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Abstract 

________________________________________________________________ 

Författarnas namn: Danijela Bojic Fitore Preteni 

Titel: ”Drömmer sig bort och tittar på ingenting” – Hur kan lärare upptäcka elever med 

koncentrationssvårigheter 

Engelsk titel: “Dreaming away and looking at nothing” - How can teachers identify students 

with concentration difficulties  

     Antal sidor: 32 

___________________________________________________________________________ 

 

Syftet med vårt examensarbete är att ge en fördjupad förståelse för hur vi som pedagoger kan 

upptäcka och hjälpa elever som har koncentrationssvårigheter i skolan. Ett annat syfte är att 

ge en beredskap inom ämnesområdet eftersom våra erfarenheter visar på att 

koncentrationssvårigheter förekommer i skolan. Vi har använt oss av semistrukturerade 

intervjuer där vi har intervjuat sju pedagoger. Den teoretiska anknytningen fungerar som en 

bakgrund i studien som lyft fram i resultatet. I diskussionsdelen diskuterar vi fram utifrån 

empiri och litteratur hur man kan upptäcka och hjälpa elever med koncentrationssvårigheter. 
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Inledning 

Det finns skilda uppfattningar om vad koncentrationssvårigheter är och i vilken kontext dessa 

skapas. Utifrån vår utbildning har vi insett att eleverna bär med sig olika erfarenheter och 

kunskaper, dessa påverkar undervisningen. I de verksamheter vi har befunnit oss i, har vi 

insett att det existerar många elever med koncentrationssvårigheter, vilket kräver kunskap, 

olika insatser och stöd från skolan. Vi vill som blivande låg- och mellanstadie lärare få en klar 

bild av vad som anses vara koncentrationssvårigheter, och hur elever bemöts i skolans värld 

av både pedagoger och andra elever.  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, skrivs det: 

 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 

ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. /…/ Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. 

/…/ 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. (Skolverket 2011:8) 

Skollagen poängterar alla elevers rättighet till utbildning och stöd efter deras 

särskilda behov. Skollagen skriver vidare att alla elever har rätt till en likvärdig 

utbildning oavsett klass, kön och etnicitet (Studentlitteratur 2008:80–83). 

I vårt examensarbete kommer vi att lyfta fram koncentrationssvårigheter och 

arbetet med koncentrationssvårigheter.  

 

 

Begreppsdefinition 

I texten används begreppen elev och barn. Vi vill förtydliga att när vi skriver elever så menar 

vi elever ur ett skolperspektiv. När vi skriver begreppet barn menar vi barn som inte har börjar 

i skolan. 

När vi skriver föräldrar menar vi biologiska föräldrar och vårdnadshavare.  
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Syfte och problemformuleringar 

Syftet med vårt examensarbete är att ge en fördjupad förståelse av hur vi som pedagoger kan 

upptäcka och hjälpa elever som har koncentrationssvårigheter i skolan. Ett annat syfte är att 

ge en beredskap inom ämnesområdet eftersom våra erfarenheter visar på att 

koncentrationssvårigheter förekommer i skolan. 

 

Problemformuleringar 

- Hur kan vi som pedagoger få en fördjupad förståelse för att upptäcka och hjälpa elever 

med koncentrationssvårigheter? 

- Hur kan vi som pedagoger utveckla en beredskap för att möta elever med 

koncentrationssvårigheter?   
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Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

Inledningsvis definieras ordet koncentrationssvårigheter ur skilda perspektiv. Vidare har vi 

skrivit hur koncentrationssvårigheter kommer till uttryck. Därefter formulerar vi oss kring 

uppväxtens och miljöns betydelse, barn i riskzon. Slutligen skriver vi om arbetet i skolan. 

 

Definitionen av koncentrationssvårigheter  

Det finns skilda definitioner av koncentrationssvårigheter som kopplas till olika anledningar 

och delar i livet, beroende på elevens svårighet.  De vanligaste definitionerna i skolan är 

kopplade till hur elever fungerar i skolmiljön. Det kan handla om olika inlärningssvårigheter 

och beteendeproblem med mera. Människor utanför skolan kopplar beteendet till sociala, 

emotionella problem och svårigheter som formas i samspel med andra (Ogden 2003). Det 

finns ingen klar definition av koncentrationssvårigheter för att området är omfattande. Flera 

definitioner används och olika kartläggningsmetoder (Nordahl m.fl. 2007). 

Vad som anses vara koncentrationssvårigheter i och utanför skolan är inte fastställt eftersom 

definitioner är socialt definierat, med andra ord är de kopplade till de sociala och kulturella 

normer som just då uppfattar koncentrationssvårigheter på ett visst sätt. I takt med normernas 

övergång mellan olika tidsperioder, ändras och kopplas definitioner till de enskilda skolor och 

lärarnas egen uppfattning. Det man däremot är överens om är att elever med 

koncentrationssvårigheter hamnar efter i sin utveckling och stör undervisningen (Ogden 

2003).  

Att vara koncentrerad handlar om att man använder sina sinnen och tar in och kan utesluta 

den information som är relevant och irrelevant. ”För att koncentration skall vara möjlig krävs 

att det blir ett möte mellan barnet med dess tankar, känslor och erfarenheter och den uppgift 

det ställs inför. Blir det inget sådant möte finns ej förutsättningar för koncentration” (Kadesjö 

2001:20).  

Kadesjö (2001) poängterar vidare att det finns många olika typer av 

koncentrationssvårigheter. Dessa är: varaktiga koncentrationssvårigheter, primära 

koncentrationssvårigheter, sekundära koncentrationssvårigheter och situationsbundna 

koncentrationssvårigheter.  
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Varaktiga koncentrationssvårigheter innebär att det är koncentrationssvårigheter som skapar 

svårighet för eleven i vardagen, det har även diskuterats om det är ärftliga (Kadesjö 2001).  

Situationsbundna koncentrationssvårigheter är när en elev får koncentrationsproblem i vissa 

situationer. Dyslektiker till exempel är situationsbundna koncentrationssvårigheter eftersom 

det är när de läser och skriver som de tappar den röda tråden och får svårt att koncentrera sig 

(Kadesjö 2001).  

Primära koncentrationssvårigheter kan upptäckas tidigt i ett barns liv. Redan vid födseln eller 

strax efter födseln kan dessa svårigheter upptäckas. Det är en brist i hjärnans funktion. 

Primära koncentrationssvårigheter innefattar till exempel ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder). När man har primära koncentrationssvårigheter har man svårigheter 

med att ”rikta uppmärksamheten på en uppgift, att utesluta ovidkommande stimuli och 

dessutom att hålla fast vid uppgiften tills den är avslutad” (Kadesjö 2001:22). De elever som 

har primära koncentrationssvårigheter har i många fall även svårt att hålla sig till bestämda 

regler och följa instruktioner (Kadesjö 2001).  

Sekundära koncentrationssvårigheter innebär att eleven har varit med om något och har 

reagerat på detta, till exempel genom stress. Detta gör att eleven får svårigheter att 

koncentrera sig. När eleven har fått den hjälp som krävs och behövs så försvinner 

koncentrationssvårigheterna med tiden (Kadesjö 2001).  

 

Hur koncentrationssvårigheter kommer till uttryck 

De elever som har koncentrationssvårigheter uppför sig olika beroende på situation, miljö och 

arv. Koncentrationssvårigheter kommer till uttryck på olika sätt beroende på individen som 

har dessa svårigheter. Någon kan vara högljudd, ”ful i mun” och söka uppmärksamhet, medan 

en annan kan vara lugn, men får inget gjort under lektioner. Elever med 

koncentrationssvårigheter upplevs som bråkiga, störiga och allmänt svåra att ha att göra med, 

speciellt de elever som inte kan hantera tillrättavisning (Ogden 2003). Även Kadesjö (2001) 

anser att de elever med koncentrationssvårigheter upplevs som ouppfostrade, bråkiga och 

ovilliga till att göra det som de blir tillsagda. Kadesjö skriver vidare att elever med 

koncentrationssvårigheter är de som kräva uppmärksamhet av sin omgivning och upplevs 

överaktiva, i de flesta fall är det de elever som stör undervisningen (2001). 



 
8 

 

Enligt Ogden (2003) kan vissa av dessa elever gå till angrepp, uppträda hotfullt mot 

pedagoger och andra elever, men å andra sidan finns det elever som exkluderar sig själva från 

den sociala gemenskapen i klassen. De kan upplevas som ledsna, tillbakadragna och drömma 

sig bort i sina egna tankar och känslor. Elever med koncentrationssvårigheter kan vara svåra 

att nå ut till och skapa kontakt med. Kadesjö (2001) skriver att elever med 

koncentrationssvårigheter som är tystlåtna lurar lärarna med sin tysthet då läraren tror att 

eleven förstår. De eleverna kallas för ”dagdrömmare” och uppfattas som långsamma eftersom 

de har svårt att komma igång med uppgifter, de uppfattas även som att de har svårt att förstå 

innehållet, att de har dåligt minne och de blir oroliga då det ställs nya krav.  

 

Relation till andra människor 

Ogden (2003) menar att elever med koncentrationssvårigheter har oftast svårt att skapa bra 

relationer med andra människor, eftersom de inte har bemästrat vänskapskoden som innebär 

att de inte har förstått ge- och ta- principen som krävs i relationer. De flesta har svårt att 

koncentrera sig av olika anledningar och gör motstånd till skolarbetet. Vuxna ser dem som 

elever som stör undervisningen och är allmänt svårt att ha att göra med. Jämnåriga håller sig 

undan från dessa elever eftersom de inte är trevliga eller snälla utan försöker styra och ställa 

allt i leken. Lärare upplever de som irriterande och ser de oftast som en belastning. 

Lärandesituationerna blir komplicerade att genomföra då dessa bråkar, stör, saboterar eller 

drar åt sig negativ uppmärksamhet. Tillsamman med omotiverade elever enligt Ogden ses 

koncentrationssvårigheter som den största utmaningen ute på skolorna. Persson (2005) skriver 

vidare om pedagogens sätt att möta eleven har en stor betydelse för lärandet.  Kamraternas 

attityd har en stor betydelse vid grupparbete och sammanhållningen i klassen. 

Om en elev har stora koncentrationssvårigheter påverkar detta elevens framtid i skolan och 

utanför skolan. Elever har i de flesta fallen svårt att skapa bra relationer som håller, speciellt 

när det gäller kompisrelationer. De har svårt att hålla sig till regler som sätts upp i lekens 

värld och samspelt är även en svårighet, leken slutar i många fall i konflikter och elev med 

koncentrationssvårigheter förstår inte varför de andra eleverna blir arga (Kadesjö 2001). 

 

Uppväxten och miljös betydelse 
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Elevers bakgrund och personliga egenskaper är enligt Ogden (2003) avgör en stor del i risken 

för att utveckla någon form av svårighet. Svårigheter formas och skapas i olika system i 

omgivningen. De sociala systemen så som familj, skola och andra kulturella verksamheter i 

omgivningen, tillsammans med elevens biologiska förutsättningar och erfarenheter formar 

elevens utsatthet och risker som i sin tur leder till koncentrationssvårigheter. Kadesjö (2001) 

skriver att elevers uppväxtmiljö och den miljön eleven lever i kan påverka om man får 

koncentrationssvårigheter. Om en elev har svårigheter i hemmet, att föräldrarna bråkar, 

alkoholmissbruk, drogmissbruk, övergrepp eller om misshandel finns i elevens hem, kan detta 

leda till koncentrationssvårigheter då eleven lägger hela sin fokus på det som händer utanför 

skolans värld och inte har energi till att fokusera på skoluppgifterna.  

Kadesjö (2001) påpekar, att i skolans miljö när man upptäcker att en elev har 

koncentrationssvårigheter tar man förgivet att orsakerna ligger hos föräldrarna och miljön som 

eleven växer upp i. ”När ett barn är splittrat och okoncentrerat ligger det därför nära till hands 

att tro att den främsta orsaken till detta ligger i brister hos föräldrarna och i barnets 

uppväxtmiljö” (Kadesjö 2001:21).  

Elever som har växt/växer upp i en familj där det är ”rörigt” och inte finns någon större 

struktur i vardagen utvecklar koncentrationssvårigheter, eftersom de inte har lärt sig hur de 

ska uppföra sig i det sociala. Dessa elever får koncentrationssvårigheter i stökiga 

skolsituationer (Kadesjö 2001). 

Ogden (2003) anser att elever med svårigheter blir mera utpekade än andra elever, för att de 

avviker från olika normer som anses vara rätt i den omgivningen eleven befinner sig i. 

Nordahl med flera (2007) förstärker detta Ogden talar om genom att poängtera hur viktigt 

samhällets normer, regler och förväntningar är i uppväxtmiljön. Dessa områden styr vad som 

anses vara normalt och avvikande. Frithiof (2007) skriver vidare att elever med diagnoser kan 

ses som ett problem för samhället, gruppen och den enskilda personen. Detta bidrar till att 

man fokuserar på problemet och inte det positiva som kan komma ur den enskilde elevens och 

gruppens interaktioner. Delaktighet kopplas samman med inkludering och detta leder till en 

inkluderande skola, att alla har möjligheten att vara med.  

”Utgångspunkten är social rättvisa, lika möjligheter och mänskliga rättigheter. 

Problemen kretsar alltså inte kring dem som tillskrivs särskilda behov eller räknas 

till de utvecklingsstördas skara. I stället handlar det om en inkluderande utbildning 

om värden och välbefinnande för alla elever” (Frithiof 2007:29). 



 
10 

 

 

Barn i riskzon 

För vuxenvärlden råder det stora bekymmer kring elever som riskerar att finnas i riskzonen 

och som far illa på något sätt. Oroligheterna har funnits under flera decennier och vänder sig 

till elever som far illa och är medvetna om det, men också mot de elever som finns i riskzonen 

utan att veta. Elever kan befinna sig i olika svåra riskmiljöer som gör att de blir utsatta men de 

kan även vara deras eget beteende som gör att de hamnar i denna zon. Hur skolan och 

samhället hanterar problemen varierar utifrån vad man anser och definierar som problem, 

däremot har man genom tiderna varit överens om hur man ska korrigera och rätta till det som 

är avvikande och upplevs som problem (Lundgren 2006).   

 

Historiskt perspektiv 

Föräldrarna har fram till 1842 haft huvudansvaret för elevens fostran och utbildning, men 

efter 1842 års reform (folkskolestadgan) har det blivit mer och mer skolans ansvar att fostra 

elever. Elever som ansågs vara avvikande från de ”normala” visste ingen vem som ansvarade 

för dem. De som räknades hit var de som hade någon grov fysisk och psykisk nedsättning. 

Skolans uppgift var att uppfostra moraliska medborgare som kunde försörja sig själv i 

slutändan. Elever som inte passade in och var avvikande fick inte gå i skolan med de 

”normala” utan särskiljas och gick i en annan grupp. Däremot strävade man att fostra även 

dessa elever till moraliska medborgare och man ville utbilda dem i något praktiskt för att 

kunna ha möjligheter i arbetslivet. Tanken var att de ”avvikande” inte skulle gå med de andra 

eleverna eftersom de inte fick störa i skolarbetet. Skolkommissionen 1946 lade grunden för en 

enig grundskola och i och med Lgr 62 (Läroplan för grundskolan 1962) fick inte elever 

särskiljas från den vanliga klassen utan en utredning av skolläkare och olika specialister. 

Elever som hade något avvikande fick gå i klasser/grupper med andra elever som hade samma 

svårigheter och problem. Senare i och med Lgr 80 (Läroplan för grundskolan 1980) togs 

fokusen från elevens svårigheter och skolan fokuserade på att ändra sin undervisning och 

anpassa den för eleven. Skolan skulle vara öppen för alla och en jämlikhet i utbildningen 

strävades efter. En av orsakerna till att utbildnings systemet ändrades var för att de elever som 

exkluderades från den vanliga skolan oftast hamnade i kriminalitet och var senare ett problem 

ute i samhället. För att förhindra detta krävdes det nya tankar och lösningar som nådde fram 
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till alla elever (Lundgren 2006). Tufvesson (2007) förstärker att man ska arbete för en skola 

för alla, där alla elever oavsett bakgrund och förutsättningar blir bemötta på individuella plan 

och behov. 

Lundgren (2006) anser att begreppet normalitet är relativt nytt. Det sträcker sig tillbaka till 

1850 talet där det skapades tankar kring medel- eller genomsnittsmänniska. Det utvecklades 

en teori utifrån stjärnor och astronomernas teknik och menar på att man kunde följa ett 

diagram som visade människans värde utifrån den rätta positionerna som fanns i stjärnorna. 

Detta hjälpmedel användes bland annat i Sverige för att kunna dela upp elever i skolan och 

placera in dem i olika fack. Den kognitiva kapaciteten avgjorde vart man ansågs passa in och 

det fanns fem olika fack man placerade in eleverna efter; ”very bright, bright, normal, dull, 

very dull” (Lundgren 2006:37). I övrigt definieras normalitet på tre olika sätt, statistisk, 

normativ och individuellt/medicinsk normalitet. Den statistiska normaliteten utgår från 

normalfördelningskurvan och följer medelvärde och standard/avvikelser. Normativ normalitet 

utgår från tiden som dessa uppstår i och de värderingar som uppstår i omgivningen med den 

individuella/medicinska normaliteten menar att den som avviker kräver en medicinsk hjälp för 

att kunna vara mindre avvikande (Lundgren 2006).  

 

Forskningsperspektiv på avvikelser  

Forskningen utgår från två perspektiv när det gäller avvikelse, det positivistiska och det 

socialkonstruktivistiska perspektivet. Positivistisk perspektiv handlar om att man definierar 

det avvikande utifrån de bestämda faktorerna som gör att avvikelsen har uppstått. 

Socialkonstruktivistiskt perspektivet utgår från att avvikelse är något som skapas och bedöms 

utifrån den som har skapat denna avvikelse och varför (Lundgren 2006). 

I takt med samhällets syn på barn har även synen på barns som far illa förändrats. Idag ligger 

mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar till grunden när olika bedömningar görs. 

Begreppen barn som far illa och barn i riskzonen är svåra att definiera eftersom det inte finns 

någon gemensam definition som alla använder (Lundgren 2006). Frithiof (2007) menar att det 

är vi människor tillsammans som kan påverka vad vi har för människosyn, kunskapssyn och 

samhällssyn. Med hjälp av dessa tre synsätt skapas normalitet och avvikelser. 
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Arv och gener 

Diagnoser som ADHD och uppförandestörning används för att kunna avgöra ifall eleven 

uppfyller olika kriterier som visar i fall eleven är i behov av en behandling. I det verkliga livet 

kan eleven växa ifrån problem eller utveckla nya svårigheter under sin uppväxt. Diagnoserna 

tar inte heller hänsyn till hela elevens värld, det sociala sammanhanget och kontexten eleven 

befinner sig i lämnas utanför trots att det har en stor betydelse kring elevens svårigheter 

(Ogden 2003).   

Kadesjö (2001) skriver att koncentrationssvårigheter kan vandra i flera generationer. Några av 

orsakerna till att man kan få ADHD är att man är född med hjärnskador, att barnet har fått för 

lite mat under graviditeten, att barnet har fått för lite luft under förlossningen, att barnet är för 

tidigt fött, att mamman till barnet har fått en graviditetsförgiftning eller haft infektioner under 

graviditeten. 

 

Arbetet i skolan 

Varje skola bör vara medveten om olika svårigheter samt ha klara insatser kring varje 

svårighet, detta för att förebygga djupare svårigheter och problem, samt bidra till en god 

uppväxtmiljö och lärandemiljö. Det är viktigt att lärare vet hur de ska hantera elever med 

koncentrationssvårigheter, samt veta vilka krav och förväntningar som är rimliga för denna 

elev. Pedagoger ska vara tillmötesgående och vilja hjälpa eleven (Ogden 2003). Kadesjö 

(2001) skriver att skolans ansvar gentemot elever med koncentrationssvårigheter är att skolan 

ska skapa situationer där eleverna kan utvecklas utifrån sina egna erfarenheter och 

förutsättningar. 

Det viktigaste hos en elev med koncentrationssvårigheter är att finna lusten till att lära och 

öka motivationen. Kadesjö (2001) framhåller att då elever i många fall upplevs som 

okoncentrerade är de i själva verket mer än koncentrerade fast inte på det som pedagogen vill, 

”/…/ barnet kan vara mycket koncentrerat på andra aspekter av situationen, på de andra 

barnen, på andra ljud, på att inte misslyckas osv”(Kadesjö 2001:18). Om eleven tappar sitt 

fokus på det som ska läras blir det lätt att det tappar hela sammanhanget och detta leder till att 

de inte lär sig något. Motivationen är det som håller elever till en uppgift. De med 

koncentrationssvårigheter styrs inte av planering och strävan över att bli färdig med en 
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uppgift, de styrs snarare av motivationen de har för stunden (Kadesjö 2001). Om elever är 

stressade i skolan skapas negativ attityd till uppgifter (Persson 2005). Tufvesson (2007)  

poängterar att elever med koncentrationssvårigheter kräver mera tid för att få igång sin 

koncentration samt att kortare pauser under arbetets gång för att bevara koncentrationen och 

motivationen. 

På liknande sätt skriver Persson (2005) vidare om motivation och självförtroende och hur 

viktigt det är för alla lärandesituationer. Kan pedagogen inte fånga lusten till att lära hos 

eleverna så skapas inte den ultimata lärandesituationen. Enligt Persson är det en tydlig 

koppling mellan motivation och förståelse. Har man skapat sig en förståelse kring 

lärandeämnet medför detta även att det blir roligt och intressant att lära. Motivationen 

försvinner om eleven anser att uppgiften är antingen för lätt eller för svårt. Motivation skapas 

också om eleven vet varför den lär det som ska läras. Misslyckande gång på gång inom skolan 

gör att självkänslan tar ”stryk”, för att återfå självkänslan måste pedagogen skapa situationer 

där eleven har en möjlighet att klara uppgifter som ges. Med hjälp av självförtroende och 

motivation skapar eleverna sig en positiv attityd till skolan och lärandet. Det viktigaste är att 

inte ge upp och trots motgångar kämpa vidare med uppgifterna i skolan.  

Ute på skolorna finns problemet kring ansvarstagande då man inte riktigt vet vem som har 

ansvaret för att hjälpa eleven. De ”bollas” alltid fram och tillbaka mellan skolan, 

skolhälsovård, elevvård, socialtjänst och barnpsykiatrin (Ogden 2003). Ogden påpekar vidare 

att arbetet med elever med koncentrationssvårigheter eller andra problem ställer höga krav på 

samarbetet mellan olika yrkesgrupper och samhällsinsatser. Elever i dessa svårigheter visar 

sitt problem i olika sammanhang, både hemma, skola och på sin fritid, därför krävs det större 

insatser än bara kring skolsituationen. Eleven ska inte ses som problemet eftersom det kan 

finnas många bakomliggande faktorer, allt från miljön de är uppvuxna i till arv och gener 

(2003).  

Specialundervisningen ute på skolan kan kopplas först och främst till eleverna med 

koncentrationssvårigheter. Däremot är det inget som säger att specialundervisningen är bättre 

eller sämre än den vanliga undervisningen i klassen. Enligt författarna råder det tvivel om den 

individuella anpassade undervisningen och om denna verkligen är så effektiv som man tror. 

Enligt norska studier har specialundervisningen troligtvis en begränsad effekt kring elevens 

svårigheter, men vad som anses vara rätt åtgärd för en elev behöver inte vara desamma för en 

annan (Nordahl med flera 2007). 
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Sammanfattning av litteratur och tidigare forskning  

Det finns olika definitioner av koncentrationssvårigheter och i de flesta fall är de kopplade till 

skolan. Vad som anses vara koncentrationssvårigheter är inte fastställt eftersom definitionerna 

är socialt definierat. För att kunna koncentrera sig krävs det att man kan ta in och utesluta 

information som är relevant och irrelevant. Det finns olika typer av koncentrationssvårigheter 

så som varaktiga koncentrationssvårigheter, situationsbundna koncentrationssvårigheter, 

primära koncentrationssvårigheter och sekundära koncentrationssvårigheter. Elever som har 

koncentrationssvårigheter uppför sig olika beroende på situation, miljö, arv och relationer. 

Elever med koncentrationssvårigheter blir påverkade av sina svårigheter i och utanför skolan 

samt i framtiden. Pedagoger som arbetar på en skola bör vara medvetna och kunniga kring 

koncentrationssvårigheter för att det ska gynna alla elever på skolan. Som pedagog bör man 

ha ett syfte kring undervisningen och vara medveten om hur pedagogens arbete påverkar 

eleverna.   
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Metod 

I detta kapitel kommer vi att presentera val av metod, urval, genomförande, bearbetning och 

analys, trovärdighet och äkthet samt etiska principer och metodkritik.  

Vi använde oss av hermeneutisk forskningsansats då vi ser till ordets betydelse och innebörd. 

Detta innebär att vi utifrån syfte och problemformuleringar har tolkat ordets betydelse i 

förhållande till tidigare forskning, litteratur och undersökningspersoner. Med kvalitativa 

metoden vill vi undersöka hur pedagogerna upplever sin omgivning där vi inte är ute efter att 

bevisa vad som är sant eller falskt (Bryman 2007).  

 

Urval 

Under intervjuerna har vi använd av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Vilket innebär 

att vi inte var ute efter att mäta resultat utan hade öppna frågor där intervjupersonerna inte 

hade möjlighet att endast svara ja eller nej. Möjligheten med semistrukturerade intervjuer är 

att vi som intervjuare har möjlighet till att ställa följdfrågor (Bryman 2007).  

Vi använde ett bekvämlighetsurval som innebär att urvalet görs utifrån lättillgängligheten 

(Bryman 2007). Sju pedagoger intervjuades på två skolor i en medelstor kommun i södra 

Sverige. Vi valde medvetet intervjupersoner som var verksamma och utbildade inom 

specialpedagogik. Fem intervjupersoner arbetar idag som specialpedagog eller speciallärare, 

vilket innebär att de arbetar bland elever som har koncentrationssvårigheter och har erfarenhet 

av skolans verksamhet. De övriga två intervjupersonerna arbetar som rektor och klasslärare. 

Beroende på pedagogernas professioner och erfarenheter har de valt att utifrån eget synsätt att 

svara olika, hur de ser på elever med koncentrationssvårigheter. Några av intervjupersonerna 

väljer att utgå från elever med diagnoser. 

Intervjupersonerna som vi har valt att intervjua arbetar på två olika skolor i en mellanstor 

kommun i södra Sverige, båda skolorna ligger centralt i kommunen och mångkulturaliteten är 

hög. Båda skolorna är vana vid att arbeta med olika elever och deras behov eftersom den ena 

skolan har en integrerad särskola och den andra skolan har en resursskola detta innebär en 

integrerad skola med elever som har diagnoser. Vi har intervjuat en rektor, tre 

specialpedagoger, en lärare och två speciallärare. Alla intervjupersoner är kvinnliga och 
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åldern varier mellan 41-64 år, de har varit verksamma inom skolan mellan 17-40 år. Alla 

undersökningspersoner är i grunden låg- eller mellanstadielärare och har därefter valt att 

vidareutbilda sig för att få en annan tjänst inom skolans organisation.  

I resultat och analys benämns samtliga intervjupersoner som pedagoger.  

 

Genomförande 

Vi ville vara ute i god tid med intervjufrågorna och intervjuerna, därför valde vi att gå ut till 

skolorna och boka in intervjutider. Redan före genomförandet av intervjuerna gjorde vi 

pedagogerna medvetna om att inspelning skulle ske samt att vi en vecka före intervjutillfället 

skulle skicka ut våra intervjufrågor. Vi medverkade båda under intervjuerna som varade 

mellan 20-40 minuter och vi satt avskilt i en skolmiljö. Vi valde att använda oss samma frågor 

till alla våra intervjupersoner eftersom vi ville få så rik information som möjligt.  

 

Bearbetning och analys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant. Efter transkriberingarna kunde vi se likheter och 

olikheter i pedagogernas utsagor. Därefter kom vi fram till intressanta moment som vi 

använde i resultatet. Utifrån det vi tyckte var intressant delade vi in våra utsagor efter tre olika 

teman: Hur definieras koncentrationssvårigheter, Hur uppstår koncentrationssvårigheter och 

Hur man arbetar med koncentrationssvårigheter i skolan. Under våra teman sammanställde vi 

våra utsagor. Avslutningsvis drog vi slutsatser utifrån utsagorna och litteraturen i 

diskussionsdelen. 

 

Trovärdighet och äkthet 

Enligt Bryman (2007) finns det regler som ska följas för att forskningen ska vara trovärdig. 

För att hålla arbetet så trovärdigt som möjligt har vi försökt vara objektiva fram till 

diskussionen. Vi ville inte ge arbetet en riktning, utan behålla arbetets äkthet. Arbetet har en 

hög trovärdigt eftersom vi har valt att intervjua relevanta personer som erhåller 

expertiskunskaper (Bryman 2007).  
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Äkthet har vi bevarat i arbetet genom att transkribera och försöka ge en rättvis 

sammanfattning av de intervjuades svar och åsikter (Bryman 2007). Bekvämlighetsurval 

innebär att vi har valt att intervju personer som har en specialpedagogisk inriktning, detta gör 

att vårt arbete blir mera äkta eftersom pedagogerna är kunniga och vet vad de talar om.  

 

Etiska principer 

Enligt Bryman (2007) ska man ta ställning till fyra etiska principer under sin 

forskningsprocess. 

”Informationskravet. Forskaren ska informera berörda personer om den aktuella 

undersöknings syfte. Det innebär bland annat att försökspersonerna ska veta att deras 

deltagande är frivilliga och att de har rätt att avbryta om de så önskar. De ska dessutom få 

reda på vilka moment som ingår i undersökningen” (Bryman 2007:440). Vi började med att 

informera de berörda intervjupersonerna om vårt syfte med examensarbetet. 

Intervjupersonerna blev medvetna om att de var frivilligt att ställa upp och att de kunde 

avbryta samarbetet. De blev även informerade kring olika delmoment i arbetet. 

”Samtyckeskravet. Deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Om någon är minderårig, kan föräldrars eller vårdnadshavares godkännande 

krävas” (Bryman 2007:440). Vi fick intervjupersonernas samtycke till medverkan.  

”Konfidentialitetskravet. Uppgifter om alla de personer som ingår i undersökningen ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter måste förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan komma åt dem” (Bryman 2007:440). Vi har valt att 

intervjupersonerna ska vara anonyma i arbetet, alla information som kan kopplas till de 

intervjuade har tagits bort, så som skola, namn, kommun, men vi har valt att ha med 

intervjuernas yrkesbakgrund eftersom detta är relevant. 

”Nyttjandekravet. De uppgifter som samlas in om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamålet” (Bryman 2007:441). Det intervjupersonerna har valt att dela med sig av 

har vi endast använt till vår undersökning.  
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Metodkritik 

Den metod vi valde att använda anser vi är relevant för vårt syfte och våra 

problemformuleringar. Vi hade turen att samtliga sju vi frågade var villiga att ställa upp och 

medverka i vår undersökning. Överlag anser vi att arbetet med examensarbetet har fungerat 

bra och vi har lärt oss hur man skriver en vetenskaplig studie under processen.  

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer. Det negativa med semistrukturerade 

intervjuer var att pedagogerna kunde rikta sig in på något annat som inte var relevant för vår 

del, detta påverkade även transkriberingsarbetet.  Då vi valde semistrukturerade intervjuer var 

frågorna öppna, detta gjorde att några intervjupersoner blev osäkra och sökte någon form av 

vägledning av oss genom att be oss att förtydliga frågan. För att få en djupare bild kommer vi 

nästa gång använda oss av flera olika intervjumetoder och undersökningsmetoder tillexempel 

enkäter, vi kommer även att använda oss av flera skolor och kommuner. Bryman (2007) 

skriver att bekvämlighetsurval inte ger en helhetsbild av vad alla pedagoger tycker utan 

snarare en liten verklighetsbild. Bekvämlighetsurvalen anses ge mer än ett stickprov. 
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Resultat och analys 

Analysen är kopplad till bearbetade teman direkt i anslutning till varje avsnitt. Dessa tre 

teman berör koncentrationssvårigheter genom hela arbetet samt genomsyrar hela arbetet: Hur 

definieras koncentrationssvårigheter? Hur uppstår dessa koncentrationssvårigheter? samt 

Hur arbetar man med koncentrationssvårigheter i skolan?  

 

Hur definieras koncentrationssvårigheter? 

Definitionen av begreppet koncentrationssvårigheter varierar mellan pedagogerna, en elev 

med koncentrationssvårigheter har i stora drag svårt med uppmärksamheten, svårt att 

kontrollera sina impulser och är överaktiv eller underaktiv. Eleven har svårigheter med att 

vara fokuserad på sin uppgift och blir lätt distraherade av omgivningen. Under lektioner har 

de svårt att komma igång och fullfölja sin uppgift. De tar sällan hänsyn till hela klassen utan 

förväntar sig att de övriga i gruppen låter personen gå före. De reagerar först och tänker efter 

sedan, vilket påverkar kamratrelationen bland eleverna. En elev med 

koncentrationssvårigheter är en person som inte kan hålla sig fast vid en uppgift tillräckligt 

länge för att utföra den. Svårigheten ligger i att kunna hålla sin fokus, veta vad de ska göra, 

genomföra och avsluta en uppgift.  Koncentrationssvårigheterna kan leda vidare till 

inlärningssvårigheter. Det har blivit vanligare med att diagnostisera elever, då man sätter 

diagnoser mycket lättare idag än vad de gjorde tidigare. 

”Att man har svårt att fokusera, att man är lätt störd, att man har, att man har svårt att hålla 

tankarna på det man håller på med.” 

Enligt (Nordahl m.fl. 2007) finns det ingen specifik definition av begreppet 

koncentrationssvårigheter eftersom området är stort. Ogden (2003) skriver att 

koncentrationssvårigheter påverkas av olika områden i livet, den främsta anledningen till att 

man får koncentrationssvårigheter är för att man har en svårighet i skolmiljön. 

Elever med koncentrationssvårigheter utrycker sig på olika sätt, vissa hoppar upp och ner från 

stolen, de visar drag av hyperaktivitet och kan inte sitta stilla medan andra elever med 

koncentrationssvårigheter drömmer sig bort. De elever som drömmer sig bort kan var lättare 

att missa eftersom de inte utmärker sig på samma sätt som de elever som är ”överallt”. Dessa 
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elever har oftast svårt att koncentrera sig och vara fokuserade på sin uppgift. Eleverna tappar 

fokus och har lätt för att bli distraherad av omgivningen, de måste kontrollera vad alla andra 

elever gör och alla ljud måste även kontrolleras. Pedagogerna menar på att de märks oftast om 

en elev visar drag av koncentrationssvårigheter eftersom de utmärker sig genom att de måste 

gör allt annat än att sitta på sin plats vid arbetsboken. Det kräver tid, ork och kraft för att få 

tillbaka koncentrationen till en uppgift. 

”Att man tappar fokus lätt, och det blir ju så att man, tappar bort var man är och då får man 

svårt att komma tillbaka och svårt att veta vart man var och så. Det tar tid och det tar kraft och 

det tar ork.” 

Kadesjö (2001) framhåller för att en elev ska vara koncentrerad krävs det att eleven kan 

utesluta den informationen som inte är relevant i sammanhanget.  

Alla pedagoger är eniga att det finns lättare eller svårare koncentrationssvårigheter, har man 

fått en diagnos har man i regel rätt stora koncentrationssvårigheter. För att få en diagnos krävs 

det att man uppfyller ganska många kriterier, detta kan leda vidare till att eleverna 

medicineras för att orka koncentrera sig under skoldagen. Vidare menar pedagogerna att det 

är en självklarhet att graden koncentrationssvårigheter varierar från elev till elev och från 

diagnos till diagnos. Lättare koncentrationssvårigheter kan bero på att man är trött, hungrig, 

om eleven tycker att någonting är för svårt. En annan sak som kan störa koncentrationen är 

om det är för mycket på väggarna, då dras koncentrationen till väggarna. För att hjälpa 

eleverna i klassrummet med de ”lättare” koncentrationssvårigheterna kan man äta frukost 

tillsammans vid skoldagens start, tänka på om det inte är för mycket på väggarna, tänka på 

elevens placering i klassrummet och använda avskärmare. Oberoende om elever har lättare 

eller svårare koncentrationssvårigheter är det viktigt att ha struktur på lektionerna eftersom 

pedagoger arbetar mot mål och dessa måste uppnås. 

”Får du en diagnos så har du i regel rätt så stora koncentrationssvårigheter. Men även de 

skiljer jätte mycket, det skiljer jätte mycket på olika Asberger barn och jätte mycket på olika 

ADHD också.” 

Kadesjö poängterar att det finns olika sorters koncentrationssvårigheter två av dessa är 

primära koncentrationssvårigheter och sekundära koncentrationssvårigheter. Detta innebär 

att primära innefattar diagnoser medan sekundära handlar om en koncentrationssvårighet 
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endast är tillfällig, tills hjälpen har fåtts. I det verkliga livet kan eleven växa ifrån problem 

eller utveckla nya svårigheter under sin uppväxt (Ogden 2003). 

 

Hur uppstår dessa koncentrationssvårigheter? 

Bakgrunden till koncentrationssvårigheter varierar, de största faktorerna som påverkar är 

arvet, miljön, diagnoser och sociala svårigheter. Många barn som har upplevt trauma har med 

sig mycket i ”bagaget” och lägger sin fokus på annat än på skolarbetet.  Sociala svårigheter 

kan innebära trassliga hemförhållanden, eleverna kan vara stressade och kroppen ha svårt att 

slappna av på grund av svårigheter hemma som de bär med sig till skolan, att eleverna inte 

sover på nätterna, detta hör till vissa diagnoser som till exempel ADHD. Miljön har en stor 

betydelse för koncentrationen i ett klassrum, det finns mycket runt omkring som stjäl 

uppmärksamheten från det som ska göras, som tillexempel ljud. Elever kan ärva sina 

koncentrationssvårigheter och födas med någon störning i hjärnan. Koncentrationssvårigheter 

kan förvärras genom att miljön runtom är ostrukturerad eller att elevgruppen är för stor och 

orolig. Pedagogerna poängterar att det i många fall inte endast är en faktor som påverkar 

koncentrationen utan oftast en kombination av flera faktorer. 

”Det kan ju vara massor, det kan var jätte trassliga hemförhållanden, det kan vara att man 

sover dåligt, många av de här barnen har också…, de har svårt att sova det hör till liksom 

diagnosen.” 

Ogden (2003) poängterar att elever som har koncentrationssvårigheter agerar olika beroende 

på arv, miljö och situation, vissa elever kan vara lugna medan andra kan skrika och springa 

runt i klassrummet. 

Attityden gentemot elever med koncentrationssvårigheter varierar beroende på situation och 

hur dessa koncentrationssvårigheter yttrar sig. Är det en elev som skriker, hoppa runt och stör 

de andra eleverna märker man tydligt irritation från de andra eleverna. Är det elever som har 

diagnoser av något slag hamnar de rätt ofta i konflikter med andra elever på grund av att de 

inte har någon impulskontroll, de säger dumma saker till varandra och hamnar i slagsmål, 

detta kan skapa rädsla och en viss osäkerhet kring dessa elever. Allt beror på hur eleven är 

själv och hur den framstår. Har elever med koncentrationssvårigheter ett bra självförtroende 

så skapar andra elever i flesta fall en positiv attityd gentemot eleven. Alla elever är olika och 
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man märker att toleransen är hög bland eleverna, de accepterar varandras olikheter och de tar 

diagnosen som förklaring till varför de elever med koncentrationssvårigheter är som de är. 

Har man ett öppet klimat på skolan där man pratar om diagnoser med elever upplevs det inte 

som något negativt, för att de skapar sig en förståelse kring ämnet. 

Attityden andra elever har gentemot elever med koncentrationssvårigheter varierar men i de 

flesta fallen enligt Ogden (2003) är den negativ då dessa elever inte kan bemästra 

vänskapskoden. Ogden skriver vidare att jämnåriga håller sig undan från dessa elever 

eftersom de inte är trevliga eller snälla utan försöker styra och ställa allt i leken. Kadesjö 

(2001) förstärker det Ogden (2003) skriver att de har svårt att skapa bra kompisrelationer 

eftersom samspelet är en svårighet. 

Pedagogerna är oeniga men i de flesta fallen bemöter pedagogerna elever olika beroende på 

vad för slags koncentrationssvårigheter de har och hur dessa har uppkommit. Har en elev 

koncentrationssvårigheter så skapar detta att man har mera överseende med detta än ifall en 

elev bär sig dumt åt utan anledning. Pedagogerna säger även att om en elev har en diagnos så 

tar man mera hänsyn och har mera förståelse för detta än ifall än en elev inte har det, då 

förväntas eleven bete sig som alla andra. Samtidigt skapat detta en klyfta eftersom varje elev 

har mål att uppnå och då krävs det att man inte särskiljer elever med 

koncentrationssvårigheter. För att vara en ”proffsig” pedagog gäller det att man inte bedömer 

elever olika på grund av deras koncentrationssvårigheter för att man väljer att stämpla 

eleverna och det blir antingen lättare eller svårare att se framstegen hos eleven. Miljön elever 

bor i och skolsituationen eleven befinner sig i kan påverka sättet att se på eleven med 

koncentrationssvårigheter. Enligt pedagogerna så tar de hänsyn till elevernas bakgrund, 

psykosociala problem och socioekonomisk bakgrund. Pedagogerna är eniga om att har en elev 

uttalade koncentrationssvårigheter genom en diagnos då vet man orsaken och tar hänsyn till 

den. 

Pedagogens sätt att möta eleven har en stor betydelse för lärandet enligt Persson (2005).  

Elevers uppväxtmiljö och den miljön eleven lever i kan påverka om man får 

koncentrationssvårigheter. Om en elev har svårigheter i hemmet, att föräldrarna bråkar, 

alkoholmissbruk, drogmissbruk, övergrepp eller om misshandel finns i elevens hem, kan detta 

leda till koncentrationssvårigheter då eleven lägger hela sin fokus på det som händer utanför 

skolans värld och inte har energi till att fokusera på skoluppgifterna (Kadesjö 2001).  
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Hur arbetar man med koncentrationssvårigheter i skolan? 

Samarbetet mellan skolan och hemmet kan variera från fall till fall. Det som påverkar denna 

relation är föräldrarnas medvetenhet och hantering av elevens svårighet.  Både pedagoger, 

föräldrar och elever måste vara öppna mot varandra, hjälps åt och acceptera att eleven är 

annorlunda.  Vid det flesta fallen fungerar denna kontakt bra där extra träffar, kontakt bok, 

regelbundna telefonsamtal eller belöningssystem används. 

Relationen mellan skolan och hemmet är viktigt eftersom det är svårt att föra arbetet framåt 

utan varandras stöd. Genom ett bra samarbete ökar möjligheterna för ett bättre resultat. Det är 

viktigt att pedagogerna precis som föräldrarna respekterar varandras kunskaper kring eleven 

och hjälps åt. Oftast vänder sig pedagogerna för lite till föräldrarna eftersom de vill bevara 

relationen god men risken är då att pedagogerna inte får en helhetsbild och de rätta åtgärderna 

sätts inte in i rätt tid.   Eftersom eleverna tillbringar mestadels tiden i skolan och det finns 

andra krav i skolan än i hemmet är det vanligt att klassläraren reagerar först och upptäcker 

koncentrationssvårigheter. Enligt pedagogerna kan föräldrarna med upptäcka och kontakta 

skolan. Pedagogerna menar att man som lärare måste se till individ och hur den brukar vara. 

Är det någon som visar drag ena dagen men inte den andra då är det bättre att avvakta och 

prata med eleven istället för att dra olika slutsatser. Elever med koncentrationssvårigheter 

visar sina problem med detsamma och som pedagoger testar man olika strategier som kan 

underlätta och förbättra situationen i klassrummet. Oftast vet eleven själv vad den själv mår 

bra av och därför är det viktigt att fråga. Känner klassläraren att hon som pedagog inte räcker 

till eller behöver hjälp vänder hon sig till specialpedagogen. Specialpedagogen brukar 

genomföra olika tester och komma på olika strategier och verktyg för att underlätta för eleven. 

Funkar inte detta heller går pedagogerna vidare till elevhälsan.  

Föräldrakontakten är viktig där pedagogerna brukar prata med föräldrarna och beskriver hur 

det är i skolan. Innan de träffar föräldrarna brukar de prata ihop sig med arbetslaget kring 

eleven och de olika momenten i skolan. Men sen är det svårt eftersom vissa elever är olika 

och trivs inte lika bara på skolan som fritids för där har de mer utrymme och kan röra sig fritt. 

Då märks inte problemen lika mycket som när de ska sitta stil på en stol och skriva. När man 

talar med föräldrarna brukar de känna igen det hemifrån och man får göra upp lite planer med 

dem och eleven.  Föräldrarna är oftast bra eftersom det inte är det att eleven inte vill sköta sig 
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utan de förmår inte. Pedagogerna ser problemet hos eleven och vad hon kan hjälpa till med. 

De anser att det finns mycket att göra för eleven, funkar det inte så får man testa något annat.  

Kadesjö (2001) skriver att skolans ansvar gentemot elever med koncentrationssvårigheter är 

att skolan ska skapa situationer där eleverna kan utvecklas utifrån sina egna erfarenheter och 

förutsättningar. 

Första steget börjar efter att pedagogen har uppmärksammat att en elev har 

koncentrationssvårigheter. Hon anmäler det till rektorn som sedan ser till att en kartläggning 

genomförs, behövs ett åtgärdsprogram upprättas det tillsammans med eleven och föräldrarna. 

Specialpedagogen är en väldig resurs i dessa lägen och hon sitter ofta ner med pedagogerna 

och försöker handleda dem i olika strukturella delar som underlättar för eleven, det kan handla 

om placering i klassrummet, sortera upp dagen på ett tydligt sätt, ta fram instruktionslappar 

som kan hjälpa eleven. Hon kan göra klassrumsobservationer och kolla i vilka situationer 

eleven visar koncentrationssvårigheter. Skolpsykolog hjälper till om pedagogerna anser att det 

skulle behövas. 

Ogden påpekar att arbetet med elever med koncentrationssvårigheter eller andra problem 

ställer höga krav på samarbetet mellan olika yrkesgrupper och samhällsinsatser. Elever i dessa 

svårigheter visar sitt problem i olika sammanhang, både hemma, skola och på sin fritid, därför 

krävs det större insatser än bara kring skolsituationen. Eleven ska inte ses som problemet 

eftersom det kan finnas många bakomliggande faktorer, allt från miljön de är uppvuxna i till 

arv och gener (2003). 

Elever blir bemötta utifrån den individ de är inte utifrån vilken slags svårighet det har. Två 

elever med samma problematik kan oftast inte bemötas på samma sätt då de har olika 

historier, olika personligheter, olika förutsättningar osv. På så sätt blir varje bemötande unikt. 

Det ska inte vara en skillnad på om en elev har en koncentrationsproblematik utifrån arv eller 

miljö. Specialläraren upplever inte att det är någon skillnad i verkligheten. Pedagogerna har 

inget särskilt uttalat för koncentrationssvårigheter det är mera att man ser över gruppen man 

har och arbetar med hela gruppen på olika sätt. På detta sätt följer de upp arbetet med gruppen 

och eleven. De utgår inte från koncentrationssvårigheten utan ser över helheten kring arv och 

miljön som påverkar.  

Varje skola bör vara medveten om olika svårigheter samt ha klara insatser kring varje 

svårighet, detta för att förebygga djupare svårigheter och problem, samt bidra till en god 
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uppväxtmiljö och lärandemiljö. Det är viktigt att lärare vet hur de ska hantera elever med 

koncentrationssvårigheter, samt veta vilka krav och förväntningar som är rimliga för denna 

elev. Pedagoger ska vara tillmötesgående och vilja hjälpa eleven (Ogden 2003). 

En bra miljö för en elev med koncentrationssvårigheter är att försöka ta bort störmoment som 

eleven drar oönskad uppmärksamhet till. Placeringen av möbler kan vara en åtgärd, om eleven 

är en person som vill ha koll på vad alla andra gör. För att elever med 

koncentrationssvårigheter ska fungera i klassen tillsammans med klasskamrater och 

pedagoger är det viktigt att ha struktur på dagen. I många fall brukar det fungera med en lugn 

miljö. Det är bra att ha bestämda platser och inte för mycket saker på väggarna som kan dra 

till sig uppmärksamheten från eleven. Även när man har friare aktiviteter är det viktigt att ha 

struktur och berätta innan man startar med uppgifter vad man har för förväntningar på eleven. 

Viktigt är att uppmuntra eleven vid bra beteende, det är viktigt att eleven får utvecklas och 

lyckas! Pedagogerna anser att det är viktigt med struktur, tydlighet och regler för dessa barn. 

De anser även att en undervisning liknande katederundervingen för passar best för elever med 

koncentrationssvårigheter.  

”Det kan ju var en sådan sak kan jag tänka ibland som att alla elever sitt med sitt pennfack 

uppe, och liksom sitter och gör ljud med pennan. Det är sådana grejer också det är inte bara 

sådant som sitter på väggarna som man tänker på först på. Det vi saknar här är lite grupprum, 

möjligheten att sitta där i lugn och ro, att alla skulle få göra det då, vissa kan få det lite mer.” 

Det viktigaste hos en elev med koncentrationssvårigheter är att finna lusten till att lära och 

öka motivationen. Kadesjö (2001) framhåller att då elever i många fall upplevs som 

okoncentrerade är de i själva verket mer än koncentrerade fast inte på det som pedagogen vill, 

”/…/ barnet kan vara mycket koncentrerat på andra aspekter av situationen, på de andra 

barnen, på andra ljud, på att inte misslyckas osv”(Kadesjö 2001:18). Om eleven tappar sitt 

fokus på det som ska läras blir det lätt att det tappar hela sammanhanget och detta leder till att 

de inte lär sig något. Motivationen är det som håller elever till en uppgift. De med 

koncentrationssvårigheter styrs inte av planering och strävan över att bli färdig med en 

uppgift, de styrs snarare av motivationen de har för stunden (Kadesjö 2001).  

Enligt pedagogerna är det klassläraren som har hela ansvaret för elevens kunskapsutveckling 

men det sker nästan alltid ett samarbete mellan klassläraren och specialpedagog/speciallärare. 

Pedagogerna poängterar och säger att ansvaret ligger på klassläraren men också att alla 
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pedagoger på skolan har alltid ansvaret till att hjälpa alla elever.  Klassläraren följer även upp 

kunskapsutvecklingen och är insatt i all pedagogisk planering vilket inte förväntas av en 

specialpedagog och speciallärare. Enligt pedagogerna har föräldrarna ett ansvar också.  

Ute på skolorna finns problemet kring ansvarstagande då man inte riktigt vet vem som har 

ansvaret för att hjälpa eleven. De bollas alltid fram och tillbaka mellan skolan, skolhälsovård, 

elevvård, socialtjänst och barnpsykiatrin (Ogden 2003).  

Från rektorns perspektiv som vuxen anser hon att de andra eleverna har förståelse för elever 

med koncentrationssvårigheter och de andra eleverna har många gånger ökad förståelse och 

tolerans. Specialläraren anser att det beror på förhållningssättet man har och i vilken 

elevgrupp eleven befinner sig i. Det krävs att pedagogen har ett bra förhållningssätt och ett 

bra arbetssätt för att detta ska främja de elever som är i svårigheter.  

 

Det är viktigt att tänka eleven i centrum! Att möta eleven där den är och utifrån deras 

förutsättningar och behov. Om man har en-till-en undervisning är det en fördel då man kan 

skräddarsy undervisningen efter elevens intressen, så att man kan fånga deras 

uppmärksamhet. Specialläraren använder sig av material där det visas tydliga instruktioner på 

uppgiften, mål och vilka krav som ställs på eleven, detta skapar en delaktighet hos de eleverna 

med koncentrationssvårigheter. Det är väldigt viktigt att inte ställa för höga krav eller för låga 

krav för att eleven ska kunna utföra uppgifterna. Det gäller att vara lyhörd, att försöka skapa 

en bra relation med eleven och att utgå från elevernas starka sidor och intressen. De måste 

känna att de kan och att de får bekräftelse för bra arbete. Att elever med 

koncentrationssvårigheter får använda flera av sina sinnen är något som specialläraren har fått 

en positiv inställning till, särskilt för elever som är underaktiva. Man måste hela tiden tänka 

framåt och inte fastna i det som inte fungerar. Pedagogerna tycker att det är viktigt att tänka 

på vad man säger för man vill ha en relation där eleven har förtroende för än. De ska veta och 

känna att de kan komma till mig. Goda relationer anser pedagogerna är det viktigaste, eleven 

ska känna att du vill hjälpa och bryr dig om min kunskap och upplevelse i skolan. Goda 

relationer förhindrar konflikter och minska utbrott från elevens sida.  

Specialundervisningen ute på skolan kan kopplas först och främst till de eleverna med 

koncentrationssvårigheter. Däremot är det inget som säger att specialundervisningen är bättre 

eller sämre än den vanliga undervisningen i klassen. Enligt författarna råder det tvivel om den 

individuella anpassade undervisningen och om denna verkligen är så effektiv som man tror. 
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Enligt norska studier har specialundervisningen troligtvis en begränsad effekt kring elevens 

svårigheter, men vad som anses vara rätt åtgärd för en elev behöver inte vara desamma för en 

annan (Nordahl med flera 2007). 

Pedagogerna strävar efter att arbeta för en skola för alla genom att försöka hinna med alla 

men de poängterar att vissa ändå försvinner på något vis. Pedagogerna anser att elever med 

koncentrationssvårigheter inte är ”vanliga” elever. De kräver att en pedagog hela tiden är vid 

dem och de tar plats från de övriga eleverna i klassen. Elever med koncentrationssvårigheter 

är inte trygga i sig själva och sitt arbete utan behöver hela tiden bli sedda och bekräftade. 

Pedagogerna menar att de arbetar för en skola för alla genom att se elevers styrkor och 

ändvänder sig av dem, att motivera och göra undervisningen roligare, att arbeta mera 

individuellt samt se de som en individ och höja självkänslan. För att detta ska kunna 

genomföras krävs det en god kommunikation bland de inblandade pedagogerna, elev och 

föräldrar.  
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Diskussion 

Ogden (2003) framhåller att elever med koncentrationssvårigheter kommer till uttryck på 

olika sätt eftersom alla individer är olika. Vissa elever är stökiga medan andra är lugna. Vi har 

upptäckt på våra VFU-platser att elever med koncentrationssvårigheter är i många fall de 

elever som tar mycket tid och uppmärksamhet från läraren, de andra eleverna och från 

lektionen. Likaså bekräftar Kadesjö (2001) detta beteende. Elever med 

koncentrationssvårigheter kan ha problem med att behärska sina impulser, detta kan skapa 

oros moment i klassrummet likaså utanför klassrummet.  

Ogden (2003) skriver att elever med koncentrationssvårigheter kan ha problem med att skapa 

kamratrelationer eftersom de upplevs som bråkiga, störiga och allmänt svåra att ha att göra 

med. Pedagogerna förstärker detta genom att skriva att dessa elever inte tar hänsyn till övriga 

i klassen utan förvänta sig alltid att allt ska ske på deras villkor. Kamratrelationen blir 

påverkad av deras sätt att reagera först och tänka efter sedan. Utifrån våra egna erfarenheter 

har vi sett att elever med koncentrationssvårigheter gärna tar på sig en negativ roll i klassen, 

och utmärker sig från gruppen. De är impulsiva och humöret förändras drastiskt under dagens 

gång. De andra eleverna i klassrummet tar förgivet att eleven med koncentrationssvårigheter 

är den personen som ställer till med problem. Eftersom de är impulsiva och de andra eleverna 

inte vet hur personen med koncentrationssvårigheter ska reagera i olika situationer, därför 

väljer andra elever att hålla sig undan. Kadesjö (2001) framhäver att elever med 

koncentrationssvårigheter inte behärskar vänskapskoden eftersom de inte kan bemästra ge-

och-ta principen. De övriga eleverna håller sig undan dessa elever eftersom de upplevs som 

otrevliga, inte snälla och dominanta, de stör ofta undervisningen och de är oftast överaktiva. 

Elever med koncentrationssvårigheter drar i många fall till sig negativ uppmärksamhet så 

länge de får stå i centrum i gruppen (2001).  

Enligt pedagogerna har elever med koncentrationssvårigheter svårt att koncentrerar sig och 

vara fokuserade på sin uppgift, de tappar lätt fokus och blir distraherade av omgivningen. Det 

tar lång tid för dessa elever att komma igång och för att avsluta en uppgift. Kadesjö (2001) 

kallar dessa elever för ”dagdrömmare” eftersom de är långsamma och har svårt att komma 

igång med sina uppgifter. De har ofta svårt att förstå innehållet, har dåligt minne och reagerar 

negativt på nya krav som ställs på dem. Kadesjö (2001) skriver vidare att dessa elever har 

svårt att rikta uppmärksamheten på en uppgift, de blir mera stimulerade av omgivningen och 

har svårt att hålla fast vid en uppgift tills den är avslutad. Svårigheten ligger i att följa 
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instruktioner och bestämma direktiv. Elevens fokusering går åt världen utanför skolan, vilket 

leder till att energin och koncentrationen tar slut för skolarbeten. Det vi har sett utifrån våra 

erfarenheter är att skolor använder något som kallas för ”kravlöst”, vilket innebär att man inte 

ställer några krav alls utan det som eleven gör och hinner under lektionen är man nöjd med. 

Detta tycker vi är fel eftersom eleven går i en skola med mål och krav. Vad är det då som 

motiverar eleven om inte han/hon själv vet vad de ska uppnå för mål? Det blir mera 

”lekstuga” än en skola.  

Kadesjö (2001) skriver om hur viktig motivationen och lusten till att lära är för elever med 

koncentrationssvårigheter, motivationen är det som ser till att uppgifter genomförs. Elever 

med koncentrationssvårigheter följer inte planering och strävar inte att bli färdiga med en 

uppgift, det är motivationen som driver dem framåt.   

Utifrån Ogdens (2003) studier är man överens om att elever med någon form av 

koncentrationssvårigheter stör undervisningen och hamnar efter i sin utveckling. Pedagogerna 

förstärker detta och trycker på att koncentrationssvårigheter påverkar elevens utveckling och 

kan leda vidare till inlärningssvårigheter. Vi har märkt att ifall man i yngre åldrar inte 

bemästrar svårigheten kommer olika inlärningssvårigheter att utvecklas med åldern. I de 

tidigare stadierna klarar sig oftast elever med koncentrationssvårigheter bra, men med 

stigande ålder tappar de mycket kring sin skolutveckling. Därför måste vi som blivande 

pedagoger vara uppmärksamma på de krav, mål och uppgifter som vi ger till våra elever.  

Ogden (2003) menar att koncentrationssvårigheter kan ses och upptäckas på olika sätt 

beroende på miljö och situation. Pedagogerna skriver att de bakomliggande faktorerna till 

koncentrationssvårigheter varierar men de som har störst betydelse är arvet och miljön. Detta 

förstärker även Ogden (2003) då han menar att koncentrationssvårigheter skapas och formas i 

olika system och i sin omgivning. Sociala system som familj, skola och andra kulturella 

verksamheter tillsammans med elevens biologiska förutsättningar och erfarenheter formar 

elevens riskzoner.  

De flesta koncentrationssvårigheter är ärftliga där eleven föds med en störning i hjärnan enligt 

pedagogerna.  Kadesjö (2001) skriver att koncentrationssvårigheter kan föras vidare i flera 

generationer. Några orsaker till att man kan få ADHD är att man föds med någon form av 

hjärnskada. Orsaken till denna skada kan vara att man har fått för lite näring under 
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graviditeten, för lite luft, någon form av graviditetsförgiftning eller någon slags infektion. 

Risken ökar även för förtidigt födda barn.  

Utöver de ärftliga faktorerna har elevens miljö stor betydelse. Pedagogerna menar att elever 

som är stressade hemifrån har svårt att koppla av och de bär med sig stressen till skolan. 

Kadesjö (2001) stärker detta genom att skriva att elever som upplever något starkt blir 

stressade och detta påverkar koncentrationen i skolan. Kadesjö (2001) skriver vidare om 

uppväxtens betydelse, då han menar att de elever som har det rörigt och ostrukturerat i 

vardagen inte lärt sig hur man uppför sig i olika sociala och stökiga skolsituationer. Vi har sett 

att det krävs ett strukturerat arbetssätt på skolor för att det ska fungera för elever med 

koncentrationssvårigheter. Saknas struktur blir dessa elever oroliga och uppför sig 

annorlunda. De tappar lätt fokus och koncentrerar sig på annat som pågår runtomkring.  

Pedagogerna framhåller att det är viktigt att ha eleven i centrum. Eleverna ska mötas utifrån 

deras förutsättningar och behov. För elever med koncentrationssvårigheter rekommenderar de 

en-till-en undervisning, där fördelen är en anpassad undervisning efter elevens intressen, 

vilket leder till att man fångar deras uppmärksamhet.  

Undervisningsmaterial bör ha tydliga instruktioner där eleven vet vilka mål och krav den 

arbetar mot, då får eleven en helhetsbild av sin framgång och utveckling. Pedagogerna 

framhäver ytterligare att det är viktigt att bemöta eleven utifrån dennes svårigheter. Eftersom 

elever har olika historier, personligheter och förutsättningar kan inte två elever med likadana 

svårigheter bemötas på samma sätt. Detta förstärker Ogden (2003) genom att trycka på att 

läraren måste veta hur han/hon ska bemöta elever med olika koncentrationssvårigheter. Detta 

är viktigt för att ställa rimliga krav och förväntningar på eleven. Vi har sett utifrån 

erfarenheter att det är viktigt att bemöta elever där de befinner sig i sin utveckling för att få 

dem att utvecklas ytterligare och göra sina uppgifter. För höga krav som ställs upplevs 

ouppnåeliga och motivationen finns då inte kvar till att fortsätta. Uppgifter som inte ställer 

krav är omotiverade till att påbörja eftersom de känns för lätta.  

Pedagogen ska vara tillmötesgående och uppriktigt vilja hjälpa eleven. Kadesjö (2001) anser 

att det är skolans ansvar att skapa situationer där eleven utvecklas utifrån sina egna 

erfarenheter och förutsättningar. Pedagogerna poängterar vikten av att inte ställa för höga krav 

eller för låga krav för att eleven ska kunna utföra sin uppgift. Läraren måste vara lyhörd, 

skapa bra relationer, utgå från starka sidor och intressen. Pedagogerna betonar värdet av att 
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elever ska få känna framgång och bekräftelse för sitt arbete. Vi har sett på skolor att lärare är 

snabba på att skapa fördomar och olika uppfattningar kring elever, vilket hindrar till en bra 

undervisning. Vi ska försöka stäva efter att behandla alla elever lika oavsett svårigheter, det 

vill säga en inkluderad undervisning! 

 

Fortsatt forskningsfråga 

Under arbetets gång har det väckts nya frågor som kan vara intressanta vid senare tillfälle att 

undersöka. Då eleverna är och uppför sig olika i både skolan och hemmet är det viktigt att ha 

en bra och givande föräldrakontakt. Vi skulle vilja undersöka vidare hur detta samarbete ser ut 

och fungerar. För föräldrar är ens barn ett känsligt ämne, och vi skulle vilja veta mer hur vi 

som pedagoger bemöter föräldrar på ett bra sätt som är givande för fortsatt kontakt och en bra 

relation.  
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Bilagor  

Intervjufrågor 

Information 

- Hur gammal är du? 

- Vilken verksamhet arbetar du i? 

- Vad har du för utbildning? 

- Hur länge har du arbetat som pedagog/rektor? 

Hur definieras koncentrationssvårigheter  

- Hur definierar du koncentrationssvårigheter?  

- Hur anser du att dessa kommer till uttryck? 

- Finns det lättare eller svårare koncentrationssvårigheter enligt dig? 

Hur uppstår koncentrationssvårigheter 

- Vad krävs det för att du ska reagera? 

- Hur går du vidare ifall en elev visar drag av koncentrationssvårigheter? 

- Vilka/vem tar du hjälp av om koncentrationssvårigheter uppmärksammas? 

- Hur arbetar man på skolan med elever som har koncentrationssvårigheter? 

- Hur arbetar läraren med den elev som har koncentrationssvårigheter i klassrummet? 

- Vilka/vem tar ansvar för elevens kunskapsutveckling? 

- Vem följer upp kunskapsutvecklingen och arbetet med eleven? 

- Vad anser du är ditt ansvar?  

- Hur tycker du att en bra klassrumsmiljö är för elever med koncentrationssvårigheter?  

- Vad ska man tänka på i klassrummet när elever med koncentrationssvårigheter är 

närvarande (miljö, personkontakt, upplägget av undervisningen, atmosfären)?  

- Vad har de övriga eleverna för attityd gentemot elever med koncentrationssvårigheter? 

- Hur arbetar du för att bemöta alla elever? 

Hur arbetar man med koncentrationssvårigheter i skolan? 

- Varför tror du att koncentrationssvårigheter uppstår? 

- Vad har de övriga eleverna för attityd gentemot elever med koncentrationssvårigheter? 
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- Blir elever bemötta olika beroende på vad för slags koncentrationssvårigheter de har 

och hur dessa har uppkommit (arv, miljö, sociala problem m.m.)? På vilket sätt? 

Varför/Varför inte? 

 

  

 

 

 


