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Sammanfattning 

Syftet är att undersöka hur lärare arbetar för att skapa en fungerande klassrumsmiljö för 
elever med koncentrationssvårigheter som går i normalstor klass, samt att undersöka hur 
skolor organiserar stödet för dessa elever. Dessutom vill vi undersöka vad lärare anser 
om inkluderande undervisning av elever med koncentrationssvårigheter i normalstor 
klass. Syftet är även att undersöka hur lärare värderar sina förmågor att 
kunskapsmässigt kunna stimulera dessa elever. 
Undersökningen är baserad på en enkätstudie som har genomförts i två kommuner inom 
Stockholms län. Av de 100 enkäter som skickades ut till lärare fick vi 63 respondenter. 
Lärarna som deltog i enkätstudien besitter kunskaper om hur de bör undervisa elever 
med koncentrationssvårigheter, men de ser helst att dessa elever går i liten grupp. Detta 
kan vi koppla till det stöd och resurser som finns att tillgå på skolorna. Det fanns dock 
lärare som var nöjda med stödet men ändå inte ansåg att dessa elever bör undervisas i 
normalstorklass.   

Nyckelord 

Koncentration, koncentrationssvårigheter, arbetsminne, ADHD, inkludering, funktionell 
utvärdering 

Abstract 

The objective is to examine how teachers work to create a functioning class room 
environment for students with attention deficit disorders in a normal sized class, as well 
as to investigate how the schools organise the support for those students. We also want 
to look into how teachers feel about including students with attention deficit disorders 
when teaching a normal sized class, and how the teachers rate their knowledge and 
abilities to stimulate students with attention deficit disorders. 
The study is based on a survey that has been given in two communities south of 
Stockholm. Of the 100 surveys that were sent out to teachers, 63 were answered. The 
teachers that partook in the survey feel they have the know-how to teach students with 
attention deficit disorders, but prefer to have these students in a smaller group. We can 



 
see a clear connection between this and the support and resources available at the 
schools. There were however teachers that were happy with the support but still felt that 
these students should not be taught in a normal sized class.        
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assessment  



  
Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla de lärare i våra partnerområden som delat med sig av 
kunskap och erfarenheter och tagit sig tid att besvara enkätstudien som uppsatsen 
grundar sig på. Även rektorer och handledare ute på skolorna förtjänar ett tack, för all 
hjälp med distribution och påminnelser till lärarna.   

Ett stort tack vill vi även rikta till vår handledare, Karin Dahlin, som väglett oss och 
kommit med glada tillrop när det känts tungt. Dina synpunkter har varit ovärderliga.   

Vår ”språkpolis” Gabriela förtjänar också ett stort tack då hon hjälpt oss att läsa delar av 
arbetet och komma med synpunkter på ordval och grammatik.  

Stockholm 2007 Ann-Marie Pettersson & Helen Salling   
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1. Inledning 

I varje klass finns det åtminstone en elev som har svårt att koncentrera sig och fokusera 
på uppgifter (Gillberg, 2005). Bakomliggande faktorer till koncentrationssvårigheter 
varierar. Det kan vara allt från neurologiska faktorer till svåra hemförhållanden som gör 
att barnet har svårt att koncentrera sig på skolarbetet. På våra VFU-platser har vi 
uppmärksammat hur barn med koncentrationssvårigheter kan vara en bidragande faktor 
till oroligt klassrumsklimat. Vi har hört pedagoger uttrycka frustration och rådlöshet 
inför hur de bör arbeta med dessa barn. En vanlig känsla som pedagogerna uttryckte var 
att de kände en viss uppgivenhet över att inte räcka till.   

Under vår utbildning har vi återkommit till frågan om hur vi som pedagoger kan stödja 
elever med svårigheter. Hur gör man för att skapa ett trivsamt klassrumsklimat? Hur 
kan man arbeta för att skapa ultimata förutsättningar för att alla elever ska kunna 
utvecklas och må bra? I varje klass vi har praktiserat i, har det funnits elever som varit 
mer aktiva än sina klasskamrater och som verkar ha svårt att sitta still och koncentrera 
sig på uppgifterna. Då dessa barns svårigheter inte verkar minska utan snarare öka med 
åren så har ett ökande intresse för just barn med koncentrationssvårigheter växt fram 
hos oss. Enligt Lars Berglund (2000) visar flera svenska studier att 
koncentrationssvårigheter är det dominerande problemet i skolan och som förorsakar 
psykisk ohälsa och svårigheter hos elever.  

Begreppet ”En skola för alla” är mycket aktuellt i och med nuvarande läroplanen. Rabe 
och Hill (2001) menar att då det förr i tiden var möjligt att undervisa elever med 
”särskilda svårigheter” i en liten grupp, så kan begreppet ”en skola för alla” ses som en 
strävan mot en mer inkluderande skola, där alla barn skall få plats. Därför är det av stor 
vikt att som pedagog kunna möta barn med olika svårigheter. Undervisningen skall, 
enligt Lpo 94 (Skolverket, 1994), anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Forskningen inom området koncentrationssvårigheter tar upp förslag på hur man kan 
arbeta för att underlätta för barn med koncentrationssvårigheter. Till exempel tar 
Barkley (1998) upp att man kan hjälpa barn med koncentrationssvårigheter genom att 
förbereda dem på vad som kommer att ske och genom att bryta ner uppgifter i mindre 
delar. De koncentrationssvårigheter som grundar sig på neurologiska orsaker går inte att 
bota (Barkley, 1998), men det går att minska de hinder som kan uppstå i skolans värld. 
Lärare måste kunna ge elever med koncentrationssvårigheter verktyg för att klara av 
det. Mötande av elever med koncentrationssvårigheter kräver stor kompetens hos lärare. 
Lärare som inte förmår att hantera elevers problem äventyrar sin egen psykiska hälsa 
och elevers studieresultat (Berglund, 2000). Detta har gjort oss intresserade av dessa, 
ibland små, knep som finns och efter avslutad lärarutbildning vill vi ha redskap för att 
på bästa möjliga sätt kunna bemöta elever med olika former av 
koncentrationssvårigheter.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur lärare arbetar för att skapa en fungerande klassrumsmiljö för 
elever med koncentrationssvårigheter som går i normalstor klass. Syftet är också att 
undersöka hur skolor organiserar stödet för elever med koncentrationssvårigheter. 
Dessutom vill vi undersöka vad lärare anser om inkluderande undervisning av elever 
med koncentrationssvårigheter i normalstor klass. Syftet är även att undersöka hur lärare 
värderar sina förmågor att kunskapsmässigt kunna stimulera elever med 
koncentrationssvårigheter   

Våra frågeställningar är:   

1. Hur arbetar lärare för att skapa en fungerande klassrumsmiljö för elever med 
koncentrationssvårigheter som går i normalstor klass? 

2. Hur organiserar skolorna stödet för elever med koncentrationssvårigheter?  
3. Vad anser lärare om inkluderande undervisning av elever med 

koncentrationssvårigheter i normalstor klass? 
4. Hur värderar lärare sina förmågor att kunskapsmässigt kunna stimulera elever 

med koncentrationssvårigheter?                       
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2. Bakgrund 

Följande avsnitt är en litteraturgenomgång med avsikt att reda ut en del begrepp med 
relevans för att kunna besvara undersökningens syfte och frågeställningar. Vad innebär 
det exempelvis att kunna koncentrera sig, hur fungerar arbetsminnet och vad är ADHD? 
Anledningen till att diagnosen ADHD beskrivs i denna bakgrund, grundar sig på att 
problematiken med koncentrationssvårigheter ofta kopplas samman med diagnosen 
ADHD. 

2.1. Vad innebär begreppet koncentration? 
Begreppen koncentration och koncentrationsförmåga kopplas ofta till hur väl 
uppmärksamheten kan riktas mot ett yttre eller inre skeende. Berglund  
menar att ett sätt att beskriva koncentration på är;   

... förmågan att fokusera ett problem, formulera en plan för dess lösande samt att genomföra 

detta. (Berglund, 2000, s.20)  

Begreppet kan relateras till grad av impulsivitet, motorisk kontroll, temperament och 
energi (Berglund, 2000). Enligt Björn Kadesjö (2001) kräver koncentrationsförmågan 
att man kan rikta sin perception, sina tankar och sina känslor på en uppgift, utesluta 
ovidkommande stimuli samt komma igång med, bearbeta och avsluta en uppgift. 
Koncentrationsförmåga förutsätter en mental process där vi värderar och sorterar 
intryck. De intryck som är värdefulla får tränga in medan det som inte är relevant stängs 
ute. Vi behöver kunna koncentrera oss för att skapa mening och sammanhang och för att 
kunna orientera oss i tillvaron. Kadesjö (2001) menar att ett möte måste förekomma 
mellan den yttre verkligheten och barnets inre liv för att ett barn ska vara koncentrerat. 
Vilka intryck som ett barn låter tränga in respektive vilka intryck som det stänger ute 
bestäms av många faktorer varav de viktigaste är följande: 

 

tidigare erfarenheter, kunskap och intellektuella nivå 

 

vilka känslor som intrycken väcker 

 

motivationen till att vilja närma sig den konkreta uppgiften (Kadesjö, 2001)  

I Nationalencyklopedin beskrivs koncentration som ”inriktande och kvarhållande av 
uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet” 
(Lundberg, 2007). Vidare kopplas koncentration till skolan, där det kan handla om att 
eleven skall kunna koncentrera sig på vad läraren säger eller kunna läsa en hel text 
uppmärksamt och kunna koncentrera sig på innehållet.  

Uppmärksamhet kan beskrivas som en selektiv funktion inom varseblivning, där vissa 
aspekter i omgivningen fokuseras (Nationalencyklopedin, 2007). Aktiv uppmärksamhet 
kan enbart riktas mot en informationskälla i taget.  
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Barkley (enligt Windahl, 2007, s.5), nämner vissa mentala funktioner som är 
nödvändiga för att upprätthålla koncentrationen. De är: 

1.) Att minnas sina uppgifter och ha ett korrekt tidsbegrepp. 
2.) Att genom ett inre språk kunna planera, styra och värdera sitt beteende.  
3.) Kunna kontrollera sina känslor, tillstånd av upphetsning och motivation.  
4.) Kunna lösa problem kreativt med hjälp av sitt språk genom syntes och analys. 
5.) Ha motorisk kontroll över sitt beteende, kunna tänka och handla i riktig ordning, 

(kunna tänka innan man handlar), tygla sina impulser och istället överväga sina 
reaktioner. 

2.2. Koncentrationssvårigheter 
Berglund (2000) såväl som Kadesjö (2001) konstaterar att koncentrationssvårigheter är 
ett svårdefinierat begrepp men att det förmodligen är det vanligaste begreppet som 
lärare använder sig av för att beskriva elevers svårigheter idag. Problem att koncentrera 
sig kan variera från en tidpunkt till en annan, från en situation till en annan samt att det 
kan uppfattas på olika sätt beroende på betraktaren (Kadesjö, 2001).  

Duvner menar (enligt Berglund, 2000, s.20) att koncentrationssvårigheter innebär en 
oförmåga att fokusera på det väsentliga under tillräckligt lång tid utan att störas av 
irrelevant stimuli. Barnets intellektuella möjligheter att lösa en viss uppgift samt det 
stöd som omgivningen erbjuder i form av feedback och uppmuntran är faktorer som 
påverkar barnets förmåga att koncentrera sig. En tillfällig eller permanent störning av 
förmågan att hålla kvar uppmärksamheten, antingen på stimuli som kommer inifrån 
eller stimuli som kommer utifrån, kallas för uppmärksamhetsstörning (Lundberg, 2007). 
Begreppet uppmärksamhetsstörning innebär hög aktivitetsnivå, dristighet, impulsivitet, 
aggressivitet, antisocialt beteende, krav på omedelbar behovstillfredsställelse, 
känslomässig överreaktion, dominans och försvarsinställning konstaterar Waddell 
(enligt Berglund, 2000, s. 20). Svårigheter att uppfatta regler samt följa dessa har enligt 
Kadesjö (2001) ett nära samband med uppmärksamhetsstörning och impulsivitet. Flera 
procent av alla skolbarn har en kronisk störning av uppmärksamheten, som är 
neurofysiologiskt betingad (Lundberg, 2007). Undersökningar visar på att ca 5 procent 
av eleverna i skolår 9 är överaktiva samt har uppmärksamhetsbrister (Berglund, 2000).  

Kadesjö (2001) skiljer mellan tre olika sorters koncentrationssvårigheter, primära, 
sekundära och situationsbundna. Med primära koncentrationssvårigheter syftar Kadesjö 
till en biologiskt betingad brist i förmågan till koncentration. Barn med primära 
koncentrationssvårigheter har en medfödd eller tidigt förvärvad brist i hjärnans 
funktion. Många av de här barnen blir allt för aktiva medan andra blir passiva och 
drömmande. Typiska problem som barn med primära koncentrationssvårigheter har är 
uppmärksamhetsstörning, impulsivitet, svårigheter att uppfatta och följa instruktioner 
och regler samt att finna lämplig aktivitetsnivå (Kadesjö, 2001). Sekundära 
koncentrationssvårigheter är inte ärftliga utan en följd av eller reaktion på barnets miljö 
som exempelvis bristfälliga hemförhållanden. Dessa kan bli avlägsnade och då har inte 
barnet längre några svårigheter att koncentrera sig. Situationsbundna 
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koncentrationssvårigheter innebär, precis som det låter, att barnet har svårt att 
koncentrera sig i en situation men klarar det väl i en annan (Kadesjö, 2001).   

Olsson och Olsson (2007) menar att stora och varaktiga koncentrationssvårigheter hos 
barn kan påverka hela deras personlighetsutveckling. Barn vars uppmärksamhet flackar 
från det ena till det andra kan få svårt att förstå sammanhang och tolka olika situationer. 
De leder till att de inte kan förstå eller tolka skeenden och upplever sig som offer. De 
kan lätt hamna i konflikt med kamrater utan att förstå vad som gjort kamraten upprörd.  

Ingvar Lundberg (2007) konstaterar att man i skolan ofta finner 
koncentrationssvårigheter hos elever som har inlärningsproblem. Det är dock värt att 
fundera över vad som orsak och vad som är verkan. Det kan vara så att elevens 
inlärningsproblem gör att eleven får svårt att bibehålla koncentrationen. Då är 
koncentrationssvårigheterna en sekundär konsekvens av de specifika 
inlärningsproblemen.  

2.3. Motivation 
Kadesjö (2001) beskriver hur barn med koncentrationssvårigheter ofta får höra från 
lärare och föräldrar att de kan om dem bara anstränger sig. Eftersom dessa barn ofta kan 
koncentrera sig på det som intresserar dem, så skapas ett missförtroende och 
lärare/föräldrar kan tro att barnet bara försöker slippa göra en uppgift då det blir 
okoncentrerad just vid det tillfället. Många barn med koncentrationssvårigheter har 
automatiseringsproblem och då går det energi åt att tänka på varje steg i allt de gör. 
Efter några svåra uppgifter blir de trötta, gör fel och ger upp (Ericsson, 2003). Att tjata 
på barnet kan leda till att barnet blir ännu mer omotiverad till att försöka klara uppgiften 
(Kadesjö, 2001). Konsensusforskarna (Myrberg, 2003) påpekar vikten av att arbetet i 
skolan känns motiverande och meningsfullt för eleven. Motivation är en stor del i att 
lära barn läsa. Williams menar (enligt Taube, 2007) att motivation i samband med 
lärande handlar om både inre och yttre faktorer. Till de inre räknas attityden till det man 
ska lära sig, bilden man har av sig själv som en lärande individ och individens 
uppfattning om sin egen förmåga att uppnå sina uppställda mål. Till de yttre faktorerna 
hör bland annat förväntningar från föräldrar och kamraters reaktioner.  

De psykologiska korrelaten vid AD/HD innefattar dålig självkänsla, depression, hög frekvens av 

aggressivt, trotsigt och antisocialt beteende… (Teeter, 2004, s.75)  

Självbilden är inte medfödd, den är inlärd (Taube, 2007). Det är flera olika faktorer som 
spelar in på en individs självvärdering. Det handlar dels om en jämförelse mellan den 
man vill vara och den man upplever att man är. Hur andra människor värderar en spelar 
också en viktig roll. Hur vi värdesätter oss själv inom ett visst ämne är ett samband 
mellan två faktorer: aspirationer (hur långt vi siktar) och graden av framgång. När 
elever inte klarar av en uppgift, trots att de har ansträngt sig, så kan de välja att ”sänka 
graden av ambition”. Genom att sänka graden av ambition så blir nederlaget inte lika 
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stort, eftersom eleven inte har lagt ner lika mycket kraft på att försöka lyckas (Taube, 
2007).  

När barnen börjar skolan så är de olika förberedda. En del kommer förväntansfulla och 
trygga på sin förmåga. Andra är oroliga och osäkra på om de kommer att klara av de 
ökade förväntningar som de har kopplat samman med skolan. Oavsett vilken grupp 
barnen tillhör när de börjar skolan, så tappar en del barn sitt självförtroende och sin lust 
att lära efter en tid i skolan. De upptäcker att det är svårare än vad de förväntade sig 
(Taube, 2007).  

Många lärare vittnar om att allt fler barn har koncentrationsproblem. Oavsett skäl så är 

koncentrationssvårigheter en allvarlig nackdel när en elev skall ”knäcka koden”. Om en elev 

endast kan samla tankarna korta stunder i taget inverkar det störande på lärandet. (Taube, 

2007, s.86)  

Barn jämför sig med varandra och att se att man ligger efter även fast man anstränger 
sig, påverkar självbilden negativt och leder till barnen tappar motivationen. Motivation 
är, som tidigare nämnt, en viktig del i att lyckas i skolan. Taube (2007) menar att man 
inte endast kan ge barnen ämnesstöd och tro att det löser sig, man måste även öka deras 
tro på sig själva och få dem att lita på sin egen förmåga.  

2.4. Arbetsminnet 
Under barnets tidigare år utvecklas arbetsminnet och skapar underlag för utvecklingen 
av språket och tänkandet (Olsson & Olsson, 2007). Ett välutvecklat arbetsminne gör det 
möjligt att hålla tankekedjor och kognitiva sammanhang aktuella tillräckligt länge för 
att de ska kunna överföras till långtidsminnet. Hos barn med ADHD tar det längre tid 
för arbetsminnet att utvecklas (Olsson & Olsson, 2007).  

The term ”working memory” seems to have been invented by Miller, Galanter and Pribram, and 

was adopted by Baddeley and Hitch to emphasize the differences between their three-

component model and earlier unitary models of short-term memory. (Baddeley, 2003, s.829)  

År 1974 vidgades begreppet korttidsminne, som ansågs vara enbart en lagringsstation, 
till att även omfatta bearbetning av information. Detta system benämns arbetsminne och 
där både lagras och processas information. Arbetsminnet består av den centrala 
exekutiven och två undersystem, den fonologiska loopen och det visuospatiala 
skissblocket. Dessa samarbetar vid processandet (Baddeley, 2003).  

Den fonologiska loopen är det system i arbetsminnet som har uppmärksammats och 
utforskats mest. Där lagras ljudbärande information under en mycket begränsad tid för 
bearbetning. Det visouspatiala skissblocket håller kvar visuell information under en kort 
tid för bearbetning. De båda undersystemen är åtskilda från varandra vilket innebär att 



  

7

 
en sekundär verbal uppgift inte störs om den primära uppgiften är visuell och vise versa 
(Baddeley, 2003)  

Ytterligare en komponent, den episodiska bufferten, har tillkommit trekomponents 
modellen som Baddeley och Hitch pressenterade. Den episodiska bufferten är ett 
utrymme där information från långtidsminnet kan integreras med information från 
undersystemen och på så sätt medvetandegöra ny information (Baddeley, 2003).   

Litteraturen nämner ofta brister i de exekutiva funktionerna i samband med barn med 
ADHD. Barkley (1998) har skapat en modell där den centrala störningen utgörs av en 
oförmåga att hämma beteenden. Några av de exekutiva funktionerna som Barkley anser 
är berörda hos barn med ADHD kan indelas i olika mentala aktiviteter. Det första är 
arbetsminnet, vars uppgift beskrivs ovan. Internalisering av tal är den andra funktionen. 
De flesta barn pratar högt för sig själva innan de når sex årsåldern, detta för att påminna 
sig om hur man ska utföra en uppgift eller för att reda ut ett problem. I skolan brukar 
detta tal omvandlas till ohörbart mummel och vid tio årsåldern brukar det avta helt. 
Beteendet ger barnet en möjlighet att reflektera för sig själv, att följa regler och 
instruktioner. Språkutvecklingen från offentligt till privat ses enligt Teeter (2004) som 
ett steg mot ökad kontroll över det egna beteendet. Barkley (1998) nämner forskning 
som visar på att internaliseringen av talet är försenat hos pojkar med ADHD. En tredje 
funktionen som Barkley (1998) tar upp består av kontrollerandet av känslor, motivation 
och tillstånd av upphetsning. De som kan tygla sina omedelbara häftiga utbrott kan 
också uppföra sig på mer socialt accepterade sätt. Förmågan att kunna kontrollera 
motivationen är viktig. Bland annat konsensusforskarna (Myrberg, 2003) påpekar vikten 
av att kunna motivera eleven i skolan för att nå skolframgång.  

Barkley (1998) menar att precis som med det egna talet, så internaliseras även de andra 
exekutiva funktionerna genom typisk nervutveckling i den tidiga barndomen. Sådan 
privatisering är nödvändig för att skapa synligt bildspråk och verbalt tänkande. När 
barnen växer upp, utvecklar de kapaciteten att ”agera i smyg”, att dölja en del av deras 
beteenden eller känslor från andra. Barn med ADHD har inte uppnått denna förmåga 
och visar därför upp för mycket offentligt beteende och tal. Vidare menar Barkley 
(1998) att ouppmärksamheten, hyperaktiviteten och impulsivheten hos barn med ADHD 
kan orsakas av deras misslyckande med att bli guidade av inre instruktioner och av 
deras oförmåga att tygla deras egna olämpliga beteenden.  

2.5. ADHD 
ADHD står för attention decifit hyperactivity disorder.1 Störningens huvudsymptom är 
bristande uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet (Teeter, 2004). 
Uppmärksamhetsproblemen yttrar sig på så sätt att barnet lätt blir stört av händelser runt 
omkring. Impulsiviteten gör att barnet inte kan hejda sina reaktioner. Barnet lever här 
och nu och tänker inte efter innan det agerar. Hyperaktiviteten gör att barnet har svårt att 

                                                

 

1 Se Bilaga 1 för diagnosdefinition.  
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sitta still. Ofta både rör sig och pratar eller låter barn med ADHD mer än andra barn. 
Men hyperaktiviteten är starkt kopplat till situationen barnet befinner sig i 
(Socialstyrelsen, 2004). Det finns tre undergrupper som brukar benämnas; ADHD med i 
huvudsak uppmärksamhetsstörning, ADHD med i huvudsak överaktivitet/impulsivitet 
och ADHD med kombinerad typ (Socialstyrelsen, 2004). Teeter (2004) menar att 
ADHD kan kallas för en heterogen störning, med stora skillnader från individ till 
individ, både när det gäller symptom och svårighetsgrad. Förutom de individuella 
skillnaderna så påverkar även miljöfaktorer hur omfattande störningen blir. Till 
miljöfaktorer räknas bemötandet i hemmet och i skolan. Hur väl barnets symptom och 
omgivningens förväntningar och stöd stämmer överens, har en avgörande betydelse.  

Ju påtagligare vi kan förändra miljön, desto mer kan vi också minska AD/HD-symptomens 

effekter och påverka individens totala anpassning. (Teeter, 2004, s.45)  

Barn med ADHD kan bli trötta fortare än andra barn, på grund av att det går åt energi 
att hantera alla intryck, oavsett om de är relevanta eller inte, i ett klassrum, något som 
de andra barnen kan sortera bort (Socialstyrelsen, 2004). En central teori är att 
svårigheterna beror på att hjärnans exekutiva funktioner inte fungerar helt optimalt. De 
exekutiva funktionerna organiserar vårt handlande. De påverkar även när vi planerar 
och hjälper till att reglera vårt handlande.  

Juul (2007) uppmanar till försiktighet med användandet av diagnostiska beteckningar, 
eftersom att eleven kan börja identifiera sig med den diagnostiska beteckningen och 
detta kan inverka negativt på elevens identitetsutveckling. Alla barn med symtom som 
tyder på ADHD behöver inte utredas menar Olsson och Olsson (2007). De påpekar 
dock vikten av att tidigt påbörja förebyggande arbete med barn med dessa symtom för 
att lindra och förhindra eventuella negativa effekter.  

Brodin och Lindstrand (2004) menar att behovet av att diagnostisera barn och ungdomar 
tycks ha ökat, framförallt de så kallade bokstavsdiagnoserna. Förmodligen beror 
ökningen av diagnostisering på de resurser som kan efterfrågas i skolan utifrån olika 
diagnoser menar Brodin och Lindstrand. Utan diagnos är det svårt att erhålla de pengar 
som möjliggör de stödåtgärder som behövs.  

2.6. Klassrumsstrategier 
Teeter (2004) menar att man kan minska skolproblemen, som elever med ADHD ofta 
får, genom att hjälpa barnet att utveckla sin studieteknik samt sin organisationsförmåga. 
Andra strategier som visat lovade resultat är t.ex. att minska mängden arbete och 
uppgifternas längd, variera uppgifterna så de känns nya och intressanta för barnet. 
Variera sättet som uppgifterna presenteras på och att eleverna får möjlighet till 
självstyrda eller datorunderstödda aktiviteter. Att variera och erbjuda stimulerande 
undervisningsmetoder kan fungera bra för elever med koncentrationssvårigheter. 
Genom att använda strategier som stimulerar mer än ett sinne så blir det lättare för 
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barnet att fokusera på uppgiften (Teeter, 2004). Att göra om sammansatta uppgifter till 
enkla, ökar möjligheten för elever med koncentrationssvårigheter att lyckas med 
uppgiften. Vidare menar Juul (2007) att det är viktigt att anpassa uppgifternas längd och 
omfång efter varje elevs förutsättningar och koncentrationsförmåga. Det kan vara svårt 
för barn med koncentrationssvårigheter att ta till sig kollektiva instruktioner, 
ögonkontakt kan minska problemen. Upprepa, variera och ta hjälp av visuella 
hjälpmedel för att nå eleverna. Elever med koncentrationssvårigheter gynnas av tydliga, 
konkreta och enkla instruktioner. Strukturera uppgifterna, sätt små delmål och ge eleven 
omedelbar feedback, är några strategier som Bengtner och Iwarson (2000) värnar om. 
Eftersom många barn med ADHD lider av lågt självförtroende så är det viktigt att stärka 
barnet självförtroende genom att låta barnet lyckas och ge mycket beröm.   

Juul (2007), Barkley (1998) och Bengtner och Iwarson (2000) anser alla att 
användandet av belöningar kan gynna elever med koncentrationssvårigheter. De 
poängterar också att belöningen kan bestå av olika saker. För en del barn räcker det med 
en stjärna i boken, medan andra kanske vill samla ihop till att få sitta vid datorn en 
lektion eller liknande. Genom belöningar kan man öka elevernas motivation, som enligt 
konsensusforskarna (Myrberg, 2003) är en grundsten i att lyckas i skolan. Struktur och 
rutiner är viktiga för dessa elever. Det kan vara stor hjälp om barnet hela tiden vet vad, 
varför, hur och när någonting ska ske (Teeter, 2004; Juul, 2007; Bengtner & Iwarson, 
2000). Genom att vara tydlig med regler och gå igenom dem ofta, så minskas risken för 
att eleven ska glömma dem. En del barn med ADHD har svårt med sociala regler och 
behöver få lära sig hur man ska göra för att t.ex. få kontakt med läraren eller ta initiativ 
till lek (Bengtner & Iwarson, 2000). Många barn med ADHD har svårt med 
tidsuppfattningen, genom att använda en äggklocka för att visa hur länge eleven 
behöver arbeta, så hjälper man barnet att få bättre tidsuppfattning. Som vuxen bör man 
ligga steget före och fundera över situationer som kan uppstå. Var konsekvent; regler 
och struktur skapar trygghet.   

Eftersom många barn med koncentrationssvårigheter ofta har svårt att utesluta 
irrelevanta stimuli, så kan de enligt Juul (2007) bli hjälpta av att störningar, som oväsen 
och människor som kommer och går, avlägsnas. En skärm kan hjälpa barnet att utesluta 
störningar, det kan också underlätta ifall barnet känner ett behov av att dra sig undan. 
Öronproppar eller hörselskydd kan vara till hjälp ifall barnet är känslig mot ljud. Höj 
och sänkbara bänkar samt god belysning kan underlätta att skapa en funktionell 
arbetsplats för dessa barn. När det kommer till klassrumsmiljöer så visade en 
undersökning av Abramowitz och O’leary (enligt Teeter, 2004, s.234-235) att genom att 
placera bänkarna i grupper så ökades det sociala samspelet mellan eleverna. Däremot 
hjälpte inte en sådan placering eleverna i det självständiga arbetet. När barnen 
placerades i en ring så påverkades det självständiga arbetet positivt. Även då bänkarna 
placerades i rader så förstärktes beteendet att arbeta självständigt med uppgifter.   

Det är viktigt att skolan samarbetar med elevens föräldrar, så att alla vuxna runt 
omkring eleven arbetar mot samma mål. Juul (2007) anser att det är viktigt att läraren 
har ett nätverk som kan rådfrågas vid problem och för att få stöd. Det kan innebära extra 
arbete att ha en elev med koncentrationssvårigheter i klassen och att ha stöd ifrån 
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kollegorna och skolledningen är klar fördel. Juul (2007) uppmanar till öppenhet även 
mot de övriga eleverna i klassen. Att klasskamraterna är införstådda med att eleven med 
koncentrationssvårigheter har ett eget schema och kanske egna regler, minskar risken 
för att de andra eleverna ska känna sig ofördelaktigt behandlade. Man kan även använda 
klasskamrater som handledare, i en form av modellinlärning (Juul, 2007).  

2.7. Beteendeproblem 
Det är vanligt att barn med ADHD lider av temperaments- och beteendeproblem 
(Teeter, 2004).   

När barn har uppmärksamhetsproblem och bristande impulskontroll utvecklar de i typfallet 

beteendeproblem. (Juul, 2005, s.11)  

Barn med ADHD får ofta mer negativ uppmärksamhet från lärare och föräldrar, än barn 
utan störningen (Teeter, 2004). Genom att berömma elever med beteendeproblem så 
fort de arbetar lugnt och koncentrerat kan man som lärare motivera eleven till att allt 
oftare anamma det önskvärda beteendet istället för beteendeproblem (Shukla-Mehta & 
Albin, 2003).   

Funktionell utvärdering används för att studera vad som ”triggar”, det vill säga orsakar, 
elevens beteende och vad som händer efter beteendet (Witt, Daly & Noell, 2000). 
Lärare kan dra nytta av att veta vad som orsakar elevens beteende. Är det när eleven får 
för svåra uppgifter? Eller gillar eleven bara uppmärksamhet, men vet inte hur den ska få 
detta utan att bete sig illa, vilket resulterar i negativ uppmärksamhet? Om läraren vet 
vad som orsakar beteendet eller vad eleven får ut av att bete sig på ett visst sätt, så kan 
läraren bättre förstå hur det går att hjälpa eleven att reducera eller om möjligt eliminera 
orsaken till att problembeteendet uppstår (Witt, Daly & Noell, 2000; Shukla-Mehta & 
Albin, 2003). Lärare bör fokusera på förebyggande åtgärder för att förhindra 
eskalerande problembeteende istället för att ta tag i situationen först när den inträffar 
(Shukla-Mehta & Albin, 2003). Konsekvenserna av problembeteendet måste också 
utvärderas. Konsekvenser som eleven uppfattar som belönande, kommer leda till att 
eleven fortsätter med beteendet. Konsekvenser som uppfattas som negativa av eleven, 
kommer att göra att eleven hellre väljer andra beteenden. Det är bara eleven som kan 
avgöra om konsekvensen uppfattas som negativ eller positiv.   

Lärare bör vara uppmärksamma på faktorer som upprör och stör läraren själv så att de 
vet när en elev försöker skapa en konflikt med läraren för att uppröra och få läraren att 
tappa tålamodet (Shukla-Mehta & Albin, 2003). Det är viktigt att lärare inte låter sig 
provoceras av elever som uppenbarligen försöker påbörja en konflikt. Lärare är 
förebilder för sina elever och bör alltid uppvisa önskvärt beteende (Shukla-Mehta & 
Albin, 2003).  
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Shukla-Mehta och Albin (2003) anser att lärare kan lära elever att ta ansvar för sitt 
beteende genom att göra dem medvetna om att de alltid har ett val huruvida de ska bete 
sig på ett eller annat sätt. Som tidigare nämnts så väljer elever sitt beteende utifrån 
tidigare erfarenheter av vad det uppvisade beteendet resulterade i. Genom klara regler 
för vilket beteende som accepteras och vilket som inte gör det får eleverna möjlighet att 
göra ett aktivt val av hur de ska agera. Det är inte någon idé att ställa krav på en elev när 
dennes problembeteende eskalerar. Det förvärrar snarare situationen. Det är däremot 
viktigt att eleverna är medvetna om att det är bättre att be om hjälp eller att få gå ifrån 
ett tag än att uppvisa problembeteende (Shukla-Mehta & Albin, 2003).   

Genom att vara uppmärksam på elevernas beteende när de kommer till skolan på 
morgonen kan lärare lägga märke till om en elev beter sig annorlunda och verkar orolig, 
frånvarande eller liknande (Shukla-Mehta & Albin, 2003).  

2.8. Segregerande och inkluderande integrering 
Normaltolkningen av begreppet integrering är brett och ger plats åt stora variationer och 
tolkningar. Det används i många sammanhang med en rad olika betydelser. Peder Haug 
(1998) menar att normaldefinitionen av begreppet integrering, såsom det tolkas i 
samband med specialundervisning, handlar om att barn ska få bo hemma hos målsman 
och undervisas i sin lokala skola. Haug (1998) skiljer på två sorters integrering, 
segregerande respektive inkluderande integrering.  

2.8.1. Segregerande integrering 

Det centrala inom den segregerande integreringen är att hitta den optimala miljön för 
den enskilda eleven. Det gör man genom att rådfråga sakkunniga som, genom 
diagnostisering av barnets behov, värderar vilken organisations typ som passar bäst för 
den enskilda eleven. De organisatoriska alternativen varierar och kan exempelvis 
innebära att barnet är med i klassrummet tillsammans med sina klasskamrater, får 
enskilda undervisningstimmar eller placeras i mindre grupp utanför klassen (Haug, 
1998).  

Inom den segregerande integreringen ligger tyngdpunkten gällande utbildning på en 
önskan om maximal ämnesinriktad inlärning och prestation. Utmaningen är att ge 
eleven individuell kompensatorisk behandling för att det enskilda barnet i så stor 
utsträckning som möjligt ska kunna anpassa sig till skolan och samhället (Haug, 1998).  

2.8.2. Inkluderande integrering 

Inkluderande integrering innebär att undervisningen ska ske inom ramen för den klass 
som barnet är inskriven i (Haug, 1998). Anledningen är att man bedömer att det mest 
rättvisa och bästa för eleven, såväl som för samhället, är att alla deltar i samma 
samhällsgemenskap och får gemensam undervisning. Stor vikt läggs på att utveckla 
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gemenskapen och social träning. Skillnader mellan barnen accepteras och utgör en del 
av de dagliga erfarenheterna i skolan.   

Begreppet inkludering innebär att det är skolan, miljön, som ska anpassa sig till den enskilda 

eleven, istället för tvärtom.  (Heimdahl Mattson, 2007, s.13)  

Målsättningen i arbetet mot en skola för alla innebär att man inom skolans verksamhet 
arbetar enligt ett inkluderande synsätt (Olsson & Olsson, 2007). Undervisningen ska 
individanpassas till alla barnen i samma skola och i samma klassrum så att de får den 
undervisning som gör att de kan komma så långt som möjligt. Tanken är att alla lärare 
ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna undervisa alla barnen, vilket upphäver 
skillnaden mellan specialundervisning och undervisning (Haug, 1998). Inom denna 
riktning anses behovet av segregerande särskilda åtgärder uppstå när skolan inte är 
konstruerad för att alla ska kunna fungera där.  

2.8.3 Specialpedagogik 

Specialpedagogik är ett kunskapsområde med rötter i den pedagogiska disciplinen vars 
uppgift är att stötta pedagogiken då den vanliga pedagogiken inte räcker till på grund av 
variationen av elevers olikheter (Persson, 2001).   

Persson (2001) menar att den specialpedagogiska definitionsfrågan är problematisk. 
Dels på grund av att det är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med teorier hämtade 
från olika discipliner, bland annat från psykologi, medicin och sociologi. Dels beror 
problematiken på att specialpedagogiken är politisk normativ då den handlar om hur 
samhället och dess medlemmar anser att individer med olika slags avvikelser ska ha det. 
Dessutom ska specialpedagogiken uppfylla en mängd funktioner i samhälle och skola, 
vilka inte alltid är klart definierade.  

Enligt Haug (1998) ligger svensk specialundervisning närmre den segregerande än den 
inkluderande integreringen. Emanuelsson betonar (enligt Olsson & Olsson, 2007, s.114) 
att en skola för alla måste innebära att man värnar om mångfald och olikheter för att 
undvika att specialpedagogiken blir motsägelsefull. Föreställningen om relationen 
mellan samhälle och utbildning präglas av dubbla budskap. Skolan är ett samhälle där 
deltagande i sig kvalificerar barnet för det stora samhället. Samtidigt måste enskilda 
barn kvalificera sig extra för att vara med i både det lilla samhället det vill säga skolan 
och i det stora (Haug, 1998).  

Specialundervisning är en fråga för hela skolan och inte bara en fråga för speciallärare 
och specialpedagogiken. Haug (1998) menar att dilemmat är att vi faktiskt bara i ringa 
grad har den kunskap som krävs för att förverkliga en inkluderande skola, vilket 
framgår av det delvis stora problem som man har med att utnyttja speciallärarna på 
andra sätt än att lyfta ut elever i specialtimmar.   



  

13

 
Urvals kriterier för specialundervisning verkar ha sin utgångspunkt i en tolkning som är 
relaterad till brister hos eleven, eller i att läraren har problem med att bemästra enskilda 
elever i klassen (Persson, 2001). Stainback och Stainback menar att eftersom 
specialundervisningen under en lång tid har fungerat som ett sidoordnat parallellt 
system i skolan där experter tagit hand om elever med ”särskilda behov” så har 
klasslärare lärt sig att inte planera sin undervisning efter dessa elever (enligt Persson, 
2001, s.24).    
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3. Metod och genomförande 

Följande kapitel beskriver hur vi gick till väga i fråga om urval, utformandet och 
genomförandet av studien.  

3.1. Kvalitativ eller kvantitativ forskning 
Inom kvalitativ forskning utgår man från att det finns många verkligheter och att 
verkligheten är av subjektiv art som behöver tolkas snarare än mätas (Merriam, 1994). 
Till skillnad mot denna syn på verkligheten är utgångspunkten för kvantitativ forskning 
att det finns en enda och objektiv verklighet som är mätbar (Merriam, 1994). Vid 
kvalitativ forskning läggs tyngden vanligtvis på ord medan den kvantitativa forskningen 
mer handlar om en insamling numeriska data. Som forskningsstrategi är den kvalitativa 
forskningen induktivistisk, vilket innebär att den fokuserar på process, förståelse och 
tolkning, där teorin genereras på grundval av de praktiska forskningsresultaten 
(Bryman, 2007). Kvantitativ forskning är istället deduktivistisk, där forskningspraxis 
genomförs utifrån hypoteser och idéer som härleds från teorier (Bryman, 2007).  

Begreppen tvärsnittsdesign och surveydesign används ofta som synonyma begrepp. 
Många menar dock att en surveyundersökning ofta likställs med enkäter och 
strukturerade intervjuer medan även andra metoder kan ingå i en tvärsnittsdesign 
(Bryman, 2007). Vi har valt att göra en surveyundersökning där vi samlat in information 
i form av enkäter.2 Vi har valt att inte komplettera enkätstudien med någon annan metod 
utan att istället göra en större enkätstudie. Enkäter ses ofta som kvantitativ forskning, då 
man efter insamling av informationen omvandlar den till numeriska data (Bryman, 
2007). Några av de frågor som vi har utformat i enkäten är av kvantitativ karaktär med 
fasta svarsalternativ som kodats och kan omvandlas till siffror för att underlätta en 
kvantitativ analys. Enkätundersökningen består även av öppna frågor. Det går att koda 
även sådana frågor genom att man utformar en kodningsmall och eventuellt ett 
kodningsschema (Bryman, 2007). Vi har dock valt att analysera de öppna svaren 
kvalitativt med ett tolkande synsätt. Bryman (2007) menar att även om det finns många 
skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskningsstrategi är den ibland mer flytande 
än man kan tro.  

                                                

 

2 Se Enkäten i bilaga 3. 
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3.2. Alternativa metoder 
Det finns flera olika forskningsmetoder att tillgå vid insamlandet av material. Det var tre 
metoder som föreföll mer relevanta, strukturerade observationer, strukturerade 
intervjuer samt enkätstudie.  

Strukturerade observationer är en teknik där forskaren använder sig av uttalade regler, 
för att observera och registrera beteenden (Bryman, 2007). Vi skulle kunna ha 
genomfört strukturerade observationer för att undersöka hur lärare förhåller sig till barn 
med koncentrationssvårigheter. Det är dock betydligt mer tidskrävande och kan inte 
användas för att besvara syftet med vår undersökning eftersom det då skulle handla om 
hur vi uppfattar att lärare arbetar istället för hur de själva ser på sitt arbetssätt med barn 
som har koncentrationssvårigheter.  

Strukturerade intervjuer innebär att alla respondenter får exakt samma frågor att besvara 
i samma ordningsföljd och med samma formulering (Bryman, 2007). Vi valde dock bort 
denna metod för en enkätstudie. Möjligheten att nå ett stort antal personer vid ett 
tillfälle gjorde enkäter till ett mer intressant val, då det skulle ta betydligt längre tid att 
intervjua samma antal människor. En nackdel med enkäter är risken för bortfall, som 
ökar vid användning av enkäter gentemot intervjuer. Vi vägde nackdelen med risk för 
bortfall mot fördelen av att kunna nå många på samma gång, och enades om att fördelen 
med att kunna nå fler lärare vägde tyngre. Bryman (2007) skriver att bortfallsproblemen 
framförallt är aktuella vid postenkäter. Därför har vi personligen åkt ut till skolorna och 
delat ut enkäterna.   

En intervjufråga är inte lika känslig för språkliga formuleringar som enkätfrågan, 
eftersom respondenten har möjlighet att begära förtydligande av frågan (Ekholm & 
Fransson, 2006). För att undvika språkliga missförstånd så har vi lagt mycket tid på 
utformandet av frågorna till enkätstudien. Dessutom fick respondenterna information 
om hur de kunde komma i kontakt med oss om det var någonting som var oklart. 
Enkäter kan vara enklare att besvara mer sanningsenligt än en intervju, då respondenten 
inte har någon relation till oss som frågar. Enligt Bryman (2007) har människor en 
benägenhet att vilja ge en positiv bild av sig själva. Då vi ville undersöka lärares 
uppfattning om någonting som för vissa kan vara ett känsligt ämne, så ansåg vi att vi 
genom anonyma enkäter hade större möjlighet att få ärliga svar än vid intervjuer. 

3.3. Undersökningens upplägg  
Vi valde att använda oss av en enkätstudie, eftersom vi ville nå fler lärare än vad som 
hade varit möjligt om vi skulle intervjua dem.   

Vår enkät är uppbyggd med några personliga faktafrågor, där vi frågade efter hur det 
faktiskt förhåller sig, till exempel ålder, kön och utbildning hos respondenten (Bryman, 
2007). Därefter går enkäten över till frågor beträffande åsikter och värderingar, där den 
svarande fick ta ställning till ett antal påståendesatser och ange i vilken grad de 
instämde. Enkäten avslutades med tre öppna frågor som lärarna får besvara utifrån ett 
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fiktivt fall3 som beskriver en klassrumssituation, som kan tänkas uppstå när ett barn har 
koncentrationssvårigheter. Fallet är skapat för att lärarna konkret ska kunna besvara hur 
de tänker och skulle ha agerat i en sådan situation.   

Oftast brukar man i enkäter använda färdigkonstruerade svarsalternativ, så kallade fasta 
svarsalternativ, som presenteras i omedelbar närhet till frågan, då dessa svar underlättar 
bearbetningen av det insamlade materialet (Ekholm & Fransson, 2006). Vi har utformat 
frågor i enkätstudien som krävde fasta, så väl som öppna svar. Anledningen till att vi 
hade med öppna frågor i enkäten är att vi även efterfrågade lärares egna erfarenheter. 
I följebrevet som bifogades med enkäten klargjorde vi syftet med studien.4 

Där stod det även utskrivet att vi inte var ute efter att bedöma lärarnas kunskaper om 
koncentrationssvårigheter, utan att vi endast efterfrågade hur de själva såg på sina 
kunskaper.  

3.4. Urval 
Då vi inte haft tid att nå alla verksamma lärare med vår enkätstudie, så behövde vi göra 
ett urval. Vilken urvalsteknik man väljer är beroende av huruvida man vill kunna 
generalisera sitt resultat eller ej (Bryman, 2007). Man brukar skilja mellan 
slumpmässiga och icke-slumpmässiga urval. Bland slumpmässiga urval finns det även 
undergrupper som skiljer sig åt (Trost, 2007). Det som dock gäller för dem alla är att de 
i princip ska ge ett urval som statiskt menat ska vara representativt. Det vill säga att 
genom att använda slumpmässigt urval så bör man kunna generalisera resultaten till 
hela populationen. De icke-slumpmässiga urvalsteknikerna innebär att vissa enheter i 
populationen har större chans än andra att komma med i urvalet, därmed minskar 
generaliserbarheten (Bryman, 2007).  

Enkätstudien har genomförts i två kommuner inom Stockholms län. Tanken var att nå 
100 lärare i normalstora klasser från förskoleklass till år 6, från åtta skolor. Vi har valt 
att utföra enkätstudien bland klasslärare. Detta på grund av att som vi skrev i 
inledningen5 i och med att dagens skola är en skola för alla, så bör även klasslärare ha 
tillräckliga kunskaper för att kunna undervisa en större variation av elever.    

Vårt urval kommer att bestå av våra respektive VFU skolor samt skolor i våra 
partnerområden. Urvalet grundar sig på en icke-slumpmässig urvalsteknik som kallas 
för bekvämlighetsurval (Bryman, 2007). Valet att använda bekvämlighetsurval gjorde vi 
dels för att slumpmässiga urval är betydligt mer tidskrävande. Men beslutet grundar sig 
också på det faktum att genom att välja områden som är någorlunda bekanta för oss, så 
trodde vi att antalet bortfall borde kunna minimaliseras. Samt att eftersom skolorna 
ligger väl spridda från varandra i en storstadskommun, så anser vi att variationen av 
respondenter ändå bör bli relativt stort. Bryman (2007) menar att det är omöjligt att 
                                                

 

3 Se enkät i bilaga 3.  

4 Se brev till lärarna i bilaga 2. 

5 Se inledningen på s. 1. 
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generalisera resultaten från bekvämlighetsurval, eftersom vi inte vet vilken population 
detta stickprov är representativt för. Däremot kan resultaten kopplas samman till 
existerande resultat eller fungera som ansats till fortsatt forskning (Bryman, 2007). 
Trost (2007) menar dock att resultat av bekvämlighetsurval kan vara värdefulla för 
kvalitativa analyser.  

Det finns dock alltid gränser för vilka generaliseringar man kan göra från de resultat 
man får. Resultaten kan generaliseras för den population, det vill säga de lärare, som 
deltagit i enkätstudien, men det kan vara svårt att överföra resultaten till lärare som inte 
har deltagit i studien. Vår population består av lärare som alla är verksamma inom 
Stockholms läns gränser, det finns självfallet variabler som skiljer dem åt. Bland annat 
så skiljer deras arbetsplatser åt i omfattning, en del arbetar på relativt små skolor, medan 
andra arbetar på betydligt större skolor. Alla arbetar dock på skolor i närheten av en 
storstad. Då vi har använt oss av bekvämlighetsurval, så är vi medvetna om att 
generaliserbarheten av vårt material är minimal (Bryman, 2007).  

Mangione har (enligt Bryman, 2007, s.148.) skapat en kategorisering av svarsprocenten 
när det gäller antalet besvarade enkäter på följande vis; över 85 % är resultatet utmärkt, 
70-85 % ger ett bra resultat, 60-70 % är acceptabelt, 50-60 % är knappt godkänt och 
under 50 % är oacceptabelt. Det är viktigt att ange andelen bortfall, inte bara i det totala 
antalet enkäter som har skickats ut utan också om det finns ett internt bortfall. Det vill 
säga om en specifik fråga i enkäten har hoppats över i stor utsträckning. Bjurwill (2001) 
anser att ett internt bortfall inte får vara större än 20 %, det vill säga har en fråga 
hoppats över i mer än 20 % av enkäterna så kan man inte ta med den frågan i resultatet, 
eftersom källan är ofullständig och sammanställningen kan bli missvisande. Detta är 
något vi har haft i åtanke och kommer att redovisa under resultatdelen. 

3.5. Etiska aspekter 
Vi har haft vetenskapsrådets forskningsetiska principer i åtanke vid utformandet av 
enkäten, följebrevet samt i de resultat som publiceras i denna uppsats (Vetenskapsrådet, 
1990).  

Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 
forskningen, det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990).  

Enligt informationskravet skall forskaren informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 1990). Det gör vi i följebrevet som 
skickas ut tillsammans med enkäten.  

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan enligt 
samtyckeskravet. I enkätundersökningar som omfattar stora grupper, kan det 
individuella samtycket anses ha lämnats när enkäten returneras ifylld (Vetenskapsrådet, 
1990). Eftersom undersökningen omfattar etthundra enkäter anser vi därför att det 
individuella samtycket medgivits i de fall enkäten returneras. Vidare får inte 



  

18

 
undersökningsdeltagare utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan i sitt beslut att 
delta eller ej. Vi har inte kunnat härleda vilka som besvarat enkäten och har därmed 
minskat risken för olämpliga påtryckningar. Vi har dock kontaktat de skolor som vi fått 
in få svar ifrån och fråga om det är någon pedagog som inte besvarat enkäten som 
önskas göra det.  

Vi har tagit risken för att individer oavsiktligt skall kunna identifieras i beaktning enligt 
konfidentialitetskravet och kommit fram till att risken för att det skall inträffa är 
obefintlig då vi själva inte kommer att kunna koppla en enkät till en individ eftersom vi 
inte efterfrågar namn utan endast kön (Vetenskapsrådet, 1990). Vi kan härleda 
enkäterna till en viss skola men inte till enskild individ eftersom vi har skrivit skolans 
namn på det svarskuvert som skolan lägger de ifyllda enkäterna i och skickar till vår 
handledare. Anledningen till att vi är intresserade av att veta skolans namn är för att 
kunna kontrollera vilka skolor som har svarat samt hur många svar vi får från varje 
enskild skola. Det gör det möjligt för oss att kunna kontakta skolor som inte svarat eller 
som vi fått få svar ifrån för att påminna dem om undersökningen Vi kommer dock att 
vara noggranna med att förvara de returnerade enkäterna så att endast vi samt vår 
handledare har möjlighet att ta del av dem.  

3.6. Analys 
De fasta svarsalternativen har sammanställts för att redovisa svaren tydligt. Eftersom 
syftet med vår studie dessutom var att undersöka hur lärare arbetar för att skapa en 
fungerande klassrumsmiljö för elever med koncentrationssvårigheter som går i 
normalstor klass, så använde vi oss även av några öppna frågor. Detta ledde till att vi 
fick en stor mängd begrepp, som vi var tvungna att bearbeta. Vi valde att använda oss 
av kategorisering. Enligt Hartman (2004) är det viktigt att fokusera på de begrepp som 
är mest relevanta för undersökningen. När vi hittat de begrepp vi ville använda oss av, 
så kategoriserade vi dessa. Det vill säga att vi sammanförde de begrepp som tog fasta på 
samma sak. Bryman (2007) tar upp begreppet selektiv kodning, som innebär att man 
väljer en kärnkategori och sedan relaterar denna till andra kategorier. Kärnkategorien 
styrs av syftet för undersökning. Vår kärnkategori blev planering och undervisning. 
Därefter skapade vi följande kategorier; klassrumsmiljö och placering, hjälpmedel och 
lärarnas eget agerande.   



  

19

 
4. Resultat 

Det här avsnittet redovisar först de deltagare som deltog i enkätstudien, därefter 
presenteras resultatet som enkätstudien gav. Resultatet är uppdelat i dels de 
frågeställningar som låg till grund för enkät studien; hur arbetar lärare för att skapa en 
fungerande klassrumsmiljö för elever med koncentrationssvårigheter som går i 
normalstor klass, hur organiserar skolorna stödet för elever med 
koncentrationssvårigheter, vad anser lärare om inkluderande undervisning av elever 
med koncentrationssvårigheter i normalstor klass och hur värderar lärare sina förmågor 
att kunskapsmässigt kunna stimulera elever med koncentrationssvårigheter? Dessutom 
framkom det några underkategorier till de ursprungliga frågeställningar som också 
presenteras som underrubriker till respektive frågeställning. Avsnittet avslutas med en 
sammanfattning av resultatet.  

4.1. Deltagare i enkätstudien  

Av de 100 enkäterna som fördelades på lärare från åtta skolor i två kommuner fick vi 
alltså tillbaka 63 enkäter. 57 respondenter var kvinnor och sex respondenter var män. 
Den som hade arbetat inom skola kortast tid hade arbetat i sex månader medan den som 
varit verksam längst hade arbetat i 43 år. Majoriteten av respondenterna var klasslärare, 
men två av de svarande var slöjdlärare.   

Det var 60 respondenter som uppgav att de hade lärarexamen. Det var med andra ord tre 
av de svarande som inte hade det.   

63 besvarade enkäter, ger en svarsprocent på 63 %. Mangione anser (enligt Bryman, 
2007, s.149.) att detta är ett acceptabelt resultat. Alla respondenter har inte besvarat 
samtliga frågor, men ingen av frågorna har ett bortfall på över 20 %. Enligt Bjurwill 
(2001) kan vi med det lilla bortfallet redovisa alla svar, utan att sammanställningen blir 
missvisande.   

Vi fick även fem enkäter från specialpedagoger. Dessa svar kommer att redovisas för 
sig själv, eftersom specialpedagogers utbildning skiljer sig från lärarutbildningen. Alla 
fem specialpedagoger var kvinnor, alla hade lärarexamen och den som hade arbetat 
kortast tid inom skolan har arbetat i 15 år.  
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4.2. Hur arbetar lärare för att skapa en 
fungerande klassrumsmiljö för elever med 
koncentrationssvårigheter som går i normalstor 
klass? 
För att få svar på denna frågeställning använde vi oss av öppna frågor, utifrån ett fiktivt 
fall6 som beskriver en klassrumssituation, som kan tänkas uppstå när ett barn har 
koncentrationssvårigheter. De svar vi fick kategoriserades utifrån fyra olika kategorier; 
planering och undervisning, klassrumsmiljö och placering, hjälpmedel och lärarnas eget 
agerande.  

4.2.1 Planering och undervisning 

Majoriteten av lärarna (83 %) ansåg att planeringen och arbetet med undervisningen 
påverkas av att en elev har koncentrationssvårigheter. En stor del av lärarna (46 %) 
anpassar uppgiften efter elevens förmågor, uppgiften ska vara utformad så att den 
omfattar både sådant som eleven redan kan och sådant som eleven behöver träna på. En 
majoritet av lärarna (76 %) anpassar även arbetspassen, det vill säga kortar ner dessa, 
för elever med koncentrationssvårigheter. Hälften av lärarna (49 %) ger eleven både 
skriftliga och muntliga instruktioner. Ungefär hälften (43 %) av lärarna skapar ett eget 
schema för eleven, schemat skall vara tydligt utformat och gärna med bilder för att 
förtydliga det som står. En fjärdedel av lärarna (23 %) går tydligt igenom dagordningen 
med eleven i början av dagen, och repeterar detta under dagen för att eleven ska vara 
påmind. Uppgifterna bör utformas på ett lustfullt sätt och innefatta något som intresserar 
eleven, för att öka möjligheten för eleven att koncentrera sig. Lärarna (31 %) ansåg att 
det är viktigt med små korta delmål och att ge eleven direkt feedback. Vidare ansåg 
lärarna (28 %) också att det är viktigt att ge eleven mycket beröm och för att stärka 
eleven.   

Arbetet bör vara omväxlande, men samtidigt med struktur och rutin. Tre fjärdedelar av 
lärarna (74 %) påpekade vikten av att förbereda eleven inför byte av aktivitet och dylikt. 
En majoritet (63 %) ansåg att tydliga ramar var viktiga bör eleverna. Nästan lika många 
(58 %) ansåg också att det är viktigt för en lärare att vara konsekvent med hur eleven 
bemöts. Om eleven uppvisar beteendeproblem så är det viktigt att kartlägga beteendet: 
när, hur och varför blir eleven orolig. En fjärdedel av lärarna (26 %) menar att ett 
flexibelt arbetssätt, med individuella lösningar gynnar elever med 
koncentrationssvårigheter. En lika stor del av lärarna (26 %) påpekar att det är viktigt att 
lära eleverna olika strategier för att lösa sina uppgifter.   

Två tredjedelar av lärarna (66 %) anser att elever med koncentrationssvårigheter kan 
lyckas bättre i skolan, om de får röra på sig mellan aktiviteterna. Två lärare (3 %) tog 
upp vikten av elevens matvanor och att eleven har jämn energi. Att samtala med eleven 
om hur denna känner för skolan och sig själv, ansåg en majoritet av lärarna (72 %) vara 

                                                

 

6 Se enkät i bilaga 3.  
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en förutsättning för att kunna hjälpa eleven. Återigen så tryckte många lärare (61 %) på 
att det är viktigt att stärka eleven.   

Alla fem specialpedagoger anser att tydlighet och struktur är viktigt i alla delar av 
undervisningen, när det kommer till elever som har koncentrationssvårigheter. Alla fem 
specialpedagoger instämde också i vikten av att anpassa uppgiften och 
undervisningsmaterialet utifrån elevens koncentrationsförmåga. Fyra specialpedagoger 
påpekade vikten av positiv stimulans och mycket beröm för dessa elever. En 
specialpedagog menade att elever med koncentrationssvårigheter gynnas av att få röra 
på sig mellan de lugna aktiviteterna. Vidare så nämnde specialpedagogerna; 
omväxlande arbetssätt (2/5), korta arbetspass (3/5) och både muntliga och skriftliga 
instruktioner (2/5). En specialpedagog skrev att hon utreder om eleven har 
inlärningssvårigheter. 

4.2.2 Klassrumsmiljö och placering 

Majoriteten av lärarna (97 %) såg över var i klassrummet de placerar en elev med 
koncentrationssvårigheter, placeringen är viktig för att eleven ska kunna koppla bort 
omgivningen, men också så de andra eleverna inte ska bli störda. Lärarna som deltog i 
enkätstudien hade olika förslag på var den bästa placeringen i klassrummet kunde vara 
för en elev med koncentrationssvårigheter. En del (23 %) föredrog att eleven sitter 
längst fram, dels för närheten till läraren men också för att inte eleven inte ska kunna se 
resten av klassen och på så sätt bli mindre distraherad. Andra (38 %) menade att det 
kunde underlätta för eleven om han/hon satt så de har god översikt över hela klassen, på 
så sätt behöver eleven inte vända sig om för att kontrollera vad klasskamraterna gör. En 
lärare skrev att eleven själv får välja;  

Kalle (från fallet i enkäten7, vår anmärkning) får själv välja var i klassrummet han kan arbeta 

bäst. Ofta väljer dessa barn att sitta med en vägg som stöd. En del vill ha överblick, andra vill 

vara ifred. (En lärare som deltog i enkätstudien)  

 En del lärare (17 %) föredrog att eleven satt vid eget bord, andra (13 %) menade eleven 
bör sitta med en eller två elever som eleven fungerar bra ihop med. Att bänkkamraterna 
är intresserade av det aktuella ämnet som eleven har svårast att koncentrera sig på, ses 
som en fördel av lärarna (9 %). Vidare så nämnde ett antal lärare (13 %) att det kunde 
vara bra om eleven med koncentrationssvårigheter satt nära dörren, ifall eleven kände 
ett behov av att gå ut och röra på sig. Ett lugnt klassrumsklimat var det många lärare (61 
%) som förespråkade. 45 lärare (71 %) skrev att en lugn vrå, bland annat genom att 
använda skärmar, kan underlätta arbetet i klassrummet. Den lugna vrån kan användas 
för att minska synintrycken. En av lärarna (1,6 %) kommenterade möjligheterna med en 
lugn vrå med att konstatera att klassrummen inte är så stora. Det var viktigt med lugna 
färger på väggarna menade sju lärare (11 %), dessutom la fem lärare (8 %) till att 
klassrummet med fördel kunde rensas från bilder och annat som kan störa eleverna. 
Detsamma gällde, enligt fyra lärare (6 %), med störande objekt på bänken, genom att ta 

                                                

 

7 Se enkät i bilaga 3. 
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bort det som inte ska användas för den aktuella uppgiften så minskar de irrelevanta 
intrycken. 22 lärare (35 %) menade att olika alternativ till arbetsplatser, som t.ex. ett 
bord som man kan stå och arbeta vid, golv eller en soffa, som eleven kan få välja 
mellan, kan gynna undervisningen. Struktur i klassrummet, med tydlig inredning och 
där materialet är lätt att hitta, är viktigt menade nio lärare (14 %). En del av lärarna (36 
%) föreslog att man kunde använda grupprummen, där elev med 
koncentrationssvårigheter skulle kunna sitta, antingen själv, med elevassistent eller med 
några klasskamrater och arbeta. Att klasskamraterna är lugna och kan arbeta 
självständigt ses som en fördel av en del av lärarna (28 %), då kan eleven med 
koncentrationssvårigheter få extra stöd utan att de andra eleverna blir störda.  

Alla specialpedagoger menade även de att klassrumsplaceringen spelar en stor roll i 
undervisningen av elever med koncentrationssvårigheter. Även bland 
specialpedagogerna så fanns det skillnader i var de ansåg att den bästa placeringen i 
klassrummet var. En specialpedagog menade att man bör undvika närhet till fönster och 
dörrar, för att eleven inte ska störas av det som sker utanför klassrummet. En annan 
specialpedagog menade att en elev med koncentrationssvårigheter bör sitta så att den 
har överblick, men ändå har möjlighet att skärma av vid behov. Alla fem 
specialpedagoger nämnde en ”lugn vrå” eller möjlighet att kunna skärma av som en 
viktig del i klassrumsmiljön. Organisationen och möbleringen av klassrummet är viktigt 
ansåg alla specialpedagoger.  

4.2.3. Hjälpmedel 

Trettio lärare (48 %) menade att en dator kan vara till stor hjälp vid undervisningen. 
Andra material/hjälpmedel som lärarna ställde sig positiva till var: Daisyspelare, 
hörlurar, lugn musik, brusljud, cd-bok/ljudbok och spel. Det är viktigt att materialet 
tilltalar eleven och att det är på rätt nivå för eleven, anser en majoritet av lärarna (62 %). 
Hörselskydd var det 24 lärare (38 %) som nämnde. En lärare nämnde att 
jongleringsbollar kan vara avslappnande för eleven att känna på och tre lärare (5 %) 
nämnde andra avslappningsövningar som t.ex. massage. Ett fåtal lärare (9 %) använder 
sig av smartboard8 och anser att det kan fungera bra. En lärare nämnde punktbelysning 
som hjälpmedel.   

Två av specialpedagogerna nämnde hörlurar som hjälpmedel. Två andra nämnde 
Daisyspelare och en nämnde Alfasmart9. Tre av specialpedagogerna var inte specifika i 
vilka hjälpmedel de avsåg utan skrev att de anpassar materialet och kontaktar till 
exempel Skoldatateket för konsultation.   

                                                

 

8 Smartboard är en interaktiv whiteboard som kan kombineras med datorns alla möjligheter. Tillsammans med en 
projektor blir smartboarden en stor pekskärm.  
9 Alfasmart är ett litet batteridrivet tangentbord med en display. Man kan använda det som ett elektroniskt 
anteckningsblock och när texten är inskriven kan man föra över den till datorn för rättning och utskrift.   
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4.2.4. Lärarnas eget agerande 

En kategori blev lärarnas eget agerande. Att vara tydlig - med rutiner, regler, 
instruktioner och klassrumsorganisationen, anser lärarna (63 %) kunna gynna eleverna. 
Ungefär en fjärdedel av lärarna (24 %) menar att läraren bör vara bestämd och en liten 
del av lärarna (12 %) menar att de bör tillrättavisa oönskat beteende skarpt. Att vara 
empatisk, lyhörd och att hela tiden ”ligga steget före”, ansåg tre fjärdedelar av lärarna 
(72 %) vara en viktig del i deras eget agerande.   

Ungefär hälften av lärarna (43 %) ansåg att det var viktigt att de andra eleverna i klassen 
får reda på att deras klasskamrat har koncentrationssvårigheter. Då kan de lättare 
acceptera att eleven får anpassade arbetssätt och hjälpmedel. Många lärare (34 %) 
menar att en öppen dialog och samarbete med elevens föräldrar ökar möjligheterna för 
att hjälpa och stödja eleven med koncentrationssvårigheter.    

Inget arbete lyckas om inte barn och föräldrar vill samarbeta, därför anser jag att en dialog med 

dem är extra viktig. (En lärare som deltog i enkätstudien)  

4.3. Hur organiserar skolorna stödet för elever 
med koncentrationssvårigheter?  
På påståendet10 att det finns tillräckligt stöd att få på skolan för att kunna bemöta de 
behov som elever med koncentrationssvårigheter har var det ingen av respondenterna 
som instämde helt och endast 17 av 63 respondenter (29 %) instämde delvis. Sju 
respondenter (11 %) avstod från direkt ställningstagande genom att svara ”vet 
ej/obestämd”. En majoritet med 38 respondenter (60 %) höll med andra ord inte med 
om att stödet som finns till förfogande är tillräckligt för att tillgodose behoven.11 Två av 
de svarande (3 %) kommenterade det hela med följande:  

Det är stora klasser och det är svårt att hinna med alla. (En lärare som deltog i enkätstudien) 

Behovet ökar hela tiden, också kraven på lärarna. Resurserna minskar dessvärre! (En lärare 
som deltog i enkätstudien)  

Det interna bortfallet på påståendet var lågt med endast ett bortfall.   

Av specialpedagogerna så var det tre av fem som instämde delvis. Två instämde inte 
med påståendet att det finns tillräckligt med stöd att få på skolan.   

I enkäten12 ställde vi en fråga om hur stödet för elever med koncentrationssvårigheter är 
organiserat på skolan. Lärarna fick fem alternativ samt en ruta med ”Annat” att välja 
mellan. De fick kryssa i alla svarsalternativ som stämde in på deras arbetsplats och även 

                                                

 

10 Se enkät i bilaga 3.  
11 Se enkätsvar från lärarna i bilaga 6.  
12 Se enkäten i bilaga 3. 
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möjlighet att kommentera sina svar. Det var 13 av de 63 respondenterna (21 %) som 
svarade att elever med diagnos som innefattar koncentrationssvårigheter placeras i liten 
grupp. Fem (8 %) svarade att elever utan diagnos men med koncentrationssvårigheter 
placeras i liten grupp. Det var 16 respondenter (25 %) som svarade att elever med 
koncentrationssvårigheter går i liten grupp vid behov. Det finns elevassistent att tillgå 
vid behov ansåg 28 av de svarande (44 %). 53 av 63 lärare (84 %) menade att elever 
med koncentrationssvårigheter placeras i normalstor klass tillsammans med övriga 
elever. Det var även sju respondenter (11 %) som kryssade i ”Annat”.   

De kommentarer som vi fick av pedagogerna var blandat annat att varje elev har en 
individuell utvecklingsplan och att stöd och råd finns att få av specialpedagog. En 
respondent skrev att:   

Det finns en liten grupp på skolan men max 2-3barn/år tas in från skolan. Behovet är mycket större. 

Gruppen består bara av mellanstadiebarn. På lågstadiet finns inget! (En lärare som deltog i enkätstudien)  

Några lärare (11 %) skrev att det är svårt att få extra resurser och att långt ifrån alla 
behov blir tillgodosedda på grund av att allt är styrt av ekonomin. Särskilt svårt ansåg 
vissa (6 %) att det var att få det till barn med ADHD. Det finns dock möjlighet att 
stundvis dela klassen i mindre grupper när fritidspersonal, speciallärare och 
specialpedagog har möjlighet att hjälpa till skrev några respondenter (5 %).   

Alla specialpedagoger uppgav att elever med koncentrationssvårigheter på deras skola 
går i normalstor klass, men kan vid behov gå i liten grupp. Två specialpedagoger 
kryssade även i att elevassistent finns att tillgå vid behov. En specialpedagog valde även 
alternativet ”annat” och skrev där ”stöd av specialpedagog”. En av specialpedagogerna 
uppgav att elever med diagnos som innefattar koncentrationssvårigheter samt att elever 
utan diagnos men med koncentrationssvårigheter placeras i liten grupp på hennes skola. 
Denne specialpedagog uppgav att elevassistent inte finns att tillgå vid behov.   

Elever i behov av särskilt stöd anses av lärare ofta vara besvärliga. Ett ”problem” som helst bör 

vara placerad i en liten grupp. (En specialpedagog som deltog i enkätstudien) 

Oftast vidtar vi akutlösningar, mer långsiktigt lösningar saknas. Vi får mycket sällan extra 

resurser när vi ansöker om det för dessa barn. (En specialpedagog som deltog i enkätstudien) 

Dessa elever kommer ofta till mig. Arbetar oftast tillsammans med något/några barn. Jag 

handleder assistenter. Lärarna vill helst inte ha dessa elever i klassen. (En specialpedagog 

som deltog i enkätstudien)  

Alla 63 respondenter svarade på den öppna frågan13 om vem de vänder sig till för att få 
stöd och tips om de inte själva anser sig ha de kunskaper som krävs för att hjälpa en 
elev. Då det var en öppen fråga utan begränsning på hur många svar som kunde anges 

                                                

 

13 Se enkät i bilaga 3.  
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så var det många som uppgav flera personer eller grupper. Det vanligaste svaret (32/63 
= 51 %) var att de tillfrågade vänder sig till kollegor. 27 av de svarande (43 %) tar hjälp 
av specialpedagog om de anser sig sakna de kunskaper som krävs. 16 respondenter (25 
%) vänder sig till rektorn och nio av de svarande (14 %) vänder sig till någon i 
skolledningen. Det var även nio lärare (14 %) som svarade att de tar kontakt med 
speciallärare för stöd. Till elevhälsan (11 %), resursgruppen (11 %) och elevvårdsteamet 
vände sig sju lärare (11 %) för att få stöd och tips. Fem respondenter (8 %) konsulterar 
skolsköterska vid behov. Det var även fem av de svarande (8 %) som inte var så 
specifika i sitt svar utan skrev att de kontaktar ”de som har erfarenhet av dessa barn”. 
Tre respondenter (5 %) rådfrågar kurator när de behöver stöd. En person (1,6 %) 
svarade att hon tidigare brukade be skolkuratorn om råd men att de inte har någon 
kurator på skolan i dagsläget. Tre lärare (5 %) vänder sig till arbetslagsledaren för stöd 
och ytterligare tre (5 %) vänder sig till barnets föräldrar då de saknar de kunskaper som 
krävs för att hjälpa barnet. Två respondenter (3 %) svarade att de inte vänder sig till 
någon. En respondent (1,6 %) skrev att man kan ta upp det med elevhälsan men oftast 
resulterar det inte i någon förändring.    

Specialpedagogerna uppgav att de vänder sig till EVT (elevvårdsteamet) (4/5), STUDS-
teamet (kommunens elevvårdsteam) (1/5), kollegor (3/5), kurator (1/5), elevhälsan 
(4/5), skolledning (1/5), resursgruppens psykologer och specialpedagoger (1/5).   

4.4. Vad anser lärare om inkluderande 
undervisning av elever med 
koncentrationssvårigheter i normalstor klass? 
16 lärare (25 %) instämde delvis med påståendet att det går bra att undervisa elever med 
koncentrationssvårigheter i normalstorklass.14 Ingen lärare instämde helt med 
påståendet. Sju lärare (11 %) var obestämda och 40 lärare (63 %) instämde inte eller 
inte alls.15 En del lärare (8 %) kommenterade frågan och ifrågasatte bland annat vad 
som menades med ”normalstorklass”.   

Vad är ”normalstor klass”? Enligt experter är max 20barn/klass på lågstadiet lämpligt men 

enligt vår rektor är 26-28 elever/klass ”normalstor” och helt okej. (En lärare som deltog i 

enkätstudien) 

Alla elever skulle gynnas av mindre grupper. (En lärare som deltog i enkätstudien)  

Fyra av fem specialpedagoger instämmer delvis med påståendet om att det går bra att 
undervisa elever med koncentrationssvårigheter i normalstor klass. En ringande in både 
”instämmer delvis” samt ”instämmer inte” och kommenterade detta med att ”det kan gå 

                                                

 

14 Se enkät i bilaga 3. 
15 Se enkätsvar från lärarna i bilaga 6.  
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bra om klassen har tillgång till extra resurser och en extra lokal som kan användas vid 
behov”.   

På frågan ”Hur anser Du att undervisningen för elever med koncentrationssvårigheter 
bör organiseras”16 så fick lärarna kryssa i alla svarsalternativ som överensstämde med 
deras åsikter. Detta ledde till följande resultat: 29 lärare (46 %) anser att elever med 
diagnos som innefattar koncentrationssvårigheter bör placeras i liten grupp. 16 lärare 
(25 %) anser att elever utan diagnos men ändå uppvisar koncentrationssvårigheter bör 
placeras i liten grupp. Majoriteten av lärarna (83 %) ansåg att elever med 
koncentrationssvårigheter bör gå i liten grupp vid behov. Nästan lika många lärare (78 
%) anser att elevassistent bör finnas att tillgå vid behov. Mindre än hälften av lärarna 
(25/63 = 40 %) anser att elever med koncentrationssvårigheter bör gå i normalstorklass, 
tillsammans med jämnåriga elever. Fem lärare (8 %) angav andra alternativ, som t.ex. 
specialundervisning hos specialläraren. Några av lärarna (13 %) kommenterade sina val 
med att det är beroende på både eleven själv och klassen i övrigt.   

Integrering i klassen av elever med koncentrationsproblem kräver resurser i form av ökad 

bemanning och/eller mindre klasser. Inkludering måste få kosta. Annars kan placering i liten 

grupp vara en bättre lösning för eleven och övriga elever, som ofta glöms bort i 

sammanhanget. (En lärare som deltog i enkätstudien)  

Det var flera lärare (11 %) som kommenterade att det är viktigt att den övriga klassen 
inte drabbas, utan att de måste få lugn och ro.   

Specialpedagogerna som deltog i enkätstudien var överens om hur de ansåg att 
undervisningen bör organiseras för dessa elever. De anser att elever med 
koncentrationssvårigheter bör gå i normalstor klass tillsammans med andra jämnåriga, 
elevassistenter bör finnas att tillgå vid behov och att elever med 
koncentrationssvårigheter bör vid behov gå i en liten grupp.    

Målet bör vara att anpassa undervisning så alla barn möts efter behov. (En specialpedagog 

som deltog i enkätstudien)  

4.5. Hur värderar lärare sina förmågor att 
kunskapsmässigt kunna stimulera elever med 
koncentrationssvårigheter? 
Av 63 respondenter så ansåg sig hela 51 (81 %) stycken ha tillräckliga kunskaper för att 
kunna stimulera elever som har svårt att koncentrera sig i pedagogiska situationer. Det 

                                                

 

16 Se enkät i bilaga 3.  
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var sex respondenter som svarade ”vet ej/obestämd”. Endast ett fåtal (6 %) ansåg sig 
inte ha tillräckliga kunskaper. Det var två respondenter som inte svarade på frågan.17   

Av de fem specialpedagogerna som besvarade enkäten, så instämde alla helt (2/5) eller 
delvis (3/5) i att deras kunskap är tillräckliga för att stimulera elever med 
koncentrationssvårigheter.   

På frågan vad respondenternas kunskaper om koncentrationssvårigheter är baserade på 
svarade 35 av 63 (55 %) att de är baserade på högskolekurser. Frågan var utformad så 
att respondenterna fick kryssa i alla svarsalternativ som stämde in på deras arbetsplats 
och även möjlighet att kommentera sina svar. Alla utom två (97 %) ansåg att de var 
baserade på föreläsningar och alla ansåg sig haft nytta av egna erfarenheter. Det var 26 
(41 %) av de svarande som ansåg att de lärt sig om koncentrationssvårigheter på 
internutbildningar. 48 respondenter (76 %) ansåg att de haft nytta av information och 
debatt från dagstidningar. 21 respondenter (33 %) menade att de fått information om 
koncentrationssvårigheter från facktidningar. Det var 13 respondenter (21 %) som skrev 
”annat” och gav exempel som skolledning, kollegor och resursteam.   

Specialpedagogerna uppgav alla att deras kunskaper baseras på högskolekurser, 
föreläsningar, egna erfarenheter och information i dagstidningar och facktidningar. Tre 
av dem hade även fått internutbildning inom ämnet. En specialpedagog uppgav även att 
litteratur och TV bidrog till hennes kunskaper.    

På frågan huruvida respondenterna håller sig uppdaterade om forskningen kring 
koncentrationssvårigheter svarade 45 respondenter (71 %) att de håller sig uppdaterade. 
Det var nio lärare (14 %) som svarade ”vet ej/obestämd”. Åtta respondenter (13 %) 
ansåg sig inte eller inte alls uppdaterade om forskningen. Det interna bortfallet bestod 
av endast en respondent.18  

Alla specialpedagoger (5/5) uppgav att de håller sig uppdaterade om forskning kring 
koncentrationssvårigheter.   

4.6. Sammanfattning av resultatet 
En klar majoritet av lärarna (63 %) anser inte att det går bra att undervisa elever med 
koncentrationssvårigheter i en normalstorklass. Specialpedagogerna ansåg alla fem att 
det går bra att undervisa dessa elever i normalstor klass. Endast 25 av lärarna (43 %) 
anser att elever med koncentrationssvårigheter bör undervisas i normalstorklass.  

En majoritet av lärarna (97 %) anser att placeringen i klassrummet är viktig. Att skapa 
en lugn vrå var det många lärare (71 %) som använde sig av. Nästan alla lärare hade 

                                                

 

17 Se enkätsvar från lärarna i bilaga 6.  

18 Se enkätsvar från lärarna i bilaga 6.  
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uppfattningen att elever med koncentrationssvårigheter kräver anpassade uppgifter (46 
%) och arbetspass (76 %). Hälften av lärarna (49 %) uppgav att de ger både skriftliga 
och muntliga instruktioner. Nästan hälften (30/63) av lärarna anser att datorer är bra 
hjälpmedel för elever med koncentrationssvårigheter. En majoritet av lärarna (61 %) 
anser att det är viktigt att berömma och förstärka elever med koncentrationssvårigheter.  

51 av lärarna samt alla fem specialpedagoger, instämde helt eller delvis med påståendet 
att deras kunskaper är tillräckliga för att kunna stimulera elever med 
koncentrationssvårigheter i pedagogiska situationer. Majoriteten (97 % - föreläsningar, 
55 % - högskolekurser och 41 % - internutbildning) ansåg sig ha fått utbildning på 
området, framförallt genom föreläsningar. 45 lärare (71 %) och alla fem 
specialpedagogerna, instämde helt eller delvis med påståendet att de håller sig 
uppdaterade kring ny forskning om barn med koncentrationssvårigheter. Åtta lärare (13 
%) uppgav att de inte håller sig uppdaterade med ny forskning.   

Ungefär hälften av lärarna (51 %) vände sig till kollegor för att få stöd och råd, när de 
själva anser sig sakna den kunskap som krävs för att undervisa elever med 
koncentrationssvårigheter. Några färre (43 %) vänder sig till specialpedagogen.  

Det var tre av fem specialpedagoger som ansåg att det finns tillräckligt med stöd att få 
på skolorna för att kunna undervisa elever med koncentrationssvårigheter, de resterande 
två instämde inte med påståendet. I den öppna frågan angående vem de vänder sig till 
om de anser sig sakna den kunskap som krävs uppgav de att de vänder sig till; EVT 
(elevvårdsteamet) (4/5), STUDS-teamet (kommunens elevvårdsteam) (1/5), kollegor 
(3/5), kurator (1/5), elevhälsan (4/5), skolledning (1/5), resursgruppens psykologer och 
specialpedagoger (1/5). 
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5. Metod- och resultatdiskussion 

5.1. Metoddiskussion 
I det stora hela är vi nöjda med valet av enkäter som metod. Utifrån de svar vi har fått så 
kan vi konstatera att enkäten var utformad på ett tillfredställande sätt. Det var endast en 
fråga som orsakade problem för oss när vi skulle sammanställa resultaten. I fråga 7 i vår 
enkät19 så hade vi som ett alternativ ”elev med koncentrationssvårigheter går vid behov 
i liten grupp”. Majoriteten av lärarna kryssade i detta alternativ och vi insåg snabbt att 
det var svårt att dra några slutsatser utifrån detta, då vi inte vet vad lärarna menar med 
”vid behov”. Så det resultatet kommer vi att redovisa, men vi kommer inte att dra några 
slutsatser från det eftersom det kan bli missvisande.   

Dessutom märkte vi att en enkätstudie är mycket tidskrävande. Dels ville vi vara säkra 
på att enkätfrågorna inte skulle missförstås, så vi ägnade mycket tid åt att formulera 
dem, dessutom tog det längre tid än vad vi hade föreställt oss, både att nå lärarna och att 
få tillbaka enkäterna. Möjligtvis borde vi även ha varit tydligare med ett slutdatum för 
när enkäterna skulle sändas in.  

Trots att vi hade poängterat att vår undersökning handlade om lärare, så fick vi ett par 
enkätsvar från specialpedagoger. De enkäterna läste vi med stort intresse och ledde till 
att vi redovisade deras svar, då vi hittade intressanta skillnader gentemot lärarnas svar.  

5.2. Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka hur lärare arbetar för att skapa en fungerande 
klassrumsmiljö för elever med koncentrationssvårigheter som går i normalstor klass. 
Syftet var också att undersöka hur skolor organiserar stödet för elever med 
koncentrationssvårigheter. Dessutom ville vi undersöka vad lärare anser om 
inkluderande undervisning av elever med koncentrationssvårigheter i normalstor klass. 
Syftet var även att undersöka hur lärare värderar sina förmågor att kunskapsmässigt 
kunna stimulera elever med koncentrationssvårigheter.   

5.2.1 Inkludering  

En klar majoritet av lärarna (63 %) anser inte att det går bra att undervisa elever med 
koncentrationssvårigheter i en normalstorklass. Vi undersökte för att se om det fanns 
samband mellan detta påstående och ifall lärarna ansåg att stödet på skolorna var 
                                                

 

19 Se bilaga 3 
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tillräckligt och hittade en liten koppling. En majoritet av de lärare (20/39) som anser att 
det inte finns tillräckligt med stöd att få skolan, anser inte heller att det går bra att 
undervisa elever med koncentrationssvårigheter i normalstorklass. Men det fanns även 
en ganska stor del lärare (11/39) som ansåg att det fanns tillräckligt med stöd att få på 
skolan, men som ändå menar att det inte går bra att undervisa elever med 
koncentrationssvårigheter i normalstorklass. Likaså fanns det lärare (8/39) som svarade 
att det inte finns tillräckligt med stöd att få på skolan, men att det ändå går bra att 
undervisa dessa elever i normalstorklass. Så även om det fanns en liten koppling till 
stödet så gick det inte att utesluta att det kan bero på något annat. Det verkade inte heller 
vara direkt kopplat till lärarnas syn på sina kunskaper, då en klar majoritet av lärarna 
(81 %) anser att deras kunskaper är tillräckliga.   

Det fanns lärare som trots att de inte ansåg att stödet på skolorna var tillräckligt, men 
som ändå anser att det går bra att undervisa elever med koncentrationssvårigheter i 
normalstor klass. Detta kan kopplas till god pedagogik. Trots att resurserna man 
efterfrågar inte finns, så gör man det bästa av situationen. Utifrån hur lärarna skrev att 
de arbetar och planerar undervisningen så kan man se att det egentligen inte är så 
mycket som kräver extra resurser. Att skapa en lugn vår i klassrummet kräver inte 
mycket. Däremot så finns det även sådant som kräver extra resurser. Frågan är om 
lärarna anser att det skulle gå bra att undervisa elever med koncentrationssvårigheter i 
normalstor klass om alla resurser var obegränsade? Specialpedagogerna ansåg alla fem 
att det går bra att undervisa dessa elever i normalstor klass. En specialpedagog menar att 
det kan fungera om klassen har tillgång till en extra resurs och en extra lokal. Detta 
skiljer sig mot lärarnas åsikter. Nu är det bara fem specialpedagoger som deltog i 
enkätstudien, så det går inte att dra för stora slutsatser utifrån resultatet. Men detta 
skapar ändå funderingar? Kan det bero på att specialpedagoger är vana med att arbeta 
med en större variation av elever än vanliga klasslärare? Eller kan det vara så att 
specialpedagogerna har för lite erfarenhet av att undervisa en normalstor klass, att de 
inte riktigt förstår omfattningen av problematiken?  

Målsättningen i arbetet mot en skola för alla innebär att man inom skolans verksamhet 
arbetar enligt ett inkluderande synsätt (Olsson & Olsson, 2007). Undervisningen ska 
individanpassas till alla barnen i samma skola och i samma klassrum så att de får den 
undervisning som gör att de kan komma så långt som möjligt. Tanken är att alla lärare 
ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna undervisa alla barnen, vilket upphäver 
skillnaden mellan specialundervisning och undervisning (Haug, 1998). Överlag ser det 
ut som att skolorna organiserar undervisningen för elever med 
koncentrationssvårigheter efter målsättningen med en skola för alla. Men lärarnas 
åsikter tyder på att valet med att placera eleven inkluderad i normalstorklass mest 
handlar om ekonomi och brist på resurser. En del lärare (8 %) ifrågasatte begreppet 
”normalstorklass” och menade att detta kan variera enormt. Några lärare (6 %) 
kommenterade även att alla elever skulle gynnas av mindre klasser. Att endast 25 av 
lärarna (43 %) anser att elever med koncentrationssvårigheter bör undervisas i 
normalstorklass, skulle kunna tolkas som ett missnöje i stort med antalet elever och 
möjligheter att tillgå resurser till klassen. Den frustration som vi i inledningen beskrev 
att vi hört lärare uttrycka, verkar efter genomförd studie, inte handla om hur de bör 
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undervisa elever med koncentrationssvårigheter utan istället handla om en frustration av 
att inte hinna med alla elever överlag. Att en stor del av lärarna inte vill ha dessa elever i 
klassen kan bero på många saker och det är viktigt att begrunda vad som ligger till 
grund för detta. Tänker de på sig själva, det vill säga det ställer mindre krav på en lärare 
om elevgruppen är homogen. Eller är lärarna bara inte vana med det nya 
förhållningssättet som en skola för alla innebär. Stainback och Stainback menar att 
eftersom specialundervisningen under en lång tid har fungerat som ett sidoordnat 
parallellt system i skolan där experter tagit hand om elever med ”särskilda behov” så har 
klasslärare lärt sig att inte planera sin undervisning efter dessa elever (enligt Persson, 
2001, s.24). Eller tänker lärarna på skolans resultat i kvalitetsredovisningar, det är stor 
”kamp” om elever i och med valfriheten att välja den skola man vill, då gäller det att 
visa upp ett bra resultat i kvalitetsredovisningarna. Bottnar deras åsikter i tanke på 
klassen i stort – det är svårt att hinna med alla elever som det är och de övriga eleverna 
kan bli störda av en elev med koncentrationssvårigheter (något som 11 % av lärarna 
kommenterade i enkätstudien). Eller är det eleven med koncentrationssvårighet som är 
deras fokus – för att eleven ska kunna få det stöd som den behöver, så gynnas denna av 
att gå i en liten grupp? Vi kan inte låta bli att fundera över hur det kommer att bli med 
fler och tidigare betyg. Kommer det leda mot en ännu mer segregerande skola?    

5.2.2 God pedagogik  

En majoritet av lärarna (97 %) anser att placeringen i klassrummet är viktig, det 
stämmer väl överens med Juul (2007) som poängterar att rätt placering underlättar för 
eleven att koppla bort irrelevanta stimuli. Att skapa en lugn vrå var det många lärare (71 
%) som använde sig av. Möjligheterna är göra detta är ju beroende av klassrummets 
planlösning. Detsamma gäller ju för möjligheterna att skapa alternativa arbetsplatser, 
som ett bord att stå och arbeta vid eller en soffa. Nästan alla lärare hade uppfattningen 
att elever med koncentrationssvårigheter kräver anpassade uppgifter (46 %) och 
arbetspass (76 %). Detta överensstämmer med vad Teeter (2004), Juul (2007) och 
Bengtner och Iwarson (2000) förespråkar. Hälften av lärarna (49 %) uppgav att de ger 
både skriftliga och muntliga instruktioner. Både Teeter (2004) och Juul (2007) menar att 
användandet av visuella hjälpmedel kan underlätta för elever med 
koncentrationssvårigheter. Att bara hälften av lärarna tar hänsyn till detta, kan ses som 
en brist. Däremot anser nästan hälften (30/63) av lärarna att datorer är bra hjälpmedel 
för elever med koncentrationssvårigheter. En majoritet av lärarna (61 %) anser att det är 
viktigt att berömma och förstärka elever med koncentrationssvårigheter. Detta stämmer 
väl överens med vad litteraturen (Kadesjö, 2001; Barkley, 1998; Juul, 2007; Bengtner & 
Iwarson, 2000) inom detta ämne förespråkar. Överlag så tyder svaren på att lärarna som 
deltog i enkätstudien har relativt god kunskap över hur det pedagogiska arbetet bör 
organiseras för att gynna elever med koncentrationssvårigheter.   

Det som genomsyrar lärarnas planering och undervisning av elever med 
koncentrationssvårigheter är struktur och tydlighet. Detta stämmer väl överens med det 
som litteraturen förespråkar. Placeringen i klassrummet var något som majoriteten av 
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lärarna ansåg kan påverka undervisningen. Lärarna gav olika förslag på vilken placering 
som kan gynna eleven mest. De olika förslagen visar att lärarna är medvetna om att det 
inte finns en universallösning som fungerar för alla elever, det vill säga olika lösningar 
fungerar olika bra på olika elever. En del elever med koncentrationssvårigheter bör 
kanske sitta med ryggen mot klassen för att kunna koncentrera sig, en annan kanske 
behöver se hela klassen för att kunna fokusera på sina uppgifter. 45 lärare menar att en 
lugn vrå kan fungera bra i klassrummet. Tre fjärdedelar av lärarna påpekar vikten av att 
förbereda eleven inför byten av aktiviteter. Vidare menar lärarna att det är viktigt att 
som lärare vara empatisk, lyhörd och att hela tiden ”ligga steget före” eleverna.   

Litteraturen förespråkar visuella hjälpmedel vid undervisningen av elever med 
koncentrationssvårigheter, då det ofta är lättare för dessa elever att koncentrera sig om 
mer än ett sinne berörs. 30 lärare angav att de brukar använda datorer som hjälpmedel. 
Det är mindre än hälften av lärare som deltog i enkätstudien. Det kan ses som få lärare, 
men utifrån vad vi har sett ute på en del skolor så är tillgången till datorer inte den bästa. 
Så för att se om det är kopplat till okunskap hos lärarna eller till de förutsättningar som 
finns på skolorna så borde tillgången till datorer också undersökas.   

5.2.3 Kompetensutveckling  

51 av lärarna instämde helt eller delvis med påståendet att deras kunskaper är 
tillräckliga för att kunna stimulera elever med koncentrationssvårigheter i pedagogiska 
situationer. Det kan kopplas till att majoriteten (97 % - föreläsningar, 55 % - 
högskolekurser och 41 % - internutbildning) ansåg sig ha fått utbildning på området, 
framförallt genom föreläsningar. 45 av lärarna (71 %) instämde helt eller delvis med 
påståendet att de håller sig uppdaterade kring ny forskning om barn med 
koncentrationssvårigheter. Det verkar som skolorna anser att det är viktigt att satsa på 
kompetensutveckling för sin personal. Alla fem specialpedagoger instämmer helt (2/5) 
eller delvis (3/5) med påståendet om att deras kunskaper är tillräckliga. Alla 
specialpedagoger uppgav att de håller sig uppdaterade med forskning inom ämnet 
koncentrationssvårigheter. Åtta lärare (13 %) uppgav att de inte håller sig uppdaterade 
med ny forskning. Det finns alltså en liten del lärare (13 %) som anser att deras 
kunskaper är tillräckliga och att de inte behöver uppdatera sig med ny kunskap. Detta 
skapar lite misstro då forskningen ständigt presenterar ny och viktig information, det 
som var riktigt för något år sedan har bevisats vara något annat, därför är det av största 
vikt att ständigt uppdatera sina kunskaper.   

5.2.4 Stöd  

Ungefär hälften av lärarna (51 %) vände sig till kollegor för att få stöd och råd, när de 
själva anser sig sakna den kunskap som krävs för att undervisa elever med 
koncentrationssvårigheter. Några färre (43 %) vänder sig till specialpedagogen. Juul 
(2007) poängterar vikten av att få stöd från kollegor och ledning när man undervisar 
elever med koncentrationssvårigheter, då detta kan vara ett tungt arbete ibland. Att inte 
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ens hälften av lärarna (43 %) vände sig till specialpedagogen, som är den på skolorna 
som ska stötta och handleda lärarna i undervisningen av elever med svårigheter, 
förvånade oss. 38 av de 63 respondenterna anser att stödet på skolorna inte är 
tillräckligt. Att inte fler lärare utnyttjar specialpedagogen som resurs, skulle utifrån det 
svaret kunna tyda på att specialpedagoger inte finns tillgängliga för alla lärare. Eller så 
finns resurser, men lärarna kanske inte är medvetna om dem eller väljer att inte använda 
dem. Kan det vara så att lärarna inte upplever att specialpedagogerna inte besitter 
tillräckliga kunskaper inom ämnet? Hur ser tillgången ut på skolorna? Finns det 
specialpedagoger på alla skolor och arbetar specialpedagoger med det organisatoriska 
eller undervisar de större delarna av tiden? Eller kan det vara att lärarna hellre vänder 
sig till kollegor för att de ger råd baserade på vad lärarna säger. En specialpedagog 
däremot kan ju vilja se hur läraren undervisar för att kunna ge råd. Persson (2001) 
skriver just att specialpedagoger ofta möts av misstänksamhet när deras analys visar på 
att det kan vara faktorer i undervisningen som medverkar till att vissa elever får 
svårigheter. Möjligtvis kan det vara så att vissa lärare hellre vänder sig till andra 
kollegor än till specialpedagog av rädsla för att bli kritiserade.   

Det var tre av fem specialpedagoger som ansåg att det finns tillräckligt med stöd att få 
skolorna, de resterande två instämde inte med påståendet. Kan det vara så att 
specialpedagogerna känner att de inte kan göra allt de skulle vilja, på grund av 
resursbrist? Eller kan det vara så att de själva inte känner att de får tillräckligt med stöd? 
Vem får de stöd av på skolorna? I den öppna frågan angående vem de vänder sig till om 
dem anser sig sakna den kunskap som krävs uppgav specialpedagogerna att de vänder 
sig till; EVT (elevvårdsteamet) (4/5), STUDS-teamet (kommunens elevvårdsteam) 
(1/5), kollegor (3/5), kurator (1/5), elevhälsan (4/5), skolledning (1/5), resursgruppens 
psykologer och specialpedagoger (1/5). Det verkar se olika ut beroende på vilken skola 
man arbetar på. Specialpedagogerna är ju ofta ensamma om att ha den kunskap och 
arbetsuppgift som de har på skolorna. En del skolor, utifrån enkätstudien, verkar ha 
kännedom om att specialpedagogerna är rätt ensamma i sin yrkesroll och satsar på 
samarbete inom kommungränserna, som till exempel STUDS-teamet och 
resursgruppen.     

5.2.5 Organisation  

En av specialpedagogerna uppgav att elever med diagnos som innefattar 
koncentrationssvårigheter samt att elever utan diagnos men med 
koncentrationssvårigheter placeras i liten grupp på hennes skola. Denne specialpedagog 
uppgav att elevassistent inte finns att tillgå vid behov. Är det på grund av avsaknaden av 
resurser i form av elevassistenter som barnen placeras i liten grupp? Varför satsar man 
då på särskild undervisningsgrupp istället för resurser till klassen?  Szönyi (2007) menar 
att det finns väldigt lite forskning om hur mindre undervisningsgrupper fungerar och 
hur de påverkar eleverna, men påpekar att den forskning som finns visar att dessa bidrar 
till stigmatisering och exkludering, samt påverkar elevers självbild. Med detta i åtanke 
så vore det intressant att veta hur skolledningen tänkte i denna fråga, då de har en liten 
undervisningsgrupp på skolan och ingen elevassistent att tillgå som resurs i den vanliga 
klassen.  
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Det man kan säga i stort är att det skiljer sig en hel del utifrån hur skolorna organiserar 
undervisningen för elever med koncentrationssvårigheter och hur lärare och 
specialpedagoger anser att undervisningen för dessa elever bör organiserar. Diagrammet 
nedan visar hur skolor organiserar undervisningen och hur lärare och specialpedagoger 
anser att undervisningen bör organiseras.  
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Förklaring till staplarna;  

1. Elev med diagnos som innefattar koncentrationssvårigheter placeras i liten grupp. 

2. Elev utan diagnos men med koncentrationssvårigheter placeras i liten grupp. 

3. Elev med koncentrationssvårigheter går vid behov i liten grupp. 

4. Elevassistens finns att tillgå vid behov. 

5. Elev med koncentrationssvårigheter går i normalstor klass.  

Hur skolorna organiserar undervisningen för elever med koncentrationssvårigheter 
stämmer inte så väl överens med hur lärare och specialpedagoger anser att 
undervisningen för dessa elever bör organiseras. Enkätstudien tyder på att skolledning, 
lärare och specialpedagoger i viss mån strävar åt olika håll. Ingen av de tre aktörerna 
verkar fullt ut sträva mot en skola för alla då alla till viss del förespråkar segregerande 
åtgärder. Däremot så verkar det som, utifrån resultatet, att skolorna är villiga att satsa på 
kompetensutbildning för lärarna för att de ska få mer kunskap om olika problematiker 
som eleverna kan ha, för att kunna öka möjligheterna för inkludering.  
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5.3. Sammanfattning av diskussion 
En majoritet av lärarna (63 %) anser inte att det går bra att undervisa elever med 
koncentrationssvårigheter i en normalstorklass. Vad det beror på kan vi bara spekulera i 
för även om vi kunde se en liten koppling till att det inte finns tillräckligt stöd att få på 
skolan så gick det inte att utesluta att det kan bero på något annat. Specialpedagogerna 
ansåg alla fem att det går bra att undervisa dessa elever i normalstor klass vilket alltså 
skiljer sig mycket ifrån klasslärarnas åsikter. Då det bara var fem specialpedagoger som 
deltog i enkätstudien, så går det dock inte att dra några direkta slutsatser utifrån 
resultatet. Huruvida det går bra att undervisa elever med koncentrationssvårigheter i 
normalstorklass verkade inte heller vara direkt kopplat till lärarnas syn på sina 
kunskaper, då en klar majoritet av lärarna (81 %) anser att deras kunskaper är 
tillräckliga.  

Överlag ser det ut som att skolorna organiserar undervisningen för elever med 
koncentrationssvårigheter efter målsättningen med en skola för alla. Men lärarnas 
åsikter tyder på att valet med att placera eleven inkluderad i normalstorklass mest 
handlar om ekonomi och brist på resurser. Att endast 25 av lärarna (43 %) anser att 
elever med koncentrationssvårigheter bör undervisas i normalstorklass, skulle kunna 
tolkas som ett missnöje i stort med antalet elever och möjligheter att tillgå resurser till 
klassen. Den frustration som vi i inledningen beskrev att vi hört lärare uttrycka, verkar 
efter genomförd studie, inte handla om hur de bör undervisa elever med 
koncentrationssvårigheter utan istället handla om en frustration av att inte hinna med 
alla elever överlag.  

Överlag så tyder svaren på att lärarna som deltog i enkätstudien har relativt god kunskap 
över hur det pedagogiska arbetet bör organiseras för att gynna elever med 
koncentrationssvårigheter. De tänker på att ge beröm ofta, anpassa arbetsuppgifter och 
arbetspass och hur de placerar eleven i klassrummet. Vidare menar lärarna att det är 
viktigt att som lärare vara empatisk, lyhörd och att hela tiden ”ligga steget före” 
eleverna.   

Det som genomsyrar lärarnas planering och undervisning av elever med 
koncentrationssvårigheter är struktur och tydlighet. Placeringen i klassrummet var något 
som majoriteten av lärarna ansåg kan påverka undervisningen. Lärarna gav olika förslag 
på vilken placering som kan gynna eleven mest. De olika förslagen visar att lärarna är 
medvetna om att det inte finns en universallösning som fungerar för alla elever, det vill 
säga olika lösningar fungerar olika bra på olika elever.   

Litteraturen förespråkar visuella hjälpmedel vid undervisningen av elever med 
koncentrationssvårigheter, då det ofta är lättare för dessa elever att koncentrera sig om 
mer än ett sinne berörs. 30 lärare angav att de brukar använda datorer som hjälpmedel. 
Det kan ses som få lärare, men utifrån vad vi har sett ute på en del skolor så är 
tillgången till datorer inte den bästa. Så för att se om det är kopplat till okunskap hos 
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lärarna eller till de förutsättningar som finns på skolorna så borde tillgången till datorer 
också undersökas.   

51 av lärarna samt alla fem specialpedagoger, instämde helt eller delvis med påståendet 
att deras kunskaper är tillräckliga för att kunna stimulera elever med 
koncentrationssvårigheter i pedagogiska situationer. Majoriteten ansåg sig ha fått 
utbildning på området, framförallt genom föreläsningar.   

45 lärare (71 %) och alla fem specialpedagogerna, instämde helt eller delvis med 
påståendet att de håller sig uppdaterade kring ny forskning om barn med 
koncentrationssvårigheter. Åtta lärare (13 %) uppgav att de inte håller sig uppdaterade 
med ny forskning vilket innebär att det alltså finns en liten del lärare (13 %) som anser 
att deras kunskaper är tillräckliga och att de inte behöver uppdatera sig med ny kunskap. 
Vi finner det skrämmande då forskningen ständigt presenterar ny och viktig 
information. Därför är det av största vikt att ständigt uppdatera sina kunskaper.   

Juul (2007) poängterar vikten av att få stöd från kollegor och ledning när man 
undervisar elever med koncentrationssvårigheter. Att inte ens hälften av lärarna (43 %) 
vände sig till specialpedagogen förvånade oss. 38 av de 63 respondenterna anser att 
stödet på skolorna inte är tillräckligt. Att inte fler lärare utnyttjar specialpedagogen som 
resurs, skulle utifrån det svaret kunna tyda på att specialpedagoger inte finns tillgängliga 
för alla lärare. Eller så finns resurser, men lärarna kanske inte är medvetna om dem eller 
väljer att inte använda dem. Kan det vara så att lärarna inte upplever att 
specialpedagogerna inte besitter tillräckliga kunskaper inom ämnet? Eller kan det vara 
att lärarna hellre vänder sig till kollegor för att de ger råd baserade på vad lärarna säger? 
En specialpedagog däremot kan ju vilja se hur läraren undervisar för att kunna ge råd. 
Persson (2001) skriver just att specialpedagoger ofta möts av misstänksamhet när deras 
analys visar på att det kan vara faktorer i undervisningen som medverkar till att vissa 
elever får svårigheter. Möjligtvis kan det vara så att vissa lärare hellre vänder sig till 
andra kollegor än till specialpedagog av rädsla för att bli kritiserade.   

Hur skolorna organiserar undervisningen för elever med koncentrationssvårigheter 
stämmer inte så väl överens med hur lärare och specialpedagoger anser att 
undervisningen för dessa elever bör organiseras. Enkätstudien tyder på att skolledning, 
lärare och specialpedagoger i viss mån strävar åt olika håll. Ingen av de tre aktörerna 
verkar fullt ut sträva mot en skola för alla då alla till viss del förespråkar segregerande 
åtgärder.   

5.4. Fortsatt forskning 
Under denna undersökning har det väckts nya frågor och funderingar hos oss. Dels 
skulle det vara intressant att undersöka om lärare ser någon skillnad mellan pojkar och 
flickor med koncentrationssvårigheter. Detta är något som nämns i litteraturen och som 
vi också har hört lärare diskutera. Vidare vore det intressant att göra en fältanalys för att 
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se om lärarna ”lever som de lär”, det vill säga använder sig av den kunskap som de visat 
i vår enkät att de besitter. Det var få lärare som vände sig till specialpedagogen för 
hjälp, det förvånade oss och det vore intressant att undersöka vad detta beror på. Är det 
bristen på specialpedagoger som ligger till grund eller upplever lärarna att 
specialpedagogerna inte besitter kunskapen som de efterfrågar? Eller kan det vara som 
Persson (2001) menar att lärare ogärna frågar specialpedagoger om hjälp eftersom de 
vill undersöka om det kan vara något i undervisningen som skapar problemen? Då vi 
även under enkätstudien fick ett fåtal enkäter från specialpedagoger, som visade ett lite 
skiljande resultat gentemot lärarna, så vore det intressant att i en större undersökning se 
hur deras åsikter skiljer sig åt. Detsamma gäller för hur specialpedagoger ser på det stöd 
som finns på skolorna. Två av de specialpedagoger som deltog i enkätstudien menade 
att det inte fanns tillräckligt med stöd att få på skolorna. Vi undrar om dem syftar på 
stödet som de kan erbjuda, som begränsas på grund av ekonomin och tidsbrist, eller om 
det är så att specialpedagogerna känner att de får för lite stöd.   
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7. Bilagor 

Bilaga 1. Diagnoskriterier för ADHD 
För att uppfylla de diagnostiska kriterierna som krävs för diagnosen ADHD enligt 
DSM-IV (den diagnostiska och statistiska handboken för psykiatriska sjukdomar och 
störningar) bör en hel del aspekter beaktas. Kriterierna i antingen A. eller B bör 
uppfyllas för att en diagnos skall vara aktuell:  

A. Minst sex av följande symtom på ouppmärksamhet har förelegat i minst sex 
månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med utvecklingsnivån. 

Ouppmärksamhet  

o Är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, 
yrkeslivet eller andra aktiviteter.  

o Har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar.  
o Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal.  
o Följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra 

skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på 
att personen inte förstår instruktionerna)  

o Har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter.  
o Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver 

mental uthållighet ( t ex skolarbete eller läxor)  
o Tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter ( t ex 

leksaker, läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg)  
o Är ofta lättdistraherad av yttre stimuli.  
o Är ofta glömsk i det dagliga livet   

B. Minst sex av följande symtom på hyperaktivitet-impulsivitet har förelegat i 
minst sex månader till en grad som är maladaptiv och oförenlig med 
utvecklingsnivån:  

Hyperaktivitet/Impulsivitet  

o Har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter kan inte sitta still.  
o Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen 

förväntas sitta kvar på sin plats en längre stund. Springer ofta omkring. 
Klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen (hos 
ungdomar och vuxna kan detta vara begränsat till en subjektiv känsla av 
rastlöshet).  

o Har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla verkar 
ofta vara "på språng" eller "gå på högvarv".  
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o Pratar ofta överdrivet mycket.  

Impulsivitet  

o Kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt.  
o Har ofta svårt att vänta på sin tur.  
o Avbryter eller inkräktar ofta på andra (t ex kastar sig in i andras samtal 

eller lekar).   

C. Dessutom måste följande punkter vara uppfyllda:  
1. Vissa funktionshindrande symtom på hyperaktivitet/impulsivitet eller 

ouppmärksamhet förelåg före sju års ålder. 
2. Någon form av funktionsnedsättning orsakad av symtomen föreligger 

inom minst två områden (t.ex. i skolan/på arbetet och i hemmet).  
3. Det måste finnas klara belägg för kliniskt signifikant funktionsnedsättning 

socialt eller i arbete eller studier.  
4. Symtomen förekommer inte enbart i samband med någon genomgripande 

störning i utvecklingen, schizofreni eller något annat psykotiskt syndrom 
och förklaras inte bättre med någon annan psykisk störning ( t ex 
förstämningssyndrom, ångestsyndrom eller personlighetsstörning).  
(Socialstyrelsen, 2004, Barkley, 1998, Web4health.info, 2007)                      



  
Bilaga 2. Brev till lärarna  

Hej  

Vi är två lärarstudenter som läser vår femte termin på Lärarhögskolan i Stockholm och 
håller just nu på att skriva examensarbete inom fördjupningskursen ”Språk och 
språkutveckling”. Vår uppsats handlar om lärares uppfattning om elever med 
koncentrationssvårigheter och om hur just Du arbetar med de elever som har svårt för 
att sitta still och koncentrera sig på uppgifter. Vi undrar vad Du anser är extra viktigt att 
tänka på i planerandet och genomförandet av lektioner.  

För vår undersökning har vi valt att skicka ut enkäter till ca 100 lärare i Stockholms län.   

Att ett barn har koncentrationssvårigheter är ett uttryck som används för att benämna en 
rad olika beteenden. Det kan handla om stora och varaktiga koncentrationssvårigheter 
som skapar återkommande bekymmer i barnets vardag och som kommer till uttryck i de 
flesta situationer som barnet befinner sig i. Det kan även handla om att vissa barn har så 
mycket spring i benen att de har svårt att sitta still i vissa situationer eller att de inte har 
kommit tillräckligt långt i sin mognad.  

Vi kommer att använda enkäterna endast i vår undersökning och vi kommer självklart 
att anonymisera dem, vilket betyder att inga resultat kommer att kunna härledas till en 
specifik lärare eller skola.    

Svarskuvertet går till vår handledare, Karin Dahlin, på Lärarhögskolan i Stockholm. 
Varje svar är oerhört värdefullt. Kan vi få ihop 100 svar så är det mycket bra ur 
forsknings synpunkt.   

Vi skulle uppskatta om Du tog dig tid och fyllde i enkäten. Tack på förhand!   

Det går bra att kontakta oss om Du har några frågor.  

Med vänlig hälsning  

Ann-Marie Pettersson   Helen Salling 
Mail: ann-marie.pettersson@.se  mail: helen.salling@.se 
Telenr: 07X-XXX XX XX   Telenr: 07X-XXX XX XX        



  
Bilaga 3. Enkäten  

Man           Kvinna   

Vilket år är Du född? 19….  

Har Du lärarexamen? Ja            Nej   

Hur många år har Du arbetat inom skolan? …………år  

Vad har Du för tjänst på skolan just nu? …………………………..................................  

Ringa in den siffra som stämmer överens med Dina åsikter vid respektive påstående 
(fråga 1-4):     

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Vet ej/ 
obestämd 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

1. Mina kunskaper är 
tillräckliga för att kunna 
stimulera elever som har 
svårt att koncentrera sig i 
pedagogiska situationer.    

      5   4   3   2   1 

2. Det finns tillräckligt 
med stöd att få på skolan 
för att kunna bemöta de 
behov som elever med 
koncentrationssvårigheter 
har.    

5   4   3   2   1 

3. Det går bra att undervisa 
elever med 
koncentrationssvårigheter i 
normalstor klass.    

5   4   3   2   1 

4. Jag håller mig 
uppdaterad om forskningen 
kring 
koncentrationssvårigheter 
hos barn?    

5   4   3   2   1  
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Kommentarer: 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...   

5. Vad är Dina kunskaper om koncentrationssvårigheter hos barn baserade på? 

Kryssa i alla de svarsalternativ som Du anser har bidragit till Dina kunskaper. 

Högskolekurser 

Föreläsningar 

Internutbildning 

     Egna erfarenheter 

Information/debatt i dagstidningar 

Information i facktidningar. Vilka?……………………………………….. 

Annat…………………………………………..   

6. Vem vänder Du dig på skolan till för att få stöd och tips om Du anser dig sakna de 
kunskaper som krävs för att hjälpa en elev?   

.............................................................................................................................................  

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

7. Hur anser Du att undervisningen för elever med koncentrationssvårigheter bör 
organiseras? 
Kryssa i alla de svarsalternativ som överensstämmer med Dina åsikter.  

Elev med diagnos som innefattar koncentrationssvårigheter bör placeras i 

liten grupp 

Elev utan diagnos men med koncentrationssvårigheter bör placeras i liten 

grupp 

Elev med koncentrationssvårighet bör vid behov gå i liten grupp 

Elevassistens bör finnas att tillgå vid behov 

Elev med koncentrationssvårigheter bör gå i normalstor klass, tillsammans 

med andra jämnåriga 

Annat ............................................................................................................ 

Kommentar ......................................................................................................  
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8. Hur är stödet för elever med koncentrationssvårigheter organiserat på Din skola? 
Kryssa i alla de svarsalternativ som stämmer in på Din skola. 

Elev med diagnos som innefattar koncentrationssvårigheter placeras i 

liten grupp 

Elev utan diagnos men med koncentrationssvårigheter placeras i liten 

grupp 

Elev med koncentrationssvårighet går vid behov i liten grupp 

Elevassistens finns att tillgå vid behov 

Elev med koncentrationssvårigheter går i normalstor klass 

Annat ....................................................................................................... 

Kommentar .........................................................................................................................  

.............................................................................................................................................   

Du kommer nu att få läsa en kort fallbeskrivning om Kalle som är åtta år och går i andra 
klass. Därefter följer tre frågor.   

Kalle är en pigg pojke med mycket spring i benen. För det mesta går det bra för honom i 
skolan, speciellt när klassen har matematik, då arbetar Kalle lugnt och flitigt. När det 
däremot är dags för svenska och läseboken plockas fram, blir Kalle genast orolig och får 
svårt att koncentrera sig på uppgiften. Han får ”myror i brallan” och intresserar sig för 
allt annat som händer i omgivningen. Han vickar på stolen, pratar med klasskamraterna 
och petar med jämna mellanrum till Lisa med pennan i ryggen. Kalles beteende 
påverkar klassrumsklimatet negativt och skapar irritation hos övriga elever.    

9. Hur planerar Du Ditt dagliga arbete för att underlätta för Kalle och för att minska 
störningsmomenten i klassrummet?  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  
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10. Vad anser Du är speciellt viktigt att tänka på när Du undervisar en elev som Kalle?  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................    

11. Har du några förslag på långsiktiga åtgärder för klassrumsmiljön? Exempelvis 
placering och hjälpmedel.   

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................    

Tack för Din medverkan!             



  
Bilaga 4. Statistik från lärarnas svar på enkäterna  

Fråga  Instämmer 
helt  

5 

Instämmer 
delvis  

4 

Vet ej/ 
obestämd 

3 

Instämmer 
inte  

2 

Instämmer 
inte alls  

1 

Ej 
svarat

 
0 

1. Mina kunskaper är 
tillräckliga för att kunna 
stimulera elever som har 
svårt att koncentrera sig i 
pedagogiska situationer. 

12  
=19 % 

39  
= 62 % 

6  
= 9,5 % 

4  
= 6 %  

2 =  
3 % 

2. Det finns tillräckligt 
med stöd att få på skolan 
för att kunna bemöta de 
behov som elever med 
koncentrationssvårigheter 
har.  

17  
= 29 % 

7  
= 11 % 

31 *  **  
= 49 % 

7  
= 11 % 

1 = 
1,6 %

 

3. Det går bra att 
undervisa elever med 
koncentrationssvårigheter 
i normalstor klass.  

16  
=25 % 

7 **  
= 11 % 

31 *  
= 49 % 

9  ***  
= 14 %  

4. Jag håller mig 
uppdaterad om 
forskningen kring 
koncentrationssvårigheter 
hos barn. 

5  
= 8 % 

40  
= 63 % 

9  
= 14 % 

5  
= 8 % 

3 
 = 5 % 

1 = 
1,6 %

  

Kommentarer: 

 

Det är stora klasser och det är svårt att hinna med alla. Elever med 
koncentrationssvårigheter har det svårt i stora klasser. 

 

*Det finns ju olika grader av koncentrationssvårigheter. De med mindre 
svårigheter går bra att undervisa i klassen. 

 

**(Fråga 3) Det beror på antalet elever med koncentrationssvårigheter och antal 
elever i klassen i övrigt. **(Fråga 2) Man känner sig ganska ensam. 

 

***Vad är ”normalstor klass”? Enligt experter är max 20barn/klass på lågstadiet 
lämpligt men enligt vår rektor är 26-28 elever/klass ”normalstor” och helt okej. 

 

Vissa elever klarar bara en viss del av lektionen, en del inte alls.    



  
Bilaga 5. Statistik från specialpedagogernas svar 
på enkäterna  

Fråga  Instämmer 
helt  

5 

Instämmer 
delvis  

4 

Vet ej/ 
obestämd 

3 

Instämmer 
inte  

2 

Instämmer 
inte alls  

1 

Ej 
svarat

 

0 
1. Mina kunskaper är 
tillräckliga för att kunna 
stimulera elever som har 
svårt att koncentrera sig i 
pedagogiska situationer. 

2  3      

2. Det finns tillräckligt 
med stöd att få på skolan 
för att kunna bemöta de 
behov som elever med 
koncentrationssvårigheter 
har.  

3  2   

3. Det går bra att 
undervisa elever med 
koncentrationssvårigheter 
i normalstor klass.  

4,5

  

0,5

   

4. Jag håller mig 
uppdaterad om 
forskningen kring 
koncentrationssvårigheter 
hos barn. 

3 2     

 

 En specialpedagog ringade in båda alternativen och kommenterade detta på följande 
sätt; Det kan gå bra om klassen har tillgång till en extra resurs och en extra lokal.    



  
Bilaga 6. Enkätsvar från lärarna 

1. Mina kunskaper är tillräckliga för att 
kunna stimulera elever som har svårt att 

koncentrera sig i pedagogiska situationer.

Instämmer helt 

Instämmer
delvis 

Vet ej/
obestämd 

Instämmer inte 

Instämmer inte
alls 

Ej svarat

2. Det finns tillräckligt med stöd att få på 
skolan för att kunna bemöta de behov 

som elever med 
koncentrationssvårigheter har.

Instämmer helt 

Instämmer
delvis 

Vet ej/
obestämd 

Instämmer inte 

Instämmer inte
alls 

Ej svarat
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3. Det går bra att undervisa elever med 

koncentrationssvårigheter i normalstor klass.

Instämmer helt 

Instämmer
delvis 

Vet ej/
obestämd 

Instämmer inte 

Instämmer inte
alls 

Ej svarat

4. Jag håller mig uppdaterad om 
forskningen kring koncentrationssvårigheter 

hos barn.

Instämmer
helt 

Instämmer
delvis 

Vet ej/
obestämd 

Instämmer
inte 

Instämmer
inte alls 

Ej svarat 



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

 

http://www.lararhogskolan.se

