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NÄR JAG VAR LITEN… 

"När jag var liten kunde jag trolla.  

jag kunde göra underverk, läka sår och gå på vatten,  

färdas obegränsat i tid och rum.  

Jag hade makt att förvandla världen eller skapa en ny.  

När jag var liten kunde jag trolla.  

Det var innan de lärde mig att jag inte kunde. "  

 

(Jonas Gardell, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

Vi vill först tacka vår handledare Solange Perdahl som stöttat och hjälpt oss. Hennes värdefulla 

åsikter och handledning har gjort det möjligt att genomföra detta arbete. Vi har bollat våra tankar 

och ibland har det känts som att vi ”jonglerat” med en massa ”bollar”, men Solange har lyckats 

få oss att fånga rätt och hålla fast vid det. Genom att vägleda oss på ett tryggt och säkert sätt, då 

vi varit på väg åt fel håll, har vi till slut en C-uppsats i våra händer. Vi vill tacka de pedagoger 

som ställt upp som intervjupersoner, med sin dyrbara tid och sin rika erfarenhet och vår 

gruppseminariemedlem Anna, som bidragit med sina kloka ord. Ett tack till Luleå Tekniska 

Universitets bibliotekarie Cecilia Falk, som guidat oss i vårt letande efter tidigare forskning. Sist, 

men inte minst, vill vi även tacka våra familjer som haft tålamod och stöttat oss, då vi suttit 

nedgrävda i böcker och bakom dataskärmar. Ibland har det känts hopplös och jobbigt, men med 

uppmuntrande heja-rop från våra familjer har vi ändå lyckats arbeta på. Det har varit en 

spännande resa som gått fram i positiv anda och nu har vi äntligen nått mållinjen. 

 

 

Luleå 2010-12-17 

 

Kristina Andersson och Ingela Engman 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt 

Syftet med studien var att, ur ett kritiskt perspektiv beskriva och problematisera, utifrån 

pedagogers perspektiv, det som gynnar respektive försvårar koncentrationsförmågan i 

klassrummet. Vi ville ta reda på hur pedagoger tänker och agerar kring denna problematik och 

vad det är som hindrar att tankarna kring detta begrepp inte har förändrats. Vi har, genom 

litteraturstudier fördjupat oss i olika teorier som berör koncentration, både som förmåga, samt 

som svårighet.  Litteraturstudierna berörde även bakomliggande faktorer till 

koncentrationsförmåga/svårigheter och pedagogiska perspektiv. Studien har genomförts genom 

det ovan nämnda, samt intervjuer och observationer av verksamma pedagoger i de tidigare åren. 

En kvalitativ studie är genomförd och resultatet visade bland annat på pedagogernas 

medvetenhet, goda vilja och breda kunskap kring problematiken. Vi har analyserat vår 

informationshämtning genom de olika teorierna och perspektiven. Vi såg även att skolans 

organisation är en faktor som hindrar pedagoger att använda de resurser de besitter i form av 

kunskap och erfarenhet.  

  

 

Sökord: Specialpedagogik, beteendeproblem, koncentration, koncentrationsförmåga, 

koncentrationssvårighet, lärandemiljö. 

 

 

 

Abstract 

The purpose with this study was to describe and problematize the factors that either favour or 

complicate the concentration ability in a classroom situation from a critical perspective. We 

wanted to find out what teachers think of and act with these problems. We have, through 

academic research, immersed in different theories that concern concentration, both as an ability, 

and as a difficulty. These background studies also touched upon the underlying factors and 

pedagogical perspectives. This study has concerned the above mentioned research, along with 

interviews and observations of active teachers in the primary and middle school. A qualitative 

study is implemented, and the results show that teachers' awareness, good will and broad 

knowledge of these problems. We analysed our data collection through the theories and 

perspectives. We also found out that the organization of the school is what prevents teachers to 

use the resources they have gathered in accordance with their expertise and experience. 

 

 

Keyword: Special education, behavior problems, concentration, concentration ability, 

concentration problems, learning environment.   
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1. Inledning 

Vi går sista terminen på lärarutbildningen som startade 2007, med inriktning mot tidigare 

år. Vår uppfattning har alltid utgått från att pedagoger vill skapa en god inlärningsmiljö för 

alla elever. Vi har dock många gånger erfarit att detta inte alltid infrias i klassrummet. 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder, samt vår egen erfarenhet som 

föräldrar med barn i skolan, har det vuxit fram en medvetenhet kring barn i behov av 

särskilt stöd. Dessa barn kan många gånger visa upp symtom som innebär 

koncentrationssvårigheter och oro i klassrummet. Detta medför att de stör undervisningen 

vilket ofta leder till negativ uppmärksamhet från både pedagoger och klasskamrater. 

Koncentrationssvårigheter anser vi vara ett problematiskt begrepp, då det alltid definieras 

från betraktarens perspektiv. Toleransnivån för vad koncentrationssvårigheter innebär, är 

väldigt varierande från pedagog till pedagog. Det skiftar även från dag till dag, beroende 

på lärarens och elevernas dagsform. 

 

Berglund (2000) säger att, koncentrationssvårigheter är det dominerande problemet i 

skolan och förorsakar psykisk ohälsa och svårigheter hos elever. Utifrån vårt kritiska 

perspektiv, funderar vi om det istället är skolan som bidrar till psykisk ohälsa och 

svårigheter, vilket mynnar ut i oförmåga till koncentration. I varje klass finns det 

åtminstone en elev som har svårt att koncentrera sig och fokusera på uppgifter. 

Bakomliggande faktorer till koncentrationssvårigheter varierar. Det kan vara allt från 

neurologiska faktorer, till svåra hemförhållanden som gör att barnet har svårt att 

koncentrera sig på skolarbetet. På våra verksamhetsförlagda utbildningsplatser har vi 

uppmärksammat hur barn i koncentrationssvårigheter kan vara en bidragande faktor till 

oroligt klassrumsklimat, men vi vänder även här på begreppet och menar att det är den 

omkringliggande miljön för eleven som ger upphov till koncentrationssvårigheter. Vi har 

hört pedagoger uttrycka frustration och rådlöshet inför hur de bör arbeta med dessa barn. 

En vanlig känsla som pedagogerna har uttryckt är att de känner en viss uppgivenhet över 

att inte räcka till. Under hela vår utbildning har vi återkommit till frågan om hur vi som 

pedagoger kan stödja elever i svårigheter. Hur skapas ett trivsamt klassrumsklimat? En 

god inlärningsmiljö? Hur kan pedagoger arbeta för att skapa ultimata förutsättningar för 

att alla elever ska kunna utvecklas och må bra? 

 

Som problem eller undervisningsstörande beteende tar Ogden (2003) bland annat upp hög 

ljudnivå, bråk och oro i klassen. Elever kommer sent till lektioner och det tar länge innan 

de kommer till ro och kan ta fram sitt arbetsmaterial, information glöms eller missförstås. 

De protesterar mot lektionsinnehåll och aktiviteter, pratar i mun på varandra och försöker 

överrösta varandra. Vissa har svårt att sitta still och kan vandra planlöst omkring i 

klassrummet och försöka få uppmärksamhet av de elever som sitter och arbetar. Andra 

drömmer sig bort och arbetar ingenting om inte läraren påpekar detta. 

 

Vår erfarenhet kring denna problematik färgas av att pedagoger har lyft bakomliggande 

orsaker som tid och resursbrist samt olika diagnostiseringar hos elever. Vi tror att det finns 

andra tillgängliga didaktiska grepp, vad gäller upplägg av undervisning, pedagogernas 

bemötande och olika slags hjälpmedel, men att de kanske inte används i den utsträckning 

som de skulle kunna göras. Vi undrar om detta beror på att det saknas kontinuerlig 

kompetensutveckling för pedagogerna och om ett för pressat tidsschemat skapar hinder, 

för att kunna erbjuda en skola för alla? Vi ställer oss bakom John Dewey (2004) som redan 

i slutet av 1800-talet, menade att den aktiva sidan hos eleverna kommer före den passiva 

och att den passivitet och receptiva roll som eleverna får anta i klassrummet, är en stor 

orsak till konflikter, samt slöseri med tid och kraft. Den passivitet och receptiva roll som 
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Dewey. pratar om, har vi upplevt vara en gällande norm i klassrummen. I detta 

examensarbete vill vi därför, ur ett kritiskt perspektiv, beskriva och problematisera utifrån 

pedagogers perspektiv, det som gynnar respektive försvårar koncentrationsförmågan i 

klassrummet. Vi har tittat närmare på faktorer som till exempel, omkringliggande miljö, 

förhållningssätt, socialt samspel, pedagogisk planering och struktur. Detta tycker vi är 

ytterst aktuellt att titta på, då vi kommer att möta en mångfald av elever i vår kommande 

profession. Under vår utbildning har vi kontinuerligt blivit upplysta om 

individualiseringens positiva effekter och att detta är en förutsättning för att lyckas med att 

tillgodose elevernas inlärning utifrån deras möjligheter. Skolverket säger i ett 

pressmeddelande 25 september 2009 om individualiseringens förändrade lärarroll att: 

 
Tanken var att lärarna skulle få mer utrymme att forma undervisningen efter elevernas olika 

förutsättningar och behov. Men resultatet har snarast blivit ökad individualisering i form av mer 

arbete på egen hand och mindre lärarledd undervisning i helklass. Individualisering i den 

bemärkelsen påverkar elevernas resultat negativt och gör också att stödet hemifrån blivit allt 

viktigare. (Skolverket, 2009) 
 

Detta pressmeddelande bekräftar vår erfarenhet kring den pedagogiska verksamheten. Vi 

har även samma erfarenhet från våra egna barns skolgång och blir lite förundrade över, om 

det verkligen inte har skett någon utveckling i skolan kring detta område. Detta väcker vår 

nyfikenhet och får oss att ifrågasätta skolans förhållningssätt.  

 

Ingela har ansvarat för den Sociokulturella teorin, Postmodernt/ konstruktivistiskt 

perspektiv, Relationellt perspektiv och Kategoriskt perspektiv. 

Kristina har ansvarat för Abstrakt, Normer, Makt- och kulturellt perspektiv, Systemteori, 

Vetenskapligt förhållningssätt, Positivism, Hermeneutik, Reliabilitet och validitet.   

Det övriga har vi skrivit gemensamt. 
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2. Syfte 

Vårt syfte är att, ur ett kritiskt perspektiv beskriva och problematisera, utifrån pedagogers 

perspektiv, det som gynnar respektive försvårar koncentrationsförmågan i klassrummet. 

 

 

2:1. Forskningsfrågor 

Hur förstår och beskriver pedagoger koncentrationssvårigheter? 

 

Vilka bakomliggande faktorer tillskriver pedagoger koncentrationssvårigheter? 

 

Hur beskriver pedagoger en lärandemiljö som hjälper elever till koncentration? 

 

Hur visar sig pedagogens tillvägagångssätt för att hantera elevers koncentrationsförmåga 

inom ramen för klassrumsundervisningen? 

 

 

2:2. Syftesprecisering 

Våra tre första forskningsfrågor som beskrivits ovan har relaterats till våra kvalitativa 

intervjuer. Den sista forskningsfrågan relateras således till våra ostrukturerade 

observationer. 

Att vara koncentrerad på en uppgift innebär enligt Kadesjö (2007) att, individen med sina 

sinnen, kan söka så mycket information och så många aspekter av denna som möjligt. 

Detta innebär att allt som är onödigt har uteslutits och det som är viktigt finns med. För att 

en individ ska kunna koncentrera sig på en uppgift, måste denna kunna komma igång med, 

hålla fast vid och avsluta uppgiften. Utesluta ovidkommande intryck samt kunna rikta sin 

förmåga att ta in information, dvs. sin perception, liksom sina tankar och känslor mot 

uppgiften. Kadesjö (2007) säger att: ”För att kunna orientera oss i tillvaron, skapa mening 

och sammanhang och för att kunna skydda oss mot faror måste vi kunna koncentrera oss.” 

(s.16) Vidare menar han att för att ett barn ska kunna vara koncentrerad måste det ske ett 

möte mellan barnets inre liv och intryck från yttre verklighet. Det som är avgörande för 

koncentrationsförmågan hos barn, innebär att det ska finnas en betydelsefull och 

känslomässig överensstämmelse mellan barnets egna förutsättningar och intryck från 

omvärlden. Detta medför att om undervisningen är på en för abstrakt nivå, att barnet inte 

kan förstå innehållet, så slutar barnet att lyssna. De faktorer som bestämmer om ett barn 

ska kunna öppna sig eller inte för intryck är, tidigare erfarenheter, kunskap och 

intellektuell nivå, känsloliv, emotionella reaktioner som intrycken väcker, motivation att 

vilja närma sig uppgiften och detta bestäms av individuella faktorer. Egelund, Haug och 

Persson (2006) anser däremot att, elever i svårigheter ska ses i ett helhetsperspektiv, vilket 

innebar att det inte enbart handlar om åtgärder relaterade till eleven själv. De menar att vi 

måste studera intellektuella, kognitiva, fysiska, sociala, emotionella, praktiska och 

estetiska förmågor.  

 

Sköldberg (2008) skriver om kritisk teori och utforskar om och hur människans 

beslutsfattande, kreativitet och autonomi påverkas av sociala institutioner, identiteter, 

åskådningar och intressen som handlar om övertag samt mental och social låsning. Fokus 

ligger på ojämna maktrelationer, hypoteser och begrepp vilka tas för givna. Kritisk teori 

tittar på hur inflytelserika aktörer och kulturella förhärskningar bidrar till fastlåsningar av 

den sociala realiteten. Tanken med den kritiska teorin är att låsningen ska luckras upp för 

att kunna bli föremål för nya politiska beslut och prövningar. Vidare använder sig 

författarna av några utgångspunkter som karaktäriserar ett kritiskt angreppssätt: 
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1 identifiera och ifrågasätta de antaganden som ligger bakom vanliga sätt att varsebli, förstå och 

handla, 

2 erkänna det inflytande som historia, kultur och social position har över uppfattningar och 

handlingar, 

3 föreställa sig och utforska ovanliga alternativ som kan rubba rutiner och en etablerad ordning, 

4 uppmärksamma olika, inte minst subtila, former för social dominans, 

5 vara tillbörligt skeptisk till varje kunskap eller lösning som påstår sig vara den enda sanningen 

eller det enda alternativet. (Sköldberg, 2008, s.348) 
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3. Bakgrund  

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för våra litteraturstudier. Det kritiska 

perspektivet används som analysinstrument, genom vilka de sociokulturella-, norm-, 

makt-, relationella-, kategoriska-, systemteoretiska-, samt det neuropsykiatriska 

perspektivet belyses, vilket möjliggör för fler sätt att förstå begreppet 

koncentrationssvårigheter. Vi berör även tidigare forskning, samt att vi har valt att väva in 

styrdokumenten i den löpande texten. 

 

 

3:1. Teorier och Perspektiv 

 

 

3:1:1. Sociokulturell teori 

Hundeide (2006) menar att det är av stor vikt, att känna till  kulturell tolkningsbakgrund 

och verksamhetsramar för att kunna förstå dennes handlingar, reaktioner och färdigheter. 

Det ökar möjligheten till förståelse för elevernas olika förmågor, samt oförmågor till 

koncentration. Detta ligger därför, i enlighet med studiens syfte. Den kulturella 

tolkningsbakgrunden tillägnar sig individer i sin dagliga tillvaro och i ett nära vägledande 

samspel med omsorgsgivare och mer kompetenta deltagare i den kulturella gemenskapen 

(Hundeide, 2006).  

 

Dysthe (2003) menar att den sociokulturella inriktningen betonar människans sociala 

miljö och omgivning samt att den språkliga och kommunikativa sidan har stor betydelse 

för individens kunskapsutveckling. Huvuddragen ligger i att det finns en tolkande ansats 

och grunden för barns lärande och utveckling ligger i kulturen, språket och den sociala 

gemenskapen. Inom den sociokulturella teorin tas utgångspunkten i barnets upplevelse av 

situationer och av egna handlingsalternativ. Detta perspektiv är viktigt eftersom det tar 

hänsyn till alla de komplexa förhållanden som påverkar våra handlingar och val vilka ofta 

blir förbisedda i den traditionella psykologin. Dysthe (2003) skriver att, språket tillskrivs 

en elementär roll för hur människor tolkar och förstår sin omvärld. Individer kan tillskriva 

sig det enorma arsenal av andra människors lärdomar och integrera dessa hos sig själv. 

Detta genom gemensamma erfarenheter och mellanmänsklig dialog. 

 

Dewey (2004) la den teoretiska grunden för den progressiva pedagogiken i USA. Deweys 

kärna, starkt förenklad, består av två kategorier: individen och det sociala sammanhanget. 

Här behandlar han relationen mellan omvärld och individ som en dialektisk process. Han 

menar på, att individen utvecklas genom ett samspel med sin omvärld. Här lär individen 

sig sociala regler, benämna omvärlden och förstå sammanhang. Dewey förespråkar 

utbildning, där individens aktivitet och intresse är utgångspunkt för målinriktat arbete, där 

lärarna aktivt breddar, stimulerar och fördjupar elevens utveckling. Han ställer stora krav 

på pedagogiska och ämnesmässiga kunskaper hos läraren. Vidare menar Dewey att teori 

och praktik inte är varandras motsats, utan istället varandras förutsättningar, vilket medför 

att inget kan värderas högre än det andra.  

 

Hundeide (2006) åskådliggör barns utveckling utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Författaren menar att barns intellektuella progression är en utveckling som sker inom en 

social ram vilken stödjs av betydelsefulla individer runt barnet, som det sedan formas 

efter. Utvecklingen ser därför olika ut allt beroende på barnets omkringliggande miljö och 

vilka individer som ingår i denna. Detta kan tydliggöras genom att titta på olika slags 

kulturer. Att det förekommer skillnader betyder ingenting annat än att det är olikheter, 
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vilket bedöms vara en normalitet. Hundeide menar att om barn inte följer en given 

stadieteori behöver inte detta innebära ett onormalt förlopp i deras utveckling utan bör 

istället ses som olikhet. Inom utvecklingspsykologins stadieteorier finns inget 

sammanhang med individens omgivande kontext och Hundeide menar att intellektuellt 

arbete hos barn påverkas av denna. Innan elever tilldöms en bristfällig kompetens eller ett 

annorlunda beteende, måste skolan titta på dennes kontext och vad som kan tänkas vara 

tankemönstret bakom agerandet.  

 

Huvuddragen inom den sociokulturella teorin innebär enligt de ovan nämnda författarna, 

att det ska finnas ett samspel mellan yttre beteende och inre processer där den yttre 

kulturen sammanstrålar med de inre mentala processerna hos individen. Drivkraften i 

individens lärande är att vara en social varelse som är aktiv och tar den yttre kulturens 

kunskaper och integrerar den med individens inre. Vidare menar författarna att, som 

pedagog med utgångspunkt i den sociokulturella teorin bör vi strukturera, hjälpa och 

stödja eleverna i ett socialt samspel där vi lägger vikt vid elevernas språkliga utveckling. 

Vi har belyst denna teoribildning för att ett gott socialt klimat i gruppen gynnar elevernas 

förmåga till att våga, vilja uttrycka sina tankar och känslor genom ord, istället för ett 

utåtagerande beteende. Oförmåga att kunna uttrycka sina tankar och känslor kan generera 

koncentrationssvårigheter på grund av frustration som kan skapas av att inte bli förstådd, 

anser Dysthe (2003) och Hundeide (2006). 

 

 

3:1:2. Kulturperspektiv 

Frykman och Löfgren (1979) att kultur är något som grupper och individer använder för 

att förstå sin tillvaro. Kultur verkar på olika plan, bland annat genom att värderingar förs 

vidare av människor som vistas i samma miljö, som till exempel i en skola. Genom sin 

närvaro och delaktighet förändrar människorna kulturen och människor blir påverkade och 

förändrade av den kultur de vistas i. I samspel med andra skapar individen sin verklighet 

och blir således påverkad av deras beskrivningar och upplevelser. En skolkultur är i 

ständig påverkan av förändring och omskapas kontinuerligt i den pågående processen. 

 

I skolan förväntas eleverna ta eget ansvar för prestation och effektivitet, genom att vi 

använder elevernas samvete och skuldkänsla. Wester (2008) anser att, detta blir en form av 

självdisciplinering och att det ligger i enlighet med Foucaults tankar om att straffen flyttas 

från de yttre till de inre arenorna hos individen. Wester skriver i sin doktorsavhandling att 

“disciplinering ingår i individens identitetsskapande och strävan efter social tillhörighet”. 

(Wester, 2008, s.40). Detta innebär att människorna förändrar den kultur de befinner sig i, 

genom sina handlingar och i sitt tal, därmed förändras även normerna. Detta 

kulturperspektiv gör att elever påverkas av pedagogernas bemötande och deras handlingar, 

samt att det är i ständig förändring beroende på vilka pedagoger och vilka elever som 

deltar i gruppen/skolan. Detta är förenligt med studiens syfte då kulturperspektivet visar 

på att, individer blir påverkade av sin omgivning och det samspel som förekommer 

människor emellan. Hundeide (2006) anlägger ett kulturpsykologiskt perspektiv på barns 

utveckling och framhåller att människors liv påverkas av diskursiva praktiker, som är 

överordnade individen i den meningen att de är sociokulturella och historiskt grundade. 

Det innebär att barnet föds in i en social värld som är utformad via historiska och 

kulturella processer som existerat före barnets födelse och kommer att bestå efter barnets 

död. Kunskap och lärande har sin grund i erfarenheter och den sociala och kulturella 

praktik i vilken barnen ingår. Vi kan tala om en relationell syn på lärande, där barns 

tidigare erfarenheter, liksom hur barn erfar den aktuella lärandesituationen samt det 
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samspel som där äger rum, har betydelse för lärandet (Hundeide, 2006). 

 

 

3:1:3. Normer 

Normer är en del av skolans uppdrag för att främja lärande. Enligt Lpo94 skall pedagoger: 

”samarbeta med hemmen i elevernas fostran och därvid klargöra skolans normer och 

regler som en grund för arbetet och för samarbetet.”(Utbildningsdepartementet, 2006, s.9) 

 Enligt Grundskoleförordningen (1994:6 kap, 8b§) är det rektors ansvar att se till att det 

finns ordningsregler inom skolan. (Utbildningsdepartementet, 2006). Sedan är det lärare, 

övrig personal, elevrepresentanter och föräldrarepresentanter som ska utforma dessa regler 

och även följa upp dem. Uppförandenormer beskriver vilket uppförande som är önskvärt 

eller inte i ett sammanhang, säger Wester (2008).  Normer beskrivs som ett accepterat 

beteende i sociala sammanhang eller som ett direktiv av hur människan bör handla. Vidare 

menar Wester att det kan beskrivas som oskrivna regler på vad som är acceptabelt eller 

inte. Alla har olika normer, vilket medför ett brett spektra på vad som ska gälla i ett visst 

läge. Kan vi då, med utgång från skrivna regler och outtalade normer, kräva att alla elever 

ska falla in under dessa ramar? Hur pass stor flexibilitet har vi till vad som anses vara 

acceptabelt? Elever i koncentrationssvårigheter faller utanför dessa ramar och har en 

tendens att få mer negativ uppmärksamhet än vad som är lämpligt, säger Wester.   

 

Almog gjorde 2007 en studie som visade att i motsats till både förväntningar och litteratur 

använde sig pedagoger oftare av restriktiva än hjälpsamma strategier i klassrummet. Dessa 

hade en bestraffande och begränsande karaktär vilket skapade avstånd mellan lärare och 

elev, dålig kommunikation och således en misslyckad integrering av utmanande elever i 

klassrummet. Studien visade dessutom att pedagogerna hade tillräckliga och relevanta 

kunskaper om bra metoder för bemötande och föredrog även dessa. Observationer visade 

dock att de inte använde sig av dessa i klassrummets vardagliga situationer.  Almog menar 

att orsak till detta kan vara klasstorlek samt att pedagoger svarar spontant på olika 

beteendeproblem, trots kompetens. Lärarna verkade ha svårt att hitta en länk mellan teori 

och praktik. 

Hjörne och Säljö (2008) anser att det bemötande barn får har sin grund i de benämningar 

och identiteter som barnet har. Lever inte barnet upp till omgivningens förväntningar, blir 

barnet sett som en avvikare i något avseende. De förväntningar och uppfattningar barnet 

tillskrivs, formar den identitet barnet får om sig själv. Som pedagog är det viktigt att vara 

medveten om vad vi menar när vi talar om normalitet, då vårt språk avslöjar det synsätt vi 

har kring detta begrepp. Normperspektivet kan relateras till studiens syfte, då det visar på 

att individer kan falla utanför den rådande normen i klassrummet och därför tillskrivas 

egenskaper, som i annan miljö inte skulle finnas.  

 

 

3:1:4. Maktperspektiv  
Det behöver inte alltid vara en avsiktlig maktutövning som utförs, men den ser alltid 

annorlunda ut beroende på person och situation. Att veta vilka normer som gäller i skolan, 

kan betyda att du besitter en viss makt, likaså att ha kunskap och veta något.  Enligt 

filosofen Foucault är makt produktiv, skriver Wester (2008). Eftersom makt inte ägs, utan 

utövas är det inget som tillhör en viss individ eller en grupp. Makt är således något som 

utövas mot någon eller några och inte något som innehas. Wester menar att läroplanen är 

en standardisering, genom införandet av allmän skolgång, är det “normala” en 

tvångsprincip och därmed en slags maktutövning. Du ska vara unik, samtidigt som du ska 

vara som alla andra. Hur en pedagog utövar denna makt, blir tydligt genom att vi 
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fokuserar på de som avviker från den aktuella normen i klassrummet. Läroplanen är 

tolkningsbar, men det råder inget tvivel i texten att pedagoger ska fostra ansvarstagande 

individer, som inte avviker från normen, säger Wester.  

 

Broady (1998) menar att, Bourdieu har visat hur samhällseliten utnyttjar 

utbildningssystemet för att befästa sin egen ställning. Bourdieu använder sig av tre 

nyckelbegrepp för att påvisa detta och dessa innefattar kapital, habitus och fält. Kapital 

anses vara det mest grundläggande och består av symboliska och materiella tillgångar 

vilka Bourdieu delar in i olika arter. Här finns kulturellt kapital vilket innefattar till 

exempel kultiverat språkbruk och förtrogenhet med så kallad finkultur. Socialt kapital, där 

finns bland annat släkt och vänskapsband. Till sist finns det ekonomiska kapitalet vilket 

innefattar till exempel kännedom om ekonomiska spelregler eller materiella tillgångar. 

Särskilda kapitalarter som utbildningskapital (examina, betyg) och vetenskapligt kapital 

(anseende inom kunskapsvärlden) använder sig Bourdieu av för att sortera ut det som anses 

vara värdefullt och förtroendeingivande. Detta erkännande av värde anses inte vara av stor 

individuell betydelse utan ligger på olika gruppers övertygelse kring vad som erkänns som 

värdefullt. 

 

Enligt Broady (1998) menar Bourdieu att habitus innebär ett förkroppsligat kapital. Detta 

visar på hur system av dispositioner tillåter människor att handla, orientera sig och tänka i 

en social värld samt hur de skall vara i vissa sociala sammanhang. Grunden till detta läggs 

tidigt i barndomen genom de vanor människan agerar efter i skol- och familjeliv. Habitus 

kan också beskrivas som ett förhållningssätt och är något som är överförbart och ärftligt 

mellan generationer. Människans habitus är svårt att ändra, därför menar Bourdieu att 

människor gärna söker sig till andra med liknande habitus.  
 

Broady (1998) skriver om Bourdieu´s påpekande, att brist på symboliskt kapital möjliggör 

för pedagoger att peka ut vissa elever som mer eller mindre begåvade. De begåvade eleverna 

har de symboliska tillgångar, det nedärvda kulturella kapital som både skolan och pedagoger 

premierar. Dessa elever anses ha goda utsikter till en framgångsrik framtid. Broady (1998) 

lyfter Bourdieu ´s syn på arv kontra miljö som speglar en tanke kring att det finns olika 

begåvningsnivåer hos eleverna samtidigt som den anses vara abstrakt. Med det i åtanke lyfter 

Bourdieu istället att ”Det finns därför aldrig anledning att vara säker på att de olikheter mellan 

människor som kan konstateras i en given social situation skulle vara av naturlig art” (Broady, 

1998, s.11). Bourdieu hävdar att den starkaste differentieringsfaktorn bland elever är dennes 

sociala ursprung där utbildning och yrke hos vårdnadshavare är av stark betydelse på grund av, 

att det förenar en mångfald av sociala och kulturella fastställningar. Detta sorterar in hur och 

var elever passar in i skolan. Maktperspektivet har således relevans för studiens syfte då 

perspektivet bland annat lyfter att individers olikheter, i en särskild omgivning inte behöver 

vara av personlig karaktär. 

 

Alvesson och Sköldberg (2008) anser att kunskap är makt, därför att den anger normalitet 

och avvikelse och disciplinerar därför människan. De fastställda föreställningarna, inom 

samhällsinstitutioner och vetenskap kring vad som anses vara förnuftigt och normalt, är 

bidragande för individen och dennes reglerade handlande och självuppfattning. Alvesson 

och Sköldberg menar:  

 
Makt och vetande är parallella begrepp, men naturligtvis inte identiska. Maktutövning och 

kunskapsutveckling/-tillämpning står i en intim relation till varandra. Genom klassificering, 

kodifiering, kalibrering, normalkurvor och indelningar av fenomen hanterar man och når på 

samma gång kunskap om dessa. (s.373-374) 

 



9 

 

 

3:1:5. Kategoriskt perspektiv 

Enligt Persson (2008) kan det kategoriska perspektivet karakteriseras av att elever sorteras 

utifrån ett normalitetstänkande och på grund av detta, utsätts för särskilda åtgärder. I det 

kategoriska perspektivet ligger den pedagogiska kompetensen inom ämnesspecifik och 

undervisningsorienterad kunskap. Uppfattningen av den specialpedagogiska kompetensen 

ligger inom kvalificerad hjälp vilken är direkt kopplad till elevers uppvisade svårigheter. 

Orsakerna till det specialpedagogiska behovet ses antingen som medfödda eller 

individbundna, på annat vis. Elevsynen innebär att eleven är ”problembärare” genom till 

exempel låg begåvning eller svåra hemförhållanden. Tidsperspektivet är kortsiktigt och 

fokus för de specialpedagogiska insatserna ligger på eleven. Ansvariga för den 

specialpedagogiska verksamheten är speciallärare, specialpedagoger och 

elevvårdspersonal. Persson menar vidare att det kategoriska perspektivet trots att 

nationella styrdokument förespråkar en rationell förståelse, dominerar i dagens skolor. 

Som en konsekvens av detta bör specialpedagogiken handla om att studera och analysera 

relationer mellan individ och miljö på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. 

En pedagog som, i första hand, har ett kategoriskt förhållningssätt tittar på eleven som 

individ, det är endast eleven som har problem och omgivningen granskas ej. I 

undervisningen resulteras det bland annat i att elevens svårigheter ses kortsiktigt. Det leder 

även till segregering av elever och demokratibegreppet införlivas inte i gruppen. Dessa 

handlingar visar på utförande av makt, där en definition av vad som anses vara normalt 

icke normalt förekommer.  

 

Nilholm (2003) menar att inom det kategoriska perspektivet ringas förmågor eller 

egenskaper in, som är problematiska för barnet. Barnet är bäraren av problemet som finns 

och fokus läggs på normalitetsbegreppet vilket innebär att det normala skiljs från det 

onormala. Vidare letas det efter tydliga problemgrupper och knyter an barnets svårigheter 

till neurologiska och psykologiska orsaker. Utifrån de brister som barnet uppvisar 

kompenserar specialpedagogiken barnet. 

 

Hundeide (2006) har studerat lärare–elev-interaktion generellt och menar att det ofta 

utvecklas en bristdiskurs kring elevers prestationer och lärande i skolan. Detta innebär att 

lärare ofta talar om elevers bristande förmågor och avsaknad av förmåga och värderar dem 

därefter snarare än att de framhåller vad eleven i realiteten kan och klarar av. Det 

kategoriska perspektivet är förenligt med studiens syfte då det pekar på förhållningssätt 

som kan försvårar koncentrationsförmågan i klassrummet. 

 

 

3:1:6. Relationellt perspektiv 

Persson (2008) menar att det relationella perspektivet har fokus på de olika situationer när 

individen kan handskas med sina svårigheter, istället för att sätta eleven i centrum för 

åtgärder. De olika svårigheterna bör även ses och behandlas utifrån aspekter som beaktar 

de organisatoriska sammanhangen samt det förhållande individen har till olika 

gruppkonstellationer. Författaren menar att det relationella perspektivet är en motsats 

gentemot det kategoriska, då detta istället pekar på, att det är individen som är bärare av 

brister som orsakar varierande problematik. I det relationella synsättet omtalas individen 

vara i svårigheter genom det samspel som förekommer med den omkringliggande 

kontexten. Insatsernas fokus ligger på elever, lärandemiljö och pedagoger. 

Tidsperspektivet har en längre planering och ansvaret för insatserna ligger hos hela 

arbetsenheten samt stort stöd hos rektor. Olsson och Olsson (2007) menar att utifrån ett 
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relationellt synsätt ses problem som följder av en felaktig metodik eller som ett 

kommunikationsproblem inom gruppen. Specialpedagogiken får då som mål att se till att 

en stödjande miljö skapas för varje individ, för individen i gruppen samt för hela 

organisationen. Persson (2008) menar att detta perspektiv troligen dominerar dagens 

forskning, till stora delar. Det relationella perspektivet handlar om långsiktiga lösningar 

och detta arbete tar tid. Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001) påpekar dock att 

offentliga utredningsförslag, propositioner och nationella styrdokument som de analyserat 

ser specialpedagogik och specialpedagogiskt stöd ur ett relationellt perspektiv. Detta kan 

relateras till studiens syfte, då det relationella perspektivet pekar på faktorer som kan 

gynna koncentrationsförmågan i klassrummet. 

 

 

3:1:7. Neuropsykiatriskt perspektiv 

Enligt Kadesjö (2001) används koncentrationssvårigheter som ett vardagligt uttryck för att 

benämna olika beteenden. Vi måste därför ta reda på vad det är vi egentligen menar, då vi 

säger koncentrationssvårigheter. Barn med psykosociala problem, beteendestörningar, 

skolsvårigheter eller anpassningsproblem, kan vara några beskrivningar på 

koncentrationssvårigheter. Andra beskrivningar kan vara att barnen är socioemotionellt 

störda, "jagsvaga", psykiskt störda, impulsdrivna, stökiga, okoncentrerade, oroliga, 

överaktiva, aggressiva, stressade och så vidare. Författaren säger att: ”Forskarna är idag 

överens om att det inte finns en enda orsak som förklarar allt utan att det finns många 

möjliga orsaker som kan påverka varandra ömsesidigt.” (s.69). Vidare menar Kadesjö att, 

kunna förstå problembilden hos ett barn med koncentrationssvårigheter, innebär att det 

måste finnas  kunskap om både biologiska och psykologiska faktorer, och hur dessa 

samverkar med varandra samt hur barnet samspelar med sin omgivning. 

Orsaksförklaringar som pedagoger kan stöta på kan vara att föräldrarna inte förmått sätta 

gränser och att barnet är splittrat inför omgivningen, vilket inte möjliggör för pedagogerna 

att kunna bemöta barnet i vardagen bättre. De måste lära sig att se mönster för att kunna 

förutse reaktioner hos barnet och därmed inte bli oroad eller provocerad, menar 

författaren. Studiens syfte blir relevant, då pedagoger måste ha vissa neuropsykiatriska 

kunskaper, för att kunna tillgodose elevernas behov.  

 

Kadesjö (2001) beskriver koncentrationssvårigheter som biologiskt betingade. Författaren 

menar att ett barns uppväxtförhållanden och kringliggande miljö kan påverka hur 

koncentrationssvårigheter ter sig hos barnet, dock hävdar han att orsakerna ligger hos 

individen. Kadesjö menar att oförmåga till koncentration är ärftligt och att insatserna bör 

ligga inom pedagogiken istället för elevens hemsituation som enligt författaren oftast inte 

kan åtgärdas. 

 

Det Kadesjö (2001) skriver är att skolgången måste planeras utifrån barnets individuella 

förutsättningar, för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Det som enligt författaren 

kan fungera för barn i koncentrationssvårigheter är individuell planering, den psykiska 

miljön, dvs. samspel mellan barn och vuxna, god relation med läraren som här måste agera 

istället för att reagera, handledning för läraren att utveckla sitt arbetssätt, se över lärmiljön, 

möblering och placering av eleven i klassrummet, tydlig struktur för all verksamhet under 

dagen, medvetandegöra barnet om den egna inlärningen och någon form av tydligt 

belöningssystem. I Lpo94 är detta tydligt genom följande citat:  

 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (s.4) 
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Haug (1998) menar att ett kompensatoriskt perspektiv medför att en diagnos efterfrågas 

för att individen ska kunna ges möjligheter till en tillrättalagd undervisning, via extra 

resurser. Målet är att lyfta upp barnen till den nivå andra barn befinner sig på inom vissa 

områden sedan kan barnen delta i den vanliga undervisningen och följa denna. Detta är 

behovs, - nytto- och effektorienterat och ska få eleverna att på sikt kunna fungera som 

övriga samhällsmedborgare. Problemet är att det finns en stor flora av diagnoser men 

mycket dåligt med pedagogiska strategier. Diagnoser är ofta både osäkra och starkt 

präglade av de rådande kulturella värderingarna vilket medför att de är en produkt av 

sociala konstruktioner. Diagnosen visar inte heller på vilken typ av undervisning den 

enskilde eleven behöver. Vidare säger Haug att den kompensatoriska lösningen kan vara 

stigmatiserande och orealistisk. För många barn fungerar denna lösning på så sätt att den 

bidrar till att de hamnar i en marginaliserad och stigmatiserad position som kan följa dem 

under hela livet. 

  

Jakobsson (2002) menar att det finns tre betydelsefulla aspekter för att det dagliga arbetet i 

skolan ska lyckas, i mötet med barn i koncentrationssvårigheter. En aspekt är elevens 

förutsättningar, arbets- och förhållningssätt. Den andra är aktiviteter och den tredje är 

sammanhang. Detta visar på att skolans miljö och organisation tillsammans ger 

förutsättningar som ska stödja det dagliga arbetet i klassrummet. Lpo94 säger att: 

 
Läraren skall 

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,  

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 

• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen och 

• organisera och genomföra arbetet så att eleven 

– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 

förmåga, (s.12) 

 

Green (2008, s.45) menar att: ”Bakom varje störande beteende finns ett olöst problem eller 

en outvecklad färdighet (eller båda).” De outvecklade färdigheterna är varför i ett störande 

beteende och de olösta problemen står för vem, vad, var och när.  Green tar upp att många 

vuxna har svårigheter med förståelsen inför att, störande beteenden hos barn, inte kommer 

oförutsedda, utan är lätta att förhindra om kunskap finns kring de utlösande faktorerna och 

de färdigheter barnet saknar. Detta resulterar även i författarens övertygelser om att barns 

känslomässiga, sociala och beteendemässiga svårigheter, beror på att de saknar viktiga 

tankefärdigheter och att inställningen om att ”barn kan bara de vill” istället borde fokusera 

på att ”barn gör rätt om de kan”. Vårt syfte som pedagoger är att jobba med 

individualiserad undervisning, som ska utgå från elevernas förutsättningar och behov. I ett 

av de styrdokument som skolan ska arbeta efter står detta tydligt beskrivet: 

 
En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt 

eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar 

och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Utbildningsdepartementet, 2006, s.4) 

 

Hallerstedt (2006) menar att, istället för att fokusera orsaksproblematiken på samhällsnivå 

och skolans brister, läggs förklaringar på individen, genom att framhäva de biologiska och 

individuella svårigheterna hos barnet. Även här blir studiens syfte tydligt i avseende att 

granska och problematisera kring pedagogernas uppfattning gällande, vad som gynnar 
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respektive försvårar koncentrationsförmågan i klassrummet. 

Författaren lyfter hur det debatteras om huruvida en medicinsk diagnos ger fördelar eller 

nackdelar, kontentan av detta menar Hallerstedt är att det krävs en diagnos för att 

samhällsstöd och extra resurser till skolan skall ges. Vidare menar författaren att diagnoser 

kan ge avlastning från oro, ångest och ansvar och kan fungera som tröst och vinst. 

Diagnoser kan även ge stigmatisering, förlust och utanförskap. De kan även representera, 

oavsett utfall orsaksförklaringar. Fördelarna med diagnostisering är att de kan ge konkreta 

lösningar och tillgång till behandlingar samt att de skapar synlighet åt ett lidande, menar 

författaren. De kan även ha olika status beroende av bäraren, kön, klass, åldersgrupp, 

livsstil, drogvanor och sexualitet. Hallerstedt menar att diagnoser är meningsprocesser 

som i första hand är ett sätt att förstå och förhålla sig till sjukdom eller avvikelse. 

”Sjukdom är en av de få socialt accepterade formerna för avvikelse som vi har” menar 

Hallerstedt (2006, s.33). 

 

Hallerstedt (2006) säger att diagnoser har en livscykel som innebär att de föds, gör karriär 

och dör i och med att det skapas nya diagnoser. Barn som tidigare på grund av bristande 

koncentrationsförmåga och förmåga till rationellt kommunicerande med omvärlden, 

kallades för bråkiga eller vanartiga och sedan MBD-barn kallas numer för DAMP-, 

ADHD- eller Aspergerfall. Detta historiska perspektiv illustrerar en diagnos livscykel. 

Diagnostisering talar om hur samhället ska uppfatta individen samt hur individen ska 

uppfatta sig själv. Denna norm krymper utrymmet för individens normalitet. Skolan ställer 

lägre krav på ”normala” barn som blivit diagnostiserade som okoncentrerade eller 

impulsstyrda, samt att de får färre skolämnen, vilket gör att de inte kan hålla jämn takt 

som sina odiagnostiserade kamrater, säger Hallerstedt. Det blir därmed svårt att i efterhand 

rätta till en felaktigt ställd diagnos, menar Hjörne (2004). Barnen kommer i dessa 

särlösningar inte kunna inhämta de nödvändiga kunskaperna för ett normalt vuxenliv. Ett 

utanförskap och asocialitet blir resultatet av dessa särlösningar, på grund av de 

självuppfyllande profetiorna som skapas.  

 

 

3:1:8. Systemteoretiskt perspektiv 

Enligt Nordahl, Sørlie, Manger och Tveit (2007), är vi styrda av regler i de sociala 

gemenskaperna vi deltar i dagligen, inom skolan, på arbetet och vid fritidsaktiviteter. Det 

finns regler och ramar för hur vi ska handla. Våra olika beteenden styrs av den miljö vi 

befinner oss i och skiftar därefter. Det skiljer sig alltså i hur vi beter oss i familjen, vid en 

konferens eller på bio. Vi påverkar också själva den miljö vi befinner oss i och är inte 

slavar under dessa sociala system. Det sociala systemet i skolan påverkas av vilken lärare 

som kliver in i klassrummet eller om det till exempel börjar eller slutar en elev i klassen. 

”En sådan systemisk förståelse av handlingar och beteende förutsätter att det sker en 

interaktion mellan miljön och varje enskild individ”, säger Nordahl et al. (2007, s.8). I 

enlighet med studiens syfte, är det systemteoretiska perspektivet relevant, då det studerar 

den miljö som påverkar individer och vilket socialt system vi befinner oss i. Föräldrar som 

har tydliga och väldefinierade förväntningar och regler och är uppmuntrande, ökar barnets 

chanser till att utveckla ett socialt ansvar. Det ger i sin tur att föräldrarna blir mindre 

tjatiga och kontrollerande, då barnet får en ökad förmåga till detta ansvar. Motsatt blir 

effekten att barnet ”tränar” vuxna till att skrika för att få uppmärksamheten riktad mot sig, 

tillika att barnet inte behöver reagera och agera förrän den vuxne skriker. Detta gäller även 

i klassrummet mellan lärare och elev. För att möjliggöra för goda relationer och goda 

beteenden bör lärare undvika ett auktoritärt sätt och istället ge känslomässig värme. 

Samarbetet mellan hemmet och skolan påverkar också barnet. Är relationen dålig kan det 
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bidra till ett negativt beteende hos barnet. För att modifiera beteendeproblem på ett bra 

sätt, måste vi arbeta med flera sociala system samtidigt. Det räcker inte med att hjälpa 

föräldrarna i fostransrollen eller att engagera barnet i positiva fritidsaktiviteter, utan vi 

måste försöka förändra mönster och strukturer i flera system samtidigt. Då ökar chanserna 

för att förändra beteenden i positiv riktning, säger Nordahl et al. (2007). Om vi bara 

fokuserar på individens beteende så tillskrivs denne negativa egenskaper och brister, 

istället bör vi fokusera på miljön och situationer närmare. Ett beteendeproblem står inte 

enbart att finna hos individen, utan det krävs att vi hittar sambanden mellan miljön och 

individens beteende. Systemteorin utgår från komplexiteten i ett beteende och inte bara 

från orsakerna till det. Barnens relationer med jämnåriga bör också ses över, säger 

författaren. Där pågår ständigt ett socialt spel, där barnen vill vara ”en av dem” som är 

något och inte tillhöra ”en av de andra”. De vill känna tillhörighet till de populära och 

attraktiva och vissa döljer sin okunskap med skolk för att inte bli klassad som ”en av de 

andra” som inte kan. En del döljer sin kompetens för att inte bli klassad som nörd. Dessa 

beteenden är en social strategi och kan vara ändamålsenlig om den ger upplevelsen av 

social status. Detta menar även Egelund, Haug & Persson (2006) som säger att elever i 

svårigheter ska ses i ett helhetsperspektiv vilket innebar att det inte enbart handlar om 

åtgärder relaterade till eleven själv. Skolans undervisning dess arbetsformer och arbetssätt 

samt relationerna i gruppen bör utsättas för granskning. Det gäller också att genomlysa 

skolans hela arbetsorganisation, den pedagogiska personalens kunskapssyn och 

värderingar liksom behovet av insatser för att stärka personalens kompetens. Åtgärderna 

ska beskriva vad som krävs på individnivå, grupp- och organisationsnivå. När en 

kartläggning görs av en elev och dennes behov är det viktigt att detta även görs utifrån 

elevens förmågor. Begreppet helhetsperspektiv inkluderar då elevens intellektuella, 

kognitiva, fysiska, sociala, emotionella, praktiska och estetiska förmågor.  

 

Barn med beteendeproblem söker sig ofta till varandra för att hindra ett utanförskap och 

påverkar ofta varandra negativt. De hittar en social gemenskap bland de som är ”en av de 

andra”, det vill säga de som inte har hög social status. Det sociala spelet i denna 

gemenskap kan göra att de utvecklar allvarliga beteendeproblem som kriminalitet, 

drogproblem, vandalism och våld. Nordahl et al. skriver: ”Forskningen visar alltså att både 

isolering från jämnåriga och vänskap med andra som uppvisar beteendeproblem kan tjäna 

som riskfaktorer för att själv utveckla beteendeproblem.” (2007, s.12)  

 

Enligt Nordahl et al. (2007) har vi möjlighet att välja våra handlingar och är således inte 

offer för kontextuella betingelser av den miljö vi befinner oss i. Vi måste se barnen som 

aktörer i sina egna liv och vi måste se både deras lämpliga och olämpliga uppfattningar 

och handlingar, för att förebygga och minska beteendeproblem. För att förstå en individs 

beteende och handlingar, är det viktigt att titta på verklighetsuppfattningen. Båda 

aktörernas uppfattning och förståelse för de situationer eller den verklighet de befinner sig 

i, som står till grund för deras handlingar. Vi måste även rikta fokus på aktörernas mål, 

önskningar och värderingar som styr vårt handlande. Detta kan vara mål och önskningar 

som att bli vän med någon, eller något man vill ha. Det kan även vara relaterat till sociala 

normer som att vara som alla andra eller att kunna agera enligt en bestämd norm. Deras 

mål och önskningar motarbetas däremot ofta av deras beteenden. Vidare menar författarna 

att individens självbild blir en självuppfyllande profetia, där de är ”den som alltid 

misslyckas”. Som aktörer i detta sociala spel är det oerhört viktigt att vi uppmärksammar 

individers goda beteende och ger dem bekräftelse. De behöver höra att någon bryr sig om 

dem, att de hör till och att de gör bra saker. Till och med barn som har allvarliga 

beteendeproblem är inte problematiska hela tiden. Det gäller att pedagogerna fångar dessa 



14 

 

ögonblick och bekräftar dem. Webster-Stratton (1999) förordar ett pedagogiskt arbetssätt, 

som innebär att negativa beteenden i klassrummet ignoreras och de positiva 

uppmärksammas. Författaren menar att ignorering fråntar barn den uppmärksamhet som 

alla barn strävar efter att få. Grunden för arbetet i klassrummet ska utgå från beröm, 

belöning och positiv förstärkning. Beteendeproblem är det som bryter mot allmänt 

accepterade normer och värderingar och hindrar eller förstör gemenskapen och det 

samspel som handlingen utförs i. Detta är det gemensamma kriterierna för 

beteendeproblem. Däremot är det inte alltid så att det vuxna ser som ett problem, inte 

nödvändigtvis behöver ses som ett problem bland barn och ungdomar, menar Nordahl et al 

(2007).  

 

 

3:2. Tidigare forskning 

Under denna rubrik tar vi upp det vi har hittat kring tidigare forskning inom vår studies 

område. Det vi har upptäckt är att neuropsykologin dominerar forskningen kring 

koncentrationssvårigheter. Vi landade oftast i diagnoser kring AD/HD, Aspergers 

syndrom, trotssyndrom etc.  

 

Persson (1998) menar att det dominerande paradigmet inom specialpedagogiken har sin 

grund i en snäv-medicinsk och psykologisk syn på avvikelser. Utgångspunkten för denna 

syn ligger i en patologimodell som innebär att normalitet innebär frånvaro av 

sjukdomssymptom. Inom psykologin finns en statistisk grund, den så kallade 

normalfördelningskurvan. Den tittar på individen i jämförelse med andra och avgör där 

gränsen mellan normalitet och avvikelser. På grund av att avvikelsen fastställs som 

individbunden och en funktionsstörning anser Persson att individens omgivning sällan 

betvivlas eller utmanas som upphov till olika svårigheter. Vidare menar författaren att, 

specialpedagogisk verksamhet i skolan kamouflerar tillkortakommanden och hindrar 

pedagogiken från behövlig utveckling och föryngring. 

  

Nordin-Hultman (2004) visar i sin avhandling att trots pedagogers försök att titta på elever 

i ett helhetsperspektiv, förläggs ändå problemen hos individen. Det är inte pedagogiken 

eller den pedagogiska miljön som ska åtgärdas utan barnet, då i form av diagnostisering, 

vidare menar författaren att, förståelse för den pedagogiska miljöns betydelse i en 

postmodern syn på barns subjekt och identitetsskapande, innebär att de pedagogiska 

miljöerna måste präglas av flera olika arbetssätt och handlingsmöjligheter, där tid och rum 

inte är lika starkt reglerade. I sin doktorsavhandling menar hon att elevernas beteenden är 

en produkt av den pedagogik de möter i skolorna. Blir eleverna engagerade och 

intresserade, finns det lust till att lära. Författaren skriver om andra sätt att försöka förstå 

elever och varför de beter sig på ett visst sätt. ”Ett dominerande mönster är således att 

huvudsakligen söka förklaringar till barnens beteenden i psykologiska, sociala och 

biologiska bakgrundsfaktorer.” (s.19-20) Detta kan resultera i att, istället för att titta på vad 

eleverna är bra på, tittar de på elevens fel och brister. Fokus måste ligga på vilken 

pedagogik som förmedlas och i vilken miljö eleven befinner sig i för stunden, menar 

Nordin-Hultman. Syftet med studien är att problematisera kring vad som gynnar 

respektive försvårar koncentrationsförmågan i klassrummet, vilket blir tydligt i Nordin-

Hultmans forskning.  

 

Ericsson (2003) skriver i sin doktorsavhandling om relationer mellan barns motorik, 

koncentrationsförmåga och skolprestationer. Hon skriver vidare att:  
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Aktuell nordisk forskning visar att det finns ett behov av upprepade undersökningar av 

skolbarns motoriska status för att kunna göra jämförelser och studera förändringar över tid.” 

(http://hdl.handle.net/2043/7975 . s.1)  

 

Avsikten med studien är att möjliggöra tidig identifiering av motoriska brister, innan de 

ställer till problem för barnen, genom insättning av specialpedagogiska insatser. I början 

av 80-talet tog studien sin början i Lund genom ett lokalt utvecklingsarbete kallat MUGI – 

Motorisk Utveckling som Grund för Inlärning (Ericsson, 1985-87). Förskolebarn från 

några förskolor fick regelbunden motorisk träning en timme per vecka av förskolelärare 

och idrottslärare från en närliggande skola. De fick även rörelseträning under sina dagar på 

förskolan. Utgångspunkten var de barn som var i extra behov av motorisk stimulering. De 

föräldrar som var intresserade fick information om övningar de kunde utföra i hemmet på 

fritiden. Ericsson (2003) skriver: ”En utvärdering av MUGI-projektet visade att extra 

motorisk träning i förskolan gav positiva effekter för barns grovmotorik, finmotorik, 

perception och förmåga att minnas detaljer” (http://hdl.handle.net/2043/7975 . s.2) 

 

Hösten 1999 startade en undersökning där skolans ordinarie idrottsundervisning utökas 

från två till tre lektioner varje vecka, samt 2 lektioner per vecka som leds av 

idrottsföreningar. Det finns även möjlighet för ytterligare motorikträning vid behov. 

Ericsson skriver att hypoteserna vi undersökningen är:  

 
1. Barns grovmotorik förbättras med ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. 

2. Barns koncentrationsförmåga förbättras med ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning 

i skolan. 

3. Barns skolprestationer i svenska och matematik förbättras med ökad fysisk aktivitet och extra 

motorisk träning i skolan. (http://hdl.handle.net/2043/7975 . s.3) 

 

Det är tänkt att undersökningen ska hålla på i nio år, där de följer barnens väg genom 

grundskolans år 1-3. Ericsson skriver att eleverna är indelade i två grupper, där den ena 

gruppen har den utökade rörelseaktivitetens idrottslektioner på fem lektioner i veckan och 

den andra gruppen har skolan ordinarie idrottslektioner på två lektioner i veckan. Då 

denna avhandling skrevs har undersökningen pågått i tre år. Resultaten från studien visar 

på stora skillnader redan efter ett år och ännu större efter tre år och bekräftar därmed 

studiens första hypotes. Betydelsen för elever med små och stora motoriska brister har 

varit stor, även för elever med lätta eller svåra koncentrationssvårigheter, gällande den 

motoriska utvecklingen. Det fanns dock inga mätbara skillnader i den andra gruppen, som 

bara haft skolans två ordinarie idrottslektioner. Motoriska brister går således inte över av 

sig själv, utan kräver träning i större utsträckning än vad skolan erbjuder. Ericsson skriver 

vidare att lärarna bedömde att eleverna även fått en bättre koncentrationsförmåga, men det 

kunde inte bekräftas av resultat. Koncentrationsförmågan hade förbättrats, men det gick 

inte att säga om det var på grund av den ökade fysiska aktiviteten eller om det berodde på 

att det skilde en årgång från det att studien startade. Koncentrationsförmågan hade också 

enligt föräldrarnas bedömning, förbättrats. I avhandlingen kan vi läsa:  

 
Resultaten indikerar att skillnader i koncentrationsförmåga mellan elever med god motorik och 

elever med motoriska brister minskar med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan. I 

jämförelsegruppen är skillnaderna större än i interventionsgruppen, både enligt lärare och enligt 

föräldrar. (http://hdl.handle.net/2043/7975. s.8-9) 

 

Eleverna har bättre resultat i svenska och matematik i den grupp som fått utökade 

idrottslektioner, än de i den andra gruppen. Detta bekräftar studiens tredje hypotes som var 

att barns skolprestationer i svenska och matematik förbättras med ökad fysisk aktivitet. 

http://hdl.handle.net/2043/7975%20.%20s.1
http://hdl.handle.net/2043/7975
http://hdl.handle.net/2043/7975
http://hdl.handle.net/2043/797
http://hdl.handle.net/2043/797
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Skillnaderna i resultaten, både i svenska och i matematik, mellan de olika grupperna var 

ganska stora. Även elever med små eller stora motoriska brister, som fått utökad fysisk 

aktivitet, visar bättre resultat i nästan samtliga delar. Motorisk träning har större betydelse 

ju större motoriska brister en elev har. Det kan däremot vara svårt att avgöra hur stor del 

av den av positiva förändringen, som kan härledas till den utökade träningen och inte 

beror på den allmänna utvecklingen. Andra positiva faktorer kan tänkas vara känslan av 

social gemenskap som ger ökad trivsel i skolan och därför kanske påverkar resultaten i 

positiv riktning. Även lärarnas positiva förväntningar kan ha gett effekt på elevernas 

skolprestationer, då eleverna känt sig mer motiverade. Dessa resultat, menar Ericsson 

borde vara nog för att politiker och skolledare att fatta beslut om idrottsundervisning i 

betydligt större utsträckning, än vad dagens svenska skolor erbjuder. ”Följande 

pedagogiska implikationer bör framhållas”, menar Ericsson (2003) : 

 
* Skolan både kan och borde göra mer för att stimulera alla elevers motoriska utveckling. Två 

idrottslektioner per vecka är inte tillräckligt. En rörelselektion varje dag har positiva effekter 

enligt denna undersökning. 

* Specialundervisning i motorik borde vara en självklarhet för alla elever som behöver det, helst 

innan motoriska brister ställer till olika problem för dem. Motorikobservationer vid skolstarten 

ger möjlighet att tidigt fånga upp och ge barn i behov av stöd extra motorisk träning. 

* Alla lärare som undervisar i idrott och hälsa borde få utbildning i att observera och stimulera 

barns motoriska utveckling. 

* En bestående rörelseglädje är, som jag ser det, en nödvändig hälsoförsäkring för en god 

livskvalitet. Förskole- och skolpersonal borde, i någon form av kompetensutveckling, själva få 

uppleva rörelseglädje för att lättare kunna förmedla just en bestående rörelseglädje till barn och 

ungdomar. (http://hdl.handle.net/2043/7975 . s.11) 

 

Ericsson (2006) menar att det är få forskare som tittar på koncentrationsförmåga ur ett 

relationellt perspektiv, vilket Persson (2008) samt Olsson och Olsson (2007) förespråkar. 

Det vill säga att det är knutet till omgivningen och situationen. Koncentrationsförmåga är 

något som finns inne i individen. Uppmärksamheten utvecklas genom mognad menar 

pedagoger, psykologer och läkare, säger Ericsson och inte via lärande i samspel med 

andra, som det sociokulturella perspektivet gör. Vidare säger forskaren att 

uppmärksamheten påverkas av olika faktorer som korttidsminne, förmåga att 

automatisera, simultankapacitet, dagsformen hos barnet och sinnesstämningar som 

oro/lugn, hunger/törst och välbefinnande eller sjukdom. Barnens förmåga att koncentrera 

sig under lektioner varierar genom yttre omständigheter, sociala relationer, samspel med 

andra, motivation och om de känner sig trygga. Elever i skolan förväntas hitta tillbaka sin 

arbetsuppgift efter diverse avbrott, vilket kräver flexibel uppmärksamhet. De snabba 

växlingarna mellan aktiviteter under dagen, motverkar möjligheten till fördjupning och 

motivation. Vi vuxna måste ta ansvar för att skapa en god lärandemiljö för alla barn i 

skolan, säger Ericsson (2006). Denna studie vill därför kritiskt granska vad som gynnar 

respektive försvårar koncentrationsförmågan i klassrummet. Det vill säga att vi tittar bland 

annat närmare på pedagogens roll, det pedagogiska upplägget, den fysiska och psykiska 

miljön, olika hjälpmedel och de pedagogiska sociala systemen. 

 

 

3:2:1. Postmodernitet 

Nordin- Hultman(2004) menar med det postmoderna/konstruktivistiska perspektivet 

innebär att det invanda och välkända teoretiska tänkandet undersöks och ifrågasätts. Hon 

menar att barn och utvecklingspsykologiska synsätt samt sociologiska och kulturella 

perspektiv dominerar inom skolan och hon menar att vi istället skulle behöva använda oss 

http://hdl.handle.net/2043/7975
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av en kombination mellan ”natur” och ”kultur”. Vidare menar författaren att en 

postmodern kunskapssyn tittar på och ifrågasätter iden om att det ska finnas ett universellt 

barn någonstans som står utanför kulturella föreställningar och sätt att praktiskt ta hand 

om barn. Den letar inte efter naturliga och normala inlärnings- och utvecklingsförlopp som 

elever bör mätas och bedömas efter. 

 

Enligt Bauman (1995) är postmodernitet den moderna människan som kastar en lång, 

uppmärksam och eftertänksam blick på sig själv och gillar inte riktigt det den ser och 

känner ett behov av att förändras.  

 
Postmodernity is no more (but no less either) than the modern mind taking a long, attentive and 

sober look at itself, at its condition and its past work, not fully liking what it sees and sensing 

the urge to change. (Bauman 1995:272) 

 

I enlighet med studiens syfte, är det postmoderna/konstruktivistiska perspektivet relevant, 

då det kan krävas att, pedagogen förändrar sitt pedagogiska upplägg och arbetssätt, för att 

tillgodose elevernas behov. Nordin-Hultman (2004) menar att det är viktigt att titta på 

situationer i de pedagogiska verksamheterna, där elever fungerar istället för att hela tiden 

fokusera på de situationer där de inte fungerar. Brister och ofyllda behov dominerar synen 

på barn och resulterar därför i en snabb identifiering av situationer som barnet inte klarar 

av. Fokus ligger på barnens egenskaper och inte på den pedagogik de möter. Det är barnen 

som ska förändras och anpassas, pedagogiken osynliggörs eller tas för given. Detta leder 

till att orsaken till problemen söks utanför det pedagogiska rummet vilket medför att 

uppläggningen av pedagogiken förblir oproblematiserad. Vidare menar författaren att 

helhetssynen på elever ökar risken för avvikelser hos enskilda barn. Detta för att den 

innefattar ett bredare utvecklingsområde för pedagoger att bedöma och kontrollera. Ett 

dominerande mönster i de pedagogiska verksamheterna verkar vara snabb identifiering av 

de situationer som eleven inte verkar klara av. De situationer som eleven klarar av 

förefaller istället att te sig neutrala. Författaren menar att pedagogernas tankemönster 

domineras av ”felsökningsstrategier” Detta trots att det i skolan finns en uttalad 

samspelsgrund i relationen mellan elev och dennes omvärld. Nordin-Hultman säger att 

styrningen av elever motiveras av ”kunskap” om barns lärande och utvecklingsbehov. 

Genom dessa diskurser om barns lärande, utveckling och normalitet styr pedagoger både 

sig själva och eleverna. Eftersom barn oftast fogar sig bekräftar detta ”kunskapen” och det 

tolkas som om eleven har olika specifika behov utifrån denna. Skulle eleverna göra 

motstånd individualiseras detta och förstås av pedagoger som ett problem. På grund av 

detta försätts barn allt för ofta i situationer där de utvecklar ett negativt identitetsskapande. 

Nordin–Hultman säger att psykologins utvecklingstänkande har haft stor genomslagskraft 

men att det hela tiden ställer barn i relation till tänkta normala begrepp, till hur barn bör 

vara samt till hur de avviker från normen. 

 

Nordin–Hultman menar att genom att titta på barn genom ett poststrukturellt synsätt, finns 

inte barns sätt att vara inuti barnet som en läggning. Istället ses det som barnets 

meningsskapande i konkreta situationer. Genom detta riktas fokus på normer, hinder och 

möjligheter i de miljöer som barnet iakttas och agerar. Vidare säger hon att: 

 

En avgörande skillnad som ett sådant perspektiv skapar är att när man säger något om ett barn, 

säger man därmed också alltid något om barnets sammanhang och miljö. Ett kompetent och 

socialt barn kan då ses som en del av en kompetent och social miljö. Ett passivt barn eller ett 

barn med koncentrationssvårigheter kan ses som en del av en miljö där det finns lite att göra 

eller att koncentrera sig på för detta barn. (Nordin-Hultman, 2004, s.176) 
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Skolan är enligt Nordin-Hultman en disciplinerande miljö därför att den är sluten, där 

olika rum har inrättats för olika funktioner och där av har även varje individ sin bestämda 

plats. En annan disciplinerande faktor är tidsstyrningen där alla samtidigt och på en gång 

ska göra något vilket är ganska vanligt förekommande i dagens klassrum. Vidare menar 

hon att ju mer tiden delas in, sekunder, minuter och timmar desto mer disciplinerande blir 

den. Detta begränsar elevernas inflytande genom att eleverna i förlängningen bli mer 

beroende av pedagogerna när det gäller aktivitetstillgång samt tillgång av tid, rum och 

material. Författaren poängterar att de pedagogiska miljöerna för barn inte är utformade så 

att det pedagogiska materialet är tillgängligt för barnen. Det handlar om dess placering i 

rummet, där till exempel pennor är placerade på höga hyllor så att barnen inte når dem. 

Det material som finns tillgängligt i rummen i hennes undersökning, är de mest vanligt 

förekommande på samtliga undersökningsplatser, som kritor, papper, tejp och limstift. 

Författaren menar att när elever integrerar väl med material utvecklar de en positiv 

identitet. Och när det motsatta uppstår anser inte eleven att materialet är av värde, innehar 

meningsfullhet, det saknas helt enkelt möjlighet att skapa intressanta aktiviteter. 

Därigenom utvecklas en negativ identitet i det pedagogiska rummet. Hon menar även att i 

det svenska pedagogiska rummet saknas det material vilket medför att det uppstår ett 

abstrakt lärande. Den pedagogiska utformningen av klassrum kan påverka barns beteenden 

antingen positivt eller negativt. Föreställningar om vad barn ska klara av och vad som är 

normalt och onormalt, bärs upp av de pedagogiska miljöerna. Pedagoger kan påverka detta 

genom att se över hur det pedagogiska materialet är placerat, hur de inreder klassrummen 

med bänkar, stolar, skåp, hyllor, etc. samt hur de strukturerar tiden med indelning av 

dagsprogram och de planerade rumsbyten. Vidare menar författaren att tiden 

skapar/reglerar ordningen för var och när barn ska/inte ska vara vilket i sin tur reglerar 

vilket material och vilka aktivitetsmöjligheter som blir tillgängliga. Genom det 

poststrukturella tidstänkandet ges möjlighet att kliva ur starka föreställningar om att det 

som erbjuds till eleverna i skolan domineras av ett framtidsvärde. Istället kan miljöns 

betydelse för identitets- och subjektsskapande komma i fokus för det som sker här och nu.   

 

Nordin-Hultman (2004) menar att det framtidsinriktade utvecklingstänkandet fokuserar på 

förbättring och framsteg. Ligger fokus här när elever diskuteras finns risken per automatik 

att eleverna konstrueras i termer som okunnighet, omognad och oförmåga. Barn förstås 

hela tiden genom detta som individer vilka behöver förbättra och utveckla sig själva. Detta 

kan vara en av orsakerna till varför fokus på elevernas brister är så pass stor och ofta 

förekommande i de pedagogiska verksamheterna. Framtidstänkandet ställer krav på 

pedagoger att rusta elever för framtiden och därför utsätts elever för pedagogiska 

aktiviteter och situationer som de inte klarar av. Nordin-Hultman menar att den 

dominerande synen på orsak till varje barns handling finns i bakomliggande faktorer nu 

kan börja luckras upp och istället bli en produkt av den aktuella situationen, just här och 

nu. Handlingarna måste mer förstås i sitt sammanhang och orsaker i vanor och miljö. 

Nordin-Hultman lyfter det faktum att barn fogas in i en pedagogisk ordning och dess 

aktiviteter som upprepade gånger får dem att känna sig misslyckade, otillräckliga och 

avvikande både i andras och deras egna ögon. Genom detta skapar den pedagogiska 

ordningen negativa identiteter samt exkludering av individen från gruppen. Hade detta 

varit vuxna människor hade det inte accepteras men för många barn är det en daglig 

upplevelse. Barn beskrivs, bedöms och synliggörs idag på ett genomgripande sätt där 

eleverna som individ är i centrum. Genom utvecklingssamtal lär sig barn tidigt att själv 

fokusera på sina svaga och starka sidor. Många elever anses idag av pedagogiska 

verksamheter ha svårigheter med att klara av vanlig undervisning och pedagogik. Eleverna 
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bedöms visa uppmärksamhetsstörningar, koncentrationssvårigheter, empatibrist, problem 

med det sociala samspelet samt läs och skrivsvårigheter. Sällan observeras pedagogikens 

utformning för att där sätta in förändringsinsatser utan det är hela tiden elever som 

observeras och fokuseras för justeringar. Författaren skriver om när 1800-talets många 

barn började skolan, då upptäcktes barn som tidigare inte alls hade haft några svårigheter 

plötsligt ha, både inlärningssvårigheter och beteendestörningar. Sett ur ett psykologiskt 

perspektiv hade eleverna alltid haft sina problem men de hade aldrig märkts av förut, utan 

upptäcktes i den pedagogiska miljön. Att se det ur ett poststrukturellt perspektiv visar på 

att problemen uppstår i barnets möte med skolans organisation och undervisningsform. 

Idag menar författaren att uppmärksamhetsstörningar, koncentrationssvårigheter eller 

problem med socialt samspel kryper nedåt i åldrarna och pekar på att begreppet 

koncentration redan finns etablerat i förskolans pedagogik. Hon menar vidare att både 

skolan och förskolans pedagogik kan skapa vissa av de problem och brister som den 

anstränger sig för att avhjälpa.  

 

Nordin-Hultman (2004) skriver om att människan är en handlande varelse och att det i 

människans liv är viktigt att åstadkomma, utföra uppgifter, ombesörja och klara av olika 

saker. Att ha möjlighet att kunna handla och vara aktiv är för barn i vissa fall, en trygghet 

då det ger möjlighet till behärskande och kontroll för barnet. Med detta i åtanke menar 

Nordin-Hultman att de svenska klassrummen sällan har en miljö som bjuder in elever som 

handlande och agerande individer, det finns lite material att använda sig av och få 

handlingsmöjligheter för elever att ”ta reda på saker”. Genom detta blir klassrumsmiljön 

abstrakt vilket medför att utvecklings- och läroprocesserna hos eleverna blir ”mentala”. 

Att förvänta sig att elever lär på samma sätt som detta visar på, är enligt författaren det 

underförstått, dominerande sättet att tänka och hon skriver: ”Likhet är normen och olikhet 

förstås inte som olikhet utan som avvikelser”. (Nordin-Hultman, 2004, s.190). Ska 

elevernas variationsrikedom och olika förutsättningar kunna ta plats måste det 

pedagogiska rummet också innehålla variation och olikhet, rum med fler betydelser och 

som går att förstå på olika sätt. 

 

 Hjörne (2004) skriver i sin avhandling att de faktorer som sällan berörs i skolans 

utredningar kring elever är pedagogiken, pedagogerna, klassrumssituationer eller elevers 

familjesituationer samt att elevernas röster aldrig blev hörda. Pedagogerna i denna 

avhandling relaterade till problembeteenden i denna diagnostiska kategori för att förklara 

vitt skilda problem. Trots att beteendeproblemen inte kunde relateras till diagnosen, 

berördes aldrig dessa faktorer utan hänvisade hela tiden till den diagnostiska kategorin. 

Vidare menar Hjörne att en diagnos kan utgöra ett svar för individer i sitt sökande efter 

identitet. En diagnos är bättre än ingenting och kan därför dämpa ångest och oro hos 

individen. Diagnoser och dess identitetsskapande roll leder till kategoriseringar i skolan 

som inte alltid är positiva för eleven. Studiens syfte blir härmed tydligt. 
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4. Metod 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för ett vetenskapligt förhållningssätt och vårt 

val av metod för datainsamling, samt beskrivning av genomförandet. Vi redogör även vårt 

urval av försökspersoner. Begrepp som reliabilitet och validitet kommer att beskrivas. 

Bearbetningen och tolkningen av insamlad data redogörs också. Här beskriver vi även vår 

vetenskapliga ansats. 

 

 

4:1. Vetenskapligt förhållningssätt  

Det finns olika vetenskapliga förhållningssätt. Patel och Davidson (2003) tar bland annat 

upp hermeneutiken. Den egna forskningens rådande förhållningssätt, är forskare oftast 

medvetna om, men en överblick över olika förhållningssätt krävs för att kunna göra en 

framgångsrik forskning. För att kunna kritisera den kunskap som produceras mot 

bakgrund av valda förhållningssätt, krävs en överblick. 

 

Hermeneutiken strävar efter att förstå människans livsvärld, där vi studerar, tolkar och 

försöker förstå grunden för den mänskliga existensen. Hermeneutiker menar att på samma 

sätt som människan kan tolka språkliga utsagor och texter, kan även mänskliga handlingar 

och livsyttringar tolkas. Idag är human-, kultur-, och samhällsvetenskap de områden som 

hermeneutiken används inom. Det är svårt att förklara hermeneutikens ståndpunkt exakt, 

då den är en så mångfasetterad företeelse. Patel och Davidson säger: 

 
Helhet och del, subjekt och objekt, forskarens förståelse, perspektivförskjutningarna i 

pendlingen, allt detta utgör också en helhet som lever och utvecklas. Ofta kallas detta för den 

hermeneutiska spiralen . Text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och ny 

förståelse, allt detta är delar i en helhet som ständigt växer och utvecklas och är uttryck för det 

genuint mänskliga. (s.31) 

 

Kortfattat är hermeneutiken en strävan efter att förstå en människas livsvärld i avseende 

hur den människan uppfattar den. Det är ur detta förhållningssätt vår studie utgår från.  

 

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att kritisk teori kan framställas som 

trippelhermeneutik genom att den handlar om tolkningar i tredje led. Först kommer 

individens egen tolkning, sedan kommer forskarens tolkning av individens tolkning och 

till sist kommer den kritiska tolkningen. Denna sista tolkning innebär en kritisk tolkning 

av strukturer och processer som påverkat undersökningssubjektet samt forskarens fria 

tolkningsutrymme genom att koncentrera sig på ideologier, maktförhållanden, omedvetna 

processer samt andra uttryck för dominans. Alvesson (2000) menar att kritisk forskning 

har till uppgift att skapa möjligheter för en öppnare diskurs i det samhälle som sociala 

grupper är verksamma i, samt för dess medlemmar. Genom att erbjuda motbilder till 

dominerande ideal och förståelser, kan vi skapa denna öppnare diskurs. Intresset för hur 

mening eller innebörd skapas är ett stort intresse i kritisk forskning. Detta för att kunna 

synliggöra bakomliggande diskurser, menar Alvesson. 

 

 

4:1:1. Metodologisk referensram  

Vårt syfte är förenligt med denna metod. Den verklighet som en forskare avser att studera, 

ska skapa en så verklig kunskap som möjligt, vilket är vår avsikt. Teorier används för att 

skapa denna kunskap om verkligheter. Datainsamling och information utgör teoribyggets 

underlag, som kort och gott kallas för empiri. När forskare tar ställning till rådande 

förhållande mellan empiri och teori kallas det enligt Patel och Davidson (2003) abduktion, 
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induktion eller deduktion. De menar att en deduktiv ansats innebär att slutsatser dras om 

enskilda omständigheter, utifrån allmänna normer och befintliga teorier. Har forskaren en 

induktiv ansats menar Patel och Davidson att, teorier bildas utifrån empirin, efter det att 

forskningsobjektet har studerats. Slutligen kan en abduktiv ansats användas och det 

innebär en kombination av de två ovan nämnda ansatserna. Här får särskilda fall stå som 

exempel för utformning av hypotetiska strukturer som kan förklara det aktuella fallet. 

Efter detta testas denna hypotes/teori på nya fall vilket medför att grundläggande 

hypotes/teori, kan skapas för att bli mer allmängiltig. För att få svar på våra 

forskningsfrågor, kommer vår studie utgå från deduktion, där vi prövar våra teorier vi 

beskrivit i bakgrunden, i empirin. Vår studie utgår från en kvalitativ metod med insamlad 

mjukdata, i form av kvalitativa intervjuer, tolkande analyser och observationer.  

 

Vi har tagit intryck av Alvesson (2000) kritiska perspektiv genom att vi kan analysera oss 

själva och vår verksamhet. Detta är en förutsättning för att kunna förändra både teori och 

praktik, precis som Bauman (1995) säger om den moderna människan då vi kastar en lång, 

uppmärksam och eftertänksam blick på oss själva och inte riktigt gillar det vi ser och 

känner ett behov av att förändras. Alvesson (2000:7) menar att, “kritisk forskning syftar 

generellt till att rubba den rådande sociala verkligheten och ge impulser till frigörelse från 

eller motstånd mot det som dominerar och hindrar människor från att fritt fatta beslut.” De 

kritiska studierna sätts in i ett särskilt forskningsobjekt i ett vidare kulturellt, ekonomiskt 

och politiskt sammanhang och relaterar till omfattande asymmetriska sociala förhållanden 

som klass, senkapitalism och överflödssamhälle. Kritiska studier som på senare tid har 

utvecklats är särskilda verksamheter som skapar och återskapar asymmetri vid viljeyttring, 

beslutsfattande och konstruktion av den sociala verkligheten. Social dominans och 

irrationalitet kommer till uttryck som avgränsade fenomen, än som bredare 

undersökningar kring ekonomiska och ideologiska mönster. Det är de förstrukturerade 

begränsningarna hos etablerade värderingar, praktiker och institutioner som ska reduceras. 

Vidare menar Alvesson (2000) att kvalitativ forskning är inriktad på studier av en socialt 

konstruerad verklighet, med fokus liggandes på betydelser och med utgångspunkt i de 

undersöktas perspektiv, men utan något intresse på vilka processer som formar dessa 

perspektiv.  Alvesson anser att vi måste använda oss av ett livsvärldsfenomenologiskt 

perspektiv för att försöka se världen ur individens ögon. Bengtsson (1999) menar att detta 

möjliggör för en bredare inlärningsmiljö, då vi får del av människans livsvärld. Bengtsson 

förklarar livsvärldsfenomenologi genom dessa ord: 

 
Min egna levda kropp är alltid given i mina upplevelsehorisonter, aldrig som en annan 

människas kropp, inte ens i spegeln, eftersom spegelbilden följer mina avsikter och inte tillåter 

någon perspektivväxling [.] Den levda kroppen är däremot den faktiska förutsättningen för att 

tingen framträder i perspektiv. Utan den egna levda kroppen som utsiktspunkt skulle det inte 

finnas perspektiv. (1999:24)  

 

 

4:2. Kvalitativa forskningsintervjuer, observationer samt kritisk 

samhällsvetenskaplig metod 

Vi använde oss av kvalitativa forskningsintervjuer för att få svar på de tre första 

forskningsfrågorna, vilka behandlar pedagogernas definition och förståelse av 

koncentrationssvårigheter, vad de anser vara bakomliggande faktorer, samt hur de skapar 

en god lärandemiljö. Observationerna gav oss svar på den sista forskningsfrågan, 

pedagogernas tillvägagångssätt att hantera koncentrationsförmåga.  

 

Syftet med att använda en kvalitativ forskningsintervju är att få perspektivet från de 
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intervjuade pedagogernas livsvärld. Vi vill få ett fenomenologiskt perspektiv på våra 

frågeställningar i intervjun. Vi vill uppnå förståelse för hur de intervjuade upplever sin  

livsvärld. Kvale och Brinkmann (2009) menar att en kvalitativ fenomenologisk intervju är 

ett sätt att se världen ur den intervjuades livsvärld. Vidare menar Kvale och Brinkmann att 

en kvalitativ forskningsintervju ger forskaren tillgång till både det faktabaserade och, 

meningsbaserade planet. Däremot är det svårare att intervjua på det senar, då detta handlar 

om känslor och upplevelser. Patel och Davidson (2003) menar att det inte går att formulera 

färdiga svarsalternativ i en kvalitativ intervju och därför kommer vi att försöka ställa så 

öppna frågor som möjligt. En enkätundersökning är alltså inte att föredra, när syftet 

innebär att skaffa sig en insyn i pedagogers livsvärld. Trost (2005) menar rent allmänt att, 

en avgränsning bör  göras till ett fåtal väl utförda intervjuer. Detta är något vi kommer att 

använda oss av och intervjua sex pedagoger (se bilaga två), och i likhet med Trost anser vi 

att kvalité ska gå före kvantitet. 

 

Patel och Davidson (2003) menar vidare att kombinationen av olika 

datainsamlingsmetoder är vanligt inom den kvalitativa forskningen, vilket vi kommer att 

använda oss av. Vi kommer att kombinera våra intervjuundersökningar, med 

observationer. Dessa observationer kommer vi i likhet med författarna att genomföra för 

att erhålla så mycket kunskap som möjligt. Patel och Davidson skriver att strukturerade 

observationer används då vi vet exakt vilka beteenden och vilka specifika situationer som 

ska observeras. Ostrukturerade observationer används vid informationshämtning kring ett 

visst problemområde. Då vi har viss förkunskap både teoretiskt och empiriskt, kommer vi 

att välja en ostrukturerad observation.(se bilaga tre), där observationsschemat kan 

underlätta anteckningarna. Då vi observerar måste vi i förväg bestämma vad det är vi 

avser att studera, säger författarna, vilket vi gjort genom vårt observationsschema (bilaga 

3). Som observatör kommer vi att välja att vara känd/icke deltagande, för att fokus ska 

ligga på det som sker. Syftet med observationen innebär att vi vill se hur pedagogerna 

arbetar med barn i koncentrationssvårigheter i klassrummet vilket sker i ett naturligt 

sammanhang. Under observationerna kommer vi att skriva nyckelord som stöd för vidare 

analys. 

 

Patel och Davidson (2003) menar att kvalitativa intervjuer i enlighet med Alvesson (2000), 

syftar till att upptäcka den intervjuades livsvärld, i likhet med den fenomenologiska 

ansatsen. För att göra framgångsrik forskning krävs enligt författarna, att vi måste 

behärska tekniska detaljer, som att sköta bandspelaren, göra observationer, föra 

anteckningar och koda intervjuutskrifter. Men vi måste även enligt Alvesson tänka 

kreativt, reflekterande och kritiskt inom samhällsforskning. 

  

Kvalitativ forskning ger en mer realistisk bild av fenomenet vi avser att studera, genom att 

skapa en personlig kontakt med deltagarna. Vi kan inte inta en alltför neutral profil då 

detta kan leda till grunda och inte särskilt ärliga svar, menar Alvesson. En alltför personlig 

kontakt kan leda till att deltagarna försöker sympatisera med forskaren och detta begränsar 

också ärligheten i svaren. Deltagarna kan även försöka svara som de tror att de förväntas 

svara. Realiteten sjunker avsevärt om vi inte får ärliga svar vid en intervju. Detta 

instämmer även Patel och Davidson (2003) med. De menar även att kön, ålder, social 

bakgrund, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning kan färga en intervju.  

 

 

4:2:1. Etiska överväganden 

Något som är av stor vikt är att värna om undersökningspersonernas anonymitet och vår 
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tystnadsplikt. ”Ingen forskning i världen kan vara så väsentlig att den får tulla på de etiska 

kraven.” (Trost, 2005, s.103) 

Vid kvalitativa studier av undervisning, socialt arbete, idrott, psykiatrisk verksamhet eller 

arbetsförhållanden, bör vi ha ledningens godkännande och gärna deras stöd. Detta för att 

kunna observera och inte möta begränsningar inom vardagliga aktiviteter. Deltagarnas 

anonymitet ska självklart vara garanterad. Vi måste leva upp till vår självständighet som 

forskare, forskningsetiken och vårt egenintresse, för att ha en forskningskarriär. Vi måste 

naturligtvis bli ansedda som trovärdiga för att kunna bedriva forskningen vidare. För att 

skapa detta förtroende, så kan vi upprepade gånger påtala att deltagarnas anonymitet är 

garanterad. 

 

Det kan vara svårt att få en grupp att ha ett naturligt beteende om observatören är okänd. 

Är observatören känd, måste denne hålla sig opartisk från gruppen. En deltagande 

observatör, kan omöjligtvis se vad hela gruppen gör om denne är mitt i gruppen, medan en 

icke deltagande observatör går miste om värdefull information då denne håller sig i 

utkanten av gruppen. Det är således inte alldeles enkelt med observationer, utan detta 

kräver en hel del förberedelser. Syftet med observationen innebär att, vi vill se hur 

pedagogerna arbetar med koncentrationsförmågan i klassrummet vilket sker i ett naturligt 

sammanhang. Under observationerna kommer vi att skriva nyckelord som stöd för vidare 

analys. 

 

 

4:3. Urval och avgränsningar 
Vi har valt att rikta in vår undersökning till verksamma pedagoger i de tidigare åren i 

grundskolan, vilket även motsvarar vår inriktning i lärarutbildningen. Detta urval har vi 

gjort för att få, en så heterogen undersökningsgrupp inom homogeniteten som möjligt. Vi 

väljer därför pedagoger från olika skolor, för att sprida datainsamlingen så mycket som 

möjligt. I enlighet med Trost (2005), har vi valt att avgränsa undersökningspersonerna till 

sex pedagoger, då vi också ansåg att kvalité bör gå före kvantitet. Det blir oftast ett 

omfattande material vi får att bearbeta redan vid ett fåtal intervjuer. Kvale och Brinkmann 

(2009) säger att, intervjuer ska göras med så många personer som anses vara nödvändigt 

för studien, därför avgränsar vi antalet försökspersoner till sex pedagoger. Vi anser att 

detta ger tillräcklig relevans för vår studie. 

 

 

4:4. Genomförande  

 

Tidsplan 

 

September 2010:  

Vi påbörjar våra litteraturstudier för det redan utsedda ämnet, skriver och lämnar in ett 

PM. 

 

Oktober 2010:  

Vi fortsätter med våra litteraturstudier. 

 

November 2010:  

Första och andra mötet med vår handledare. Litteraturstudier fortsätter samt det praktiska 

arbetet med uppsatsen. Vi har vårt första gruppseminarie där vi behandlar innehållet av 

uppsatsen. Vi genomför intervjustudier och observationer samt analys och 
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sammanställning av det insamlade materialet. 

 

December 2010:  

Vi har andra gruppseminariet där vi opponerar på en gruppmedlems uppsats. Den tredje 

och sista gruppseminarieträffen äger rum, där slutlig feedback ges.  

 

Januari 2011:  

Opponering genomförs, samt slutställande av rapporten. 

 

 

4:4:1. Undersökningsupplägg  

Vi kontaktade pedagogerna i god tid innan intervjutillfället, via personligt besök, 

telefonsamtal, samt via mejl, beroende på vilken pedagog det gällde. Intervjuerna 

registrerades med hjälp av bandupptagning för att lättare kunna analysera materialet 

utifrån en exakt svarsregistrering. Vi kunde då lyssna på tonfall och ordval, upprepade 

gånger. Att anteckna gör det svårt att fokusera på kroppsspråk och tonfall, men vi 

antecknade i den mån vi hann, hur vi upplevde deras kroppsspråk och våra synintryck. Vi 

hade utformat intervjufrågor med utgång från syfte och forskningsfrågor. Vi besökte 

försökspersonerna på en uttalad tid på deras respektive arbetsplatser. Vi informerade om 

vår tystnadsplikt och att en ev. bandupptagning skulle raderas efter att vi analyserat 

materialet färdigt. Detta för att pedagogernas anonymitet skulle säkras. Vi analyserade 

informationen vi samlat in, sammanställde och jämförde med syfte och forskningsfrågor. 

 

 

4:5. Reliabilitet och validitet  

Patel och Davidson (2003). säger: ”Att veta vad vi undersöker handlar om 

överensstämmelsen mellan vad vi säger att vi ska undersöka och vad vi faktiskt 

undersöker” (2003, s.99). Vi anser att vi har uppnått reliabilitet och validitet i vår 

undersökning, då vi varit noggranna med vårt urval av undersökningspersoner och val av 

metod. Tillförlitligheten vid en undersökning innehåller både individens ”sanna värde” 

och ett ”felvärde”. ”Felvärdet kan bero på en mängd faktorer som vi inte har kontroll 

över”, säger Patel och Davidson (s.100). Då vi inte kan erhålla ett mått på reliabiliteten, 

får vi förlita oss på undersökningens andra tillförlitliga sätt. Vi har använt oss av 

kvalitativa intervjuer och ostrukturerade observationer och har förlitat oss på vår förmåga 

att kunna tolka och bearbeta det insamlade materialet, med avseende på tidigare 

erfarenheter. Patel och Davidson menar att bandupptagning ökar reliabiliteten, därför att vi 

då har möjlighet att studera undersökningen i repris flera gånger. Vi valde att använda oss 

av bandupptagning vid intervjuerna.  

 

Validiteten i en studie gäller hela forskningsprocessen och där vissa forskare använder ord 

som till exempel förståelse eller autenticitet, men vi väljer att använda begreppet validitet. 

Författarna menar vidare att validiteten kopplas till om forskaren lyckats skaffa tillräckliga 

underlag för att kunna göra en trovärdig tolkning av undersökningspersonens livsvärld, 

vilket vi anser att vi uppnått genom intervjuer och observationer. Forskningsprocessen 

omfattar flera steg. En kort beskrivning av processen: Identifiering av problemområdet 

och formulering av syfte och frågeställningar, litteraturgenomgång, eventuell precisering 

av problemet, val av undersökningsupplägg, val av undersökningsgrupp, val av teknik för 

informationsinsamling, genomförande, bearbetning och analys, samt rapportering. Dessa 

steg är något som vårt arbete utgår från. 
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4:6. Bearbetning och tolkning  

Enligt Patel och Davidson (2003, s.118) är syftet med kvalitativa undersökningar ”att 

skaffa en annan och djupare kunskap […].” Forskare utformar egna varianter och 

tolkningar av kvalitativ metod, säger författarna. Vidare säger de att enkla varianter finns 

sällan att finna och en god överblick över hela det kvalitativa forskningsområdet är ett 

måste för en bra kvalitativ forskare. Vid en kvalitativ undersökning är det oftast 

textmaterial som bearbetas. Då vi gör en bandupptagning under en kvalitativ intervju, är 

det vanligt att skriva ut det som sägs, för att vi ska få en text att arbeta med. Det blir oftast 

ett omfattande material vi får att bearbeta redan vid ett fåtal intervjuer, vilket ger tids- och 

arbetskrävande insatser. Vi började med att lyssna igenom våra bandupptagningar flera 

gånger och förde löpande anteckningar. Vi hade till slut ett ordagrant textmaterial som vi 

bearbetade och sammanställde. Under hela arbetets gång är det bra att föra anteckningar 

av de tankar som dyker upp hos forskaren, menar Patel och Davidson, detta för att kunna 

gå tillbaka och se hur kunskapen om det studerade utvecklats. Under arbetets gång kan vi 

med fördel göra fortlöpande analyser då detta kan ge idéer om kommande arbetsgång, 

vilket även Trost (2005) säger.  

 

Vi kanske har förbisett något och kan på så sätt berika kommande undersökningar. Patel 

och Davidson (2003) menar att det är lättare att ha ett ”levande” förhållande till sitt 

material ju tidigare efter undersökningen som vi analyserar och då vi har allt färskt i 

minnet. Trost (2005) menar däremot att det är bra att inte göra analysen i direkt anslutning 

efter intervjuerna, för att på så sätt få lite distans till arbetet och kunna analysera på ett 

rimligt sätt. När vi tolkar ett insamlat material är det viktigt att vi inte övertolkar och 

försöker läsa mellan raderna, menar Trost. Inför en slutbearbetning måste materialet läsas 

igenom flera gånger och gärna föra anteckningar under läsningen. I motsats till Trost valde 

vi att analysera våra intervjuer i direkt anslutning till de avslutade intervjuerna, enligt Patel 

och Davidsons (2009) rekommendationer. Detta berodde dels på att, vi tror på att få med 

mer rimlig data i form av kroppsspråk och synintryck, om vi hade det färskt i minnet och 

dels på den tidsram vi hade att förhålla oss inom. Observationerna genomfördes i de 

intervjuade pedagogernas klassrum. Vi fick här möjlighet att se om det som framkommit i 

intervjuerna, överensstämde med pedagogernas uppfattning.  
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5. Resultat 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för resultaten av våra kvalitativa intervjuer 

och våra observationer, med utgångspunkt från våra forskningsfrågor. De pedagoger vi har 

intervjuat benämner vi från A till F. Detta för att säkra deras anonymitet. Vi har utgått från 

våra fyra forskningsfrågor, där vi sammanställer resultaten av allt insamlat material. 

Intervjuerna har sin grund i de tre första forskningsfrågorna och observationerna i den 

sista forskningsfrågan. 

 

 

5:1. Pedagogernas definition och förståelse av koncentrationssvårigheter  

Pedagog A säger att: ”koncentrationssvårigheter är när eleverna har svårt att behålla fokus 

av någon anledning, de saknar någon färdighet som behövs för att göra det”. Vidare menar 

pedagogen att detta kan visa sig på olika sätt till exempel genom störande eller 

utåtagerande beteende, både fysiskt, verbalt samt genom passivitet.  

 

Pedagog B definierar koncentrationssvårigheter som en avsaknad hos elevens förmåga att 

ta till sig instruktioner för olika uppgifter. Denne säger att ”eleverna saknar förmågan att ta 

till sig instruktioner då denne har brist på just den förmågan exempelvis att lyssna eller se. 

Och när elever saknar den och har svårigheter med någonting då måste de kompensera 

detta med annat, hålla vakenhetsnivån uppe till exempel så då börjar de röra på sig.” 

 

Pedagog C menar att koncentrationssvårigheter innebär att elever har svårighet att behålla 

uppmärksamheten i olika lärandesituationer. Denne säger: ”det är nog svårigheten att 

behålla fokus på någonting en stund, det är det som är koncentrationssvårigheter.  

 

Pedagog D säger att: "koncentrationsförmåga är att ha fokus på det man gör." och vidare 

menar denne att koncentrationssvårigheter alltså är det motsatta, att individen inte kan 

fokusera på aktuell aktivitet som pedagogen har bestämt att de ska utföra 

 

Pedagog E definierar koncentrationssvårigheter som något som finns hos eleven, men är 

beroende av miljön runt omkring och andra personer. Denne säger att: 

"Koncentrationssvårigheter är att ha svårt att fokusera på det egna arbetet." Pedagogen 

beskriver följande symptom: kan inte sitta still, pillar med saker, surrar, skruvar på sig, gör 

ljud som stör de andra i klassrummet, tittar ut genom fönstren eller vandrar omkring. E 

menar att det är väldigt individuellt och att åldern och barnets skolvana har en viss 

påverkan på koncentrationsförmågan. 

 

Pedagog F säger att: "Koncentration, är en förmåga att kunna fokusera.". Vidare beskriver 

pedagogen koncentrationssvårigheter, att det är väldigt individuellt vad det är som 

framkallar det och att det skiftar från dag till dag beroende på dagsformen, både hos 

eleverna och hos F själv. Pedagogen säger: F menar att koncentrationssvårigheter kan leda 

till alltför mycket negativ uppmärksamhet från både pedagoger och från klasskamrater och 

skapar en känsla av att inte må bra.  

 

Sammanfattning 

Samtliga pedagoger anser att koncentrationssvårigheter är en oförmåga att kunna 

koncentrera sig på det som pedagogen vill att eleverna ska koncentrera sig på för tillfället. 

Symptomen skiftar från elev till elev och från dag till dag. 
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5:2. Bakomliggande faktorer som pedagoger tillskriver koncentrationssvårigheter? 

Pedagog A tillskriver oförberedda pedagoger, undervisning som inte varieras, ej uppfylld 

individanpassning vad gäller material och pedagogisk struktur som bidragande faktorer för 

att elever inte koncentrerar sig. Pedagogen säger: ”det är ju för de här barnen som mår bra 

av och kan fokusera bättre om de lyssnar på musik, då kan de ju få ha sin mobil eller 

Mp3” Vidare anser A att en klassrumsmiljö som ej är anpassad vad gäller exempelvis 

belysning och arbetsplatser vara viktiga faktorer som kan bidra. Pedagogen lyfter även en 

icke tillåtande atmosfär där elever hindras från att använda sig av koncentrationshöjande 

föremål som stänger ute yttre ljudstimuli samt dåligt socialt klimat mellan elev-elev/elev-

pedagog, som bakomliggande faktorer för att koncentrationssvårigheter uppstår. 

 

Pedagog B menar att orsak till koncentrationssvårigheter framförallt kan knytas till lärares 

brist att kunna tillgodose elevernas koncentrationsförmåga, då alla elever besitter en 

sådan. Vidare ser denne att brist på struktur i det pedagogiska upplägget, oförmåga att hitta 

elevernas motivation och intressen, lokalbrist för att kunna uppfylla olika elevers behov av 

gruppstorlek, svårighetsgrad i läromedel och material samt brist på individanpassning i 

detta som bidragande faktorer. Denne säger att: ”Det är viktigt att ha material som kan 

hålla kvar eleven trots yttre stimuli som stör koncentrationen.” 

 

Pedagog C ser ett samband mellan elevens ålder och intressen för hur 

koncentrationsförmågan upprätthålls. Denne lyfter även att otydlighet hos pedagogen, 

yttre ljudstimuli, klassrumsmiljöns utformning, valsituationer, friare aktiviteter vilket kan 

resultera i mindre trygghet är viktiga aspekter. Vidare menar pedagogen att för lite 

motorisk rörelse, ej uppfyllda fysiska och psykiska behov, få pauser och för lite 

utevistelse, klassrumsmiljöns utformning samt placering av elev i klassrummet påverkar. 

C säger att: ”för mycket stillasittande kan också bidra till att barn tappar koncentrationen, 

när de känner att deras vakenhetsgrad håller på att gå ner då måste de skapa vakenhet och 

då tappar de koncentrationen”. Pedagogen menar även att för höga krav och mycket stress 

i barns liv, samt dåliga relationer i det sociala klimatet, är viktiga faktorer som bidrar till 

att elevers koncentrationsförmåga ej kommer till sin rätt. 

 

Pedagog D menar att klassrumsklimatet kan påverka eleverna. Om de inte känner sig 

trygga, både med miljön och de elever och vuxna som vistas i klassrummet, kan det 

resultera i koncentrationssvårigheter. Det är viktigt att eleven känner sig välkommen till 

skolan. En avsaknad av struktur kan också vara en orsak. Eleven kan finna undervisningen 

ointressant och pedagogen säger: "Det kan bero på intresset, viljan och förmågan. Att det 

saknas." Vidare menar D att eleven kanske saknar en förmåga för att kunna fokusera. Till 

exempel om eleven har läs- och skrivsvårigheter. Pedagog D menar vidare att det är viktigt 

att eleven är utvilad och har ätit frukost. ”Det är svårt att koncentrera sig om magen 

skriker”, menar D.  

 

Pedagog E säger att: ”Att klassrummet inte är harmoniskt och inte signalerar lugn." kan 

orsaka koncentrationssvårigheter. Pedagogen menar att ett ostädat klassrum som är för 

”plottrigt” inrett, kan skapa stress. En annan faktor kan vara en avsaknad av struktur. 

Vidare menar E att pedagogen måste se över sitt undervisningsupplägg, för att ge alla 

chansen att lyckas. Undervisningen måste vara anpassad för de med sämre 

koncentrationsförmåga.  

 

Pedagog F menar att klassrumsmiljön kan påverka eleverna negativt och måste därför vara 

anpassad. Många färger, ”plotter” och möbleringen kan skapa koncentrationssvårigheter. 
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Fel sorts stol, kan vara avgörande för hur eleven klarar av att koncentrera sig. Denne säger 

att: ”Det är väldigt individuellt. Det kan vara en sådan sak att det beror på stolen de sitter 

på. Är den för hård eller för mjuk?” Pedagogen anser att det bör finnas material 

tillgängligt, så att det finns möjlighet till ”självhjälp”. Om en elev får vänta för länge på att 

få hjälp, kan det ge upphov till koncentrationssvårigheter. F menar att ett otryggt, ovänligt 

eller stressat bemötande påverkar hela skoldagen för en elev. Undervisningsupplägget 

måste ses över om det finns tecken på koncentrationssvårigheter, då detta problem aldrig 

är elevens fel, utan alltid pedagogiskt. Det kan även vara så att eleven har problem hemma 

som vi inte alltid känner till, vilket kan skapa koncentrationssvårigheter. 

 

Sammanfattning 

De flesta pedagogerna anser att klassrumsmiljön är något som påverkar elevernas 

koncentrationsförmåga. Klassrumsmiljön omfattar både den fysiska och den psykiska 

miljön.  Individanpassad undervisning är också något som flertalet av pedagogerna 

nämner, då de nämnde att detta var ett av de sätt koncentrationsförmåga gynnas. Ungefär 

hälften av pedagogerna tar upp meningsfullhet (intresse, motivation) som en faktor som 

bidrar till koncentration.    

 

 

5:3. Pedagogernas arbete för att skapa en god lärandemiljö  

Pedagog A anser att variation av undervisning och arbetsform är viktigt för att försöka nå 

alla olika inlärningsstilar. Denne säger: ”man försöker tänka på de olika inlärningsstilarna 

så att alla får sitt, någon gång i alla fall. De får lyssna, känna, se och röra sig lite grand.”. 

Vidare menar A att olika hjälpmedel som till exempel datorer, koncentrationshöjande 

medel som mobiltelefon eller Mp3 samt förmåga hos pedagog att se varje barns behov. 

Minskad gruppstorlek eller fler resurser i form av personal för att minimera väntetid för 

elever i klassrummet bidrar till en god lärandemiljö för eleverna. Vidare påpekar 

pedagogen att öppenhet kring elevens koncentrationssvårigheter med närmiljön kan hjälpa 

för att undvika att dessa får ta för stor uppmärksamhet i klassrummet samt att det ökar 

förståelsen hos alla parter. 

 

Pedagog B menar att god lärandemiljö i första hand har sin grund i mycket samråd med 

eleven, de har ofta mycket goda idéer kring vad de mår bra av. B säger att: ”Väldigt 

mycket sker i samråd med eleven, för jag som pedagog kan ju alltid gissa vad som är en 

god lärandemiljö för eleven men för att få veta detta måste jag skapa en dialog med 

eleven”. Vidare anser pedagogen att mer resurser i form av personal vilket ger möjlighet 

att möta olikheter bland eleverna. Arbetsmaterial och olika hjälpmedel som är 

lättillgängliga för eleverna kan tillgodose en god inlärningsmiljö. Inredningen i 

klassrummet anser pedagogen vara en viktig aspekt, all form av anpassningsbara och 

ljuddämpande produkter/ konstruktioner främjar koncentration hos många elever. 

Eliminering av ljud och synintryck är också av stor vik anser pedagogen. Att eleverna får 

tillgång till samma pedagoger omkring sig skapar struktur och trygghet för eleverna vilket 

starkt bidrar till en god och avslappnad lärandemiljö. Pedagogen menar också att 

individuella överenskommelser med eleverna för hur de ska kunna koncentrera sig är 

väldigt viktigt. Att ha en öppenhet kring koncentrationssvårigheterna med närmiljön samt 

medicinska insatser kan bidra till ett bättre klassrumsklimat. Det viktiga anser pedagogen 

är att bryta individuella nedåtgående spiraler för att uppmärksamheten kring individen 

istället ska resultera i positiv uppmärksamhet och feedback. 

 

Pedagog C trycker på att en ljus och ren klassrumsmiljö som inte så rörig i elevernas 
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blickfång är viktigt då det minimerar synintryck för eleverna. Återkommande struktur och 

rutin är viktigt då det skapar ramar och trygghet som gör att eleverna vet vad som 

förväntas av dem. Stor förmåga hos pedagogen att läsa av gruppen samt att sätta in 

åtgärder efter behov. Exempelvis pausgymnastik kan hjälpa elever att hitta 

koncentrationen igen om behov finns av detta. Pedagogen anser att massage och stort 

fokus på elevernas positiva handlingar skapar goda relationer mellan barnen och 

därigenom en god och avslappnad läromiljö. C menar att: ”att ha stort fokus på alla som 

gör rätt ger en god lärandemiljö, inte på dem som gör fel. Så att man ger feedback på dem 

som gör rätt och nästan ignorerar de som gör fel”. Pedagogen menar vidare att detta 

främjar även för mycket skratt och glädje i både klassrum och under raster vilket 

pedagogen menar är av mycket stor vikt, utveckling sker hos eleven om denne trivs i 

skolan. Olika hjälpmedel som till exempel audiophone, individualiseringar av olika slag 

vad gäller arbetsmaterial, arbetsplatser, motorisk aktivitet och pedagogisk struktur bidrar 

till skapandet av god arbetsmiljö. Vidare menar pedagogen att ett gott samarbete med 

vårdnadshavare bidrar till elevernas koncentrationsförmåga och god läromiljö genom att 

stöttar eleverna med läxläsning.  

 

Pedagog D menar att ett gott klassrumsklimat där eleverna känner trygghet och har goda 

relationer är viktigt. Utformningen av klassrummet har en viss inverkan, men i första hand 

är det den psykiska miljön som har den störst inverkan. Åter igen poängterar D vikten av 

bemötande och hur människor ska vara mot varandra, både vuxna och barn. En god 

struktur, där D går igenom dagsplaneringen och berättar om vad som ska hända eller hur 

de ska jobba under dagen, hör till dagliga rutiner. Pedagogen säger att alla lärostilar måste 

tas till vara och att vi måste hitta det som fångar elevernas intresse. ”Vi kanske måste 

dramatisera lite eller frisera berättelser för att göra det mer intressant”, säger pedagog D. 

För att det ska kännas meningsfullt är det också viktigt att vi talar om varför vi gör något 

och inte bara säger att det ska göras. Pedagog D säger att det är viktigt att vi bryter ev. 

koncentrationssvårigheter innan eleven får för mycket negativ uppmärksamhet av både 

pedagoger och av klasskamrater, där eleven kan skapa irritation och det blir en negativ 

spiral. Det finns alltid någon annan slags lärostil att prova för att se om det kan hjälpa 

eleven till koncentration. I måste hjälpa eleven på alla sätt vi kan och be om hjälp om vi 

inte riktigt mäktar med. 

 

Pedagog E säger att. ”klassrummet är A och O och det ska präglas av en trygg och 

harmonisk atmosfär”. Pedagogen menar att det kan skapas med hur inredningen ser ut, att  

det är ordning och reda i klassrummet. Ett stökigt klassrum, skapar ”stök” i tankarna, 

menar E. Pedagogen säger att undervisningsupplägget måste ses över, där det kanske inte 

alltid finns utrymme för spontanitet, beroende på hur elevgruppen ser ut. Någon elev 

kanske tappar fokus alldeles om vi hoppas från arbetsuppgift till arbetsuppgift. 

Undervisningen måste anpassas och även tidsplaneringen, så att de som behöver mer tid 

får möjligheten att lyckas. Att vara tydlig och ha fasta rutiner är bra för alla elever, men 

särskilt för dem som har koncentrationssvårigheter, säger E. Vidare menar E att istället för 

att, som en del pedagoger gör, sätta upp en skärmvägg för att förhindra synintryck, inte är 

något som hon använder sig av. E menar att det är bättre att se över möbleringen i 

klassrummet om någon elev kräver avskildhet för att kunna fokusera på sina uppgifter. Att 

stänga ute en elev med en skärmvägg skapar känslan av utanförskap, vilket E vill undvika.  

E menar att vi måste försöka ”fånga” de elever som har tendens att inte lyssna och för att 

lyckas med det, måste vi vara uppmärksamma och lära känna eleven. Vi får heller inte 

vara rädda för att be om hjälp, i likhet som pedagog D beskriver. 
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Pedagog F menar att det är individuellt hur läraren skapar en god lärandemiljö som passar 

alla elever. En del är taktila och behöver något att pilla med för att klara av att koncentrera 

sig, vilket F har löst med hjälp av så kallade stressbollar. Pedagogen har god självinsikt 

och ser till sitt agerade som bidrag till koncentrationssvårigheter genom att: ”Om jag hela 

tiden envisas med att be barnet lägga ner pennan som denne håller i för att kunna 

koncentrera sig, då är det ju jag som är dum i huvudet.”. F menar att vi måste läsa av 

barnen och försöka förstå vad det är det barnet behöver. Vi måste tillrättalägga miljön 

runtomkring eleven för att skapa en ultimat lärandemiljö. En god struktur är viktig. 

Pedagog F menar att enhetlig färgsättning skapar harmoni, vilket F har försökt att skapa i 

sitt klassrum. En återkommande färg finns i klassrummet på möbler, inredning och anslag. 

etc. Skåp med stängda, täckande dörrar för att ta bort ”plottret” av alla böcker med 

olikfärgade och storleksvarierade bokryggar. Det ska vara ombonat, men i sin tur inte 

”plottrigt”, vilket kan vara störande för många elever vare sig de har 

koncentrationssvårigheter eller inte. F menar att en mjuk ”tonmatta” av avslappnande 

musik kan hjälpa barnen att koncentrera sig. Det skapar lugn och harmoni. Det är aldrig 

eleven som måste ändra sig, utan vi som pedagoger måste anpassa vårt sätt för att skapa 

möjligheter för en tillfredsställande lärandemiljö. F säger att vi ska fråga barnet vad det 

behöver för att kunna koncentrera sig och fokusera på uppgifter. Ofta har barnet själv svar 

på den frågan och det blir lättare att hjälpa eleven. 

 

Sammanfattning 

Här tar flertalet pedagoger upp vikten av ett gott klassrumsklimat för att skapa en god 

lärandemiljö. En del lägger större fokus på hur en lärandemiljö påverkar elevernas 

koncentration. Ett par pedagoger efterfrågar mer resurser i form av fler vuxna i 

klassrummet. Några av pedagogerna anser att ett öppet förhållningssätt kring 

koncentrationssvårigheter, underlättar för hela gruppen, då en förståelse för olika 

beteenden, bidrar till ett lugnare klimat. En pedagog anser att medicinska insatser kan 

bidra till koncentrationsförmågan. Samtliga pedagoger säger att det är viktigt att ha en god 

struktur. Nästan alla pedagoger anser att olika hjälpmedel, till exempel ”stressbollar”, 

datorer, arbetsmaterial, kan hjälpa eleverna att koncentrera sig. En av pedagogerna anser 

att musik kan vara till en viss hjälp. En av pedagogerna tar upp ett gott samarbete med 

vårdnadshavarna.   

 

 

5:4. Pedagogens tillvägagångssätt för att hantera koncentrationsförmågan inom 

ramen för klassrumsundervisningen 

Pedagog A bemöter eleverna lugnt och eftertänksamt. Dagen får en lugn start genom 

litteraturläsning. Hela dagen är uppskriven på tavlan med klockslag, denna dagordning 

följs för det mesta men ändringar kan förekomma. När arbetspassen sätter igång låter 

pedagogen eleverna komma i arbetsfas genom att vänta in och när alla har fått ordning på 

sina saker ”hyschar” pedagogen eleverna och uppmanar till koncentration. Vid genomgång 

för arbetspasset uppmärksammar pedagogen både positivt och negativt beteende genom att 

berömma exempelvis de elever som räcker upp handen innan de pratar samt ”hyschar” de 

som pratar rakt ut. I takt med tappad koncentration i gruppen bemöter pedagogen detta 

med enskilda, lite skarpare tillsägelser, ber elever som fokuserar på annat att svara på 

frågor samt att denne vid några tillfällen binder oförståelse hos elever för uppgifter och 

vad de ska göra till eleverna själva och uppmärksammar dem på att det är en konsekvens 

för att de inte lyssnar. Även pedagogen tappar koncentrationen när en ovanlig händelse 

sker. Någon kommer in i klassrummet och ställer en fråga, pedagogen vidarebefordrar 

denna till eleverna vilket medför att lektionen bryts och det blir svårt för hela gruppen att 
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ta upp koncentrationen igen. Pedagogen använder sig av många muntliga genomgångar 

och instruktioner och få visuella samt kombination av dessa, inga bilder förekommer. 

Pedagogen uppmanar elever att vänta. När individuell hjälp sedan ges blir det ofta mer av 

samma sak. Pedagogen strukturerar ibland upp arbetspass med både visuella och muntliga 

instruktioner där elever även får veta vad de kan göra när uppgiften är klar. När pedagogen 

ser att koncentrationen inte infinner sig hos gruppen, får eleverna en extra rast mellan 

lektionerna. Pedagogen spelar musik som många elever reagerar positivt på och i gruppen 

uppstår ett lugn och större fokus. Pedagogen har placerat eleverna i rader om en och en 

och de elever som visar oro sitter längst fram vid pedagogen. 

 

Pedagog B finns redan i klassrummet när eleverna kommer på morgonen för att ta emot 

eleverna vilket markerar att skoldagen har startat. Pedagogen bemöter eleverna på ett 

bestämt och tydligt sätt och respektfullt. Kommunikationen är rak och positiv. Både 

negativt och positivt beteende uppmärksammas snabbt av pedagogen. Skarpare tillsägelser 

förekommer i helgrupp tillsammans med elevernas namn samt tillsägelser med fokus på 

individen, ”du förstör för dina klasskamrater, du stör alla” Pedagogen använder sig av 

påminnelser om tystnad, koncentration, att lyssna samt att räcka upp handen innan 

eleverna vill ha ordet. B ”hyschar” både långt och lågt samt kort och högt vilket ger olika 

effekt. Pedagogen väntar även ut eleverna med tystnad. I helgrupp använder sig 

pedagogen av ett högt och varierat tonläge för att förstärka vad som sägs samt att 

pedagogen dominerar talutrymmet. I en lärare/elev situation med eleverna använder sig 

pedagogen sig av dialog. Pedagogen har ett förtydligande kroppsspråk som framförallt 

markerar tystnad, vänta, gillande och ogillande samt vad pedagogen vill uppmärksamma 

eleverna på, genom olika gester, miner och fysisk beröring. B har en tydlig konsekvens i 

sitt bemötande och kring de regler som ska följas samt att genomgångar och instruktioner 

har ett relativt högt tempo. Pedagogen ger individuella instruktioner och stöd, erbjuder 

eleverna olika miljöer för olika aktiviteter och frågar elever i vilken miljö de kan 

koncentrera sig bäst. Pedagogen använder sig av både auditiva och visuella instruktioner 

samt individuella hjälpmedel som till exempel egna dataprogram, utestängning av yttre 

ljudstimuli, egen arbetsplats när alla elever ska göra samma uppgifter samtidigt och på 

samma sätt. Pedagogen använder sig av belöningssystem för gott uppförande och god 

arbetsro. Pedagogen har en struktur och förberedelse vilket medför att B kan ligga steget 

före eleverna. Pedagogen jobbar med veckoplanering i alla ämnen samt veckans mål både 

socialt och ämnesmässigt. Hela dagen inklusive klockslag är uppskrivet på whiteboarden 

vilket möjliggör strukturell, visuell och auditiv genomgång. Allteftersom aktiviteterna 

genomförs suddas de ut på tavlan så aktuell aktivitet blir tydlig. Varje lektion inleds med 

auditiv och visuell instruktion där passet delas upp i nummerordning där uppgiften anges 

samt vad som ska göras när den är klar. B delar in eleverna i grupper utifrån behov. Under 

dagen förekommer olika arbetsformer, grupp, par och individuellt arbete och pedagogen 

går runt hos eleverna. Eleverna är placerade utifrån behov vilket innebär två och två samt 

en och en. De elever som visar motorisk oro sitter längst fram vid katedern och längst bak 

i klassrummet. Pedagogen har placerat material/hjälpmedel lättillgängligt för eleverna i 

klassrummet. Till gruppen finns även knutet en resurs i form av en klassassistent och 

ibland finns tillgång till tre och fyra pedagoger. 

 

Pedagog C har hela dagen är uppstrukturerad på whiteboarden med en liten klocka bredvid 

som visar hur den ser ut när det är dags för varje aktivitet under dagen. Dagordning och 

struktur visas genom text, bild och symbol tillsammans med den muntliga genomgången. 

Samma rutin dagligen där dag, datum, namnsdag, dagens lunch och dagens schema gås 

igenom. Eleverna har en veckoarbetsplan i sin bänk där de själva kan styra över i vilken 
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ordning de arbetar med de olika ämnena. Vid koncentrationskrävande uppgifter som 

läsning och matematik delar pedagogen på gruppen. Vidare arbetar pedagogen med 

massage. Pedagogens bemötande respektfullt, lågmält och lugnt. C både uppmärksammar 

inte och uppmärksammar negativt beteende. När positivt beteende uppmärksammas är det 

positiv feedback. Pedagogen påminner eleverna om arbetsro och om att ”skruva ner 

volymen” på sig själv samt att räcka upp handen innan de pratar. Vidare ”hyschar” C till 

eleverna lågt och långt och uppmanar till tystnad samt att de ska sitta ordentligt och 

koncentrera sig. Vid några tillfällen förekommer skarpa tillsägelser i helgrupp till enskilda 

elever samt att pedagogen tar ut elever i korridoren för individuella samtal. Pedagogen 

pratar även lågmält med enskilda elever i klassrummet om deras beteende. Vidare 

använder pedagogen sig av belöningssystem för hela gruppen kring deras arbetsro. 

Negativt beteende uppmärksammas även genom strykningar på rygg/arm. Vid några 

tillfällen väntar pedagogen ut eleverna med egen tystnad. I sitt bemötande av eleverna har 

även pedagogen ett tydligt kroppsspråk som förmedlar lugn, irritation, neutralitet samt 

positivet vilket ofta kommer före verbal utsago. Exempelvis skriver pedagogen upp ordet 

arbetsro och pekar på detta när gruppen blir okoncentrerad. C använder sig av olika 

svårighetsgrad på gemensamma arbetsmaterial utifrån elevernas förmåga samt datorer och 

teamboard. Vid gemensamma övningar förekommer det att endast en 

koncentrationsförmåga får utrymme till exempel att lyssna/auditiv förmåga. Ingen av 

eleverna fick till exempel rita under högläsning. Klassrummet är avdelat i praktiskt och 

teoretiskt område. Det teoretiska finns längst fram och det praktiska längst bak vilket 

medför en ren miljö inom elevernas synfält. En särskild vägg används för elevers 

teckningar vilka är väldigt prydligt och strukturerat uppsatta. Helhetsintrycket är att 

klassrummet har en relativt ren och lite avskalad miljö. Eleverna är placerade tre och tre, 

två och två samt en och en närmast väggen med vy över hela teoridelen. De elever som 

ofta uppmärksammas av pedagogen angående koncentrationsförmåga är placerade runt 

hela klassrummet. 

  

Pedagog D är lugn och metodisk och har ett öppet sätt. Dagen startar med en 

morgonsamling där de går igenom dagordningen. Pedagogen väntar in eleverna och frågar 

om de ”är med”. D hyschar lite då det blir för högljutt och tilltalar elever vid namn då de 

stör för mycket. I klassrummet finns några av barnens alster exponerade. Fönsterbrädorna 

används som boklister och läsglädje genomsyrar klassrummet. Pedagog D har satt upp 

bilder som representerar olika inlärningsstilar, både för sin egen skull och för elevernas. 

Pedagogen låter eleverna pilla med saker de håller i, men tillåter inte onödiga ljud som 

stör. Det är ett harmoniskt klimat som genomsyrar klassrummet och pedagogen bemöter 

eleverna med respekt. I detta klassrum finns det inga synliga hjälpmedel i form av 

hörselkåpor eller stressbollar för de taktila eleverna. 

 

Pedagog E är tydlig och bestämd mot eleverna, utan att för den skull vara sträng. Det är ett 

varmt och välkomnande bemötande som sänds ut. Dagen startar med avslappnande musik 

och levande ljus och inga lysrör är tända, vilket ger en lugn och harmonisk start på dagen 

för alla som befinner sig i klassrummet. E påminner barnen om tystnad och hyschar då det 

blir för surrigt. Klassrummet de arbetar i är förhållandevis ganska kalt förutom barnens 

senaste alster som är exponerat på väggarna. Rullgardinerna i fönstren är neddragna för att 

minimera störande intryck utifrån. En skärmvägg i klassrummet står uppställd för att 

skärma av en legohörna. Legohörnan används när verksamheten övergår till 

fritidshemsaktiviteter. Pedagogen sätter gränser för den ljudnivå som denne uppfattar som 

acceptabelt. Eleverna ombeds att stoppa undan saker de sitter och pillar med. I detta 

klassrum finns det inte synliga hjälpmedel, till exempel hörselkåpor, stressbollar för de 
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taktila eleverna. 

 

Pedagog F är lugn, tydlig och respektfull mot eleverna. F har ett varmt och tryggt 

bemötande och visar respekt mot de som talar, i utbyte ställer hon samma krav tillbaka. 

Klassrummet har en återkommande färg som skapar harmoni i klassrummet. Hyllor, 

vattenkosor, dukar, vägganslag och soffan har en och samma färg. Klassrummet är inrett 

med en taklampa över borden, där eleverna sitter i grupper om 4-5 elever. Lysrören i taket 

används bara ibland, men inte vid första lektionen, för att få en lugn och harmonisk start 

på dagen. Avslappnande musik används som en mjuk ”tonmatta” vid en del arbetspass. F 

hyschar åt vissa elever för att framkalla lägre ljudvolym i klassrummet. F påminner om: 

”Kom ihåg att ge varandra arbetsro”, vilket innebär att småprat är accepterat, men inte en 

för hög ljudvolym. F påminner om hur ett bra uppförande ska vara och hur människor ska 

uppträda mot varandra. Det finns några stressbollar som de taktila eleverna kan pilla med 

under genomgångar för att kunna koncentrera sig. I övrigt finns det inga övriga hjälpmedel 

som kan hjälpa eleverna till koncentration, synligt.  

  

  

Sammanfattning 

De flesta pedagoger hade någon form av morgonsamling med barnen, där en genomgång 

av dagens aktiviteter genomfördes. Morgonsamlingarna såg dock olika ut från pedagog till 

pedagog. En hade levande ljus och avslappnande musik, en hade högläsning, en hade en 

visuell och auditiv genomgång av dagordningen, en pratade bara om vad som skulle ske i 

dagordningen och en pedagog hade en tydlig och välstrukturerad visuell och auditiv 

genomgång. Samtliga pedagoger hyschar åt eleverna då ljudvolymen blir för hög för deras 

toleransnivå. Denna nivå skiftade dock mellan pedagogerna. Samtliga pedagoger 

påminner eleverna på ett eller annat sätt om att komma ihåg arbetsron.      
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6. Diskussion 

Under denna rubrik kommer vi att redogöra för tillförlitlighet och giltighet av vår 

undersökning. Vidare belyser vi huruvida resultatet svarar mot vårt syfte, samt en slutlig 

sammanfattning av vår studie. 

 

 

6:1. Metoddiskussion  

Kvale och Brinkmann (2009) säger: ”Metod betydde ursprungligen vägen till målet.” Vi 

anser att de metoder vi valde har varit relevanta och svarat mot vårt syfte, vilket har lett till 

att vi nått vårt mål. Vi valde att berätta om syftet med undersökningen, för att de 

intervjuade skulle få möjlighet att välja huruvida de fortfarande ville ställa upp i 

undersökningen eller inte. Trovärdighet är något vi håller starkt fast vid och ville inte på 

något sätt förringa möjligheten till egna val utifrån syftet med undersökningen. 

 

Genomförandet av intervjuerna försökte vi genomföra på ett i förväg bestämt arbetssätt 

och i en bestämd ordning, för att skapa en så homogen undersökning som möjligt.  Vi 

försökte även styra platsen för undersökningen, för att miljön skulle vara förhållandevis 

likvärdig för de intervjuade. En av de intervjuade ville inte att bandupptagning skulle 

användas, vilket kan ha påverkat insamlingen av data något, då det är svårt att hinna 

anteckna allt som sägs. Det som tydligt påverkade en av respondenterna, var ordet 

”kritiskt granska”. Respondenten kan eventuellt uppfattat detta som personlig kritik och 

att vi skulle granska pedagogen och dennes verksamhet. Detta medförde att denne intog en 

något avvaktande profil. Vår undersökning hade möjligen kunnat erhålla fler nyanserade 

svar, om vi hade förklarat vad ett kritiskt perspektiv innebär, på ett tydligare sätt, redan 

från början. Övriga pedagoger var mer öppna och ansåg att kritisk granskning behövs i 

större utsträckning i den dagliga verksamheten. 

 

Vi var noga med att påtala att de undersökandes anonymitet var säkrad, vilket vi även 

skrivit i det brev vi överlämnat och det tror vi kan ha genererat i trygga, avslappnade och 

ärliga svar på våra intervjufrågor som inverkat på tillförlitligheten på ett positivt sätt. 

”Ingen forskning i världen kan vara så väsentlig att den får tulla på de etiska kraven.” 

(Trost, 2005, s.103) 

 

Observationerna genomfördes i de intervjuade pedagogernas klasser. Dessa avlöpte som 

planerat, där vi som icke deltagande observatörer deltog i undervisningen mellan en halv 

till en hel dag. Nackdelen i denna studie var den snäva tidsram som vi hade att förhålla oss 

inom. Hade vi haft en längre tidsram är det troligt att vi hade fått ett mer nyanserad bild av 

pedagogernas tillvägagångssätt. 

 

  

6:2. Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie har varit att belysa hur pedagoger förstår och beskriver 

koncentrationssvårigheter och vilken orsak de tillskriver detta. Vi har även velat belysa en 

lärandemiljö som gynnar koncentrationsförmågan, samt hur pedagoger hanterar denna 

förmåga i klassrumsundervisningen. Det som kommit fram i vår studie kommer vi att 

belysa utifrån syfte, frågeställningar och våra teoretiska utgångspunkter.  

 

Det vi har sett och det vi har upplevt är att samtliga pedagoger har en stor medvetenhet 

kring elevers koncentrationsförmåga och avsaknaden av densamma, men vi tror att 

pedagogerna reagerar instinktivt på beteenden som anses avvika från den etablerade 
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normen i klassrummet. Vi väljer att citera Almog (2007) som säger: 

 
The gap between teachers´ knowledge and actually behavior raises the question of why teachers 

do not apply their knowledge in real classroom situations. One explanation for this may be that 

teacher respond spontaneously to behavioral problems, without relating to different theories or 

previously acquired knowledge. Teachers seem to experience difficulties in bridging the gap 

between theory and practice. (s.126) 

 

Vi har sett i vår undersökning att pedagogernas vilja att praktisera sina teoretiska 

kunskaper finns, men att skolans pedagogiska organisation och ekonomiska resurser inte 

alltid gör det möjligt för dem att leva upp till denna vision. Organisationen gör att det inte 

finns tillräckligt med tid för en djupare planering av individuella arbetsuppgifter, i och 

med de stora gruppkonstellationerna, vilket medför att instinktiv reaktion uppstår. Vi 

uppfattade att pedagogerna gjorde sitt bästa efter sina förutsättningar. Vi anser att skolans 

organisation skulle behöva ta till sig Baumans (1995) tankar: 

 
Postmodernity is no more (but no less either) than the modern mind taking a long, attentive and 

sober look at itself, at its condition and its past work, not fully liking what it sees and sensing 

the urge to change.(Bauman 1995, s. 272) 

 

Skolans pedagogiska organisation är en fallgrop för de flesta verksamma pedagoger. Vi 

har upplevt att rektorer gärna vill att personalen ska vara välutbildade och uppdaterade vad 

gäller forskning och pedagogiska insatser, men de ger sällan tillfällen för personal att 

vidareutbilda sig samt tillämpa och utvärdera nyfunna kunskaper. 

 

 

6:2:1. Pedagogerna definition av koncentrationssvårigheter  

Det har visat sig att de flesta pedagoger menar att koncentrationssvårigheter anses vara en 

oförmåga att koncentrera sig på en uppgift och istället fokusera på annat. Koncentrationen 

är enligt pedagogerna riktad åt annat håll. De pekar på att elever saknar färdigheter för att 

kunna koncentrera sig och är beroende av miljön runt omkring sig. Green (2008) tittar 

även på detta. Han menar att outvecklade färdigheter hos barn, är varför i ett störande 

beteende och de olösta problemen står för vem, vad, var och när. Att miljön har betydelse 

är något som Nordahl et al. (2007) skriver om. Han menar att om fokus ligger på 

individens beteende så tillskrivs denne negativa egenskaper och brister, istället bör vi 

fokusera på miljön och aktuella situationer. Ett beteendeproblem står inte enbart att finna 

hos individen, utan det krävs att vi ser sambanden mellan miljö och individens beteende. 

Kadesjö (2001) menar att koncentrationssvårigheter är ett vardagligt uttryck för 

benämning av olika beteenden. 

 

Pedagogerna är alla överens om att denna bristande förmåga kan yttra sig genom olika 

orosmoment som prat, vandra omkring, inte kunna sitta still, skruva sig, göra onödiga ljud 

som knacka, vissla, sparka på stolsben, störande och utåtagerande beteende, både fysiskt, 

verbalt samt genom passivitet. Detta är något som även Ogden (2003) har sett i sin 

forskning. Han lyfter liknande uttryck för koncentrationssvårigheter, som hög ljudnivå, 

bråk och oro i klassen. Vissa har svårt att sitta still och kan vandra planlöst omkring i 

klassrummet. Andra drömmer sig bort och förblir passiva. Det vi upplever som 

koncentrationssvårigheter, behöver nödvändigtvis inte uppfattas som detsamma av en 

annan pedagog.  

 

Vi har uppfattningen att barn måste få röra sig och småprata lite, precis som vi vuxna gör 

på möten till exempel. Vi sitter inte blixtstilla eller är knäpptysta under ett helt möte, utan 
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utbyter tankar och åsikter med de som sitter närmast. Detta anses som fullt naturligt och 

ingen kommenterar detta beteende. Hur ska vi då kunna kräva av barnen i skolan att de 

ska leva upp till dessa orealistiska mål av fullständig tystnad och stillhet då pedagogen har 

talutrymmet? Med tanke på, att skolan också ska kunna erbjuda elever olika forum, för att 

kunna tillgodose varierade typer av inlärningsmöjligheter, kan inte normen i klassrummet 

vara för snäv. 

 

 

6:2:2. Bakomliggande faktorer som pedagoger tillskriver koncentrationssvårigheter 

Enligt vår undersökning finns det pedagoger som tillskriver koncentrationssvårigheter som 

något som barnet bär på, i enlighet med Kadesjö (2001) och Gillberg (2005). Sedan finns 

det pedagoger som i likhet med Hundeide (2006) och Nordin-Hultman (2004) menar att 

utveckling sker olika och att det kan bero på uppväxtmiljö och personerna som ingår i den 

samt att de tillskriver miljön kring eleven, som bidragande orsak till svårigheter. De menar 

att förmåga till koncentration beror på individens biologiska och psykologiska mognad 

samt individens omkringliggande miljö. Persson (2008) menar att eleven befinner sig i 

svårigheter och inte som bärare av dessa samt att det är situationsbundet.  Samtliga 

pedagoger menar dock att det är väldigt individuellt vad koncentrationssvårigheter är samt 

vad de bakomliggande faktorerna beror på och vilka de är. En av pedagogerna menade på: 

”att barn har svårigheter att koncentrera sig är ju för att vi inte har hittat det som de är 

duktiga på”. 

 

Pedagogerna säger att vi måste lära oss att läsa av situationer och förstå vad det är elever 

behöver, för att kunna tillrättalägga undervisningen så att vi ger alla en chans att lyckas. 

Kadesjö (2001) menar att förståelse och kunskap om biologiska och psykologiska faktorer 

är en förutsättning för att förstå vad individen behöver. Han menar vidare att 

koncentrationssvårigheter är biologiskt betingat, men uppväxtvillkor och miljö har viss 

betydelse. Vi anser dock att, uppväxtvillkor och miljö är den främsta orsaken till 

koncentrationssvårigheter och att den biologiska faktorn inte är lika betydelsefull i den 

pedagogiska verksamheten. Eftersom undervisningen ska utgå från eleverna och deras 

behov anser vi att det är den omkringliggande miljön som ska tillrättaläggas och anpassas.  

 

Pedagogerna visar en stor medvetenhet kring att det pedagogiska upplägget och dess 

struktur, har betydelse för elevernas koncentrationsförmåga. De lyfter bland annat det 

faktum att, den bör ha tydlighet och utrymme för individualiseringar, då ett bredare 

upplägg av pedagogiken, möjliggör för alla elever att lyckas i klassrummet. Finns inte 

detta kommer det att bidra till koncentrationssvårigheter hos eleverna. Olsson (2007) 

menar att metodiken och kommunikationsproblem måste ses över i gruppen för att kunna 

skapa en stödjande miljö för eleven.  

 

Samtliga pedagoger tar upp klassrumsmiljöns interiör och dess utformning. Många av 

pedagogerna menar att en enhetlig och ren miljö med anpassad belysning, är att föredra, 

då brist på ordning och översiktlighet kan bidra till oro och koncentrationssvårigheter. 

Några av pedagogerna ser också att brist på egna arbetsplatser, fel placering av elever kan 

bidra till stress och oro. Detta är någonting som även Nordin-Hultman (2004) pekar på 

genom att kritisera de svenska abstrakta klassrummen. Hon menar att för att ta vara på 

variationsrikedom måste de pedagogiska rummen erbjuda variation och olikhet. Hjörne 

(2004) pekar på att individuella utredningar av elever, sällan berör miljö, pedagoger eller 

individens habitus. Detta är något som vi känner stämmer mycket väl, då vi många gånger 

har mött elever som tillskrivs aktuell problematik som individuella egenskaper. 
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Pedagogerna lyfter även psykosociala orsaker som betydelse för 

koncentrationssvårigheternas uppkomst. Många menar att det rådande sociala klimat som 

förekommer i gruppen har relativt stor betydelse. Negativt klimat kan råda både mellan 

elever, mellan pedagog och elev samt i elevens hemförhållanden, där både stress och 

föräldrarnas höga krav kan förekomma, vilket ofta resulterar i otrygghet och påverkan 

under hela skoldagen för eleverna. En av pedagogerna uttryckte sig som så att: ”man 

måste ha ganska mycket skratt och glädje i en klass. Trivs en elev i skolan, då utvecklas 

den. Det är när det stör i skolan eller hemma som virret i huvudet uppstår och barnet kan 

inte fokusera sig.” Att ett gott socialt klimat i klassen gynnar elevers 

koncentrationsförmåga är något vi båda har erfarenhet av. Som exempel kan nämnas 

växling mellan lektionstid och raster. Finns det ett gott klimat i gruppen, klarar eleverna 

den här växlingen på ett mycket bättre sätt i jämförelse med om det ofta förekommer 

konflikter. 

 

Öquist (2003) menar att systemteori handlar om att förstå världen i termer av funktioner, 

relationer, helhet, mönster och sammanhang. Det innebär istället för ett linjärt-, ett 

cirkulärt tänkande där språket visar på hur allt hänger ihop och rör sig tillsammans i ett 

kretslopp. Vidare menar pedagogerna att bakomliggande faktorer till 

koncentrationssvårigheter, kan ha sitt ursprung i deras förmåga att kunna tillgodose 

elevernas förutsättningar till fokus, då alla elever besitter en sådan. Wester (2008) menar 

att elever påverkas av pedagogernas bemötande och deras handlingar. Genom att inte 

använda sig av elevernas livsvärld och intressen, möjliggörs inte engagemang och 

motivation hos eleverna. Nordin-Hultman (2004) menar att elevernas beteenden är en 

produkt av den pedagogik de möter i skolorna. Blir eleverna engagerade och intresserade, 

finns det lust till att lära. Wester (2008) samt Frykman och Löfgren (1979) lyfter hur 

kulturen i skolan påverkar och förändrar eleverna utifrån den miljö de vistas i. Frykman 

och Löfgren menar vidare att kultur är något som grupper och individer använder för att 

förstå sin tillvaro. Många av pedagogerna lyfter även yttre ljudstimuli och fysiska behov 

som törst, hunger, motorisk rörelse, vila samt situationer av väntan som orsak till 

elevernas tappade fokus. Detta är något som vi uppmärksammat både under Vfu samt vår 

personliga erfarenhet som föräldrar. Ett lågt blodsocker och en dålig nattsömn, kan 

förstöra en hel dag. Ericsson (2003) säger att förmåga till koncentration beror på en helhet 

av både miljö, individ samt fysiska faktorer. I sin avhandling tar forskaren upp att ökad 

motorikträning resulterar i bättre koncentrationsförmåga samt bättre skolprestationer. I 

enlighet med detta säger även Kadesjö (2001) att elever i koncentrationssvårigheter ofta 

har problem med motorik och perception. 

 

Vi håller med pedagogerna i deras tankar kring de bakomliggande faktorerna. Det finns 

barn som har olika form av hjärnskador, men dessa elever utgör en väldigt låg procent, 

enligt vår erfarenhet. Att elever sedan behöver lära med hela kroppen, är ett faktum som vi 

anser får alldeles för lite utrymme inom skolan idag. Vad är det som säger att den 

pedagogiska verksamhet som pågår inomhus har större värde än den som pågår utomhus? 

Vi har bägge erfarenhet av Äventyrspedagogik som har fokus på ett lustfyllt lärande, att ge 

eleverna möjlighet att använda alla sina sinnen, samt att använda sig av de olika 

inlärningsstilarna. Denna pedagogik och dess möjligheter för elever att använda sig av hela 

sin kropp och motorik, är inte något som frekvent förekommer i dagens skolor. Detta leder 

enligt vår erfarenhet till att, vissa elever marginaliseras och ”faller mellan stolarna” och 

bidrar till ett misslyckande för skolan i deras målsättning att, kunna erbjuda elever en skola 

för alla. 



38 

 

 

Vi ställer oss bakom Persson (2008) som säger att eleverna befinner sig i svårigheter och 

inte att de är bärare av dessa. Det relationella perspektivet är förenligt med vår läroplan 

dock har de flesta pedagogiska strukturer inte tillräckligt stort utrymme för 

individualisering. Detta kan vi även se i bedömning och betygssättning av elever, där mål 

att uppnå inte bygger på individualisering. 

 

 

6:2:3. Pedagogernas arbete för en god lärandemiljö 

Pedagogerna trycker på att en god läromiljö är individuell, vad som passar den ene eleven 

passar inte alltid den andre. Därför bör undervisningen varieras för att kunna nå olika 

inlärningsstilar.  Dewey (2004) menar på att det krävs stor kunskap hos pedagogerna av 

relationen mellan omvärld och individ. Han menar att teori och praktik inte är motsatser 

utan varandras förutsättningar. Vi anser att individualisering kan innebära en viss fara, 

vilket även Skolverket (2009) bekräftar, vilket vi nämnde i inledningen. Som det ser ut i 

många skolor idag, lämnas elever för mycket på egen hand med mindre lärarledd 

undervisning i helklass, som en konsekvens av syftet att individualisera. Vi ställer oss 

frågan hur det skulle se ut om vi tillsammans försökte skapa en mening med att alla 

olikheter berikar? Vilket pedagogiskt upplägg skulle då krävas? 

 

De intervjuade pedagogerna menar att, mycket sker i samråd, där pedagogerna anser att 

eleverna själva känner och vet, var och hur de kan koncentrera sig. Att ha en kontinuerlig 

dialog med eleven om detta samt stor förmåga att kunna läsa av varje elevs behov, bidrar 

starkt till en god inlärningsmiljö. Hundeide (2006) anser att det är viktigt att lära känna 

individens tolkningsbakgrund för att förstå dess handlingar, reaktioner och färdigheter. 

Även Dysthe (2003) menar att kommunikation och språk är viktigt.  

 

Vidare lyfter pedagogerna den pedagogiska strukturen och menar på att denna bör 

anpassas både tids och innehållsmässigt för att fånga elevernas intressen. För att kunna 

göra det krävs att pedagogen har skapat en god relation med eleverna. Anpassning av den 

pedagogiska strukturen menar pedagogerna kan innebära olika arbetsmaterial, interiör 

samt lättillgängliga hjälpmedel.  Men även god struktur och dagliga rutiner vilket skapar 

trygghet genom att eleverna vet vad som förväntas av dem. Nordahl et al. (2007) säger att 

tydliga och väldefinierade förväntningar och regler samt uppmuntran ökar barnets chanser 

till ett socialt ansvar. Egelund et al. (2006) menar att skolundervisning, relationer och 

arbetssätt bör granskas då en god lärandemiljö ska skapas. Detta är något pedagogerna har 

medvetenhet om. 

 

Pedagogerna menar att den psykosociala miljön är den viktigaste aspekten, barn som mår 

bra och trivs i skolan utvecklas. Det är viktigt för pedagoger att ha självinsikt och att våga 

titta på den egna pedagogiska insatsen samt fundera över om det finns något i den som kan 

bidra till koncentrationssvårigheter. Nordahl et al. (2007) anser att det sociala systemet 

påverkas av vilken lärare som håller i undervisningen. Genom att ha stort fokus på 

elevernas positiva insatser är en viktig aspekt som flertalet pedagoger lyfter. Detta för att 

bryta individuella nedåtgående spiraler, vilka kan uppstå av alltför stort fokus på negativa 

beteenden. Webster-Stratton (1999) lyfter även detta och menar på att negativa beteenden 

ska ignoreras och de positiva uppmärksammas. Att sträva efter skratt och glädje samt 

trygghet och goda relationer i klassrummet bidrar till en avslappnad och god 

inlärningsmiljö. En pedagog tar upp vikten av att göra lektioner meningsfulla för eleverna, 

genom att redogöra för syftet med den aktuella lektionen. Dysthe (2003) menar att 
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formuleringen av instruktioner kan påverka graden av förståelse och insikt. Hon lyfter 

även vikten av meningsfullhet, samarbete och deltagande. 

 

Vidare menar pedagogerna att det är viktigt att vara prestigelös och våga be om extern 

hjälp hos annan expertis. En av pedagogerna sa att: ”det är jätteviktigt att man som 

pedagog förstår att man aldrig blir fullärd, man kan inte allting, man möter hela tiden nya 

barn och får nya erfarenheter hela tiden. Man ska alltid ta hjälp utifrån, föräldrar, 

specialpedagoger, läromedel. Man måste våga pröva och misslyckas” 

Hallerstedt (2006) anser att en diagnostisering kan både gynna och försvåra för eleven. 

Fördelar kan vara att det ger en avlastning från oro, ångest och ansvar. Nackdelarna kan 

vara att det stigmatiseras och kan skapa utanförskap. Den talar även om hur samhället ska 

uppfatta individen, samt hur denne ska uppfatta sig själv Ett gott samarbete med 

vårdnadshavare är viktigt samt att det finns en öppenhet kring koncentrationssvårigheterna 

i närmiljön. Haug (1998) talar om diagnosen som en förutsättning för extra resurser till 

skolan. 

 

Vi har en vision om hur ett pedagogiskt rum ska se ut, men är tveksamma till att detta går 

att påverka på grund av skolans organisation och ekonomiska resurser. Till detta skulle det 

krävas ett politiskt beslut. Det vi får göra är att, försöka göra det så bra som möjligt med 

de förutsättningar vi blir tilldelade. Många av förändringarna är fullt genomförbara då det 

ansvaret ligger hos mig som pedagog. Vi anser att vi måste lägga fokus på det sociala 

klimatet i klassen och medvetenhet hos barnen om deras egen koncentrationsförmåga. Vi 

anser att arbetssätt och pedagogiskt upplägg, ska ske i samråd med barnen själva, för att 

generera en god inlärningsmiljö, där barnen känner sig delaktiga. 

 

 

6:2:4. Pedagogens tillvägagångssätt för att hantera koncentrationsförmågan 

Berglund (2000) menar att koncentrationssvårigheter är det dominerande problemet i 

skolan och förorsakar svårigheter och psykisk ohälsa. Vi har funderingar om det istället 

inte är skolan som bidrar till psykisk ohälsa och svårigheter, därav gynnas inte elevernas 

koncentrationsförmåga.  

 

Pedagogernas bemötande av eleverna genomsyras för det mesta av respekt, tydlighet, 

lugn, eftertänksamhet, bestämdhet, positivitet, lågmäldhet, metodiskt, varmt, öppet, tryggt 

och lyssnande. Det som påverkar är både situationsbundet och individrelaterat. Som vi 

tidigare nämnt säger Wester (2008) att elever påverkas av bemötandet de får av 

pedagogerna. Enligt förespråkarna av den sociokulturella teorin, påverkas våra handlingar 

och val av de komplexa förhållandena som tas i utgångspunkt i barnets upplevelser av 

situationer och av egna handlingsalternativ.  

 

Pedagogens tillvägagångssätt för att hantera koncentrationsförmågan hade olika karaktär. 

De uppmärksammade negativt beteende genom att ”hyscha” eleverna, både långt och lågt 

samt kort och lite högre, vilket gav olika innebörd. Det första alternativet gav en positiv 

effekt medan det andra gav negativ effekt. Pedagogerna gav elever tillsägelser med olika 

intensitet beroende på händelse, situation och person. Detta bemötande är något som 

Hjörne och Säljö (2008) anser vara formande för elevens identitetsuppfattning om sig 

själv. Detta anser vi handlar om vilken norm som är gällande i klassrummet. Normer kan 

beskrivas som oskrivna regler på vad som är acceptabelt eller inte menar Wester (2008). 

Alla har olika normer som ger olika spektra för vad som gäller i ett visst läge. Inom 

skolans värld ska pedagogerna fostra ansvarstagande individer som inte avviker från 
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normen. Läroplanen är tolkningsbar men det råder inget tvivel om det ovan nämnda. Du 

ska vara unik, samtidigt som du ska vara som alla andra, säger Wester. Vidare menar 

forskaren att koncentrationssvårigheter således inte är accepterat. Det unika i detta fall ses 

som något negativt.  

 

Alvesson och Sköldberg (2008) anser att kunskap är makt därför att den anger normalitet 

och avvikelse och disciplinerar därför människan. Fastställda föreställningar inom 

vetenskap och samhällsinstitutioner kring vad som anses vara normalt och förnuftigt är 

bidragande för individens reglerade självuppfattning och handlande.  

 

Hur använder pedagogerna sin makt? Vi ser makt som något som verkställer egna beslut, 

tagna efter egen vilja. Det krävs minst två personer för att kunna utöva makt och den 

“andre” måste vara i beroendeställning till den som besitter makten. Detta kan jämföras 

med en skolklass, där den är i beroendeställning till sin lärare. Läraren har här makten att 

efter egen vilja, styra klassen mot ett önskat mål. En god pedagog överlåter dock mycket 

av makten, det vill säga, ser till den egna viljan hos eleven och låter denne styra över 

vägen mot målet. Något som görs frivilligt, går så mycket lättare än om det görs 

motvilligt. Som vi tidigare nämnt anser Foucault att makt är något som utövas. Ska lärare 

betrakta makten som något negativt eller ska de se det som ett instrument för att lättare 

kunna guida sina elever rätt? Vi anser att om de använder den makt de har på ett ödmjukt 

och respektfullt sätt, så är den något positivt. 

   

Enligt Gillberg (2005) är koncentrationssvårigheter vanligare bland pojkar på grund av 

biologiska och neurologiska orsaker. Något vi uppmärksammade under våra observationer 

var att pedagogerna fokuserade mer på pojkarnas utåtagerande beteenden och förbisåg 

flickor med samma uppförande. I Lpo94 kan vi läsa: ”Skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster.” (s.4) Som pedagog måste vi bemöta alla elever lika, 

oavsett kön. Vi utgår från att det är miljön som behöver tillrättaläggas och att 

koncentrationssvårigheterna inte berodde på biologiska och neurologiska faktorer. 

 

Tillfällen i klassrummet då koncentrationssvårigheter skapades, var tillfällen då eleverna 

befann sig i situationer som sysslolöshet då de inte kunde gå vidare med sitt arbete. De 

fick vänta på hjälp av pedagogen, vilket medförde oro i form av otålighet. Pedagogerna 

hann inte hjälpa i samma utsträckning som krävdes för att alla elever skulle ha något 

meningsfullt arbete. Några av pedagogerna gav inte heller information till eleverna om 

annat fortsatt arbete eller aktivitet, utan upplägget verkade vara att alla skulle befinna sig 

på likvärdig nivå. Pedagogerna brister i Jakobssons (2002) syn på skolans dagliga arbete, 

där han tar upp tre betydelsefulla aspekter; elevens förutsättningar, arbets- och 

förhållningssätt, samt aktiviteter och sammanhang. Pedagogernas arbetssätt i detta fall 

stämmer inte överens med Lpo94 där det står:  
 

Läraren skall 

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,  

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, […] 

• organisera och genomföra arbetet så att eleven 

– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 

förmåga, (s.12) 

 

Dock har vi sett att de flesta pedagoger hade en tydlig introduktion av dagordningen, i 

form av en morgonsamling, innehållande musik, litteraturläsning och en relativt dämpad 

belysning. Flertalet pedagoger hade både auditiv samt visuell genomgång av 

dagordningen. Vi anser att en kombinerad genomgång av dagordningen, stödjer fler 
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inlärningsstilar, vilket ger större förutsättning till koncentrationsförmåga. En god struktur 

resulterar i de flesta fall i trygghet för barnen, då de har en tydlig bild av vad som 

förväntas av dem. Finns det visuella bilder, kan de elever som bäst uppfattar arbetsgången 

på detta sätt tillgodogöra sig denna. 

 

Samtliga pedagoger hade någon form av individualiserade arbetsmaterial för eleverna i 

klassrummet, beroende på elevernas förutsättningar vilket vi finner stöd för i läroplanen. 

Till exempel vid läsövningar och boksamtal hade eleverna samma material men med olika 

svårighetsnivåer.   

 

Kadesjö (2001) skriver att pedagoger måste se över möbleringen och placeringen av 

eleverna och tillrättalägga den fysiska miljön, för att ha möjlighet att öka förmågan till 

koncentration hos eleverna. Detta kan vi hålla med om, samtidigt som det visar på ett 

kategoriskt perspektiv, där problemet läggs hos individen, antingen medfött (biologiskt) 

eller neurologiskt. Nilholm (2003) menar att inom det kategoriska perspektivet ringar man 

in förmågor eller egenskaper som är problematiska för barnet. Vi kan ställa oss bakom 

Kadesjös teori om möblering och placering till viss del, då vi har sett att en ommöblering i 

klassrummet kan skapa bättre förutsättningar för en del elever att koncentrera sig bättre.  

 

I observationerna framgick även att fyra av pedagogerna använde sig av olika hjälpmedel 

för att främja koncentration hos eleverna. Det rörde sig om olika arbetsmaterial efter 

förmåga, datorer, hörlurar, olika dataprogram och teamboard. Dysthe (2003) menar att 

olika redskap och verktyg används för att nå lärande, i ett sociokulturellt lärperspektiv 

innebär dessa de praktiska och intellektuella resurser människan har tillgång till och 

använder för sin förståelse av omvärlden och för sitt handlande i olika situationer. Som 

exempel på redskap och verktyg tar Dysthe upp film, böcker och datorer, men trycker på 

att det viktigaste redskapet för människan är språk och kommunikation.  

 

Då vi hanterar koncentrationsförmågan, har alla pedagoger sin tanke bakom upplägget. Vi 

anser att vi måste anpassa oss till barnens sätt, vilket även pedagogerna säger. Det är inte 

barnen som ska behöva anpassa sig till oss pedagoger, då detta i så fall skulle strida mot 

vårt uppdrag. Lpo94 säger att det är pedagogerna som skall individualisera efter barnens 

förutsättningar. Det vi saknade i många klassrum var olika hjälpmedel, till exempel 

stressbollar för de taktila eleverna. Vi tycker också att ljuddämpande material borde vara 

mer en regel än ett undantag. Detta är åter igen en organisatorisk fråga, då de ekonomiska 

resurserna inte räcker till i den utsträckning vi som pedagoger kan önska.  

 

 

6:3. Slutdiskussion 

Vi anser att vi har uppfyllt vårt syfte med studien och den har bekräftat våra erfarenheter 

och tankar. Dock påverkade tidsaspekten de olika perspektivens belysning av resultatet. 

De pedagoger vi intervjuat har en stor medvetenhet, kunskap och en god vilja att hjälpa 

alla elever till en god koncentration. Det finns alltid faktorer som vi pedagoger inte rår på 

när det gäller arbetet med koncentrationsförmågan, nämligen oförutsedda händelser som 

till exempel, hur en tappad pennburk kan skapa mindre kaos i ett klassrum.  

 

Lärare och elev har en ständigt pågående process och det är viktigt hur vi som lärare 

uppträder och bemöter elever. Pedagoger måste ideligen tänka på sitt språkbruk, 

bemötande, hur de använder sig av tillsägelser och vad de vill lägga fokus på. Vi har sett 

att, som pedagog kan vi inte fokusera på de obetydliga konflikterna utan lägga kraft och 
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energi på de större. Vi bör därför välja våra konflikter med omsorg. Ska lärare sätta sina 

egna normer eller ska de “foga sig” till de normer som skolan har? Alla pedagoger har 

någon form av normvärde och är således inte normlösa, men det kan skilja sig avsevärt på 

“dina” och “mina” normer. Tilläggas kan att toleransnivån för vad en del pedagoger 

uppfattar som störande, kan uppfattas som delaktighet och kreativitet av någon annan. Det 

enda som är absolut konstant i detta fall, är att alla är pedagoger. Vi ställer oss frågan, är 

elever i koncentrationssvårigheter oansvariga? Koncentrationssvårigheter är således inte 

accepterat, utan eleven ska “foga sig” till den övriga gruppen. Det unika i detta fall ses 

som något negativt. 

 

I vår kommande profession kommer vi att ha stor nytta av den litteratur vi har läst och det 

resultat vi fick fram via observationer och intervjuer. Vi har fått en fördjupad förståelse för 

vikten av sammanhang och meningsfullhet i lärandeprocessen. Vi ställer oss bakom 

Dysthe (2003) som menar att lärdom aldrig är isolerad från sin kontext. Vidare kan vi se 

att när fokus hos pedagogen ligger på det positiva hos eleverna, främjas många gånger per 

automatik, en god inlärningsmiljö. Det är denna miljö som vi vill ska dominera våra 

klassrum, för att på bästa sätt kunna främja elevernas förmåga till koncentration. Vår 

studie har förstärkt vår förkunskap om att, det är i den omkringliggande miljön för 

eleverna som de största insatserna bör ligga för att, kunna hjälpa elever att hitta sin 

förmåga till koncentration, som vi vet att alla elever har. 

  

 

6:4. Fortsatt forskning 

Under arbetets gång har funderingar kring resurser återkommit vid ett flertal tillfällen. Är 

det svaret på hur pedagoger ska kunna utforma en skola för alla? Det skulle vara intressant 

att veta, om elevernas förmåga till koncentration skulle kunna komma till sin rätt, om 

skolan i större utsträckning tillhandahöll vidareutbildning för pedagoger, mindre 

elevgrupper och tekniska hjälpmedel som till exempel activ/teamboard i alla klassrum. 

Detta är något som flertalet pedagoger vi har mött har efterfrågat. Många pedagoger anser 

också att drömscenariot skulle vara om de fick färgsätta samt inreda klassrummen efter 

eget önskemål vilket, även det är en kostnadsfråga. 

 

Eftersom vi har tankar kring, om det är skolan som skapar elever i 

koncentrationssvårigheter undrar vi hur elevernas koncentrationsförmåga skulle te sig om 

pedagogerna själva fick bestämma, vad gäller dessa frågor? Skulle elever i 

koncentrationssvårigheter försvinna från klassrummen då? 
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Bilaga 1. 

 

 

Hej. 

 

Vi heter Kristina Andersson & Ingela Engman och är studenter vid Luleå Tekniska 

Universitet, där vi läser sista terminen på lärarutbildningen. I dagarna skriver vi vår C-

uppsats som fokuserar på att ur ett kritiskt perspektiv, beskriva och problematisera kring 

de faktorer som gynnar respektive försvårar elevernas koncentrationsförmåga i 

klassrummet. 

 

Under vår utbildning har vi vid VFU-perioderna upplevt att många barn hindras av 

koncentrationssvårigheter för att på ett tillfredsställande sätt tillgodogöra sig olika 

lektionstillfällen. Vi anser att det i vår blivande profession, är av största vikt att få en större 

förståelse, för hur vi ska kunna arbeta för att skapa en god lärandemiljö för alla elever i 

klassrummet. 

 

Vi kontaktar Dig för att vi undrar om Du kan ställa dig och din klass till förfogande, för en 

intervju och för en klassrumsobservation.  

 

Intervjun kommer att ta ca.20-40 min. 

Observationen kommer att ta några lektioner, ev. en hel dag i klassen. 

 

Vi skulle vara ytterst tacksamma om Du skulle kunna bidra med Din erfarenhet och 

kunskap kring detta. 

 

Allt material som samlas in kommer att användas på ett sådant sätt så att, ingen av 

respondenternas identiteter kommer att avslöjas. Materialet kommer bara att granskas av 

oss och endast våra tolkningar kommer att redovisas i arbetet. Din anonymitet är 

garanterad genom att förekommande namn och skolor kommer att vara påhittade i 

uppsatsen. 

 

Har du frågor så hör gärna av dig. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Kristina Andersson                                Ingela Engman 

xxxxxx-x@student.ltu.se                       xxxxxx-x@student.ltu.se 

070-xxx xx xx                                       073-xxx xx xx 
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Bilaga 2. 

 

 

Intervjufrågor: 

 

 

1. Hur skulle du beskriva koncentrationsförmåga/ koncentrationssvårigheter? 

 

2. Vilka faktorer är avgörande för att elever skall upprätthålla koncentrationen?  

 

3. Vilka faktorer är avgörande för att elever skall "tappa" koncentrationen?  

 

4. Hur beskriver du som pedagog ditt arbete för att skapa en god lärandemiljö för alla 

elever? 

 

5. Vad tror du att en elev i koncentrationssvårigheter kan behöva för att klara av att 

koncentrera sig i klassrummet? 

 

(Ev. följdfråga: Använder du dig av detta?) 

 

6. Vilken inverkan har tappad koncentrationsförmåga för elever i klassrummet? 

 

 

7. Har du något råd att ge mig vad jag som blivande pedagog bör tänka på? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3. 

 

Observationsmall 

 

 

Elever 

 

Hur uttrycks oförmåga till koncentration i klassrummet? 

 

 

 

Pedagog 

 

Hur bemöter pedagogerna eleverna? 

 

 

Hur uppmärksammas/skapas koncentrationssvårigheter? 

 

 

Hur tar pedagogen till vara/inte till vara på olikheter? 

 

 

 

Klassrumsmiljö 

 

Inredning 

 

 

Upplägg – pedagogisk struktur-dagordning 

 

 

Placering 

 

 

Hjälpmedel/Material 

 

 

 

 


