
samspel så kan påverkan och motivation till lärande och lusten i att utvecklas. Ett 
socialpedagogiskt synsätt som befinner sig mellan pedagogik och sociologi menar författarna. 
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Respondenterna i särskolan menar att det är pedagogens roll att hitta det som är motiverande 
för eleverna. När en elev är motiverad ökar förmågan till koncentration dramatiskt. 
Respondenterna från vuxenutbildningen ser en annan bild. Här har många studerande med sig 
motivationen redan när de kommer till utbildningen och pedagogens roll blir att inspirera. 
Elever/studerande med koncentrationssvårigheter har en inneboende kapacitet att arbeta hårt 
och länge om motivation och miljö är rätt för dem (Gravander, 1999). Vilka möjligheter har 
pedagoger idag att arbeta utifrån ett motiverande arbetssätt? Det krävs mycket förarbete att 
hitta var varje elev ligger kunskapsmässigt och vad som eleven ser som roligt, utmanande 
eller intressant. Varje pedagog behöver ha kunskap om kartläggning för att utföra detta arbete. 
De pedagoger som har och tar sig tid att genomföra en noggrann kartläggning har mycket 
tillbaka i arbetet med elever och med klassen. Den tiden de lägger ner får de tillbaka flera 
gånger om i form av en undervisning som engagerar fler elever. Att få möjlighet att lyckas är 
en överlevnadsfaktor och berikar till en ökad motivation som leder till en positiv 
utvecklingsspiral såväl hos barnet som hos den vuxne. Här är det av yttersta vikt att 
pedagogen/er har tagit aktivt ställning i sin yrkesroll och i sitt yrkesutövande till för vems 
skull är jag här. 
 
 

6.3.3 Kartläggning 
 
Respondenterna trycker på vikten av karläggning av elever/studerande. I särskolan menar 
respondenterna att de måste hitta en bas som varje elevs individuella plan ska utgå ifrån. 
Målsman har här en viktig roll menar respondenterna. I vuxenutbildningen arbetar man på ett 
liknande sätt. Tillsammans med den studerande försöker man hitta referenspunkter som den 
studerande kan använda sig av i sina studier. Tidigare erfarenheter från yrkesliv och 
livserfarenhet skattas högt i utbildningen och ingår som utgångspunkt för bl.a. diskussioner i 
arbetsuppgifter enskilt eller i grupp. I kartläggningen försöker respondenterna finna de starka 
sidorna hos varje individ och de områden där de behöver stöd. Adler och Adler (2006) pekar 
på att det är viktigt att ha kunskap runt neuropedagogik för att kunna förstå elevernas 
svårigheter och hitta nya pedagogiska lösningar. 
 
Kartläggningen ligger till grund för de individuella utvecklingsplanerna som varje 
elev/studerande har i särskola och vuxenutbildning och revideras kontinuerligt under läsåret. 
Hos Karlsson (2007) fann vi att eleverna hade åtgärdsprogram men att dessa sällan 
reviderades. De förändringar som skedde tydde närmast på en ökning av problemområden. 
Vad är då skillnaden mellan åtgärdsprogram och individuell utvecklingsplan i de här två 
exemplen? Åtgärdsprogrammet fokuserar på problemområden och den individuella 
utvecklingsplanen på utvecklingsområden, åtgärdsprogrammet är negativt stämplande enligt 
Giddens (2003) modell och en individuell utvecklingsplan är positivt stämplande enligt 
Karlsudds (1999, 2002) modell. I Skolverket (2002, 2005) kan vi läsa om syftet med 
åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner. Här ser vi en större samstämmighet i att 
elev ska nå målen och att skolan har ansvaret för att eleven lyckas. Det är i en anpassning av 
lärandemiljön och den individuella planeringen för eleven detta möjliggörs. Vi anser att det är 
av vikt att alla elever/studerande har en individuell utvecklingsplan men ett åtgärdsprogram 
inte alltid krävs. 
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6.3.4 Tid 
 
Elever med koncentrationssvårigheter har behov av olika aktivitetsnivåer och här ingår tiden 
som en viktig del. I särskolan behöver eleverna ha sin tid strukturerad för att tydliggöra 
dagen. De behöver ha tid avsatt för fysisk och psykisk aktivitet samt för vila. Respondenterna 
menar att det är deras roll att se hur länge en elev orkar med en situation och anpassa 
undervisningen utefter elevens behov. Både elever i särskolan och studerande i 
vuxenutbildningen har samma behov av avbrott och vila. I vuxenutbildningen har de 
studerande större möjlighet att påverka sin egen situation tillsammans med pedagogerna än 
eleverna i särskolan som är beroende av att pedagogerna är lyhörda för deras signaler. 
Karlsson (2007) fann att eleverna i hennes studie hade problem med tid i form av att vänta, de 
krävde omedelbar behovstillfredsställelse och de kunde inte göra sig en bild av framtiden, de 
upplevde tiden som här och nu detta bekräftas av Kadesjös forskning (2001). Hur kan skolan 
dra nytta av detta, kan tid vara en pedagogisk utmaning? 
 
 

6.3.5 Miljö 
 
I särskolan är den fysiska och den psykiska miljön tillrättalagd för att eleverna ska få 
möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. För barn med koncentrationssvårigheter är 
det svårt att förstå världen omkring sig. De har svårt att sortera intryck och att rikta 
uppmärksamheten mot det som hör till sammanhanget (Kadesjö, 2001). Genom att anpassa 
miljön hjälper pedagogerna eleverna att fokusera på det uppgiften gäller, onödiga stimuli har 
tagits bort i inlärningssituationen. I vuxenutbildningen ligger fokus på den psykosociala 
miljön. Respondenterna trycker på vikten av ett tillåtande klimat och en välkomnande miljö. 
Steinberg (2001) belyser vikten av att skapa en positiv stämning och att det har stor inverkan 
på arbetsklimatet. I Karlsson (2007) arbetade eleverna i en mycket strukturerad fysisk miljö 
men saknade ett tillåtande klimat. 
 
I både särskolan och vuxenutbildningen arbetar elever/studerande enskilt, i små grupper och i 
stora grupper för att främja utveckling och lärande. Antal personer som befinner sig 
tillsammans har stor påverkan på förmågan att koncentrera sig (Tufvesson, 2007). Att arbeta 
enskilt eller i olika stora grupper ställer olika krav på elev/studerande. Respondenterna anser 
dock att det är viktigt att utmana eleverna att klara av svårare miljöer. Från bägge 
skolformerna menar man att det är viktigt att inte ställa orimliga krav på uthållighet. 
 
Vad är då bra miljö för lärande? Det finns inget rätt svar på den frågan. Samma fysiska miljö 
kan hämma eller stimulera elever/studerande olika. Psykologerna Hwang och Lundberg 
(2005) beskriver hjärnans olika funktioner och menar att det finns en tydlig skillnad mellan 
könen biologiskt, socialt och psykologiskt. Barn tränar olika färdigheter under sin uppväxt 
och även under sin skolgång. Här har särskolan och särvux med sina möjligheter till arbete i 
olika rum och miljöer en fördel framför t.ex. grundskolan. Detta stämmer väl överens med 
Vygotskijs tankar om olika rum för lärande (Strandberg, 2006). För alla elever/studerande 
verkar det vara av vikt att den psykosociala miljön är tillåtande och välkomnande. Det kan 
tyckas lätt att åstadkomma men pedagogers och elevers/studerandes dagsform påverkar 
resultatet. 
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6.3.6 Struktur 
 
Både i särskolan och i särvux är struktur viktig enligt respondenterna. Tydligast uttrycker man 
det från särskolan där man arbetar med tydliggörande pedagogik med scheman i ord eller bild 
beroende på elevernas utvecklingsnivå. Enligt Kadesjö (2001) har barn med 
koncentrationssvårigheter problem med att känna igen situationer från tidigare. En tydlig 
struktur kan hjälpa eleverna att känna igen sig från dag till dag. Aktiv närvaro verkar vara en 
bidragande faktor i att möta elever/studerande med koncentrationssvårigheter. Är det så att de 
likheter vi har funnit i denna mindre studie kring värdegrund, bemötande, förhållningssätt och 
att pedagogen utgår ifrån intresse är ett vinnande koncept? När man arbetar i en strukturerad 
verksamhet som passar många elever med koncentrationssvårigheter är det viktigt att beakta 
elever/studerandes olika inlärningspreferenser. Vi lär alla på olika sätt och att hitta rätt för 
individen kan vara en nyckel till lyckande studier. 
 
 

6.3.7 Utmaningar och stöd 
 
Respondenterna menar att det är viktigt att utmana elever/studerande där de befinner sig och 
att med stöd våga sätta ribban högre. Detta känner vi igen från Vygotskijs tankar om den 
proximala utvecklingszonen som nås med stöd från vuxen eller kamrat (Strandberg, 2006). 
Kritik har riktats mot särskolan för att vara alltför omvårdande och att kraven man ställer på 
eleverna är för låga (SOU 2003:35). En förhoppning, utifrån respondenternas svar, är att detta 
är en bild som är på väg att förändras. 
 
Stödet till elever/studerande ser olika ut i särskolan och vuxenutbildningen. I särskolan finns 
elever som har behov av stöd i alla situationer men också elever som behöver stöd i form av 
förberedelse och struktur men sedan klarar sig själva. Enligt respondenterna är stödet något de 
arbetar med att minska på. Det är viktigt att inte ge mer stöd än vad eleven behöver. I 
vuxenutbildningen är pedagoger tillgängliga för de studerande som har behov av stöd, men 
behovet är litet då de studerande har funnit strategier för att hantera sina svårigheter. I 
Karlsson (2007) fann pedagogerna att eleverna sökte strategier för att hantera sina svårigheter. 
I detta kan vi se att ett viktigt uppdrag för pedagoger, som arbetar med elever/studerande med 
koncentrationssvårigheter, är att hjälpa och stötta i sökandet efter dessa strategier. 
Elever/studerande behöver ha kunskap om hur de kan undvika svårigheter och hur de kan gå 
runt hinder genom att välja en annan lösning. 
 
Trots skilda skolformer och skolverksamheter finner vi att likheter i behov av handledning 
och stöd i specifika situationer går att finna i bägge skolverksamheter. Skillnader är mer 
påtaglig då särskola och dess elever har ett större behov av stöd i olika situationer med 
pedagogisk handledning, där vuxenutbildning använder sig utav aktuell pedagog eller utav 
kursare i pågående kurs. Målen är viktiga och styr verksamheterna utifrån ett individuellt 
perspektiv. Kan det vara så att de skolformer som denna studie inbegriper är mer flexibla och 
nydanande i mötet med elever och studerande? 
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6.3.8 Individen 
 
Respondenterna har individen i centrum i planering och i arbetet med elever/studerande. I 
särskolan talar man om vikten av att hitta elevens kunskapsbas och motivation, att kunna läsa 
av eleven, vara lyhörd för behov och se till att varje lärtillfälle ger möjlighet till att lyckas och 
utvecklas. I vuxenutbildningen lägger respondenterna stor vikt vid att ta tillvara varje 
studerandes kunskaper och erfarenheter. Dessa lyfts fram för att nå mål. Pedagogen ska vara 
katalysatorn för att hos varje studerande lyfta fram möjligheter till framgång och att lyckas nå 
sina mål. 
 
Slutligen ser vi; 
Att ha ett helhetsperspektiv i mötet med elever och studerande som har 
koncentrationssvårigheter är en av de framgångsfaktorer som vi har funnit i det resultat vi har 
analyserat och utifrån våra tolkningar är betydande för ett positivt inlärningsklimat. Att ha 
fokus på möjligheter snarare än att se svårigheter och stämpla den enskilde eleven eller den 
vuxne studerande som en person med svårigheter att kunna fullfölja en utbildning eller att 
påbörja en kurs. Karsludd (1999, 2002) menar att egenskaper som i vissa sammanhang 
värderas negativt kan i andra värderas positivt. Åtgärder som bygger på respekt och acceptans 
utifrån förhållningssätt och bemötande leder till ett pedagogiskt perspektiv med en anda av 
tillåtande miljö och en positiv stämpling. 
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7 SLUTORD 
 
Studien har befäst vår tanke kring att det finns likheter mellan särskolan och vuxenutbildning 
i att se möjligheter hos varje enskild elev/studerande oavsett funktionsnedsättning. Vi har 
fokuserat på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom spektra 
koncentrationssvårigheter. Ett ämne som berör alltfler elever/studerande och pedagogisk 
personal oavsett skolform, som verkar eskalera och där en alltmer pedagogisk diskussion bör 
föras inom nuvarande och framtida skola. Vi är alla olika utifrån egna förutsättningar och 
detta är en pedagogisk utmaning för dagens och framtidens pedagoger. 
 
 

7.1 Metoddiskussion 
 
Vår uppfattning är att djupintervjuerna med fem aktiva pedagoger i södra delen utav Sverige 
givit oss svar på våra öppna frågor. Svårigheten med öppna frågor och tolkning utav dessa är 
objektiviteten. Denscombe (2000) och Kvale (1996) menar att en studies resultat går ibland 
att vinkla utifrån de svar man själv vill ha. Tecken och texter refereras utifrån andra tecken 
och texter. Att en studies resultat kan visas utifrån ett ärligt perspektiv och objektivt är av 
betydande vikt. En kvalitativ studie görs om man vill förstå människors tankar, resonemang 
och reaktioner (Trost, 2005) och karakteriseras av att man vill tolka och förstå resultaten som 
framkommer, snarare än att generalisera, förklara och förutsäga (Stukát, 2005). 
 
Vi har inget bortfall då endast fem respondenter har besvarat våra öppna frågeställningar. 
Svaren i de öppna intervjuerna har gett oss en inblick i hur respondenterna ser på den egna 
rollen i mötet med elev/studerande med koncentrationssvårighet. Följdfrågorna vid 
intervjutillfället kunde ha varit mer precisa. Då hade vi haft lättare i diskussionsdelen att 
knyta an till bakgrund på ett annat sätt. Vi befann oss framförallt på respondenternas 
arbetsplats och arena. Hade svaren sett annorlunda ut om vi hade varit i en anonym miljö? En 
spännande tanke hade varit att sammanföra de fem respondenterna och haft en form utav 
workshop – vilka svar hade vi då fått? Sammanställningen av resultaten kunde kanske ha 
gjorts på ett annat sätt för att spara tid. Fördelen med att läsa och redigera intervjuerna ett 
flertal gånger har gjort att vi har satt oss in i svaren mer ingående och upptäckt nya 
infallsvinklar att sortera och presentera resultatet utifrån. Det optimala hade varit om vi bägge 
skulle ha varit närvarande vid varje intervjutillfälle för en ännu tydligare dokumentation utav 
det osagda i kroppsspråk, men hur hade detta påverkat pågående intervju? Ytterligare 
intervjuer och observation i klassrumsmiljö hade berikat studien men detta var ej 
genomförbart då tidsbristen var en avgörande faktor. 
 
Att välja en kvalitativ metod för den här studien kändes rätt då djupintervjuer ger betydligt 
mer information och djupare svar på våra frågor om hur pedagogen ser på den egna rollen i 
mötet med elever/studerande som har koncentrationssvårigheter. Om vi valt att göra en 
kvantitativ studie med enkätsvar som utgångspunkt hade vi inte fått med resonemang och 
djup i svaren utan en fingervisning kring dessa stora frågor med svårighet att tolka valör i 
svarsalternativ. 
 
 



 52 

7.2 Fortsatt forskning 
 
En studie skulle kunna gälla det fortsatta utbildningsbehovet, kompetensutbildning för 
pedagoger inom neuropsykiatriskt skolarbete. 
 
Behovet av fortsatt utbildning och kompetensutveckling kommer nog att se olika ut över 
kortare och längre perioder. Möjligheten till att ha och erbjuda ett flexibelt lärande kommer 
att vara avgörande för framtiden. En studie kring hur ser aktiva pedagoger på möjligheter att 
förverkliga denna tes. 
 
 

Docendo discimus 
Genom att lära andra lär vi oss själva. 
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Bilaga1  

BILAGOR 

Intervjuguide 
 
Kan du beskriva skolans syn på inkluderande/exkluderande undervisning? 
Hur ser du på inkluderande/exkluderande undervisning? 
Om du skulle beskriva koncentrationssvårigheter. Vad är då koncentrationssvårigheter för 
dig? 
När du möter en ny elev/studerande vilka förväntningar har du? 
Vilken del har du i elevernas/studerandes utveckling? 
Hur ser du på elevens/studerandes egen roll för sin utveckling? 
Hur tycker du att de kan påverka sitt eget lärande i skola? 
När du möter en elev/studerande med koncentrationssvårigheter på vilket sätt stöttar du 
honom/henne? 
Hur ställer du krav på elever/studerande med koncentrationssvårigheter? 
Skolan har även de krav – Hur kan dessa se ut? 
Skiljer sig de kraven från de du ställer på andra elever? 
Vilka resurser/verktyg behöver du för att hjälpa dina elever/studerande med 
koncentrationssvårigheter? 
Har du tillgång till dessa resurser/verktyg i ditt arbete? 
Om inte, vilka resurser/verktyg saknar du? 
Hur ofta får du som pedagog hjälp utifrån med undervisningssituationen? 
Av vem får du hjälp? 
Hur ofta tas elever/studerande med koncentrationssvårigheter ur klassrummet för annan 
undervisning? 
Vilket förhållningssätt är det rådande i skolan till elever/studerande med 
koncentrationssvårigheter? 
Vilka speciella undervisningsmetoder använder du i undervisningen? 
Vilken elev/studerandesyn råder i skolan? 
Om du anpassar det klassrum du befinner dig i för elever/studerande med 
koncentrationssvårigheter– Hur ser det då ut? 
 
Bakgrundsfrågor 
I vilken skolform arbetar du? 
Hur många elever/studerande undervisar du? 
 
 


