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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ”erkänt duktiga” klasslärare anpassar klassrumsmiljö, 
bemötande och undervisning för barn med koncentrationssvårigheter i grundskolans vanliga klasser. 
 
Frågeställningarna var: Anser de intervjuade lärarna att man genom anpassningar av klassrumsmiljön kan 
underlätta skolgången för barn med koncentrationssvårigheter och vilka är i sådana fall dessa 
anpassningar av klassrumsmiljön? Anser de intervjuade lärarna att man genom anpassningar av 
bemötande och i undervisning kan underlätta skolgången för barn med koncentrationssvårigheter och 
vilka är i sådana fall dessa anpassningar av bemötande och i undervisning? 
 
De data som används i denna studie är kvalitativa. Genom att göra djupintervjuer med tre verksamma 
lärare har jag undersökt och försökt förstå hur det kommer sig att en del lärare lyckats att göra skolgången 
”bra” för barn med koncentrationssvårigheter. Intervjuerna var utforskande och genomfördes som en 
”livshistoria”. Detta innebär att forskaren tillsammans med den intervjuade diskuterar olika händelser 
med speciell och central innebörd, som påverkat dennes val i livet. Urvalet av lärare gjordes via 
rekommendation och personlig kännedom. De lärare som valdes ut för intervju kan sägas vara 
nyckelpersoner med unika egenskaper. De var kända på sina arbetsplatser för att ”klara av de barn som 
behöver lite extra”. Genom att genomföra en ”Livshistorie-intervju” med dem hoppades jag, att genom 
analys, kunna se likheter i deras erfarenheter och undervisningsmetoder som till någon del kan förklara 
deras framgångar i klassrummet. Efter analys av intervjuerna skrevs tre ”Porträtt” och tre olika 
temaområden växte fram. 
 
Resultatet av undersökningen blev att de tre lärarna visade sig ha flera gemensamma erfarenheter och 
gemensamma uppfattningar om hur man bäst anpassar skolgången för barn med koncentrations-
svårigheter. De reflekterade mycket över hur klassrumsmiljön kunde anpassas och var i rummet elever 
med koncentrationssvårigheter bäst placeras. De var överens om att dessa elever behöver struktur i 
undervisningen och under hela sin skoldag. Lärarna sa att de arbetade medvetet med att främja ett 
accepterande klassrumsklimat genom att medvetandegöra eleverna om att alla människor är olika. De 
ville låta eleverna känna delaktighet och inflytande. De försökte stärkta elevernas självkänsla genom att 
”se alla”. Lärarna lyckades att kombinera struktur med ett bra samspel med eleverna. 
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Teaching children with attention difficulties in an ordinary classroom. 

An interview study based on the Life Histories of three teachers.  

Gunilla Windahl 

Abstract  

The purpose of this study is to investigate how teachers with “acknowledged skill” adapt classroom 
environment, interplay and teaching methods to children with attention difficulties in compulsory school 
classes. 

The questions at issue in the study are: Do the interviewed teachers believe that teachers, through 
adaptation of the classroom environment, can facilitate schooling for children with attention difficulties 
and if so, in what way? Do the interviewed teachers believe that teachers, through adaptation of interplay 
and teaching methods, can facilitate schooling for children with attention difficulties and if so, in what 
way?  

Data used in this study are qualitative. I have, by conducting deep interviews with three currently active 
teachers, investigated and tried to understand how some teachers succeed in making school a “good 
experience” for children with attention difficulties,. The interviews were explorative and were conducted 
as “Life Histories”. This means that the researcher and the interviewee discuss different events, “critical 
incidents”, which have affected the respondent’s choices in life. The selection of the teachers was done 
through recommendations and personal knowledge. The selected teachers can be considered as “key 
people” with unique qualities. They are known at their schools for being able to “handle children who 
need a little extra”. By conducting “Life History” interviews I hoped, through analysis, to be able to see 
similarities in there experiences and teaching methods, which could in some way explain their success in 
the classroom. I wrote three “Portraits” after analysing the interviews and three different themes 
developed.  

The results of the study showed that the teachers had multiple experiences and ideas in common about 
how to best adapt schooling for children with attention difficulties. They reflected a lot about how to 
adapt classroom environment and where to best seat children with attention difficulties. They all agreed 
on the importance of structure for these students both in teaching and throughout the day. The teachers 
said that they deliberately promote an accepting climate in the classroom by making the students aware of 
the differences in people. They wanted the students to feel participation and the ability to influence. They 
tried to strengthen the student’s self-esteem by “seeing them all”. The teachers succeeded in combining 
structure with a good interplay with the students.  

Keywords: Attention difficulties, School, Compulsory School, Life History, ADHD, 
Inclusive Education. 
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kloka råd. 
 
Tack även till min handledare, Britta Wingård, som har givit mig tänkvärda synpunkter 
och mycket att reflektera över. 
 
Jag vill också tacka min familj, som stått ut med alla sena nätter vid datorn och tidiga 
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1. Inledning, syfte och 
frågeställningar 
 
I mitt arbete som klasslärare har jag ofta stött på elever som haft svårt att trivas i skolan 
och anpassa sig till undervisningen. Det kan finnas många olika skäl till detta. Ett av 
skälen kan vara koncentrationssvårigheter. Jag har haft förmånen att arbeta med 
specialundervisning på min skola under några år. Det är barn med 
koncentrationssvårigheter som klasslärarna upplever som det svåraste och tyngsta i 
arbetet med barnen i klassen. Det är runt dessa barn som deras tankar kretsar och det är 
de elever som lärarna vill ha råd och hjälp med. Iglum (1999) skriver att lärare behöver 
handledning och kompetensfortbildning för att kunna tillrättalägga undervisningen för 
barn med koncentrationssvårigheter. Detta för att så tidigt som möjligt kunna hitta vägar 
för hur vi i skolan ska anpassa vårt bemötande och ställa rätt krav på dessa barn. Enligt 
flera forskare (bl.a. Kadesjö, 2001; Iglum, 1999; Trillingsgaard et. al., 1999) kommer en 
del av dessa barn att ha kvar sina svårigheter hela livet, men genom att lära dem hur de 
kan kompensera för svårigheterna kan de klara sig bättre. Att arbeta som pedagog i 
dagens skola är en utmaning. I Sveriges läroplan, Lpo 94, sägs att skolans uppdrag är att 
ge alla elever en likvärdig utbildning.  
 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” 

(Utbildningsdepartementet, 2002, s. 6).  

 
Detta betyder att man som pedagog skall räcka till för alla elever och se till att samtliga 
utvecklas och växer. Förr i tiden fanns det möjlighet för de barn som hade ”särskilda 
svårigheter” att få undervisning i liten grupp eller i specialklass. Nu skall vi kunna ta 
emot alla barn i den vanliga skolan och inkludera dem i gruppen (Rabe & Hill, 2001).  
 
Syftet med studien är att undersöka hur ”erkänt duktiga” klasslärare anpassar 
klassrumsmiljö, bemötande och undervisning för barn med koncentrationssvårigheter i 
grundskolans vanliga klasser. 
 
Frågeställningar: 
 

1. Anser de intervjuade lärarna att man genom anpassningar av 
klassrumsmiljön kan underlätta skolgången för barn med koncentrations-
svårigheter? 

2. Vilka är i sådana fall dessa anpassningar av klassrumsmiljön? 
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3. Anser de intervjuade lärarna att man genom anpassningar av bemötande 
och i undervisning kan underlätta skolgången för barn med 
koncentrationssvårigheter? 

4. Vilka är i sådana fall dessa anpassningar av bemötande och i 
undervisning? 
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2. Bakgrund 

2.1 Vad är koncentrationssvårigheter? 
 
För att kunna definiera vad koncentrationssvårigheter är måste man veta vad 
koncentration är.  
 
 

2.1.1 Vad är koncentration? 

 
I Nationalencyklopedien (2000) förklarar professor Ingvar Lundberg koncentration som 
inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information 
eller på en viss aktivitet. Skolöverläkare Björn Kadesjö (2001) beskriver koncentration 
som förmågan att kunna öppna sig för och ta in omvärlden på ett effektivt sätt. Man 
söker av omgivningen med sina sinnen för att hitta så mycket information som möjligt 
om det man koncentrerar sig på. Man har god koncentrationsförmåga om allt viktigt 
finns med, medan det som är onödigt och störande har uteslutits. För att klara detta 
måste man enligt Kadesjö (a.a. s. 16) kunna: 
 

” - rikta sin perception, sina tankar, sina känslor mot uppgiften 

   - utesluta ovidkommande stimuli 

   - komma igång med, hålla fast vid och avsluta uppgiften.”   

 
Kadesjö menar att det måste ske ett möte mellan den yttre verkligheten och personens 
inre liv för att man skall kunna koncentrera sig. Vad man öppnar sina sinnen mot och 
vilka intryck man låter släppa in, respektive stänger ute, bestäms av många olika 
faktorer. När det gäller barn är det barnets tidigare erfarenheter, kunskaper, 
intellektuella nivå, känsloliv och motivation som är viktigast för förmågan till 
koncentration (a.a.) 
 
Den norska specialpedagogen Lisbeth Iglum definierar koncentration som: 
 

”…en förmåga att hålla uppmärksamheten fokuserad under en viss tidsrymd.” (Iglum, 1999, s. 

16) 

 
I Socialstyrelsens kunskapsöversikt (Socialstyrelsen, 2002) om ADHD används Mirskys 
beskrivning av koncentrationsförmåga. Han anser att det handlar om att upprätthålla 
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uppmärksamhet på en uppgift över tid. Detta kallar han ”kvarhållen uppmärksamhet”. 
Han nämner också ”selektiv uppmärksamhet”, vilket innebär att vara uppmärksam på 
väsentliga aspekter på en uppgifts genomförande och att inte avledas av annat i 
omgivningen. Han nämner också ”flexibel uppmärksamhet”, vilket innebär att kunna 
skifta uppmärksamhet mellan olika aspekter av en uppgift.  
 

 

2.1.2 Vad är koncentrationssvårigheter? 

 

2.1.2.1 Primära koncentrationssvårigheter 

 
Kadesjö (2001) anser att det finns olika typer av koncentrationssvårigheter. Om 
svårigheterna är stora och varaktiga och kommer till uttryck i de flesta situationer som 
barnet befinner sig i är det ”Primära koncentrationssvårigheter”. Dessa skapar 
återkommande bekymmer i barnets vardag. Detta innebär att barnen har en 
konstitutionellt betingad brist i sin förmåga till koncentration. Det betyder att tillståndet 
har sitt ursprung i medfödda eller tidigt förvärvade brister i hjärnans funktion. Det rör 
sig om olika grupper av barn. Gemensamt för dem är att svårigheterna är biologiskt 
betingade och innebär problem med att:  
 

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

hålla fast vid uppgiften tills den är avslutad.” (a.a. s. 22)   

 
De här barnens svårigheter märks ofta tidigt i livet. Det blir svårigheter i situationer som 
innehåller krav på anpassning och prestation, samt om det saknas vuxenstyrning med 
tydliga gränser och regler för beteende. Barnen har svårt att skilja ut det viktiga från det 
oviktiga och uppmärksamheten flackar hit och dit. Det barnet gör, styrs av stundens 
ingivelse. Barnet har svårt att uppfatta och följa instruktioner och att hålla sig till 
överenskomna regler. De har svårt att anpassa sin aktivitetsnivå till en social situation. 
De kan bli hyperaktiva eller passiva och drömmande. De här barnen har ofta, men inte 
alltid, andra problem. Komorbiditet, samsjuklighet är vanlig (Broberg et al. 2005). 
Många barn lider av också av andra störningar t.ex. trotssyndrom, uppförandestörning 
och depression (Broberg et al. 2005; Beckman & Fernell, 2004). De kan även ha svårt 
med perceptionen, motoriken, språket och med kognitiva funktioner (Kadesjö, 2001). 
Samma svårigheter tas upp av den danska psykologen och specialisten i barnpsykologi 
Karin Juul (2002). Hon menar att ”uppmärksamhetsstörning”, (hennes beteckning för 
koncentrationssvårigheter), ingår som symtom i nästan alla psykologiska störningar hos 
barn. Hon nämner t.ex. mental retardation, autism, anknytningsstörningar och 
traumatisk belastning. Det är även huvudsymtomet vid ADHD. Även  Iglum (1999) 
nämner brister i koncentration och uppmärksamhet som det tydligaste och 
genomgripande draget i ADHD. För de diagnostiska kriterierna för ADHD, (se bil. 1). 
Det finns tre undergrupper av ADHD (Broberg, Almqvist & Tjus, 2005; Beckman & 
Fernell, 2004). De som bara har hyperaktivitet, de som bara har 
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uppmärksamhetsstörning och de som har ADHD av kombinerad typ vilken omfattar 
hyperaktivitet och uppmärksamhetsstörning. Det är tre till fyra gånger vanligare att 
pojkar lider av ADHD än flickor (a.a.). Detta ifrågasätts till viss del av Nadeau, Littman 
& Quinn (2006). De menar: 
 

”Delvis kan att det vara så att det manliga AD/HD-mönstret överbetonats, eftersom det är 

lättare att observera. Flickor har, både på grund av biologi och socialisation, en tendens att 

vara mindre aktiva, mer följsamma och mindre aggressiva.”   (a.a. s. 33) 

 
De anser också att då flickorna oftare tillhör gruppen med bara 
uppmärksamhetsstörningar och är förvirrade, slarviga och tysta dagdrömmare får de 
mindre uppmärksamhet från lärare och föräldrar än pojkar som är mera aktiva, störande 
och trotsiga. Detta medför att färre flickor får diagnos. Nadeau, Littman och Quinn 
(2006) anser att om tonvikten i diagnosen förskjuts från hyperaktivitet/impulsivitet till 
bristande uppmärksamhet och avledbarhet, kommer föräldrar, lärare, terapeuter och 
forskare att fokusera mer på faktorer som pojkar och flickor har gemensamt. Flickor 
med ADHD uppvisar delvis annorlunda svårigheter än pojkar (a.a.). De har större 
svårigheter med kamratrelationer då flickor relaterar till varandra på ett utpräglat verbalt 
och socialt interaktivt sätt redan från tidig ålder. Det finns även flickor som är 
överdrivet verbala. Deras hyperaktivitet visar sig genom att de är hypersociala och talar 
oavbrutet. De har även lättare att vända sina svårigheter inåt och hamna i en depression 
(a.a.).   
 

2.1.2.2 Sekundära koncentrationssvårigheter 

 
Koncentrationsproblem kan även vara ”sekundära” (Kadesjö, 2001). De är då en följd 
av eller en reaktion på förhållanden i barnets miljö. Det kan vara brister eller 
stressfaktorer i barnets uppväxtsituation. Om man kan avhjälpa detta har barnet inte 
längre några svårigheter med koncentrationen.  
 
Det kan vara ”situationsbundna” koncentrationssvårigheter. Då har barnet svårigheter 
enbart under vissa förhållanden och i vissa situationer, men klarar av att koncentrera sig 
i andra situationer (a.a.).  Problem kan uppstå då uppgiften som barnet ställs inför 
överstiger barnets förmåga. Det kan t.ex. vara ett barn med dyslexi, (specifika läs – och 
skrivsvårigheter), som använder all sin kraft till att mödosamt avkoda ord för ord. 
Barnet tappar koncentrationen när innehållet i det lästa går förlorat. Det kan även vara 
perceptuella svårigheter, (svårigheter med att ta in intryck från sina sinnen), som gör att 
barnet får svårt att förstå den situation barnet befinner sig i. En del barn är t.ex. 
överkänsliga för beröring och ibland kan det vara en tvättlapp, som skaver i nacken, 
som gör att barnet får problem att rikta sin uppmärksamhet rätt. Motoriska svårigheter 
när det gäller balans, vighet och koordination påverkar också koncentrationen (a.a.).  
 
Koncentrationssvårigheter kan också vara en reaktion på en ”påfrestande uppväxtmiljö” 
(a.a.). Om barnets tankar och känslor är upptagna av annat, t.ex. föräldrar som bråkat på 
morgonen eller bråk med kamrater på rasten är det svårt att koncentrera sig på sin 
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inlärning. Det kan även vara misshandel, övergrepp eller tillfälliga starka upplevelser 
som påverkar. Ett barn, som växt upp i en kaotisk och otrygg familjesituation utan 
struktur och tydlighet, har kanske aldrig haft någon närstående som uppmärksammat att 
barnet koncentrerat sig och berömt barnet för detta. Föräldrarna har haft nog av sina 
egna problem. Barnet har inte lärt sig det rätta sociala beteendet som krävs vid umgänge 
i grupp. Även dessa barn kan framstå som splittrade och okoncentrerade (a.a.).  
 
Barn med ”depression” och andra psykiska reaktioner som ängslan och osäkerhet har 
ofta koncentrationssvårigheter som symtom. Barn med svag identitet kan ha svårt att 
genomföra något kravfyllt om de inte hela tiden får uppmuntran. Även detta kan 
uppfattas som koncentrationssvårigheter (a.a.)  
 
De forskare och författare som ingår i denna översikt är överens om att det är viktigt att 
göra en grundlig utredning för att kunna hjälpa barnen på rätt sätt (t.ex. Kadesjö, 2001; 
Iglum, 1999; Duvner, 1994; Freltofte, 1999; Sandberg, 2002; Selikowitz, 1996). 
 
 

2.2 Exekutiva funktioner 
 
Exekutiva funktioner nämns ofta i forskning och litteratur om 
koncentrationssvårigheter. Exekutiva funktioner beskrivs av Denckla (Socialstyrelsen 
2002), som hjärnans kontrollfunktion. Dess uppgift är att planera, prioritera, integrera 
och reglera tänkandet. De exekutiva funktionerna sker till största delen i den främre 
delen av hjärnan, pannloben. Barkley (Socialstyrelsen, 2002), har i sin övergripande 
”The new theory of ADHD” beskrivit exekutiva funktioner som det som bl.a. hjälper en 
individ att hämma eller skjuta upp en benägenhet att reagera omedelbart. Kadesjö 
(2001) beskriver exekutiva funktioner… 
 

”… som de hjärnfunktioner som organiserar individens handlande över tid för att uppnå ett 

framtida mål.” (s. 71) 

 
Han anser vidare att en av de mest centrala aspekterna av exekutiva funktioner är 
”arbetsminnet”. Det ser till att medvetandet har tillgång till den information som hjärnan 
nyss registrerat genom sinnena och kan samtidigt använda sig av tidigare erfarenheter 
för att lösa en uppgift, (a.a.). Forskarna är eniga om att arbetsminnet är centralt för att 
kunna upprätthålla koncentrationen. Det är också viktigt för ”känslan av tid”. Det 
hjälper oss att koppla samman nuet med det förgångna för att få en överblick över 
framtiden. Ett barn med koncentrationssvårigheter lever helt i nuet, är oplanerat och 
oorganiserat därför att de regler som de egentligen känner till inte kan styra deras 
handlande, utan det styrs av det som råkar ske omkring det just då (a.a.). Barkley 
(Iglum, 1999; Trillingsgaard et. al., 1999), nämner fler exekutiva funktioner som är 
nödvändiga för att upprätthålla koncentrationen. De är:  
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1. Att minnas uppgifter och ha ett adekvat tidsbegrepp. 
2. Att genom ett inre språk kunna planera, styra och värdera sitt beteende. 
3. Kunna kontrollera både sina känslor, (affekt) och motivation. 
4. Kunna lösa problem kreativt med hjälp av sitt språk genom syntes och 

analys. 
5. Ha motorisk kontroll över sitt beteende, dvs. kunna starta och stoppa vid 

lösning av en uppgift, kunna tänka och handla i riktig ordning, (kunna 
tänka innan man handlar), tygla sina impulser och istället överväga sina 
reaktioner. 

 
 
 
 

2.3 Orsaker till primära 
koncentrationssvårigheter 
 
I sökandet efter forskning och litteratur till denna studie upptäcktes att det inte forskats 
så mycket specifikt om koncentrationssvårigheter. Däremot finns mycket forskning om 
syndrom där dessa svårigheter förekommer. Det är t.ex. om ADHD och DAMP vilka 
har, som tidigare nämnts, koncentrationssvårigheter som ett huvudsymtom, (se bil. 1). 
DAMP är i första hand ett nordiskt begrepp (Iglum, 1999), och räknas som en 
undergrupp till ADHD. Vid DAMP har barnet specifika motoriska och perceptuella 
svårigheter.  I den internationella forskningen är det ADHD som forskningen behandlar. 
Därför kommer orsakerna till ADHD att redovisas här. 
 
 

2.3.1 Biologiska orsaker 

 
Kadesjö (2001) skriver att det är troligt att primära koncentrationssvårigheter har en 
biologisk grund. Detta är de forskare som ingår i den här litteraturstudien överens om. 
Barkley et. al. (2002) skriver i sitt konsensusdokument ”Consensus statement on 
ADHD” att den debatt som förts i media om huruvida ADHD är ”a real medical 
condition” (”ett riktigt medicinskt tillstånd”, författarens översättning) är felaktig. Det 
finns ingen sådan oenighet. Författarna menar att detta är lika vedertaget som att 
rökning orsakar cancer och att ett virus orsakar HIV/AIDS. I den internationella grupp 
forskare som skrivit på detta dokument ingår bl.a. svensken Christoffer Gillberg. Denna 
grupp forskare anser att det är via otaliga studier bevisat att orsaken till ADHD är 
dysfunktioner i speciella delar av hjärnan. Dysfunktion är en nedsatt eller förändrad 
funktion i ett hjärnområde på grund av skador eller långsam utveckling i området 
(Freltofte, 1999). Freltofte använder sig av Lurias blockteori för att förklara hjärnans 
funktion. Den innebär i korthet att hjärnan delas in i tre block med olika uppgifter. 
Beroende på var dysfunktionen finns får personen olika svårigheter. Det är i första hand 
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i frontalloben och dess förbindelser med hjärnbarken och de basala ganglierna som man 
tror att dysfunktionen finns för att ge koncentrationssvårigheter (a.a.). Det kan finnas 
olika anledningar till dessa dysfunktioner.  
 

2.3.1.1 Försenad utveckling av hjärnan – ärftliga faktorer 

 
Kinsbourne (Kadesjö, 2001) hävdar att beteendet hos barn med primära koncentrations-
svårigheter beror på en sen mognad av hjärnan. Han menar att de drag som är typiska 
för dessa barn ofta finns hos normala yngre barn. Han föreslår också att man skall se 
uppmärksamhetssvårigheter som den ena extremen av en normalfördelning av 
medfödda egenskaper.  Den danska psykologen och barnneuropsykologispecialisten 
Freltofte (1999) menar att en orsak till svårigheter kan var en sen myelinisering av 
nerverna i hjärnan. Vid myeliniseringen bildas en isolering runt nerven av fett och 
proteiner, som medför att nervimpulserna går snabbare. De ställen som myeliniseras sist 
ligger längst fram i hjärnan, de så kallade integreringsområdena. Denna del av hjärnan 
kallas också frontalloben. Det är där det abstrakta tänkandet sitter, de exekutiva 
funktionerna utgår därifrån och det är där som tidsdimensionen införlivas. Freltofte 
(a.a.) menar att det kan vara genetiska faktorer som påverkar myeliniseringen. Barn till 
föräldrar med koncentrationssvårigheter kan alltså ärva viss disposition för samma 
problem. Barkley (1998) menar att om en förälder har ADHD är chansen upp till 50 % 
att barnet också får svårigheter. Om myeliniseringen inte kommit igång kan man inte få 
den att börja förrän den genetiska klockan säger så, men om den börjat kan motorisk 
träning främja bildandet av myelin (Freltofte, 1999). Hon föreslår i sitt arbete olika sätt 
att träna för att påskynda en sen myelinisering.  
 

2.3.1.2 Biokemiska teorier 

  
Det är vanligt att primära koncentrationssvårigheter följer familjer över generationer. 
Ärftlig benägenhet för dessa problem är den enskilt mest betydelsefulla faktorn för 
uppkomst av ADHD enligt Hudiziak (Kadesjö, 2001), (förklarar till 60 – 85 % 
uppkomsten). Barnet ärver inte ADHD utan någon sorts biokemisk förändring i hjärnan. 
Forskning bedrivs för att hitta de gener som ligger bakom dessa förändringar. Det finns 
belägg för att brist på eller sämre funktion av olika transmittorsubstanser, (de ämnen 
som överför impulser mellan nervceller i hjärnan), leder till sämre förmåga att bromsa 
sitt handlande och att upprätthålla sin uppmärksamhet. Ett sådant ämne är dopamin. Vid 
medicinering med centralstimulantia, t.ex. amfetamin, ersätts brist på 
transmittorsubstans eller aktiverar de som finns, vilket minskar symtomen (Kadesjö, 
2001). Broberg, Almqvist & Tjus (2005) berättar om nya fynd som visar att 
överförandet av signaler mellan främre hjärnbarken och ett område i hjärnan som kallas 
striatum är försämrat vid uppmärksamhetsproblem. Striatum antas ha som uppgift att 
sortera stimuli och fungera som filter så att vi kan hantera det bombardemang av ljud- 
och ljusintryck som vi utsätts för dagligen. Det har konstaterats avvikelser i aktiviteten 
av just signalsubstansen dopamin i striatum. Eriksson (2004) anser dock att det inte kan 
tas för givet att det är en bristande funktion hos dopamin och noradrenalin som är 
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orsaken till symtomen vid ADHD. Det kan vara så att man genom att förstärka effekten 
av dessa ämnen kan kompensera för, den ännu okända egentliga orsaken till symtomen. 
Det finns även en teori, ”arousal-teorin”, som handlar om att barn med 
koncentrationssvårigheter inte är tillräckligt vakna för att fungera adekvat (Iglum, 
1999). Det skulle då finnas en dysfunktion i hjärnans block ett, som sköter hjärnans 
aktivitetsnivå. Denna teori har man gått ifrån när det gäller barn med hyperaktivitet, 
men man tror att den kan vara av intresse när det gäller den passiva sorten av ADHD 
(a.a.) 
 

2.3.1.3 Skador på hjärnan 

 
Forskare är överens om att skador och påfrestningar på hjärnan under graviditet och 
förlossning kan ge koncentrationssvårigheter (Freltofte, 1999; Kadesjö, 2001; 
Trillingsgaard et. al., 1999). Alkoholkonsumtion under graviditeten, havandeskaps-
förgiftning, syrebrist under förlossningen, andningsproblem, gulsot, 
hjärnhinneinflammationer och för tidig födsel kan alla orsaka koncentrationssvårigheter 
(Freltofte, 1999).  
 
 

2.4 Behandling av primära 
koncentrationssvårigheter 
 
Det går inte att bota primära koncentrationssvårigheter men man kan begränsa 
symtomen och minska svårigheter i vardagslivet, (Hellström, 2004). De behandlingar 
som nämns i litteraturen är medicinska och psykosociala. Det som enligt flera forskare 
ger bäst resultat är en kombination av dessa metoder. Duvner (1994) redovisar att så 
stor del som 70 % av farmakologiskt behandlade barn förbättrade sin förmåga till 
koncentration, sin impulsivitet, sin affektkontroll och blev mindre aktiva. Då medicinen, 
(t.ex. amfetamin) ges i mycket låg dos finns det ingen risk för beroende. I Sandberg 
(2002) nämns en undersökning utförd i USA där man visar att det bästa resultatet utföll 
just vid en kombination av medicinering och psykosocial behandling som genomfördes 
både i hemmet och i skolan. Hellström (2004) nämner samma undersökning och 
beskriver den psykosociala behandlingen. Den bestod av intensiva beteendeterapeutiska 
insatser. Dessa var föräldrautbildningsprogram, insatser i barnets skola i form av 
handledning till lärare, stödperson i klassrummet och dagliga rapportkort mellan hem 
och skola samt insatser direkt till barnet. Dessa insatser bestod av ett intensivt 8-veckors 
sommarbehandlingsprogram där barnen fick träna sociala färdigheter, problemlösning, 
studieteknik och annat som har betydelse för kamratrelationer och skolprestationer. 
Cooper & O`Reagan (2001) beskriver också olika fall där samarbetet mellan föräldrar 
och skola är viktigt för behandlingsresultatet.  
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Stöd till föräldrar kan ges enligt Socialstyrelsen (2002) dels genom skolhälsovården och 
dels genom att föräldrarna får information om utredningsresultat. Dessa resultat kan ge 
förståelse hos föräldrarna för barnets starka och svaga sidor. Åsa Gravander (1999) 
berättar att hon kände en stor lättnad när hennes son ”Emil” fick sin DAMP-diagnos. 
Skolan visade en större förståelse för Emils problem och klassläraren fick hjälp i 
gruppen. Detsamma beskriver Märta Tikkanen (1982) i boken om sin dotter. Det finns 
även ”föräldrautbildningsprogram” i vilka föräldrarna kan lära sig strategier för hur man 
underlättar och strukturerar tillvaron för sitt barn. Exempel på ett sådant program är 
”COPE” (a.a.). 
 
Det är viktigt att barnet självt får en insikt om sitt funktionshinder så att det kan hitta 
strategier för att övervinna det, (Hellström 2004). Barn med koncentrationsproblem 
upplever ofta att de lever i ett kaos, menar specialpedagogen Birgitta Andersson (2001). 
De behöver hjälp att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, KASAM. 
KASAM betyder Känsla Av SAMmanhang och togs först upp av Aaron Antonovsky i 
”Hälsans mysterium”. Andersson (2001) menar att en diagnos kan vara till hjälp för 
dem. Det gäller dock att se att: 
 

”Bakom varje diagnos finns en unik individ, med en unik personlighet, speciella egenskaper, 

möjligheter såväl som svårigheter. Vi måste alltid utgå ifrån människan.”   

  (a.a. s. 28) 

 
En ny behandling för träning av arbetsminnet har kommit fram på Karolinska institutet i 
Stockholm. Helena Westerberg (2005) berättar i en artikel att träning med 
dataprogrammet ”Robomemo” ökar barns koncentrationsförmåga och lindrar symtomen 
vid ADHD. 
 
Pia Ehresund (2002) har i sin doktorsavhandling undersökt om barnpsykoterapi kan 
hjälpa barn med beteendestörning. Hon arbetade med en metod kallad SEPP – 
Supportive expressive play psychoterapy. Hennes resultat visar att de behandlade 
barnen uppvisade ett mer kontrollerat beteende efter terapin. Hennes studie visade också 
att behandlingen gjorde ännu större nytta om terapeuten hade fått föräldrarnas tillstånd 
att ha vägledande samtal även med skolpersonalen (a.a.). Dock anser Carr 
(Socialstyrelsen, 2002) efter att ha gjort en inventering över olika studier, att 
individuella psykologiska behandlingsformer som lekterapi för barn med ADHD är 
extremt ineffektiva. 
 

2.5 Anpassning av klassrumsmiljö, bemötande 
och undervisning 
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Alla forskare i den här litteraturstudien är överens om att det måste till en anpassning av 
miljö, bemötande och undervisning för att skolgången skall fungera bra för barn med 
koncentrationssvårigheter. 
 
”Lärarens attityd till och kunskap om ADHD – dess natur, förlopp och orsak – är 
kritiskt för framgång.”  (Socialstyrelsen, 2002 s. 182) 
 
Problematiken syns särskilt tydligt i skolan, där barnet utsätts för många av de krav som 
de har så svårt att klara (Kadesjö, 2001; Selikowitz, 1996; Iglum, 1999 m.fl.). Barkley 
(Socialstyrelsen, 2002) anser att några basala faktorer bör vara uppfyllda för en 
fungerande skolgång. Läraren kan behöva hjälp med att bli medveten om sitt 
förhållningssätt till barnet, så att det inte blir bemött negativt och med irritation. Barnet 
behöver ha en väl strukturerad arbetsdag som det kan överblicka och förutse. Läraren 
bör tydliggöra regler och instruktioner, vilka kan vara svåra för barnet att hålla i 
huvudet och efterleva. De behöver arbeta konkret med sina uppgifter. Barnen behöver 
snabb, tät och tydlig återkoppling och handling från lärarens sida, inte tjat. Iglum (1999) 
anser att elever med ADHD har ett starkt behov av stadga, struktur och fasta ramar. Hon 
säger att dessa saker kan skapa den trygghet som behövs: 
 

• ”Tid – eleven ska veta när saker och ting skall ske. 

• Plats – eleven ska veta var han eller hon ska vara någonstans 

• Personer – eleven ska veta vem han eller hon skall arbeta ihop med. 

• Aktivitet – eleven ska veta vad som kommer att ske.”  (Iglum a.a. s. 172) 

 
Kadesjö (2001) anser att barn med koncentrationssvårigheter har problem vid speciellt 
tre situationer. Det är vid väntan, vid en valsituation och vid förändringar. Detta nämns 
även av andra författare (Freltofte, 1999; Gillberg, 1995). Kadesjö (2001) menar att man 
måste hjälpa barnet genom att försöka förstå vad som ligger bakom problemet. Att man 
inser att det inte rör sig om illvilja eller olydnad från barnet. Då är det lättare att bemöta 
barnet utan att bli arg och irriterad. Det gäller att försöka förutse när de här situationerna 
kan komma att uppstå, och förebygga svårigheterna. Kadesjö anser att det är viktigt att 
se till barnets ”hela situation”. Därför är det viktigt med en ordentlig kartläggning av 
barnets starka och svaga sidor. Då kan man välja passande inlärningsmetoder (a.a.). Vad 
man kommer fram till skall dokumenteras i ett åtgärdsprogram, som skall utvärderas 
kontinuerligt. Rektor skall utarbeta åtgärdsprogram tillsammans med elev, 
vårdnadshavare och berörd skolpersonal enligt svensk Grundskoleförordning, kap. 5. 
Rektor har även sedan den 1 juli 2006 ett skärpt utredningsansvar (Skolverket, 2006, 
SFS 2006:205). Syftet är att stärka elevens rätt och man hoppas att detta leder till att 
stödåtgärder fattas med ett bättre underlag. Rektor skall se till att det finns en tydlig 
arbetsprocess för att kunna upptäcka och åtgärda särskilda behov. Arbetsprocessen 
beskrivs i fem steg, att uppmärksamma, att utreda, att dokumentera, att åtgärda (och 
följa upp) och att utvärdera. Utredningen kan göras av skolans personal, men ibland 
behövs en mer omfattande utredning och rektor kan då behöva anlita ytterligare 
utredningskompetens (Skolverket, 2006). 
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Forskarna som refereras i den här litteraturstudien ger en hel del rekommendationer på 
praktiska åtgärder för att anpassa miljö, bemötande och undervisning för elever med 
koncentrationssvårigheter. Då dessa elever är individer med olika förutsättningar passar 
naturligtvis inte alla förslag till alla barn. Det finns många råd och tips på hur man gör 
och i detta arbete görs ett urval. Urvalet har gjorts av mig och baseras på hur frekvent 
rådet är och på dess användbarhet i klassrummet och i undervisningen.  
 

2.5.1 Anpassning av klassrumsmiljö 

 

2.5.1.1 Klassrummet     

 
Klassrummet kan förändras för att passa ett barn med ADHD, anser Carbone (2001). 
Han menar att det är tre strategier som är viktiga för att hjälpa barn med 
koncentrationssvårigheter. De är att se till att det finns möjlighet för rörelse i rummet, 
uppmana till positivt påverkan från kamrater och se till att läraren har möjlighet att 
uppmärksamma eleven ofta. För att genomföra detta ger han ett förslag till 
klassrumsmöblering, (se bil. 2). Han förslår att bänkarna skall vara placerade en och en i 
rader. Att placeras med andra kamrater i grupp distraherar för mycket. Placeringen i 
rummet är avgörande. Bänken bör placeras i första raden, intill läraren, där läraren har 
möjlighet att fånga elevens uppmärksamhet, kan uppmuntra mycket och eleven kan be 
om hjälp med uppgifterna. Sätt inte barnet nära distraherande områden som ett fönster 
eller en pennvässare. Omge eleven med välfungerande och uppmärksamma 
bänkgrannar. Detta uppmuntrar till att eleven kan lära positivt samarbete av dem. 
Modellinlärning tillsammans med en kunnig kamrat rekommenderas av flera forskare 
(Juul, 2002; Kadesjö, 2001; U.S. Department of Education, 2004 m.fl.) Carbone (2001) 
föreslår att man längst bak i klassrummet kan placera bord där elever kan arbeta vid 
gemensamma uppgifter. För elever som är överstimulerade är det bra med ett hörn av 
rummet som är avskalat. Man kan skärma av med t.ex. bokhyllor. Dit kan eleven flytta 
för att avsluta ett arbete. Detta utrymme kan också användas av den elev som har behov 
av rörelse utan att det stör de andra eleverna. Om man vill kan man sätta in en skön stol, 
där eleven kan sitta för att samla nya krafter. Det kan vara bra att ha en extra bänk att 
använda vid behov. Om eleven behöver röra på sig kan den flytta dit och ta med sitt 
arbete. Det är bra om det finns en plats för finmotorisk aktivitet i ett hörn. Där kan 
finnas ritmateriel eller en dator. Om eleven tar medicin skall det finnas möjlighet att gå 
undan för att ta den (a.a.).  
 
Kadesjö (2001) rekommenderar liksom Carbone (2001) en placering i klassrummet som 
underlättar nära samspel och ögonkontakt med läraren. Han anser att en plats utefter 
långsidan, vänd mot de andra barnen är bra. Barnet behöver då inte vända sig om för att 
se vad de andra gör och känner sig inte hotat bakifrån. Omplacering av eleven bör inte 
göras om motiven inte är mycket starka. Han påpekar också att skolans andra utrymmen 
bör anpassas. Det kan vara trånga hallar och omklädningsrum eller stora rastutrymmen. 
En av de svåraste situationerna för dessa barn är rasterna. Det är då ingen strukturerad 
verksamhet och det är lätt att det blir konflikter. Det är viktigt att läraren planerar 
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rasterna och även vägen till de olika aktiviteterna för barnet. Placeringen i matsalen bör 
också planeras (Kadesjö, 2001).  
 
I en rapport med råd för undervisning av barn med ADHD från U.S. Department of 
Education (2004) nämns samma sorts placering i klassrummet som hos Carbone. Där 
påpekas att det är viktigt för eleven att stol och bord är rätt inställt, annars kan det bli så 
att eleven blir motorisk orolig och skruvar sig. I rapporten ges också råden att använda 
en äggklocka för att visualisera hur mycket som är kvar av lektionen, då eleven ofta har 
svårt med tidsuppfattningen. Man kan även ställa klockan på olika intervaller för att 
hjälpa eleven att veta hur lång tid som skall läggas på varje uppgift. Ett sätt att fånga 
elevens uppmärksamhet på att ljudnivån är för hög är genom att släcka och tända 
lampan i klassrummet. Detta kan också vara en signal för att lektionen snart är slut (a.a.) 
 

2.5.1.2 Scheman och visuella riktmärken i klassrummet 

 
Karin Juul (2002) rekommenderar att ett schema över dagens aktiviteter sätts upp väl 
synligt i klassrummet. Det är bra att skriva men även sätta upp bilder på schemat, (t.ex. 
pictogrambilder), då en del barn fortfarande har lättare att ta in saker mer konkret. 
Använd flyttbara pilar för att visa var på dagen man befinner sig. Hellström (2004) 
rekommenderar ett tydligt schema som hjälper barnet att åskådliggöra dagen så att den 
blir förutsägbar och väl strukturerad. Schemat kan följa med barnet under dagen. Juul 
(2002) anser att det är bra att ha speciella platser för elevens saker, gärna med etiketter. 
Se till att barnet bara har de saker som behövs för uppgiften på sin bänk. Barnet skall 
alltid ha samma plats i klassrummet. Om det ofta behöver hämta saker är det bra om 
barnet kan ha alla sina saker i en låda nära sig. En del andra barn mår bra av att få röra 
sig då och då för att hämta materiel. Det är viktigt att anpassa åtgärderna efter varje 
enskilt barn, anser Juul (a.a.). Hon förespråkar även användning av ”visuella 
riktmärken”. En fysisk bild, teckning eller skriven text understödjer en sviktande 
uppmärksamhet eftersom de inte försvinner, som ett talat ord gör. Visuella riktmärken 
kan vara t.ex. piktogram, scheman, färgmärkning, föremål och kritlinjer. Jag anser att 
visuella riktmärken kan jämföras med det som den ryske psykologen Vygotskij kallar 
”mediators” (Bodrova & Leong, 1996). Det är lätt att tillverka riktmärkena själv eller 
ännu hellre tillsammans med barnet. 
  
Det kan vara bra att det finns någon plocksak i klassrummet. En del barn har nytta av att 
hålla fingrar och händer sysselsatta. Det underlättar koncentrationen. Det kan enligt Juul 
(2002) vara en liten tygpåse med risgryn eller en gummiboll, (även kooshboll eller 
häftmassa fungerar bra enligt min erfarenhet).  
 
Barn med koncentrationssvårigheter har svårt att vänta. Juul föreslår en speciell 
”väntstol”, där barnet alltid sitter då det väntar. Det är bra att ha en aktivitet för barnet 
att göra medan det väntar. Vid en studie av Antrop et.al. (2005) visade det sig att barn 
med ADHD hade svårare att vänta än barn utan ADHD. Det var lättare att vänta för alla 
eleverna om de hade något att göra under väntan, men speciellt bra för elever med 
ADHD.   
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2.5.2 Anpassning av bemötande och undervisning 

 

2.5.2.1 Vuxnas förhållningssätt 

 
Lärarens förhållningssätt till elever med koncentrationssvårigheter är mycket viktigt 
enligt flera forskare i den här litteraturstudien (Kadesjö, 2001; Selikowitz, 1996; Juul, 
2001; Duvner, 1994 m.fl). Kadesjö (2001) anser att relationen med läraren är det som 
betyder mest för barnet. Ross Greene (1995) refererar till forskning som visar att en del 
lärare är bättre på att arbeta med ”svåra elever”. Han menar att det är viktigt att läraren 
och eleven ”passar ihop”. En lärare kan känna sig inkompetent när det är ett barn som 
ständigt förhindrar att planering kan fullföljas och som stör ordningen oavbrutet. Då är 
det viktigt för läraren att förstå att barnets beteende beror på en oförmåga, och inte på 
att eleven vill förlöjliga läraren. Kadesjö menar att från 8 – 10 års ålder blir barnet allt 
mer medvetet om gapet mellan omgivningens krav och sin verkliga förmåga. Det kan 
hända att den bräckliga självkänslan ständigt måste försvaras. Detta kan ske genom, vad 
han kallar ”rädda-masken-strategier” (a.a. s. 152). Den vanligaste strategin är 
”undvikanden”. Genom att inte försöka finns ju ingen risk att misslyckas. En annan 
strategi är att ”avleda”, genom att t.ex. spela pajas, förstöra för andra eller låtsas kunna. 
Det här beteendet är naturligtvis besvärligt för läraren i undervisningen. Allt detta kan 
leda till en negativ självbild, som kan bli det allvarligaste problemet för barnet i 
framtiden. Lärare bör därför, enligt Kadesjö (a.a.) inrikta sig på att stärka barnets 
självkänsla genom att hjälpa det att lyckas. Läraren skall visa barnet att det duger – fast 
det gör dumma saker ibland. I Lpo 94 (sid. 7) står: 
 

”Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.”  

 
Levander & Rasmussen (2004) påpekar att elever med ADHD kan ha många positiva 
egenskaper som icke-konventionellt tänkande, förmåga till extrem fokuserad 
uppmärksamhet när något upplevs som intressant, beredskap att pröva nya grepp och 
charm genom direkthet i känsloutspelet.  
 

”Det är viktigt att se personer med ADHD som unika individer och ge dem en resa från 

barndomen till vuxenlivet som kan ta tillvara på det positiva och styra undan det negativa i det 

samhälle som finns här och nu.” (a.a. s. 63) 

 
Psykologerna Martin Forster och Thomas Tegmark (1998) beskriver i sin FoU-rapport 
ett träningsprogram för hur lärare kan hjälpa aggressiva och socialt utstötta barn. 
Lärarna genomförde själva programmet med handledning och stöd av psykologerna. 
Programmet bestod av två delar, koncentrationsträning och kompisträning. 
Koncentrationsträningen (2 lektioner i veckan) ökade positiva och minskade negativa 
beteenden av barnet i klassrummet genom att arbetsuppgifter delades in i korta avsnitt 
som barnet fick poäng på. Barnet fick även mycket beröm om det lyckades bra. Poängen 
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kunde sedan bytas ut mot någon trevlig aktivitet. Vid kompisträningen (1 tillfälle i 
veckan) träffades först barnet och dess lärare enskilt i 15 – 20 minuter och tränade en 
social färdighet. Barnet och läraren diskuterade t.ex. igenom en lek som sedan lektes 
med de andra barnen i klassen. Efteråt talade barnet och läraren om vad som gjorde 
leken rolig. Behandlingen visade sig förbättra barnens sociala beteende avsevärt, den 
minskade negativa, utagerande beteende under lek och minskade hyperaktiviteten. 
Behandlingen gjorde att koncentrationen och arbetsbeteendet i klassrummet 
förbättrades.  
 

2.5.2.2 Explosiva barn 

 
Den amerikanske professorn Ross Greene talar i sin bok ”Explosiva barn” (2001) om att 
barn med koncentrationssvårigheter har svårt med förändringar och med att överta 
någon annans dagordning. Han kallar dem explosiva och oflexibla. Målet med hans 
modell är att bibehålla vuxna som auktoritetsfigurer, lära barnet färdigheterna 
flexibilitet och frustrationstolerans och att föräldrar och lärare ska få kännedom om 
barnets begränsningar. Han lär ut en teknik till föräldrar och lärare som går ut på att 
undvika så många misslyckanden för barnet som möjligt.  Ett sätt är att välja vilka 
strider man skall ta med barnen. Vad är så viktigt att det är värt att ta ett utbrott för? Han 
gör en liknelse med tre korgar. I korg A lägger man det som är livsviktigt, t.ex. att ingen 
får komma till skada. I korg C läggs de beteenden som man kan välja att strunta i, 
åtminstone för en tid, och som gör att barnets frustrationsnivå minskar.  I korg B lägger 
man sådana beteenden som man bestämt är viktiga, men som man inte är beredd att 
sätta igång ett utbrott för. Det är med dessa beteenden och i dessa situationer som man 
vill hjälpa barnet att tänka, dvs. att skapa en ”kognitiv karta”, att kommunicera, reda ut 
saker och att kompromissa. Just genom kompromissen kan barnet lära sig de saker som 
det har så svårt för:  
 

”… att ge och ta tillsamman med en annan person, att hålla sig lugn när han är frustrerad, att 

se saker i en annan persons perspektiv, att finna alternativa lösningar på ett problem, att lösa 

meningsskiljaktigheter på ett sätt som gör att bägge parter är nöjda.” (a.a. s. 131) 

 
Den vuxnes roll blir att vara en sorts ”ställföreträdande frontallob”. Man hjälper barnet 
att utföra de tankeoperationer som hjälper honom att vara lugn nog för att tänka över 
problemet. 
Det gäller att känna igen de signaler som visar att barnet är på väg in i ett utbrott. Då 
gäller det att reagera snabbt. Genom att visa medkänsla, visa att du förstår hur svårt det 
är för barnet, kan man få barnet att hålla sig så lugnt att man kan hjälpa honom att tänka 
igenom saken och att försöka hitta en gemensam lösning. Barnet kan även behöva hjälp 
med att sätta ord på sina känslor. Hjälp försiktigt till med detta. En annan strategi är att 
avleda, på så sätt att man omdirigerar barnet till en annan aktivitet som minskar 
frustrationen. Sedan kan man vid ett annat tillfälle ta upp det aktuella problemet och 
försöka lösa det tillsammans. Greene (a.a.) drar en parallell mellan att ha ett synfel och 
behöva glasögon, och att ha koncentrations-svårigheter. Han menar att det inte är någon 
som säger till ett barn med synsvårigheter att, du skulle nog kunna se utan glasögon om 
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du bara ville. Däremot säger man ofta till barn med koncentrationssvårigheter att de nog 
kan koncentrera sig om de bara vill. Vi vuxna kan genom vårt bemötande och vår 
behandling av barnet var till lika stor hjälp som glasögonen är för en person med synfel. 
Även Hellström (2004) menar att man skall välja sina krig. Det kan vara klokt att avstå 
ifrån att tillrättavisa barnet när det gör olämpliga saker eller provocerar, man kan helt 
enkelt ignorera beteendet. På det sättet slipper man onödiga och påfrestande bråk (a.a.). 
 

2.5.2.3 Beröm 

 
Forskarna i den här litteraturstudien anser alla att elever med koncentrationssvårigheter 
behöver mycket uppmuntran och beröm (t.ex. Ross, 2001; Barkley, 1998).  Martin 
Ingvar (2004) menar att de flesta barn med koncentrationssvårigheter har bristande 
uthållighet och svårt att mobilisera energi för att genomföra en uppgift. Särskilt om 
uppgiften är tråkig och inte ger omedelbar utdelning. Hjärnans inre värderingssystem 
har inte utvecklats (a.a.). Beröm och belöning fungerar bättre än straff (U.S. Department 
of Education, 2004). Positiv förstärkning av önskvärt beteende fungerar bra.  
Förstärkning kan gärna ges både innan uppgiften, under uppgiftens genomförande och 
efter avslutad uppgift. Beröm specifikt det beteende som du vill förstärka, ge inte bara 
generellt beröm. Se till att berömmet är konsekvent och uppriktigt, eleven märker om du 
inte menar det du säger. Ignorera olämpligt beteende. Ge istället beröm till en annan 
elev som gör rätt (a.a.; Juul, 2001 m.fl.). Belöningar är konkreta bevis på att barnet gör 
rätt, och kan hjälpa barnet att motivera sig för en uppgift. Det kan vara klistermärken, 
diagram över förbättringar eller kulor som samlas i en burk. När eleven har samlat in 
tillräckligt många kulor kan han t.ex. få mer tid för att spela dataspel eller något annat 
som eleven är med och väljer. Elever med koncentrationssvårigheter har svårt att vänta 
på en belöning. Det är viktigt med en omedelbar reaktion på elevens beteende då eleven 
annars har svårt att koppla ihop handling och reaktion (Kadesjö, 2001; Selikowitz, 
1996; Juul, 2001; Duvner, 1994 m.fl). Hellström (2004) anser att barn med 
koncentrationssvårigheter behöver få beröm även för småsaker och sådant som kan 
tyckas vara självklarheter.  
 

2.5.2.4 Struktur och tydlighet 

 
Alla forskare i denna litteraturstudie är överens om att det är viktigt med struktur och 
tydlighet. Det gäller för de vuxna i barnets omgivning att känna till barnets svårigheter 
så att de kan ligga före vid svåra situationer. Det är enligt Juul (2001 s.17) viktigt att:  
 

”… förstå barnet utifrån dess utvecklingshandikapp (när vill det inte – och när kan det inte.)”  

 
Det gäller att ha realistiska krav på barn med koncentrationssvårigheter. I Karolinska 
Universitetssjukhusets informationsskrift till föräldrar (2005) rekommenderas att man 
skall sänka kraven med 30 %. Det vill säga om barnet är 9 år, kan man förvänta sig att 
det ska klara av det som en 6-åring brukar klara. Undvik att försätta barnet i situationer 
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som kan förvärra beteendet (Juul 2001). Alla barn måste inte göra allt. Hon föreslår att 
man skall ge barnet strategier och utvägar för vad det kan göra för att komma undan 
svåra situationer. Det kan vara att ha en speciell vuxen att vända sig till, eller ett rum där 
barnet kan gå undan för att avreagera sig (a.a.). Det är viktigt att vara tydlig med de 
regler som finns. Barnet kan tyckas ha förstått, men kommer antagligen att överträda 
dem gång på gång och bli lika överraskad varje gång. Håll dig därför i närheten tills 
tillsägelsen har blivit åtlydd. Skriv ner reglerna tillsammans med barnet. Låt barnet 
uttala regeln högt. Var tydlig med dina förväntningar och vilka konsekvenserna blir om 
regeln överträds. Gör ett visuellt riktmärke på regeln, t.ex. en bild på rätt beteende 
klistrad vid bänken (a.a.). 
 

2.5.2.5 Bryta ner i mindre bitar 

 
Forskarna är överens om att det är viktigt att bryta ner uppgiften i mindre bitar för 
barnet, då barnet har svårt med arbetsminnet (Kewley, 1995; Juul, 2002 m.fl.). Barnet 
har då möjlighet att känna att det klarar en uppgift och självförtroendet växer. U.S. 
Department of Education (2004) föreslår flera olika sätt att underlätta för barn med 
koncentrationssvårigheter. Ett sätt att fånga barnets uppmärksamhet är att använda 
overhead projektor när man skall instruera en uppgift. Använd gärna olika färger på 
pennor för att visa på viktiga saker. Vid en lektions början är det viktigt att ge 
förförståelse om vad lektionen skall handla om och vad målet är för lektionen. Var 
tydlig med vad du förväntar dig av barnet. Visa vilket material barnet behöver och 
berätta vad barnet skall göra om det behöver hjälp. Efter en genomgång för hela 
gruppen kan läraren kontrollera att eleven med koncentrationssvårigheter har förstått. 
Gör ett enkelt bildschema till barnet för att visa rätt ordning på uppgifterna. Stryk under 
det viktiga i en uppgift för att underlätta för eleven. Det är viktigt att ge barnet strategier 
för hur de själva kan kontrollera om de gjort sin uppgift rätt. De kan t.ex. få använda en 
miniräknare för att kontrollera sina uträkningar. Låt eleven använda datorn när det 
behövs. När en uppgift eller lektion skall avslutas skall man varna i god tid, så att 
eleven är förberedd. Detta gäller också vid byte av aktivitet och vid alla förändringar. 
Avsluta gärna lektionen med att informera om vad som skall hända nästa lektion, så att 
barnet vet och inte blir överraskat (a.a.).  
 

2.5.2.6 Använd alla sinnen 

                                                                                                                                                                          
Det är viktigt att använda alla barnets sinnen vid inlärningen (se bl.a. Schlozman & 
Schlozman, 2000; Cooper & O`Reagan 2001 och U.S. Department of Education, 2004). 
Använd dig gärna av gester eller handsignaler för att förtydliga instruktioner. Vid en 
studie i USA (Wang, Bernas & Eberhard, 2004) visades att muntliga instruktioner som 
åtföljdes av en handsignal eller gest innebar att barn med ADHD klarade en uppgift sju 
gånger bättre än om instruktionen gavs enbart med ord. De höll sin koncentration uppe 
längre och hade lättare att slutföra uppgiften. Forskaren prövade att använda fem olika 
sorters gester. Det var ”riktningsvisande och uppmärksamhetsskapande” gester samt 
”symboliserande” gester som fungerade bäst. Exempel på dessa gester är att peka vart 
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man skall titta och att göra en cirkel i luften med pekfinger och tumme för att visa en 
cirkel, eller att slå ihop två knutna händerna för att visa att två ord skall slås ihop. Man 
kan även ha överenskomna tecken med eleven för att få eleven att fokusera på sin 
uppgift. Det kan vara en handpåläggning eller en diskret pekning. De andra tre gesterna, 
som inte gjorde så stor skillnad, var ”metaforiska”, dvs. gester som är mer abstrakta än 
konkreta, (t.ex. läraren pekar på sitt huvud för att visa att man skall tänka), ”kulturella”, 
dvs. gester som är kända inom en speciell folkgrupp. (t.ex. att en tumme upp betyder 
”Bra gjort!”) och ”upprepade handrörelser”, dvs. gester för att understryka viktigheten 
av det man sagt, (t.ex. att läraren hytter med pekfingret för att få eleverna att lyssna på 
det han säger) (a.a.).  
 

2.5.2.7 Organisation och läxor 

 
Barn med koncentrationssvårigheter har ofta problem med att organisera sitt arbete och 
behöver hjälp med olika strategier för detta (U.S. Department of Education, 2004; 
Duvner, 1994 m.fl). I USA:s utbildningsdepartementets skrift om rekommendationer för 
undervisning av elever med ADHD finns följande råd (U.S. Department of Education, 
2004). Lär eleven att vika fram en fråga i taget på sitt arbetsblad, eller att hålla för 
resten av texten med ett blankt papper. Det är även bra för dessa elever att bara ha ett 
fåtal uppgifter per papper. Använd bilder för att förklara mönster och samband inom 
olika ämnen, t.ex. Venn-diagram. Lär eleven att anteckna det som skall göras och att 
använda en egen kalender. Låt eleven göra en lista över sina vanligaste misstag vid 
uppgiftslösning och låt honom sedan rätta arbetet själv. Lär eleven att kontrollera mot 
en lista att han har med sig allt som behövs för att göra läxan. Tala med föräldrarna om 
hur läxan skall göras. Det är inte meningen att läxan skall bli en strid mellan barn och 
föräldrar. Det är bättre med kvalitet än kvantitet och det är viktigt att läxan anpassas till 
barnets förutsättningar. Informera föräldrarna om att det kan vara bra med ett 
belöningssystem även hemma för att underlätta med motivationen.  
 

2.6 Reflektion 
 
 
Jag anser att forskning och litteratur visar att det går att bättre anpassa klassrumsmiljö, 
bemötande och undervisning för elever med koncentrationssvårigheter i grundskolans 
vanliga klasser. De förslag på anpassningar som här redovisats är naturligtvis inte 
heltäckande. Det finns mycket kvar att ta reda på och undersöka. I denna bakgrund har 
jag i första hand koncentrerat mig på orsaker och behandling av primära 
koncentrationssvårigheter och inte till så stor del på de sekundära. Det har varit svårt att 
begränsa sig och välja ut vad som är relevant att ta med i denna bakgrund. Speciellt vad 
det gäller fakta om orsaker och behandling. Jag anser att en viss faktabakgrund är viktig 
för att förstå varför anpassning i miljö och undervisning är viktig och önskvärd. Det har 
varit mycket lärorikt att läsa om barn med koncentrationssvårigheter. Jag har upptäckt 
att jag har fått en större förståelse för de problem som dessa barn kan ha. De kunskaper 
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som jag fått har gett mig en beredskap för att möta dessa barn i skolans vanliga klasser. 
Jag hoppas att jag i framtiden kan använda mig av detta arbete för att stötta de 
klasslärare som känner sig osäkra på hur de skall bemöta barn i särskilda behov. Många 
av de råd som redovisats här är, tycker jag, allmängiltiga för hur man ska förhålla sig till 
barn. Alla barn i skolan kan ha nytta av de förslag till anpassningar som här redovisat.  
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3. Metod och genomförande 
 

3.1 Undersökningens uppläggning  
 
Denna studie har en kvalitativ forskningsansats. Kvalitativ forskning syftar till att 
klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper, medan den kvantitativa forskningen 
söker efter fenomenets förekomst eller frekvens (Widerberg, 2002). Alvesson och 
Sköldberg (1994) menar att kvalitativa metoderna utgår ifrån studiesubjektens 
perspektiv, medan de kvantitativa studierna i högre grad utgår ifrån forskarens idéer om 
vilka kategorier som skall stå i centrum. Rodney Åsberg (2001) menar att det inte finns 
något som kvantitativ eller kvalitativ metod, utan hänvisar till de egenskaper som 
fenomenen har som vi undersöker.  
 

”Data kan vara kvalitativa (i form av ord) eller kvantitativa (i form av siffror).” 

(Åsberg, 2001, s. 270) 

 
De data som används i denna studie är kvalitativa, dvs ord. Genom att göra 
djupintervjuer med tre verksamma lärare har jag undersökt och försökt förstå hur det 
kommer sig att en del lärare lyckats att göra skolgången ”bra” för barn med 
koncentrationssvårigheter. Intervjuerna var utforskande och genomfördes som en 
”livshistoria”. Detta innebär att forskaren tillsammans med den intervjuade diskuterar 
olika händelser med speciell och central innebörd, ”critical incidents”, som påverkat 
dennes val i livet, (Goodson, 1996). Goodson (2003) menar att livshistorieforskning har 
en ”postmodernistisk” ansats. Postmodernism beskrivs av Alvesson och Sköldberg 
(1994) bl.a. med att: 
 

”… de stora berättelserna ersätts med mikrohistorier, lokala. Alltid provisorisk och begränsade 

berättelser som inte gör anspråk på att vara mer än de är…” (s. 223) 

 
Goodson (1996) redovisar hur han använt Livshistoria som metod för att dokumentera 
enskilda människors liv och verksamhet, men också för att  
 

”… synliggöra subjekten, sätta människorna, deras erfarenheter och synsätt i fokus.”  (s. 13) 

 
Han menar att lärarnas röster har saknats i den pedagogiska forskningen (a.a.). 
 
Det finns tre grundläggande varianter av livshistorieforskning (Goodson, 2003). De är 
”Yrkeshistoria”, som samlar in material med huvudintresset att förstå personernas liv 
och arbete, ”Tematisk livshistoria”, som tar upp speciella fokus på olika teman, t.ex. 
lärares utbrändhet eller könsaspekter och ”Fullständig livshistoria”, som har målet att 
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till fullo förstå personens kompletta levnadsberättelse. I denna studie används den 
”Tematiska livshistorian” för att belysa några lärares olika sätt att anpassa undervisning, 
bemötande och klassrumsmiljö för barn med koncentrationssvårigheter. Goodson 
(2003) anser att livshistorieintervjuerna är som bäst när de är: 
 

”Ett samtal, en konversation, grundad på en uppsättning data och teorier och insikter om 

världen. Inte en massa strukturerade frågor att besvara.”  (a.a. s.43) 

 
Wingård (1998) har använt metoden i sin forskning om att vara rektor och kvinna. Hon 
analyserade utifrån intervjuerna flera olika teman som återkom i rektorernas berättelser. 
I sin beskrivning av arbetet med livshistorieintervjuerna skriver hon att hon upplevde 
dem som förtroendefulla samtal. Hon hade inga på förhand fastställda frågor utan bara 
några frågeområden som hon ville skulle belysas.  
 

3.2 Urval 
 
 
Tre lärare intervjuades. De valdes ut genom att de  
 

”… utgör något av en kontrast till normen.” (Denscombe, 2000 s. 45) 

 
Denscombe (2000) menar att man genom att undersöka en ”avvikande enhet” kan se 
bestämda faktorer mycket tydligare. De lärare som blev utvalda för intervju kan sägas 
vara nyckelpersoner med unika egenskaper. De är kända på sina arbetsplatser för att 
”klara av de barn som behöver lite extra”. Genom att genomföra en ”Livshistorie-
intervju” med dem hoppades jag, att genom analys, kunna se likheter i deras 
erfarenheter och undervisningsmetoder som till någon del kan förklara deras framgångar 
i klassrummet. Dessa förklaringar kan inte generaliseras, men kan ändå ge en större 
förståelse för vad som är svårigheter och möjligheter i mötet mellan lärare och barn med 
koncentrationssvårigheter. Goodson (2003) menar att urvalet av informanter är mycket 
viktigt. Han varnar för att välja folk som är välvilligt inställda till intervjuaren, eller som 
intervjuaren sympatiserar med. I denna studie har det inte kunnat tas hänsyn till detta då 
urvalet skett utifrån personlig kännedom och rekommendation.  
 

3.3 Genomförandet av intervjuerna 
 
 
Intervjuerna har genomförts på respektive lärares skola av respekt för deras arbetstid 
och av bekvämlighetsskäl. Intervjuerna skall egentligen helst genomföras på neutral 
mark. Det är viktigt att få sitta ostört (Ekholm & Fransson, 2002). Vid alla tre 
intervjuerna kom det in personer som sökte informanterna i olika ärenden. Efter dessa 
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avbrott tog det en stund att återkomma till den röda tråden i samtalet. Vid en 
livshistorie-intervju kan känsliga frågor tas upp och det är etiskt viktigt att 
arbetskamrater inte är medvetna om att den genomförs. Detta för att anonymiteten skall 
kunna garanteras.  
 
Det är viktigt att skapa förtroende för varandra vid en intervju (Goodson, 1996; Ekholm 
& Fransson, 2002). Goodson (2003) menar vidare att bästa sättet att bygga upp 
förtroendet är att förklara processen, avsikten med intervjun, vad den syftar till och vad 
som kommer att hända med intervjun när den är slutförd. Vid denna studie fick 
informanterna tillgång till ett brev innan intervjutillfället som förklarade syftet med 
intervjun, (se bil. 3). De blev även informerade på plats innan intervjun började.  
 
En duktig intervjuare ska enligt Widerberg (2002) glömma sig själv och ta det lugnt.  
 

”De allra flesta älskar att tala om sig själva – bara de får chansen.”  (a.a. s.101) 

 
Hon säger vidare att pauser och tystnad inte är farliga, utan ger både informanten och 
intervjuaren en chans att tänka efter. Denscombe (2000) talar om tystnaden som en 
”fenomenal resurs” (s. 149). Tystnaden kan få informanten att fördjupa ämnet som 
diskuteras. I denna studies intervjuer användes några av de ”intervjuknep” som 
Denscombe (a.a.) rekommenderar. Dessa är: 
 
• Fortsätt att vara tyst. 
• Be om exempel. 
• Erbjud egna exempel. 
• Be om förtydliganden. 
• Be om klargöranden. 
• Sammanfatta tankegången. 
 
Vid en ”Livshistorie-intervju” ber man personen att berätta om sitt liv från födelse till 
nutid. Jag hade ett vitt A4-papper med en linje ritad på som jag visade för 
informanterna. Jag visade från vänster på strecket till höger, att här föds du och här är 
nutid. Sedan fick informanterna berätta om vad som hänt dem från födelsen fram till nu. 
Man kan ha vissa teman som man vill skall behandlas under intervjun. Jag hade en 
”mind-map” med vissa teman som jag använde mig av. Alla teman kom inte upp i alla 
intervjuer och i samtalet utvecklades flera andra teman. Ett tema som togs upp i alla 
intervjuerna var ”Mirakelfrågan”. Den kommer ifrån Lösningsinriktad pedagogik 
(Måhlberg & Sjöblom, 2005). Mirakelfrågan går ut på att man får fantisera om vad som 
har skett över natten om det skulle ha hänt ett mirakel i klassrummet. Denna fråga 
öppnade för fria reflektioner om vad som skulle behöva förändras för att barn med 
koncentrationssvårigheter skulle få en bra undervisning i vanligt klassrum. 
 
Intervjuerna spelades in på band och transkriberades sedan. De tog olika lång tid att 
genomföra. De blev 85 min, 55 min och 50 min. Utskrifterna tog lång tid att göra. Jag 
skrev ut ordagrant vad som sades i intervjuerna och skrev även ut pausernas längd. 
Goodson (2003) anser att pauserna har stor betydelse. De kan indikera att det är en svår 
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fråga, att den är om något viktigt som respondenten vill tänka igenom eller kanske inte 
vill svara på. Widerberg (2002) rekommenderar att man även för anteckningar vid 
intervjun. Man kan då anteckna omständigheterna runt intervjun, sinnesstämningar och 
egna reflektioner. Dessa anteckningar är också en sorts säkerhetskopia om det skulle bli 
några tekniska missöden med inspelningsutrustningen. Jag gjorde ett försök att anteckna 
under den första intervjun, men slutade efter en stund. Det kändes som om jag behövde 
koncentrera mig på samtalet. En sammanfattning av intervjun gjordes dock i direkt 
anslutning, då intervjun fortfarande var färsk i minnet. Efter intervjun gjorde jag också 
reflektioner både rörande vad som kommit fram i intervjun och om det praktiska 
tillvägagångssättet. En enkel skiss över möbleringen i klassrummet gjordes efter 
avslutad intervju. 
 

3.4 Etiska överväganden 
 
 
Det etiska ansvaret är vid kvalitativ forskning både större och mer genomgripande än 
vid kvantitativ forskning (Widerberg, 2002). Redan vid förfrågan om medverkan i 
studien måste de etiska frågorna tas upp (Vetenskapsrådet, 2002). Jag informerade om 
syftet med studien och om hur den kommer att användas både skriftligt (se bil. 3) och i 
början på intervjuerna. Jag berättade om att det var frivilligt att delta och att man kan 
avbryta sitt deltagande när man vill. Det mest komplicerade etiska kravet i en sådan här 
studie kom att bli att garantera anonymiteten. Det är viktigt att  
 

”… samla in , bearbeta, analysera och redovisa materialet på ett sådant sätt att subjektets 

anonymitet och integritet inte kränks.”  (Widerberg, 2002 s. 40) 

 
Då det bara är tre lärare som har intervjuats måste man vara mycket noga med hur 
materialet presenteras. Det finns olika tekniker för att avidentifiera intervjupersonerna. 
Man kan t ex ändra på bostadsort, kön och ålder (Denscombe, 2000). Jag har använt 
mig av några av dessa tekniker för att försvåra identifiering av respondenterna. Lärarna 
har läst igenom och godkänt de ”Porträtt” som skrivits innan de publicerats (Widerberg, 
2002). 
 

3.5 Analys 
 
 
Syftet med kvalitativ forskning är enligt Widerberg (2002) att generera nya tankar, 
begrepp och förståelser genom en kreativ och fruktbar forskningsprocess. Hon menar att 
man kan välja analysteman på tre olika sätt. Man kan ha ett empirinära förhållningssätt. 
Då hämtar man teman från materialet och exemplifierar med citat från intervjuerna. 
Man använder sig av olika teorier för att ”se” de teman man vill fokusera. Man kan 
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också ha ett teorinära förhållningssätt. Då utgår man från någon eller några teorier och 
begrepp och har redan innan bestämt olika teman som man vill belysa. Widerberg (a.a) 
tycker att dessa två analysmetoder bör användas i kombination. Det tredje sättet är att 
låta framställningsformen (texten) bestämma valet av teman. Man utgår ifrån vem som 
är mottagaren och ser till helheten. 
 
I denna studie har jag försökt att kombinera de två första analysformerna och även satt 
mig in mer i hur man analyserar en ”Livs-historia”. Goodson (2003) använder sig av en 
metod som han kallar att ”bada i data”, (immersion). Det innebär att man läser och läser 
om utskrifterna och noterar viktiga och återkommande teman och ordnar dem i grupper. 
Sedan analyseras de grupperade citaten i nya teman.  
 

”Att bada i data leder ofta till överraskningar och nya upptäckter och skall därför genomföras 

med ett öppet och nyfiket förhållningssätt. Att söka eller välja sådant man vill se, att ha 

förutfattade meningar eller att vilja förutsäga något särskilt begränsar möjligheterna att 

upptäcka de teman som visar sig. När det är som bäst kan badandet i data vara ett spännande 

detektivarbete.”  (Goodson, 2003 s. 47) 

 

Goodsons detektivarbete påminner om en del av ”Grounded teori” (Denscombe, 2000). 
Denscombe beskriver att samhällsforskare inriktade på kvalitativ forskning ska börja 
med ett öppet sinne. Han refererar till Glaser och Strauss som menar: 
 

”Naturligtvis går man ut och studerar ett område med ett speciellt… perspektiv, och med ett 

fokus, en allmän fråga eller ett problem i tanken. Men forskningen kan (och bör – tror vi) också 

studera området utan någon förutfattad teori som dikterar vad som är ”relevanta” föreställningar 

och hypoteser.”  (Denscombe, 2000 s. 253) 

   
Denna studies analysarbete började med genomläsning av intervjuutskrifterna. Därefter 
valdes citat ut som utgjorde stomme till de ”Porträtt” som skulle bli en del av resultatet. 
Widerberg (2002) förklarar: 
 

”Skillnaden mellan porträtt och idealtyper är att porträtt är sammandrag av verkliga personers 

liv eller situation – man kan alltså porträttera situationer istället för personer – medan idealtyper 

är konstruerade sammanställningar baserade på flera personers liv eller situationer.” (s. 141) 

 
För att få ordning på det stora materialet klipptes sedan med sax alla relevanta citat ut 
som på något sätt hade med forskningsfrågorna att göra. Dessa är: 
 

1. Anser de intervjuade lärarna att man genom anpassningar av 
klassrumsmiljön kan underlätta skolgången för barn med 
koncentrationssvårigheter? 

2. Vilka är i sådana fall dessa anpassningar av klassrumsmiljön? 
3. Anser de intervjuade lärarna att man genom anpassningar av bemötande 

och i undervisning kan underlätta skolgången för barn med 
koncentrationssvårigheter? 
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4. Vilka är i sådana fall dessa anpassningar av bemötande och i 
undervisning? 

 
På alla utklippta lappar skrevs en bokstavsbeteckning som hänvisade till det fingerade 
namnet på respondenten och en sifferbeteckning som hänvisade till sidnumret i 
respektive intervjuutskrift. Detta gjordes för att kunna hitta tillbaka till rätt sida i 
intervjuutskriften vid resultatarbetet. Lapparna sorterades sedan i olika högar. Först de 
citat tillsammans som behandlade samma fråga. Sedan sökte jag efter vilka av dessa 
högar som behandlade ungefär samma ämne. Därefter delades de in igen i olika teman. 
Det visade sig att de olika temana i sista hand kunde läggas i tre olika högar. Dessa 
teman blev anpassningar av den fysiska klassrumsmiljön, struktur och bemötande – 
samspel.  
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4. Resultat 
 
Resultatavsnittet i denna studie inleds med ”Porträtt” av de tre lärarna. Porträtten ger en 
bakgrund och en beskrivning av respektive lärare. Det är viktigt att garantera 
informanternas anonymitet, och det skrivna får inte kännas kränkande. Lärarna har 
därför fått läsa och godkänna de porträtt som här redovisas. Efter porträtten kommer en 
analys av lärarnas livshistorier.  Därefter redovisas de teman som hittats i data och 
svaren på forskningsfrågorna. De citat som redovisas är lärarnas egna ord. De har dock 
redigerats till skriftspråk och en del upprepningar och talspråksord har utelämnats. 
 
 

4.1 Lärarnas porträtt 
 
 

4.1.1 Karina 

 
Karina och jag möts i hennes klassrum en hösteftermiddag. Hon sitter vid datorn och 
håller på att beställa material. Vi talar en stund om fördelar och nackdelar med Internet, 
och sätter oss sedan vid änden av ett bord sammansatt av åtta småbord. Vi sitter i mitten 
av rummet. Karina är till höger om mig. Vi sitter lite snett emot varandra. Karina säger 
att det är på den här platsen hon sitter även när barnen är där. Intervjun spelas in på 
band. 
 
Karina är runt 60 år och arbetar med en 3:a på en F-5 skola i en förort till Stockholm. 
Hon har lågstadielärarexamen.  
 
Karina kommer ifrån en stad i Norrbotten. Hon växte upp där med en pappa som 
arbetade på SJ och en mamma som arbetade inom sjukvården. Hon hade inga syskon. 
Karina hade stort stöd hemifrån i sina studier. Mamman kom själv ifrån en familj med 
många syskon och hade inte fått möjlighet att studera. Det var inte viktigt för flickor 
ansåg hennes pappa, alltså Karinas morfar. Ingen av Karinas föräldrar kunde dock 
hjälpa henne med de högre studierna.  
 
Karina anser att hon hade en bra barndom. Hon bodde i en ganska stor villa, som hade 
tillhört hennes mormor och morfar. Familjen hade även ett sommarställe vid havet. Det 
huset har Karina och hennes familj fortfarande kvar.  
 
Karina tyckte om att börja i skolan. Hon började i folkskolan och bytte sedan till 
enhetsskolan. Hon gick de tre första åren i en tvåparallellig liten 1-6 skola utanför stan. 
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Hon hade samma lärare i 1:an till 3:an. Det var en mycket erfaren kvinnlig 
småskollärare. 
 

”Hon hade alltid en blå klänning med vita prickar och vit krage, känns det som. Hon måste ha 

haft den väldigt mycket för det är nästan den enda klänning jag kommer ihåg. Nej, det var en 

gammal tant.” 

 
Sedan fick Karina byta lärare flera gånger på mellanstadiet. De lärarna var alla duktiga 
och lärde Karina mycket. Ibland tog en av lärarna med sig sin egen dotter till skolan. 
Hon fick då sitta bredvid Karina och Karina fick vara lite fröken till dottern. Karina 
minns också att hon ofta fick sitta bredvid någon som hade det lite svårare och hjälpa 
till med den eleven. Karina minns att det fanns en pojke i hennes klass på lågstadiet som 
hade ”jättesvårt” för sig. Han placerades sedan på särskola eller i hjälpklass. 
 
I 7:an började Karina på en skola inne i staden. Då gick hon i en klass med 38 elever. 
Den hade en gymnasieförberedande inriktning. Där fick man inte ha svårt att 
koncentrera sig. Karina kommer ihåg en pojke, Svante, som fick underkänt, stora C, i 
ordning och uppförande. Han fick också underkänt BC eller C, i de flesta av 
ämnesbetygen. Karina vet inte vad som hände sedan med honom efter 7:an. Han kom 
inte tillbaks efter sommaren. De killar som var bråkigast och minst studiemotiverade 
blev utsorterade eller fick välja om inriktning på studierna. Under första året försvann 
en tredjedel av klassen. På högstadiet hade Karina en bra lärare i kemi som inspirerade 
henne. Han gjorde ämnet konkret till skillnad mot läraren i fysik som var mer teoretisk.  
 
På gymnasiet läste Karina reallinjen med matteinriktning.  
 

”Att jag gick matte, det var väl kanske inte för att jag var så där otroligt mattebegåvad. Även om 

jag tycker att det är väldigt skoj. Men det var så att, alternativet var att gå biologisk linje. Vilket 

ju naturligtvis låg mycket närmare mitt intresse. Men vi hade ju en sån knasig biologilärare, och 

jag ville alltså inte ha den läraren flera timmar. Så då valde jag matte av den anledningen. Sen 

hade jag biologi som tillval sista året. Då hade vi en annan lärare och det var jättekul.” 

 
Karina hade också en historielärare som satte skräck i eleverna. Detta gjorde att hon inte 
kunde tänka sig att läsa historia heller. Så lärarna kan påverka de val vi gör i våra liv, 
anser Karina.  
 
Efter gymnasiet valde Karina att utbilda sig till lågstadielärare. Det var inte så mycket 
som fanns att välja på när man var kvinna. Det var lärare eller att arbeta inom 
sjukvården som hennes mamma gjorde. Karina var lite tekniskt intresserad och hade 
kunnat tänka sig att bli någon sorts tekniker.  
 

”Men det liksom, det fanns inte på kartan, att jag som tjej, skulle satsa på något tekniskt yrke.” 

 
Karina pluggade i Umeå till lågstadielärare. Det var en väldigt trevlig studiestad.  
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Efter lärarstudierna arbetade Karina i en liten by utanför staden i en termin och efter det 
inne i staden en termin. Sedan fick Karinas man arbete i Stockholm och de flyttade dit. 
Karina började arbeta i en ganska stor skola i en förort. Efter tre terminer kom Karina 
till den skola hon har jobbat på sedan dess. Det var 1971. Efter några terminer började 
Karina att jobba halvtid då hon fick barn. Hon delade en klass med en kollega. Det var 
hennes första arbetslag och de jobbade väldigt tajt. De arbetade halva veckan var och 
delade upp ämnen och samtalen med föräldrarna. Om det blev strul med någon elev 
kunde de hjälpas åt vid samtalen. De lärde sig mycket av varandra. Just nu arbetar 
Karina tillsammans med en annan lärare och de byter ibland ämnen. Karina har musik i 
båda klasserna och den andra läraren dansar med båda klasserna. Karina har lärt sig 
mycket av de speciallärare som arbetat på skolan. De har varit väldigt ambitiösa och 
delat med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Ett tag var det så att det fanns en 
speciallärare på fyra klasser på Karinas skola. Så bra är det inte nu. 
 
Karina anser att det har varit så stora förändringar, så hon har inte behövt byta skola för 
att få ny input. Hon passar på att gå en kurs när det finns möjlighet och hon läser det 
hon kommer över. Hon har gått en Matte - No kurs på lärarhögskolan och även en kurs i 
samverkan förskola – skola. Hon har läst lite grann kring svenska två och går ofta på 
kvällsföreläsningar om olika intressanta ämnen. Hon menar att man tar med sig idéer 
från det man hört och använder det som passar i sin egen undervisning. 
 

”Man går på en kurs. Man får ett frö. Det gäller bara att man inte får för många frön, som ska 

försöka att få att gro samtidigt. För då blir det ogräs av alltihopa. Då blir det varken hackat eller 

malet.”  

 
Karina har haft olika uppdrag på sin skola. Hon har varit klasslärare, tillsynslärare, fast 
vikarie, resurslärare och svenska två lärare.  
 
Karina har tre egna barn. De är olika och har haft olika skolgång, men det har gått 
jättebra för dem alla. En av dem går just nu på lärarhögskolan. Karina har hela tiden 
kunnat stödja dem och stötta dem i deras val. 
 
Kunskap är mycket, anser Karina. 
 

”Kunskap är väl kanske en förmåga att ta till sig av sina egna erfarenheter och andras 

erfarenheter, fast man ofta säger att man kan inte lära av någon annan. Att man måste lära sig 

själv. Och använda den kunskap man har tillägnat sig till att utveckla det man kan. Och lära sig 

nytt hela tiden. Jag kan spela piano. Det kan jag. Men jag skulle kunna bli väldigt mycket 

bättre. Om jag övade mer.” 

 
Hon har sagt på föräldramöte i ettan och tvåan:  
 
”- Att No och So har vi för att ha något roligt att hålla på med medan vi lär oss läsa och skriva. För det är 

det vi ska kunna. Verktygen måste komma först.” 
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Karina talar om koncentrationssvårigheter: 
 

”Mycket, mycket mognad är det. Sen är det ibland så att man kan bli okoncentrerad om man är 

väldigt ambitiös, och tycker att man ska kunna allting. Man inte riktigt greppar och förstår, och 

då börjar man fara runt istället för att koncentrera sig på det man kan, det man ska göra. För att 

dölja på något sätt att jag inte kan det här. Man blir trött. Man blir trött i handen. Man kanske 

inte har sovit ordentligt. Man kanske inte har ätit ordentligt på morgonen.” 

 
Sedan finns de barn som bara inte kan. Karina berättar om en elev som hon hade för 
några år sedan. Han satt bredvid henne i klassrummet en hel hösttermin. 
 

”Jag höll i honom. Han satt här bredvid mig. Och så skötte jag resten av klassen med den 

andra handen.” 

 
Den här pojken var begåvad och det gjordes en utredning. Han fick en ADHD-diagnos 
och fick möjlighet att flytta till en liten grupp. Det blev en avlastning för klassen och för 
Karina. 
 
Karina tror att hon har haft flest pojkar med koncentrationssvårigheter, men även en del 
flickor. Karin berättar om en flicka: 
 

”Oj, vad vi slet med henne. Men hon var jättehärlig när hon lärde sig läsa. Det glömmer jag 

aldrig. Då tittade hon bara på mig så här med sina bruna ögon. – Va! Är det så man gör. Och 

så läste hon flytande. Det var svårare med matte. Hon hade det inte lätt sen, tror jag. Men hon 

hade ju stora koncentrationssvårigheter.” 

 
Karina kan tänka sig att hon har haft elever med koncentrationssvårigheter som inte har 
varit utagerande och impulsiva. Hon tänker spontant på pojkar även där.  
 
Karina tycker att hon har fått stöd av skolledningen på sin skola i arbete med barnen. 
Hon har en naturlig auktoritet och självförtroende eftersom hon har arbetat på samma 
ställe så länge. Det är jobbigt i dagens skola eftersom det kommer så många nya saker 
hela tiden. Karina tycker att hon aldrig hinner sätta sig in i varje ny uppgift. Man måste 
få jobba med en sak i taget.  
 
Samarbetet med föräldrarna är mycket viktigt. Karina skriver åtgärdsprogram 
tillsammans med eleven och föräldrarna när det finns behov av särskilt stöd. Hon 
använder ibland en speciell utvärderingsblankett med gott resultat. På blanketten finns 
det tomma ansikten som barnet ritar dit munnar på. Barnet utvärderar hur det arbetat, 
om det har varit en bra kompis och om det lyssnat på och varit trevlig mot vuxna i 
skolan. Barnet väljer på glad, rak eller sur mun. Det har hänt att hon har gjort 
utvärdering med eleven varje dag under tre veckor och skickat hem resultatet för 
underskrift till föräldrarna varje vecka. Det är viktigt att barnet förstår att lärare och 
föräldrar är överens om hur det skall vara i skolan. En förälder kommenterade en gång 
till Karina: 
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”– Jag skulle vilja ha en rad till med gubbar, längst ut där vi får rita hur mamma och pappa ser 

ut när vi får reda på hur det har gått på de där.” 

 
När det blir konflikter mellan barnen sätter sig Karina ner med de inblandade och reder 
noggrant ut vad som hänt. Hon frågar sedan vad som de kunde ha gjort så att det blivit 
bättre. På skolan används även Charlie-övningar (Project Charlie, 1995). Barnen får då 
gå i halvklass till en annan lärare som har gruppstärkande övningar och samtal med 
dem. De reder inte ut bråk utan har mer principiella diskussioner och förebygger på så 
sätt att det blir konflikter. 
 
Karina tyckte att det blev ett intressant samtal. Vi talade om många olika saker och hon 
öppnade sig. Hon avslutade med en reflektion. 
 

”Jag brukar tänka ibland… Ja, när jag går här över skolgården till parkeringen eller till centrum: 

- Tänk att det var här jag skulle leva mitt yrkesliv. På den här plätten på jorden.” 

 

 

4.1.2 Birgitta 

 
Birgitta och jag träffas i hennes klassrum efter att barnen gått hem och lektionerna är 
slut. Hon berättar att hon har haft en stressad dag och har inte ens hunnit läsa den 
informationslapp om intervjun som jag skickat till henne. Vi sätter oss längst ner i 
klassrummet vid ett bord som består av sex sammanställda småbord. Birgitta sitter till 
höger om mig och är halvt vänd mot mig. Vi inleder samtalet med det som stod på 
informationslappen. Intervjun spelas in på band. 
 
Birgitta är runt 55 år och arbetar just nu med en 4:a på en F-5 skola i en förort till 
Stockholm. Hon är lågstadielärare i botten. 
 
Birgitta föddes i en förort till Stockholm. Hon har bott runt Stockholm i hela sitt liv. 
Birgittas pappa var ingenjör på ett teleföretag och hennes mamma var receptionist innan 
hon fick barn. I familjen föddes fem barn inom åtta år. Det var inte möjligt för mamman 
att jobba, så mamman blev hemmafru medan barnen växte upp. Sedan började hon 
jobba igen, när alla flyttat hemifrån. I familjen fanns ett stort intresse av att läsa.  
 

”Det har alltid varit så i mitt hem att man skulle läsa, att det var bra att läsa, att det alltid funnits 

böcker.” 

 
Birgitta gick i gamla Folkskolan i 1:an, 2:an och 3:an, och i Enhetsskolan i 4:an, 5:an 
och 6:an. Sedan gick hon i nya Grundskolan i 7:an , 8:an och 9:an och i nya Gymnasiet, 
så hon kom i ”skarvarna”  hela tiden. Hon kommer ihåg sin första lärare, som hon 
tyckte mycket om. Hon hade henne bara i 1:an, sedan fick hon byta till en annan lärare. 
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Klassrummet var i en källarlokal i bostadsområdet. Det var många barn i området som 
behövde gå i skolan. Det var ett ”barnrike-område”, som man sa då. Birgitta minns inte 
att det fanns elever med koncentrationssvårigheter i klassen. Hon menar att de var 
bortsorterade. De fanns i skolmognadsklasser, obs-klasser och läsklasser.  
 
Det är två lärare från hennes egen skoltid som speciellt har inspirerat Birgitta i hennes 
yrkesutövning. Det är en lärare som hon hade i 4:an och 5:an, som lyfte fram eleverna 
på många olika sätt. Han tog med eleverna utanför skolan och de fick vara med på bland 
annat radioinspelningar. Han arbetade då, som vi egentligen strävar efter att arbeta idag. 
På ett sätt som var mycket före sin tid. Han såg att lärandet inte bara handlade om 
skolan utan att andra saker utanför skolan också var viktiga. Den andra var Birgittas 
klassföreståndare på gymnasiet. Han var en mycket speciell man. Han var mycket 
kontroversiell, men bra. Han lyfte fram de som var tysta, väldigt mycket. Detta är något 
som Birgitta använder i sin egen undervisning. Hon försöker att se till att: 
 

”Även de barn som är tysta får synas på sina villkor. Att man har rätt att få vara det, och att 

man ändå har en plats.” 

 
Det är väldigt viktigt för Birgitta att behandla barnen med respekt. Det finns med i 
henne. 
 

”Det är så banalt som att man bara kan säga att livet är väldigt, väldigt kort och det är väldigt, 

väldigt viktigt att få ha sin plats, som barn också. Att man syns. Man behöver bara tänka på sig 

själv. Tänk att gå till sin arbetsplats varenda dag och inte bli tagen på allvar. Och inte bli sedd 

eller synas eller…” 

 
Birgitta var den första i sin familj som gick ut gymnasiet. Hon läste sedan till 
lågstadielärare i Stockholm och har arbetat som klasslärare på några olika skolor. Hon 
har haft flera olika uppdrag vid sidan om klasslärarskapet. Det har varit som 
tillsynslärare och på senare tid som arbetsenhetsledare.  
 
Birgitta har haft flera kollegor som inspirerat. På 70-talet arbetade hon tätt ihop med en 
lärare som gjorde Birgitta medveten om hur hon ville jobba. De var påverkade av 
Gordons ”aktivt lärarskap” och ”aktivt föräldraskap” samt av Barbro Goldingers 
föräldragrupper och elevgrupper. Birgitta jobbar fortfarande med en del av dessa idéer. 
Hon arbetar aktivt med elevgrupperna i klassrummet. 
 

”För mig är det viktigt att barnen är med och påverkar sin arbetssituation i klassrummet och sin 

sociala situation. Då behöver de vara med och diskutera hur de skall sitta i arbetsrummet för att 

det skall fungera arbetsmässigt för dem. Så jag försöker från början att få dem att se och känna 

att det är skillnad på att vara lekkompis och arbetskompis. Och att det ofta är stor skillnad på 

att vara bra lekkompis och bra arbetskompis.” 

 
Barnen är med och planerar hur de ska sitta tillsammans i klassrummet i grupper. Det är 
en öppen diskussion om hur det blir på bästa sätt för alla. Men Birgitta har alltid mandat 
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att säga ifrån om det inte fungerar eftersom det är hon som är ytterst ansvarig för att 
arbetssituationen är bra. Ingen kan bara säga att jag vill byta plats, utan det ska vara 
flera som är med och bestämmer. Det har hänt att eleverna har suttit i samma grupper 
upp till ett år. Förr arbetade Birgitta på samma sätt med föräldragrupper.  
 
Birgitta har hela tiden tyckt att det är viktigt att skaffa sig nya kunskaper och 
vidareutbildningar. Hon har försökt att komma iväg på det som har gått. För några år 
sedan gick hon en kurs om barn i behov av särskilt stöd. Den handlade om lärande och 
syn på lärande från olika aspekter, dels från ett problembaserat ställningstagande och 
även utifrån Gardeners sju intelligenser. Hon har varit en av piloterna i sin kommun i 
arbetet med Åtgärdsprogram. Birgitta har även varit ledare för en föräldrautbildning. 
Det hon lärde sig under den ledarutbildningen har hon haft nytta av i sitt eget arbete i 
skolan med eleverna. Speciellt hur hon delar in i grupper och rent pedagogiskt ska hålla 
igång en diskussion i större grupp. Hur man lyfter fram och summerar kunskapen i 
gruppen på ett starkare sätt. Hon har blivit mer vaksam på sig själv och sitt bemötande 
av barn.  
 

”När man jobbar med barn kan man inte stå stilla som människa. Man måste försöka tänka 

nytt. Man måste läsa nytt. Man måste lyssna på nytt också. Man måste tänka nytt varje dag.” 

 
Birgitta har tre egna barn. Hon tycker att deras skolgång har påverkat hennes eget 
bemötande av eleverna på ett sätt. Ett av hennes barn blev väldigt illa utsatt av några 
killar i klassen. När hon försökte tala om vad som hände blev hon bemött med att hon 
inte skulle skvallra. I det läget bestämde Birgitta att ordet skvaller inte finns i hennes 
grupper. 
 

”Och det är viktigt för mig. Det ordet finns inte. Alltså, de kan rapportera saker som händer. 

Och väljer de att rapportera saker som händer så finns det en orsak till att de gör det. Är det 

inte riktiga konflikter så är det någonting annat som gör att de behöver ta kontakt. Då får man 

börja nysta i vad det är för någonting, tycker jag.” 

 
Birgitta jobbar mycket med konflikthantering i stor grupp. Det är viktigt att ta reda på 
vad det är som har hänt. Hon anser att det ofta är många som såg eller var inblandade. 
Man kan behöva vara flera som hjälps åt för att reda ut vad som hänt och det kan vara 
lättare att hjälpa till i fortsättningen så att det inte blir så igen. Det är också viktigt att 
eleverna får en modell för hur man kan reda ut. De ser att det inte är så ”katastrofalt 
farligt” att ha en konflikt. Ibland kan det vara ytterst privata saker som egentligen inte 
rör någon annan, men det är sällan. Då får man ta det enskilt. Det är viktigt att de andra 
eleverna får veta att konflikten inte bara lämnas. Birgitta brukar gå in i gruppen efteråt 
och säga: 
 

”– Jag vet att ni vet att de och de har varit osams, och vi skall bara tala om att det är okey nu. 

Och mer behöver ni inte veta.” 
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Birgitta har mött flera barn med koncentrationssvårigheter. Hon har erfarenhet av både 
pojkar och flickor. Hon är inte säker på att det har varit flest pojkar. Flickorna visar det 
bara på ett annat sätt. Ofta försvinner de iväg i tankarna åt andra håll. Birgitta hjälper 
flickorna på ungefär samma sätt som pojkarna. Hon lyfter, frågar och puttar på. 
 
Birgitta har aldrig mött något barn som har koncentrationssvårigheter rakt igenom. Det 
är bara i vissa situationer. För några barn är det i fler situationer än för andra. Birgitta 
säger: 
 

”Koncentrationssvårigheter för mig är när man inte kan samla ihop sina tankar, så pass så att 

man kan följa vad någon annan säger. Eller koncentrera sig på en arbetsuppgift. När man inte 

kan fokusera.”  

 
En diagnos kan vara skuldavlastande för föräldrarna. Birgitta har mött många föräldrar 
som känt att det är befriande att barnet har fått en diagnos. De kan då släppa 
skuldkänslan och börja jobba med det som är. Hon är inte speciellt intresserad av 
diagnoser i skolans värld. Det är själva utredningen som kan vara till hjälp för barnet. 
Hon är intresserad av hur barnet lär. Vilka styrkor och svagheter som finns, så att man 
har möjlighet att gå in och stärka upp och fylla på där det behövs. 
 
Birgitta anser att samarbetet med föräldrar är oerhört viktigt. Som lärare får man inte 
kliva på dem eller moralisera. Man skall lyssna till dem och ta hjälp av föräldern. 
Birgitta brukar periodvis ha regelbundna träffar med föräldrar till de barn som har det 
behovet. 
 

”Är inte föräldrarna och jag överens, så tror jag att det är nästan en omöjlig situation för barnet. 

Barnet måste känna att vi är på väg åt samma håll. Att det finns ett förtroende och att vi har 

gjort upp vem som tar hand om vad, ansvarar för vad.” 

 
Birgitta tycker inte att hon har blivit motarbetad av någon skolledning i sitt arbete med 
barn i behov av särskilt stöd. Däremot tycker hon att det är en alldeles för stor apparat 
omkring ett barn, när man behöver stöd.  
 

”Jag tycker att det tar alldeles för lång tid. Om ett barn kommer in i en period, i ett visst 

beteende och klassläraren ber om hjälp. Då har man som regel provat allting. Alltså de 

möjligheter man själv har, och de som finns närmast intill. Och då tror jag att man måste, 

jättefort, gå in tillsammans och sätta sig och titta på: - Vad är det som händer? Och lägga upp 

ett gemensamt förhållningssätt eller någon strategi kring barnet hos alla vuxna som finns runt 

omkring det här barnet. Och det skall ske så här fort för mig, så att inte…(Birgitta knäpper med 

fingrarna).  Alltså fjorton dagar för ett barn i ett beteende. Det befäster så mycket som är 

negativt i förväntningar från de andra också. Så att det gäller att gå in och bryta jättefort alltså. 

Vi har inte råd egentligen och sitta med några EVG och EVK och allting sånt.” 

 
Kunskap, för Birgitta, är egentligen praktiskt från början. Att ha tillgång till de redskap 
som behövs för att du ska klara dig som vuxen människa. Du måste kunna läsa, skriva 
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och de grundläggande räknesätten. Att kunna umgås i en grupp. Att kunna lösa 
konflikter. Men sen är frågan hur mycket man behöver kunna av alltihop. Behöver de all 
den här matten? Vilka fakta kunskaper är viktiga? Vad ska de ha dem till? Det gäller att 
som lärare vara medveten om vad man undervisar om. 
 
När Birgitta reflekterar över sig själv som lärare ser hon att hon skiftar väldigt mycket.  
 

”Jag kan ha väldigt mycket tålamod och vara väldigt lugn, men jag kan bli väldigt arg också. 

Fast en utav de sakerna som jag kan känna att jag klarar, är att föra diskussioner i stor grupp. 

Jag kan också hjälpa enskilda barn i stor grupp. Det är en utav de styrkor, som jag känner att 

jag har.” 

 
När hon har varit arg pratar hon med gruppen om det.  
 

”Jag kan fråga dem. – Vad var det som hände? Och jag kan fråga dem: - Vad tror ni att jag blev 

arg för?  – Förstod ni varför jag blev arg? Ja, det var onödigt att jag blev så arg.  

– Jag kunde ha gjort så här… - Kunde jag ha gjort på något annat sätt? Likaväl som de kan 

göra på andra sätt också. För det försöker jag hjälpa dem med.”  

 

Birgitta kan lägga mycket energi på sitt jobb. Ofta tar det överhanden.  
 
Birgitta tyckte att vi talade om oväntade saker i intervjun. Hon hade förväntat sig fler 
frågor av praktisk natur. Hon tyckte att det var spännande och roligt att verkligen få 
tänka efter. 
 
 

4.1.3 Carl 

 
Carl och jag åker tillsammans med bil till hans arbetsplats kl. 8.00 en kall höstmorgon. 
Carls elever har sovmorgon och vi räknar med att sitta ostörda på fritidsavdelningen 
som ligger i anslutning till hans klassrum. Vi sitter mitt emot varandra i varsin soffa och 
har ett bord emellan oss. Intervjun spelas in på band. 
 
Carl är runt 50 år. Han arbetar just nu i en ”liten grupp” på en F-9 skola i en förort till 
Stockholm. I gruppen finns barn med koncentrationssvårigheter.  
 
Carl föddes på västkusten. Han växte upp i en stor familj med många syskon. Carls 
föräldrar hade inte tid att hjälpa honom med skolarbetet. Han fick klara sig själv. Det 
var:  
 

”Arbetarklass. Ganska tuffa förhållanden, för mamma jobbade inte på grund av alla barnen. Så 

det var bara en inkomst.” 
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När Carl tänker tillbaka på sin egen skolgång tyckte han att läraren på lågstadiet inte var 
speciellt bra. Däremot hade han en ”kanonlärare” på mellanstadiet. Han var otroligt 
rättvis och disciplinär, men ställde samtidigt upp otroligt mycket på eleverna. Han åkte 
iväg på en massa utflykter och långresor med barnen. Carl tror dock inte att han har 
blivit inspirerad att ta efter detta som lärare själv. Carl hade det lätt för sig i skolan på 
mellanstadiet. När Carl blev tonåring flyttade familjen till Göteborg där han gick sin 
högstadie- och gymnasietid. 
På högstadiet gick han i en svag grupp, så det var lätt att få bra betyg. På gymnasiet gick 
han samhällsvetenskaplig linje i en grupp som pluggade mycket, så där var det tuffare 
att få bra betyg. 
 
Carl studerade på Lärarhögskolan i Göteborg för att bli mellanstadielärare. Han blev 
klar lärare 1981. Då var han 25 år. Carl beslöt sig för att flytta till ostkusten och fick 
arbete i en mindre stad. Han arbetade ett år inne i staden och sedan åtta år i en liten 
byskola som låg några mil utanför staden. I byskolan undervisade han en grupp barn i 
årskurs 3-6 tillsammans med en annan lärare. De var båda nyexaminerade. Barnantalet 
varierade mellan 30 och 40. I gruppen fanns flera barn med koncentrationssvårigheter. 
De jobbade mycket med att få förståelse för att alla barn är olika. Carl anser att han 
lärde sig mycket under de här åren. De två kollegorna kompletterade varandra och 
kunde laborera en hel del med gruppen. Det var bra att alltid vara två pedagoger då det 
innebar att en av dem kunde ta en liten grupp om det behövdes.   
 

”Vi laborerade ganska mycket med den gruppen. Vi hade ett par ungar där som hade 

koncentrationssvårigheter och då kunde man ju, utifrån att vi alltid var två pedagoger, så kunde 

en ta en liten grupp och jobba med dem. När det barkade hän för någon så kunde man ta den 

eleven och ha egen undervisning för honom eller henne.” 

 
Carl anser att koncentrationssvårigheter är när man har svårt att fokusera på den uppgift 
man ska göra. Att det finns mycket som stör runt omkring. Det kan vara ljud eller att det 
händer någonting ute på skolgården och inne i klassrummet. Det kan vara egna tankar 
eller egna problem som gör att man inte fixar att bara sätta sig ner och ha full 
koncentration på det man ska göra. Det blir hela tiden en sorts konflikt mellan det som 
skall göras och andra saker. En del barn har en medicinsk diagnos, ADHD, men det 
finns många som är hyperaktiva utan att vara diagnostiserade. 
 
Carl hade redan under sin tid vid lärarhögskolan bestämt sig för att åka till Afrika och 
jobba där som lärare. Efter tiden på ostkusten fick han en chans att arbeta för en 
frivilligorganisation vid ett flyktingläger för Sydafrikanska barn i Tanzania. 1990 åkte 
han iväg. Lägret hade funnits till i 17 år så de flesta av barnen var födda i lägret. De 
levde den mesta tiden utan sina föräldrar. Många barn hade föräldrar som blivit 
mördade och torterade. Det var väldigt speciella omständigheter och speciella barn som 
hade förlorat tron på vuxna. De levde i någon sorts ”vaccumvärld” där. De längtade 
efter sitt eget land och hade sådana föreställningar om Sydafrika. Livet de levde i lägret 
var inte värt mycket för dem. Det var lärorikt att träffa ungar med så mycket olika 
besvär och bekymmer. 
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Carl undervisade på engelska och det var besvärligt i den årskurs trea som han hade, 
eftersom det bara var 2 av 29 barn som kunde förstå engelska bra. Han bytte därför till 
en årskurs fem och därefter till att undervisa i matte för årskurs fyra. Matte är ju enklare 
om inte barnen förstår engelska. Redan 1991 började man skicka hem barnen.  Då hade 
saker och ting blivit så pass bra i Sydafrika och lägret hade börjat förfalla rent moraliskt. 
Då tog jobbet slut för Carl. Han skulle egentligen ha arbetat där i två år.  Han fortsatte 
ner till Namibia, där han skulle ha varit i tre månader, men det blev tre år. Där jobbade 
han administrativt för den frivilligorganisation som anställt honom. 
 
Tillbaka i Sverige fick Carl jobb på ett mellanstadium i Göteborg ett år. Sedan arbetade 
han med en pojke som var multifunktionshindrad.  
 

”Han var i princip blind, så satt han i rullstol och var cp-skakad och lätt utvecklingsstörd och 

hade shunt. Han hade varit inlåst i ett rum på en mellanstadieskola, (han var 15 år), för att han 

var så våldsam. I början där, första veckan, så bets han, revs och spottade.” 

 
Pojken var van vid sin gamla lärare och ville inte ha någon ny. Carl fick börja med att 
hitta något som kunde intressera eleven för att kunna få kontakt med honom. Det visade 
sig att pojken var intresserad av släpkärror till bilar. 
 

”För det var den enda gången han kom ut… ifrån huset därhemma där han bodde, det var när 

han fick följa med pappa när de skulle slänga skräp. För då lastade de skräpet på släpkärran 

och sedan körde de iväg till tippen.” 

 
Carl och pojken började forska om släpkärror. Tog reda på hur de fungerade, vilka olika 
typer som fanns, vad de kostade, var de tillverkades och av vilket material. De fortsatte 
sedan att bygga upp undervisningen runt detta intresse och började även använda datorn 
som hjälpmedel. Under den här tiden studerade Carl på högskolan i Kristianstad. Han 
läste 20 poäng handikappvetenskap på distans. Carl följde sedan med pojken upp på 
gymnasiet. Där hade de ett eget litet program. Sedan tyckte Carl att han hade gjort sitt 
och lämnade över honom till en medialärare som var expert på datorer. Då hade pojken 
börjat göra egna hemsidor. Carl återvände nu till Namibia som lärarfortbildare i 
matematik. Han stannade i tre år och återvände sedan till Göteborg igen.  
 
Carl började jobba i en fyra med 19 barn på en skola i innerstaden. Det var en skola med 
mycket gemenskap och delat ansvar. Som ny fick han ändå ta över en grupp som var 
riktigt ökänd. Ingen annan ville ha den. Det fanns tre barn med 
koncentrationssvårigheter i gruppen. I den klassen tillkom efter en månad en kille som 
hade ”riktigt tuff ADHD”. Han hade satt eld på sin gamla skola. Lärarna vägrade att ha 
honom i sin klass. Så då bytte föräldrarna skola för honom. Carl berättar: 
 

”Jag jobbade väldigt mycket på att bygga förtroende. Att få honom att tycka att det vi gjorde var 

intressant, kul och spännande. Att jag och han hade ett bra förtroende för varandra. Att hans 

föräldrar hade ett bra förtroende för mig. För när han kom så ville han inte göra någonting. Han 
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bara satt en hel timme. Han vägrade fabricera någonting vad det än var. Så det gällde att hitta 

sätt att få igång honom.” 

 
Carl anpassade uppgifterna och styrde upp så att pojkarna med 
koncentrationssvårigheter kunde arbeta med samma stoff som de andra eleverna, men 
på sitt sätt.  
 

”Jag var väldigt ärlig mot resterande grupp och jag berättade ganska öppet om att de här 

killarna hade de och de problemen, vilket innebar att jag måste särbehandla dem ibland.       

  – Jag kan inte ha samma krav på dem som jag har på er. De här killarna måste ibland få gå 

runt i klassrummet för de klarar inte att sitta still en hel lektion. När han blir så ruggigt arg så att 

han börjar slänga saker så får ni inte gå emot honom. Vänta tills det har lugnat ner sig. Sen får 

vi ta diskussionen.” 

 
Carl hade fått tillstånd av föräldrarna att informera klassen och de berörda barnen tyckte 
att det var okey. De var med när Carl berättade och de sa sedan att de tyckte att det var 
bra att kompisarna visste. De tyckte det var skönt att slippa gå omkring och låtsas. Carl 
fick även stöd av en duktig specialpedagog som tog pojken med ADHD i matte och var 
inne i gruppen. Hon var även med på möten med föräldrar och kunde verifiera det som 
Carl berättade för föräldrarna. Han fick till stånd ett bra samarbete med föräldrarna som 
insåg att de behövde söka experthjälp hos BUP och psykolog.  
 
Carl berättar att det inte alltid var lätt att få förståelse hos andra lärare för de här 
elevernas behov. En lärare skulle ha pojken med ADHD i stödundervisning i engelska. 
Han ansåg att pojken var lat när han inte ville göra grammatiska övningar. Läraren 
pushade på alldeles för hårt och hamnade i konflikt med både pojken och med Carl.  
 

”Då slängde han allting, bröt sönder pennor, rev sönder böcker och sen sprang han och ställde 

sig… han var så liten och vig så han kunde liksom glida in i små hörn och mellan skåp och där 

stod han. Det fanns liksom inte en chans att tvinga honom tillbaka till någonting. Man var 

tvungen att låta det här gå ner och sen… Men den andra läraren … han skulle få honom… han 

skulle vinna. Det funkade aldrig. Man får välja sina strider.”  

 
Carl anser att det är viktigt att inte hamna i en maktkamp med barnet. Carl arbetade på 
den här skolan i tre år och flyttade sedan till en förort till Stockholm år 2004. 
 
I Stockholm fick Carl tjänst som rektor för en skola för barn med autism. Där var han 
mest utanför verksamheten. Som rektor gick han på många bra föreläsningar och 
seminarier om t ex Asperger och ADHD. I augusti 2006 sökte Carl en vanlig 
klasslärartjänst på den skola där han nu arbetar. Det var ett vikariat på mellanstadiet. 
Men rektorn ringde upp och undrade om han inte kunde ta den ”lilla gruppen” istället. 
Rektorn hade sett Carls meritförteckning och ansåg att Carl hade de kunskaper och 
erfarenheter som behövdes för den gruppen. Carl tycker egentligen att det är roligare att 
arbeta med en större grupp. Det blir för lite dynamik i den lilla gruppen. 
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Carl anser att eleverna behöver lära sig strategier för att ta in kunskap. De ska kunna 
sitta en dag och jobba med skolarbetet. Basfärdigheterna är viktiga. När han beskriver 
sina starka sidor som lärare säger han: 
 

”Jag jobbar ju väldigt mycket på just det här med att försöka bygga förtroende. Att skapa en 

förtroendebank mellan mig och mina elever. Att man skall uppleva skoldagen som något 

positivt. Så att det skall kännas som man är delaktig och man får ut någonting av det. Att man 

inte går hit under ett tvång. Det är svårt för ungar att längta till skolan men, men i alla fall känna 

att, att när jag är här så känns det väldigt meningsfullt. Att ha roligt tillsammans, mycket humor 

och mycket skratt.” 

 
Carl har tre egna barn. Han anser att de tre barnens skolgång har varit väldigt olika. Den 
äldsta dottern har det fungerat mycket bra för. Hon är otroligt ambitiös. Mellandottern 
har haft otur. Hon har hela tiden hamnat i grupper som har varit ”bökiga och 
besvärliga”, men vill inte byta pga. kompisarna. Hon har bytt lärare fyra gånger sedan 
familjen flyttade till Stockholm. Lillgrabben trivs jättebra på sin skola och klarar 
skolarbete fint. 
 
Carl tyckte att det var spännande att sitta och berätta om sitt liv och om vad han har 
gjort. Han tyckte att han kom in på saker som han inte reflekterat över tidigare. 
 
 

4.2 Analys av lärarnas livshistorier 
 
Alla tre lärarna är mellan 50 och 60 år och har minst 25 års erfarenhet av att undervisa. 
De föddes alltså på 1940- och 1950-talet. De gick i en skola som var i omvandling. Två 
av lärarna berättar om att de gick i flera olika skolformer. Det var i Folkskolan, 
Enhetsskolan, Grundskolan och nya Gymnasiet. I lärarnas familjer fanns inte någon 
tradition av högre studier. Men de fick stöd och uppmuntran i sin skolgång av sina 
föräldrar. De fick dock alla tre klara de högre studierna på egen hand. Goodson (1996) 
menar att det är vanligt att de första i en familj som går vidare till akademiska studier 
väljer att bli lärare. 
  
Om man sammanfattar deras skolgång har de alla tre trivts i skolan och haft lätt för sig. 
De minns sina lärare bra, både de som de anser som duktiga och de som de inte vill 
efterlikna. De har egna erfarenheter och minnen av klasskamrater med 
koncentrationsproblem, trots att dessa barn utsorterades efter hand.  
 
Lärarna föddes i olika delar av Sverige, men har hamnat i Stockholm och är 
yrkesverksamma där nu. Det var inte ovanligt att man som lärare sökte sig till 
Stockholm för att få arbete, eller för att ens partner fick jobb där. Så är det fortfarande. 
De har alla familj och tre barn var. De är gifta med barnens biologiska föräldrar.  
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De intervjuade lärarna reflekterar mycket över sin roll som lärare. De ser både starka 
sidor och svaga sidor hos sig själva. De är inte rädda för att samtala med barnen om 
detta. De är öppna i sin kommunikation med eleverna. De har självförtroende och vet 
vad de vill åstadkomma med sin undervisning. De känner sig säkra i sin lärarroll. 
 
Lärarna är villiga att ta hjälp av andra i sitt arbete. De välkomnar samarbete med lärare, 
speciallärare, specialpedagoger, assistenteter, skolhälsovård, skolledning och inte minst 
med föräldrar. De ser föräldrarna som en stor resurs och viktig samarbetspartner.  
 
Gemensamt för dem är att de anser att fortbildning är viktigt och att man inte kan stå 
still som lärare. De vill lära sig nytt hela tiden. De har hela tiden tagit chansen, när den 
har dykt upp, att genom studier utvecklas. De tar vara på det som de har nytta av och 
anpassar det till sina förhållande. 
 
Lärarna har inte varit rädda för att ta på sig ytterligare uppdrag på sina skolor. De har 
velat vara med och påverka även på en högre nivå än bara i klassrummet. De upplever 
att de har fått stöd och uppmuntran både från skolledning och från kollegor.  
 
Alla tre säger att de arbetar aktivt med konflikthantering och med arbetsklimatet i 
gruppen. De anser att de är uppmärksamma på vad som händer mellan barnen och har 
flera olika sätt att hjälpa barnen att reda ut det som hänt. De vill att alla inblandade blir 
hörda. De försöker att tänka på att se alla barn i rummet, även de tysta. De vill bemöta 
barnen med respekt och vill att barnen ska ha förtroende för dem. De vill att barnen ska 
känna delaktighet och medbestämmande. Kunskap för lärarna är mer än att lära sig 
fakta. De vill lära barnen strategier för hur man klarar sig i vuxenlivet och hur man tar 
reda på kunskap. Barnen behöver verktyg och redskap, (baskunskaper) och olika 
förmågor för att kunna tillämpa det de lär sig.  
 
Lärarna anpassar klassrumsmiljö, bemötande och undervisning för att alla barn ska få 
möjlighet att lära sig efter sin förmåga. 
 
 

4.3 Anpassning av den fysiska klassrumsmiljön 
 
De tre lärarna anpassar möbleringen av klassrummet för att underlätta för elever med 
koncentrationssvårigheter. De reflekterar mycket över hur elevernas bänkar skall var 
placerade för att ge bästa möjliga arbetsklimat för eleven. Carl menar att han inte är så 
mycket för att sitta i stora grupper. Det är så många som inte fixar det. Han har haft 
klassrum där: 
 

”…vissa har suttit i grupper, andra har suttit två och två och några har suttit själva, utifrån egna 

önskemål eller överenskommelser om vilket som fungerar bäst.” 
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Även Birgitta och Karina låter eleverna vara med och bestämma var de ska sitta i 
klassrummet. Birgitta har just nu två elever med koncentrationssvårigheter. I hennes 
klassrum sitter barnen i fyra grupper. Hon anser att det är viktigt att de här barnen har en 
tillhörighet i gruppen. Ett barn sitter längst ner i klassrummet. Han behöver ha uppsikt 
över sina kamrater. Bakom honom finns en ”reträttplats”. En plats dit han kan flytta om 
han behöver vara ifred i sitt arbete. Det finns flera sådana reträttplatser som kan 
användas av vem som helst av barnen. Där kan eleven få ”tankero”. Det andra barnet 
sitter vid en grupp längst fram i klassrummet med ryggen åt klassen. Han har tomma 
platser på båda sidor om sig. Han behöver ha den luften. Ibland sätter sig klasskamrater 
där när de arbetar ihop om något. Birgitta tycker att det är viktigt att hjälpa barnen att 
hålla rent på sina bänkar. Det är svårt för dem med många saker framför sig. Hon 
bestämmer tillsammans med barnet vad som stör och vad de behöver ha kvar. 
 
Karina har möblerat sitt klassrum på ett annorlunda sätt. Hon har möblerat med 
smålampor och skärmar och gjort lite skrymslen och vrår. Hon har arbetsplatser längs 
med långväggens fönster och även längs kortväggen. Några av eleverna sitter vända 
från klassrummet mot väggen. Det finns även en grupp på sex platser i mitten av 
rummet. Där sitter fyra barn och även Karina. Hon har en ledig plats bredvid sig. I 
rummet finns en fåtölj och en soffa. Där sitter gärna barnen och läser. I nedre ändan av 
rummet finns pianot. Bakom det finns två arbetsplatser. Här bakom har en av Karinas 
elever med koncentrationssvårigheter suttit i 1:an och 2:an.  
 

”Han kunde inte vara ute i gruppen. Han trodde ju att han stod på en scen.” 

 
Nu sitter han vänd mot kortväggen. Karina har ett annat barn med 
koncentrationssvårigheter sittande vid bordet i mitten av rummet. På något sätt så, blir 
han i fokus där. För honom fungerar det bättre att sitta så att alla ser på honom hela 
tiden. Då kan han inte sitta och drömma sig bort. Karina har sin plats vid samma bord 
och kan hjälpa honom om det behövs. På den lediga platsen bredvid henne kan de barn 
som vill ha hjälp eller rättat slå sig ner.   
 
På min fråga om vad som skulle vara annorlunda i lärarnas klassrum om det hade skett 
ett mirakel över natten svarade lärarna olika. Birgittas önskeklassrum skulle vara stort 
med jättestora gröna palmer. Det skulle finnas små vattenfall och små plaskdammar 
med små bord emellan. Bekväma stolar. Det skulle finnas mängder av faktaböcker och 
mängder av uppslagsverk. Hon är inte så imponerad av datorer. Det behöver inte finnas 
mängder av datorer, bara några till äldre barn. Det skulle finnas möjligheter till samtal 
överallt. Det skulle vara så pass stort så att man kan sitta och prata utan att det stör. 
 
Karina önskar sig en utbyggnad utanför sina fönster. Där skulle det finnas ett grupprum. 
Det har hon aldrig haft. Carl önskar sig mycket adekvat utrustning, som datorer. Vi 
sitter ju fortfarande och skriver med papper och penna. Hemma är det en helt annan 
verklighet. 
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4.4 Struktur 
 
Lärarna talar om att elever med koncentrationsstörning behöver ha struktur under hela 
skoldagen för att kunna utnyttja sin potential. Birgitta har ett stort veckoschema som 
sitter uppsatt på väggen. Hon börjar varje dag med att gå igenom vad som skall ske 
under dagen. Det finns lösa lappar som sätts upp om det är något som är förändrat mot 
det vanliga schemat.  
 

”Sen kan de här barnen med koncentrationsstörningar och de som kanske har kort minne eller 

det händer för mycket för, behöva gå tillbaka och titta på vad som händer. Man måste jobba 

med struktur över huvud taget. Att de vet vad som skall hända. Att de vet vad som förväntas av 

dem och de vet hur det ska vara runt omkring dem. De är med och ser och bestämmer hurdant 

det ska vara, så att de själva ser att de har nytta utav det.” 

 
Birgitta brukar avsluta skoldagen med att sammanfatta och utvärdera dagen. Hon vill att 
de skall vara medvetna om vad de har gjort när de går hem. Det kan vara: – Säg 
någonting som du har lärt dig i klassrummet idag som du inte kunde förut. Alla får säga 
och de lyssnar till varandras förslag och kommer på så sätt på nya saker. Detta gör att de 
känner en meningsfullhet och kontroll över sin skoldag. 
 
Karina tycker att konkretionen är viktig. Hon använder sig gärna av naturen, experiment 
och bilder för att göra saker mer lättförståeliga. Det finns olika skattningsschema som 
Karina har gjort som hon använder för att konkretisera framsteg för eleven. På det ena 
är det linjer som är som en skattningsskala som hon har lånat ifrån ”Lösningsinriktad 
pedagogik” (Måhlberg & Sjöblom, 2005). På schemat skattar barnen sig i svenska, 
matematik, engelska och även hur det går för dem socialt. Dessa använder hon inför 
utvecklingssamtalen. Eleven får ta en grön penna och skriva var de tycker att de är just 
nu på linjen och sedan visa vart de vill komma. Hon använder även ett 
skattningsschema med tomma ansikten. Det använder hon om ett barn har speciella 
problem med att arbeta, med kompisarna eller de vuxna på skolan. På blanketten finns 
det tomma ansikten som barnet ritar dit munnar på. Barnet väljer på glad, rak eller sur 
mun. Då utvärderar hon tillsammans med eleven varje dag i flera veckor och pratar om 
hur dagen har varit och hur eleven skall göra för att komma vidare. Papperet skickas 
hem till föräldern för påskrift en gång i veckan.  
 
Lärarna arbetar mycket med att motivera eleverna med koncentrationssvårigheter. 
Birgitta berättar om hur hon har genomgång i matematik. 
 

”Då är alla med. Och så diskuterar vi allihop tillsammans. Då tar jag in svar från alla. Inte bara 

en och så är det klart. Då är ju alla barn med. Då vet de att det kan mycket väl bli olika svar 

från alla. Då blir det spännande på något sätt också. Så länge det är lite spännande så orkar 

även de här barnen som har koncentrationssvårigheter vara med och lyssna. De har vildsinta 

idéer om vad som kan hända och vad som kan orsaka det här.” 
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Efter genomgången så får eleverna jobba en stund. Då går Birgitta eller assistenten, som 
finns i klassen, och tittar till de här eleverna så att de kommer igång. Sedan räcker det 
med att finnas till hands någonstans i närheten. 
 
Carl ger exempel på hur viktigt det är att motivera barn med koncentrationssvårigheter. 
Han har genom att hitta just det som har intresserat eleven lyckats få till ett bra arbete. 
Med en multifunktionshindrad pojke började de med att forska om släpkärror, (se Carls 
porträtt). Just nu använder Carl sig av arbetsscheman för att motivera eleverna. De får 
ungefär var tredje vecka ett papper med t.ex. ballonger på. I ballongerna står vad eleven 
skall göra i olika ämnen under den närmsta tiden. Genom att eleven kan se hur arbetet 
framskrider när de får stryka över det som de blir klara med blir de motiverade att 
arbeta. Han använder även en form av belöningssystem. Eleverna får belöning i form av 
glaskulor som läggs i en burk när ett arbetsschema är klart. När burken är full gör 
gruppen tillsammans något roligt. Målet just nu är att åka till Sydpolens badanläggning. 
Det går även att få lägga i kulor om eleven gjort något särskilt bra. Eleverna får också, 
om de arbetat bra, göra något de tycker är roligt i slutet på lektionen. 
 
Även Karina arbetar med arbetsscheman för att motivera och konkretisera vad eleverna 
ska arbeta med. I 1:an ser det ut som ett tåg. I loket skrivs datumet in då arbetsschemat 
påbörjas och i vagnarna skrivs uppgifterna in. Det är många olika uppgifter. Det är 
viktigt att det inte bara är läsa och skriva, så Karina har lagt in flera 
konstruktionsuppgifter, exempelvis pussel, Tangram, Creera och Arkitekt. Detta gör att 
barnen kan byta mellan olika arbetsuppgifter och tröttnar inte så fort. Barnen väljer 
själva i vilken ordning de ska göra dem. Ibland tar det lång tid för eleverna att välja så 
då går Karina in och hjälper dem att hitta en bra arbetsgång. När eleven är klar med en 
uppgift visar eleven upp för Karina och sedan får eleven stryka över den vagnen. Då ser 
eleven att arbetet går framåt och blir klart. I 3:an räckte inte tåget till så då blev det ett 
arbetsschema med en hel bangård. Det blev ett skriva fint-tåg, ett matte-tåg och ett 
pussel-tåg. Det tar ungefär tre veckor för eleverna att slutföra ett arbetsschema. Karina 
arbetar med det här schemat varje dag med har också genomgångar och mycket 
gemensamma aktiviteter. 
 
De tre lärarna är eniga om att det är viktigt att vara flera vuxna när man arbetar med 
barn med koncentrationssvårigheter. De har alla haft förmånen att arbeta i arbetslag och 
att ha assistent i klassen. Det underlättar mycket. Det bästa är om man kan vara två 
pedagoger i gruppen. Karina säger: 
 

”Alltså två lärare, det skulle ju vara… hela tiden alltså… Det skulle ju vara helt underbart. Men, 

vad ska då ramla ner på oss för vinst.” 

 
Gruppen skall heller inte vara för stor eller för liten. Runt tjugo elever är optimalt, anser 
Carl. Då finns det tillräckligt många att välja på och inte för många i klassrummet för att 
man som pedagog skall hinna med att se dem. 
 
Handledning är viktigt. De har alla haft stor hjälp av skolpsykologer, speciallärare och 
specialpedagoger i sitt arbete med barn med koncentrationssvårigheter.  
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4.5 Bemötande – samspel 
 
Lärarna uttrycker att det är viktigt att arbeta aktivt med att bygga upp ett accepterande 
klimat i gruppen. De vill få till ett samspel med sina elever. Birgitta gör det genom att 
låta barnen vara med och påverka sin arbetssituation i klassrummet och sin sociala 
situation. Om det blir konflikter i gruppen så måste man ta en diskussion om vad det är 
som inte fungerar. De löser mycket i stor grupp. Det ger en trygghet. Birgitta tycker att 
en av hennes styrkor som lärare är att hon kan leda samtal i stor grupp bra. Hon är noga 
med att tala med barnen om att hon också kan göra fel. Carl arbetar för att få en 
förståelse för att alla barn inte är lika. Han berättar öppet, med berörda föräldrars och 
barns tillåtelse, om varför han måste särbehandla en del barn. Det är många gånger en 
svår balans att hitta lagom utmanande uppgifter för barn med koncentrationssvårigheter. 
Det gäller att inte hamna i en maktkamp med barnet. Man får välja sina strider, menar 
Carl. 
 
De tre lärarna anser att det är viktigt att stärka självkänslan hos barn med 
koncentrations-svårigheter. De ger mycket bekräftelse och beröm. Karina berättar: 
 

”Han fick hela tiden sitta bredvid. Mellan varje annan unge fick han bekräftelse på det han 

gjorde. Jag satt med handen i hans bok.” 

 
På Karinas skola arbetar man med Charlie-metoden (Project Charlie, 1995). Det är 
förebyggande gruppövningar som syftar till att förse eleven med sociala färdigheter och 
som höjer förmågan att motstå grupptryck. 
 
Man måste se även de tysta på deras villkor, menar Birgitta. De skall ha en plats i 
gruppen. Det är viktigt att känna att dagen i skolan har varit meningsfull. Det skall vara 
positivt att komma till skolan. Man skall ha roligt tillsamman med mycket humor och 
skratt.  
 
Lärarna arbetar mycket på att få barnens förtroende. Carl kallar det för att skapa en 
”förtroendebank”. Det är även viktigt att föräldrarna känner förtroende för lärarna. För 
att få föräldrarna med sig måste man lyssna på dem med respekt. Man får vara aktsam 
så man inte kränker dem, kliver på dem eller moraliserar. Birgitta menar att det 
förtroendet får vi inte automatiskt idag. En del föräldrar känner sig otrygga och är 
misstänksamma. De känner att de behöver bevaka sina barn.  
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5. Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur ”erkänt duktiga” klasslärare anpassar 
klassrumsmiljö, bemötande och undervisning för barn med koncentrationssvårigheter i 
grundskolans vanliga klasser. 
 
Frågeställningar: 
 

1. Anser de intervjuade lärarna att man genom anpassningar av 
klassrumsmiljön kan underlätta skolgången för barn med 
koncentrationssvårigheter? 

2. Vilka är i sådana fall dessa anpassningar av klassrumsmiljön? 
3. Anser de intervjuade lärarna att man genom anpassningar av bemötande 

och i undervisning kan underlätta skolgången för barn med 
koncentrationssvårigheter? 

4. Vilka är i sådana fall dessa anpassningar av bemötande och i 
undervisning? 

 
Anpassning av klassrumsmiljö 
 
Alla tre intervjuade lärare gör anpassningar av klassrumsmiljön för att underlätta 
skolgången för barn med koncentrationssvårigheter. De anser att det är viktigt att se till 
varje barns unika förutsättningar vid placeringen av eleven i rummet. Det finns inte bara 
ett rätt sätt. Carbone (2001) rekommenderar att eleven skall sitta ensam och längst fram, 
men det är enligt lärarna i den här studien inte alltid den bästa lösningen. Det ska finnas 
”reträttplatser” som kan användas av eleverna vid behov. 
 
Anpassning av undervisning  
 
Lärarna i den här studien anpassar undervisningen för att underlätta skolgången för 
elever med koncentrationssvårigheter. De anser att eleverna behöver ha struktur under 
hela skoldagen, vilket flera forskare i den här studien också menar (Juul, 2002; 
Hellström, 2004). 
Lärarna använder olika sorters scheman för att tydliggöra dagens händelser. De 
konkretiserar undervisningen genom att använda sig av arbetsscheman. Eva Österlind 
(1998) ifrågasätter, i sin avhandling, det hon kallar ”eget arbete”. Hon anser att detta 
kan vara ett sätt att disciplinera eleverna och försvaga dem som kollektiv. Hon menar att 
eget arbete betyder olika saker för olika elever och med sina krav på ansvar, bedömning, 
planering och självdisciplin kan vara svårt för många elever. Hon anser att det är viktigt 
att ”eget arbete” endast blir en del av skolans undervisning. Hos de lärare som 
intervjuats i denna studie är det så. 
 
Lärarna använder också skattningsscheman för att göra eleven medveten om sin egen 
inlärning och sina starka och svaga sidor. Hellström (2004) menar att det är viktigt för 
barnet att få insikt om sina svårigheter för att hitta strategier för att kunna kompensera. 
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Lärarna hjälper eleven att bli motiverad genom att anpassa ämnena och 
arbetsuppgifterna till det enskilda barnet. De använder även olika belöningssystem för 
att motivera. Dessa anpassningar nämns som viktiga av Juul (2001), Forster & Tegmark 
(1998), Iglum (1999) m.fl. 
 
Alla tre lärarna är överens om att det är bra att vara flera vuxna runt barn med 
koncentrationssvårigheter. De anser att det är viktigt med handledning för alla berörda 
vuxna för att kunna anpassa undervisningen till varje unikt barn. I Socialstyrelsens 
faktaöversikt (2002) sägs att läraren behöver hjälp med att bli medveten om sitt 
förhållningssätt och Kadesjö (2001) menar att det behövs en ordentlig kartläggning av 
barnets starka och svaga sidor för att kunna anpassa inlärningsmetoderna. Detta kan 
lärarna få hjälp med i en handledningssituation. 
 
Anpassning av bemötande 
 
Forskarna säger att det är viktigt med struktur och i viss mån ”fyrkantighet” runt elever 
med koncentrationssvårigheter. Hur hänger detta ihop med hur lärarna i denna studie 
säger att de samspelar med eleverna? De intervjuade lärarna arbetar aktivt för att få ett 
samspel med eleverna. Något som forskarna menar är svårt att få med elever med 
koncentrations-svårigheter. De intervjuade lärarna främjar ett accepterande 
klassrumsklimat genom att låta eleverna vara delaktiga och genom att reflektera 
tillsammans med eleverna om människors olikheter. De anser att konflikthantering är 
viktig och bygger upp elevernas självkänsla genom att de ger mycket bekräftelse och 
beröm, vilket anses viktigt av t.ex. Ross (2001) och Barkley (1998). Kan lärarnas 
framgångar i klassrummet kanske förklaras med att de lyckas att kombinera struktur 
med ett bra samspel? En av teorierna som förts fram av forskare i denna studies 
bakgrund är Barkleys exekutiva funktioner (Iglum, 1999; Trillingsgaard et. al., 1999), 
som barnet behöver behärska för att kunna hålla uppe koncentrationen. Forskare (t.ex. 
Greene, 2001) nämner också hur viktig lärarnas inställning till barnet är. Han menar att 
läraren kan vara som en ”ställföreträdande frontallob”. Genom att visa medkänsla och 
visa att hon förstår hur svårt det är för barnet kan läraren få barnet att hålla sig 
tillräckligt lugn för att kunna få tid att lösa problemen. Detta är något som lärarna i den 
här studien säger att de gör.  
 
En annan teori som försöker förklara barns avvikande beteende är Bowlby´s 
anknytningsteori, (Broberg et.al. 2005). I korthet handlar teorin om hur barnets 
anknytning till föräldrarna under de första tre levnadsåren påverkar deras fortsatta 
utveckling. Barnet kan utveckla olika anknytningsmönster som ger olika möjligheter 
och svårigheter. De behöver en trygg bas och möjlighet att utveckla inre arbetsmodeller. 
Inre arbetsmodeller är en avbildning av verkligheten som hjälper barnet i sitt samspel 
med omvärlden. Den ger barnet en bild av vad som kan hända i olika situationer. 
Författarna drar slutsatserna att mindre lyhört föräldraskap och omsorgssvikt ökar 
risken för en otrygg anknytning. Den otrygga anknytningen utgör en riskfaktor för en 
negativ känslomässiga och sociala utveckling. Broberg m.fl. menar dock att barnets inre 
arbetsmodeller kan förändras positivt i samspel med människor i och utanför familjen. 
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Jag tror att läraren kan bli en sådan människa som i samspel med barnet kan hjälpa det 
att hitta nya, mer adekvata inre arbetsmodeller. 
 
Diagnos? 
 
Skolan försätter elever med koncentrationsstörning i situationer som kräver just det de 
har svårast för (Kadesjö, 2001; Selikowitz, 1996; Iglum, 1999 m.fl.).  De skall under 
många timmar vara tillsammans med många människor i ett begränsat utrymme. De 
förväntas styra sig själva och sina handlingar och andra människor ska bestämma över 
vad de skall göra. De hamnar i konflikt med både vuxna och kamrater. Då de inte klarar 
allt detta blir deras självkänsla dålig och de har ingen möjlighet att skaffa sig den 
kunskap som de har rätt till. Risken är stor att de här barnen får ett fortsatt svårt liv. De 
kan hamna i depressioner och det finns stor risk för kriminalitet och arbetslöshet. Det är 
viktigt för samhället att vi tar väl hand om barn med koncentrationssvårigheter tidigt i 
skolan. Flera forskare talar om hur viktigt det är med tidig diagnos för att förebygga 
dålig självkänsla och för att barnet skall nå upp till sin rätta kapacitet. Det finns dock 
forskare som varnar för att diagnostisera barn. Brante (2006) menar att det finns fler 
olika sociala orsaker till utvidgningen av ADHD-diagnosen. Han nämner bl.a. att de 
biologiska förklaringarna ökar i popularitet då de visar på enkla lösningar med 
medicinering och att läkemedelsindustrin tjänar på detta. Vidare att om ADHD har 
företrädesvis organiska orsaker och inte är resultat av uppfostran och dålig skolmiljö 
befrias familj och skola från ansvar och skuld och kan också få finansiellt stöd ifrån 
samhället (a.a.).  
 
Rektorer har sedan 1 juli, 2006 fått ett skärpt utredningsansvar (Skolverket, 2006, SFS 
2006:205). Detta tror jag kommer att vara till stor fördel för barn med koncentrations-
svårigheter. Lärarna i denna studie vill alla lära sig mer om barn i behov av särskilt stöd 
och om man utreder elevens svårigheter och hela situationen runt omkring barnet får 
man som lärare möjlighet att öka sin kompetens. Vid intervjuerna talade vi om vad 
lärarna ansåg vara koncentrationssvårigheter. Efter den frågan var alla tre lärarna tysta i 
flera sekunder innan de svarade. Detta kan visa på att det är en viktig fråga som lärarna 
vill tänka över (Denscombe, 2000), men det kan också vara så att det finns en osäkerhet 
och att lärarna inte tycker att de har tillräcklig kunskap om detta. I lärarnas svar 
framgick att de i första hand såg koncentrationssvårigheterna hos pojkar och då som 
hyperaktivitet och svag impulskontroll. De hade inte uppmärksammat flickor och de 
barn som har uppmärksamhetsstörning utan hyperaktivitet, de s.k. passiva barnen, i lika 
stor utsträckning. Detta stämmer med vad Nadeau et.al. (2006) skriver. Lärarna i den 
här studien är positiva till att en del barn behöver en diagnos och att den kan vara 
skuldavlastande för både elev och föräldrar. Men de håller också med Johannisson 
(2006) om att diagnosen samtidigt kan leda till stigmatisering, förlust och utanförskap. 
Johannisson ställer frågan om vad vi vinner respektive förlorar på en diagnos. Det finns 
vinster men också risker. Hon menar att de medicinska diagnoserna kan skymma 
blicken för andra och kanske bättre förklaringar till problemen och att diagnoserna 
skapar sjukroller, sjukidentiteter och krymper utrymmet för det normala (a.a.). 
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Slutsats 
 
Genom att intervjua tre ”erfarna och erkänt duktiga” lärare tycker jag att jag har fått 
svar på mina frågeställningar. Svaren tyder på att man som pedagog bör anpassa både 
klassrumsmiljö, bemötande och undervisning för att kunna genomföra skolgången för 
barn med koncentrationssvårigheter på ett bra sätt. Om man inte gör anpassningar finns 
risken att situationen bli mycket besvärlig för dessa barn, deras klasskamrater och 
lärare. 
 
Förslag på framtida forskning 
 
Denna studie har visat att det finns en hel del forskning om primära koncentrations-
svårigheter. Jag tycker att det skulle var intressant att ta reda på mer om de sekundära 
och om vilka möjligheter som finns för att anpassa skolgången för dessa barn. Vilka 
möjligheter finns i dagens skola för att stödja barnen och lösa deras problem. 
 
Jag anser att det behövs mer forskning omkring de ”passiva” barnen. Jag skulle vilja 
intervjua dessa barn för att förstå hur de bäst kan hjälpas till en bra skolgång. Då många 
av de ”passiva” barnen är flickor hoppas jag att sådan forskning kan göra att flickornas 
problem med koncentration uppmärksammas mer. 
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Bilaga 3 
 
 
 
Intervju till D-uppsats i specialpedagogik.  
 
Jag studerar på det specialpedagogiska programmet på Lärarhögskolan i Stockholm. 
Under den sista terminen skall en uppsats skrivas utifrån ett specialpedagogiskt 
perspektiv. Jag har valt att skriva om ”Undervisning av barn med 
koncentrationssvårigheter i vanligt klassrum”. För att få kunskap om ”Hur man kan 
göra” har jag tänkt intervjua kunniga lärare om deras erfarenheter och tankar rörande 
detta. Intervjun är utforskande och genomförs som ett samtal omkring lärarens 
erfarenheter och olika val i sin yrkesutövning. Några av de teman som kan komma att 
tas upp är: lärarens egen skolgång, utbildningar, kollegor – andra vuxna som påverkat, 
speciella elever, egna barns skolgång, människosyn, kunskapssyn, samarbete med 
föräldrar, praktiska råd och förslag om fysisk miljö, bemötande och undervisning.  
 
Intervjun kommer att spelas in på band. Detta band kommer efter transkribering att 
förstöras. Utskriften kommer endast att läsas av mig och min handledare. Då kommer 
den att vara avidentifierad så att intervjupersonens anonymitet garanteras. Det är 
frivilligt att delta och man kan avbryta sitt deltagande när man vill.  
 
Har du några frågor kan du kontakta mig. 
 
Gunilla Windahl  
 
08-xxxxxxx 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

54 
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