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Abstract 
The purpose of this work was to study from a couple of teachers perspective how 

concentrations difficulties is being described and also how pupil�s concentration difficulties 

influence other pupils/the class. I chose to do an interviewstudy, where I interviewed four 

teachers from out of their experiences. I asked questions which touched diffuculties and how 

it manifests, the other pupils reactions and the influence on the class. 

 

The result of the study showed that the teachers experience that pupils can feel that it is hard 

and can get disturbed by the child with concentration difficulties. It also came to light that the 

children around is making up strategies to handle the situation, for an example by ignoring. 

The teachers pushed for an open and straight communication and valued discussions with the 

class highly, all to build understanding between the children. 

 

There is a lot of research about concentration difficulties. The medical, social and pedagogic 

pieces are there, but there is less about how the environment is effected. Therefore I chose to 

also shed a light on the pupils around the pupils with concentration difficulties from teachers� 

perspectives. 
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Sammanfattning 
Syftet med det här arbetet var att undersöka utifrån några pedagogers perspektiv hur 

koncentrationssvårigheter beskrivs samt hur elevers koncentrationssvårigheter påverkar andra 

elever/klassen. Jag valde att göra en intervjustudie, där jag intervjuade fyra pedagoger utifrån 

deras erfarenheter och upplevelser. Jag ställde frågor som berörde svårigheter och yttrande av 

koncentrationssvårigheter, de andra elevernas reaktioner samt påverkan på klassen. 

 

Resultatet av undersökningen visade att pedagogerna upplever att elever kan tycka att det är 

jobbigt och kan själva bli störda av barnet med koncentrationssvårigheter. Det framkom också 

att barnen runtomkring lär sig att hantera situationen genom att t.ex. ignorera. Pedagogerna 

tryckte på en öppen och rak kommunikation och värderade diskussioner med klassen högt, allt 

detta för att skapa en förståelse barnen emellan.  

 

Forskning kring koncentrationssvårigheter finns det en uppsjö av. Den medicinska, sociala 

och den pedagogiska delen finns oftast med, men hur koncentrationssvårigheterna påverkar 

omgivningen finns det sämre av. Därför valde jag att också belysa eleverna runtomkring 

elever med koncentrationssvårigheter utifrån pedagogers perspektiv. 

 

Nyckelord 

Koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetsstörningar, påverkan på klassen. 
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1. Inledning 
När jag läste min inriktning, Hinder och möjligheter i lärandet, i lärarutbildningen gick vi 

igenom en del om barn med diagnoser som man kunde möta i vår kommande yrkesroll. Det 

var då jag fick upp ögonen för de elever som inte nödvändigtvis har diagnos, men som ändå 

har koncentrationssvårigheter. I regel finns de här eleverna i varje klass och därför är det 

aktuellt att studera dessa barn. Det finns mycket texter om koncentrationssvårigheter, 

exempelvis den medicinska eller den pedagogiska delen, och ofta handlar texterna om själva 

barnet som drabbats eller hur man som lärare ska hantera barnet. Som pedagog kan man inte 

bara utgå ifrån en elev, utan ifrån alla elever i klassen. Jag tycker att det skulle vara intressant 

att studera fenomenet koncentrationssvårigheter också utifrån hur omgivningen påverkas av 

det, i detta fall klassen. 

 

Idag är det tänkt att vi ska ha en integrerad skola och i Salamancadeklarationen står det att 

�det effektivaste sättet att bygga upp en solidaritet mellan barn med behov av särskilt stöd och 

deras kamrater är just en integrerad skolgång� (Unesco 1/2001, s 25). Att bygga upp 

solidaritet, men också elevernas känsla för samhörighet tas också upp i vår läroplan. 

Läroplanen har också som strävan att vara en levande social gemenskap som då ger trygghet, 

vilja och lust att lära (Lpo-94). Styrplanerna trycker på att det ska finnas solidaritet, 

samhörighet och en levande social gemenskap i skolorna. På skolnivå kan det kanske vara så 

att skolan faktiskt uppnår detta, men jag är mer intresserad av om pedagogerna upplever att 

det är så i klasser med elever med koncentrationssvårigheter.  

1.1 Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att utifrån några pedagogers perspektiv i grundskolans 

tidigare år undersöka hur koncentrationssvårigheter beskrivs samt hur elevers koncentrations-

svårigheter påverkar andra elever/klassen. 

1.2 Definition 

Med koncentrationssvårigheter menar jag i den här undersökningen elever som av sina lärare 

anses vara elever med koncentrationssvårigheter, med eller utan diagnos. 
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2. Litteraturgenomgång 
Jag kommer här att utifrån mitt syfte undersöka vad som skrivs om koncentrationssvårigheter 

och hur svårigheterna yttrar sig. Jag kommer också att undersöka hur konsekvenserna för 

koncentrationssvårigheter kan se ut i skolans värld samt vilka konsekvenser svårigheterna bär 

med sig på det sociala planet. 

2.1 Koncentrationsförmåga 

2.1.1 Vad innebär koncentrationsförmåga? 

Duvner (1994) skriver att koncentrationsförmåga består av tre faktorer. Detta behövs för att 

man medvetet ska kunna styra sina tankar och handlingar. Faktorerna han skriver om är 

fokusering, uthållighet och delad uppmärksamhet. Fokusering innebär en begränsning av 

mängden sinnesintryck och tankeprocesser, uthållighet innebär förmåga att hålla kvar 

uppmärksamheten på en företeelse tillräckligt länge och med delad uppmärksamhet menas att 

veta om flera företeelser samtidigt utan att dessa stör uppmärksamheten på det man valt eller 

det som är det mest väsentliga. 

 

Koncentration behövs både i vardagslivet samt i inlärningssituationer. Man behöver kunna 

påbörja en aktivitet och ha uthållighet att avsluta den. Man kan också tillfälligt behöva växla 

uppmärksamheten till något annat, för att sedan rikta tillbaka den till den ursprungliga 

uppgiften. Samtidigt behöver man kunna ha flexibilitet när det gäller att skynda på ett 

avslutande om krävs. Koncentration betyder att rikta uppmärksamhet mot en företeelse i ett 

visst sammanhang och i en viss omgivning. För detta skriver Duvner (1994) att tre 

huvudfaktorer spelar in. Faktorerna är individens förmågor, hur de överensstämmer med 

uppgiftens svårighetsgrad samt omgivningens påverkan, vare sig de är stödjande eller 

störande. 

2.1.2 Hjärnans funktioner 

Rent medicinskt skriver Duvner (1994) att koncentrationsförmågan är beroende av en mängd 

processer som sker i hjärnan. Det är hjärnstamsfunktioner som vakengrad och förmåga att 

sovra och moderera sinnesimpulser, perceptuella och kognitiva funktioner i stora hjärnan för 

att bearbeta information och förstå uppgiften. I detta ligger också minnesfunktioner; korttids- 

och långtidsminne som grund för kategorisering, generalisering och symbolbildning. 
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Mellanhjärnan och hippocampus deltar i lagringen av information i långtidsminnet och även i 

automatiseringen av olika mentala processer. Högerhjärnans kapacitet att bearbeta en stor 

mängd samtidig information är väsentlig för den generella uppmärksamheten. Pannloberna 

står för tidsupplevelse och intention, nyfikenhet samt förmåga att styra tankar och handlingar, 

planera aktiviteter och ha strategier för lösandet av uppgifter. Motivationen påverkas av lusten 

i sysselsättningen, känslor av lust eller olust kommer från det limbiska systemet i de inre 

delarna av tinningloberna. Motivationen styrs även av tidigare erfarenheter, tilltron till den 

egna förmågan att lösa uppgiften samt självförtroendet. 

2.1.3 Mätning av uppmärksamhet 

Klingberg (2007) skriver om psykologen Michael Posners tester som går ut på mätning av 

uppmärksamhet och som kan utföras på en dator. Mätningarna skiljer sig åt genom att det 

krävs olika sorters koncentrationsförmåga. En variant prövar den stimulisdrivna 

uppmärksamheten, där man automatiska drar till något nytt i omgivningen. En annan variant 

prövar den vakenhetsgrad man har och en tredje prövar kontrollerad uppmärksamhet, då man 

viljemässigt tvingar sig till att fokusera på en uppgift. Det Klingberg (2007) tycker är 

intressant, är att testerna är oberoende av varandra. Det betyder att man kan ha svårigheter 

med en uppmärksamhet utan att behöva ha det med en annan. Han skriver också att 

koncentrationssvårigheter också kan bero på tiden på dygnet, sömnbrist, stress, sjukdomar och 

åldrande, men också att koncentrationssvårigheter ligger i diagnosen ADHD (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder, uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet). 

2.1.4 Vilka begrepp används? 

Gillberg (2005) menar att det egentligen inte finns någon art- eller gradskillnad mellan 

uppmärksamhetsstörning och koncentrationssvårigheter. Det är i allmänhet vanligast att man 

använder ordet koncentrationssvårigheter och det är sällsynt att lekmän karakteriserar sådana 

svårigheter som �uppmärksamhetsstörning�. Ericsson (2006) menar att man också i 

forskningsrapporter och annan litteratur använder begreppen koncentrationssvårigheter och 

uppmärksamhet omväxlande. 
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2.2 Koncentrationssvårigheters yttrande 

2.2.1 Olika yttringar 

Juul (2005) beskriver att det finns många sätt uppmärksamhetsstörningar kan yttra sig. Hon 

skriver att en stor grupp barn har svårigheter som bottnar sig i att de inte kan hålla tillbaka 

impulser. De här barnen är ofta hyperaktiva och därmed också ouppmärksamma. Det finns 

också barn utan egentlig uppmärksamhetsstörning, som inte någon längre tid kan hålla kvar 

uppmärksamheten. De har bland annat svårigheter med att styra eller skifta 

uppmärksamheten. Hon skriver också att en del barn kan ha en lång �startsträcka� vilket yttrar 

sig i att de inte hinner anpassa sitt beteende effektivt till en given situation och det spelar 

ingen roll om det gäller inlärning eller ett socialt samspel. 

 

Det finns barn som har svårigheter att uppfatta nya saker och därför behöver ta mer tid på sig 

för att automatisera nya färdigheter. När detta händer tas all uppmärksamhet i anspråk och är 

därmed inte tillgänglig för annat. Juul (2005) skriver också att en del barn kan ha svårigheter 

med att reglera och anpassa sin aktivitetsnivå. Detta yttrar sig i att barnen i ena stunden kan 

vara slöa och trötta, för att i nästa vara överaktiva och upphetsade. De här barnen förhindras 

på så sätt att vara så närvarande som det krävs vid en given situation. 

 

Juul (2005) menar också att dåligt självförtroende är en av barnen med 

uppmärksamhetsstörningars första gemensamma punkt. De får dåligt självförtroende för att de 

lider av deras oförmåga att bemästra sina liv. Den andra gemensamma punkten är att de här 

barnen är i behov av att vuxna har samma förståelseram samt de anlägger samma pedagogiska 

synvinkel (Juul 2005). 

2.2.2 Perception 

Det finns även barn som har svårigheter med perception, vilket innebär en störd förmåga att 

uppfatta omvärlden runt omkring dem samt sig själva i den. Det är barnens uppfattning av en 

situation som avgör hur barnet ska reagera känslomässigt eller handlingsmässigt. Det har 

alltså inte med situationen i sig att göra. Juul (2005) menar att barn med 

uppmärksamhetsstörningar ofta lägger märke till och minns en enskild detalj och missar 

därmed helheten och ordningsföljden. Hon tar upp ett exempel om ett barn trillar och slår sig 

och en vuxen då kommer och tar barnet i armen för att hjälpa det upp. Barnet reagerar genom 

att slå den vuxne, då barnet bara minns den sista detaljen, nämligen att den vuxne tar barnet i 
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armen. Kendall och Olsson (2008) menar också att många yngre barn inte är medvetna om att 

de har ett humör som är svårt att styra. När de börjar i skolan blir det mer planerat och det 

krävs då att de ska kunna koncentrera sig för att arbeta med olika uppgifter.  

 

Juul (2005) skriver också att det finns barn som inte har några svårigheter med den 

omedelbara perceptionen, men som har svårigheter med uppfattningen av en mer komplex 

input, såsom tidsperception och social perception. Om det inte finns någon känd orsak till 

dessa barns svårigheter så beskrivs de ofta som barn med ADHD eller DAMP (Deficits in 

Attention, Motor control and Perception, begrepp som väsentligen överensstämmer med 

ADHD), trots att det antagligen rör sig om lättare hjärnorganiska störningar som inte syns vid 

till exempel scanning. 

2.2.3 Beteendet som syns 

Det är det specifika beteendet som syns utåt. I en matsituation kan barnet äta på ett 

oacceptabelt sätt. Det kan yttra sig genom att barnet inte tuggar maten. Det avvisar ny mat, 

äter oätliga saker, är fast i ett visst tankemönster när det gäller mat, visar ohämmad matlust 

eller kladdar med maten. Bakom de här beteendena finns en orsak som exempelvis kan vara 

att barnet har ett försvagat smaksinne, dåligt hand- och munmotorik eller oförmåga att skilja 

mellan detaljer och helhet. På samma sätt kan det specifika beteendet vara att barnet slår, 

knuffar, spottar, rymmer, är ful i munnen eller har sönder saker. Här kan orsaken vara att 

barnet exempelvis har nedsatt socialt omdöme, bristande uppfattning av andras känslor eller 

bristande förmåga till överblick (Juul 2005). 

2.2.4 Två fallbeskrivningar 

Kendall och Ohlsson (2008) har i sin bok Att lyckas � trots koncentrationsstörningar exempel 

på två barn med koncentrationssvårigheter och beskriver hur detta yttrar sig. Den ena är Olle 

och han glömmer ofta saker, tappar ofta den röda tråden, blir lätt arg, orkar inte sitta still på 

stolen och vill helst gå runt i klassen och se vad de andra gör. Han kan dock koncentrera sig 

längre stunder då det gäller matematik, som han tycker är roligt. Den andra är Anna. Hon 

drömmer sig gärna bort med böckerna framför sig och behöver hjälp med att komma igång 

och hon missar ofta vad läraren har sagt att hon ska göra. Ofta får hon ta med sig uppgifter 

hem, som hon inte gjort i skolan. Hon har också svårt att leka med andra om hon inte får 

bestämma vad leken ska handla om. 
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2.3 Koncentrationssvårigheter i skolan 

2.3.1 Socialt lärande 

Skolor är bland annat socialiseringsarenor där barnen formas på många sätt genom 

systematisk uppfostran, men också genom förväntningar och inflytelser. Imsen (2006) 

fortsätter med att vänner och jämnåriga bidrar med impulser till barnets beteende- och 

kunskapsrepertoar. Detta sker i lek och annan samvaro. Imsen (2006) menar att det bland 

jämnåriga sker ett viktigt socialt lärande. Hon berättar om socialantropologen Lisbeth 

Holtedahls teorier om barn och deras samvaro. Holtedahl menar att barnen har särskilda regler 

som gäller under lektioner, andra regler som gäller på rasterna och ytterligare regler som 

gäller hemma. Hon skriver också att barn har ett starkare inflytande på varandras socialisering 

än vad man tidigare antagit. 

2.3.2 Problematik i skolans värld 

Imsen (2006) menar vidare att eleverna har en liten plats att breda ut sig i skolorna och 

resultatet av den överbefolkning som finns i skolorna är ordningsregler och disciplinering. 

Barnen måste sitta stilla. De måste hålla tillbaka sina impulser och vänta. Väntandet tar 

mycket tid: barnen måste vänta på sin tur, vänta på hjälp, vänta på att skolklockan ska ringa ut 

eller in, vänta på att läraren ska låsa upp etc. Det finns ordningsregler bland annat för lekar på 

raster, in- och utmarschering, placering i klassrummet och rörelser. Motiveringen till denna 

styrning är att det är nödvändigt för att det är så många barn, trångt och få vuxna barnen kan 

förhålla sig till. Skolans väntande, alla distraktioner, allt bråk och de ofta kränkande 

bedömningarna skulle egentligen provocera fram väldigt många känslor. Imsen (2006) skriver 

vidare att Philip Jackson menar att de här barnen drar sig tillbaka psykiskt. De reducerar sitt 

engagemang så att varken krav eller segrar och nederlag väcker några starkare känslor. Detta 

leder till en känslomässig distans från inlärningsaktiviteterna och med det faller också lusten 

och motivationen att lära. 

2.3.3 Pedagogens roll 

Kadesjö (2008) menar att det är viktigt att stärka självkänslan hos barnet med 

koncentrationssvårigheter och mycket viktigt är det också att påverka kamraters uppfattning 

av barnet. Kamraterna behöver upptäcka att det faktiskt går att vara tillsammans med barnet, 

trots att det kanske kräver vuxenstyrning och avgränsande moment. Kadesjö (2008) fortsätter 

med att om pedagogen ger barnet öppen positiv uppmärksamhet, så påverkas klassens 
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uppfattning om barnet också i en gynnsam inriktning. Steinberg (1993) menar också att skapa 

en god relation till barnet med koncentrationssvårigheter är avgörande. Han citerar Michael 

Grinder som menar att barnen inte kommer att bry sig om vad du kan, säger eller gör, så länge 

de inte vet att du bryr dig. Nyckeln är att lära känna dessa barn som individer, vad de har för 

intressen eller aktiviteter utanför skolan. Detta för att knyta an deras intressen och därmed 

också knyta an till deras värld. Frid (1984) skriver i en artikel att det ligger i pedagogens roll 

att genom sin inre hållning kunna förändra en till synes ohållbar situation i förhållandet 

mellan avvikaren och klassen till att bli något berikande och utvecklande. Frid (1984) 

fortsätter med att man ska sträva efter att skapa en så lugn och trygg stämning som möjligt i 

klassrummet. 

 

Juul (2005) menar att det är viktigt att pedagogen strävar efter öppenhet. Hon anser att det är 

bra att berätta för klassen varför man ibland måste ta särskild hänsyn till ett barn med 

uppmärksamhetsstörningar. Hon skriver att det inte nödvändigtvis måste tas med 

diagnosbeteckningar, risken finns då att barnet identifierar sig med dessa. Hon skriver också 

att öppenheten, enligt erfarenhet, har gett positivt resultat. 

2.3.4 Social miljö och inlärningsklimat 

Imsen (2006) anser att en lyckad integration av barn med funktionshindrade elever förutsätter 

en vilja att hjälpa dem som är annorlunda och som på något sätt behöver hjälp eller stöd för 

att klara sig. Många skolor satsar bland annat medvetet på att skapa en god social miljö. 

Ericsson (2006) skriver att om skolan bara koncentrerar sig på utveckling kunskapsmässigt, så 

kan det resultera i att en ovänlig miljö skapas och att just kunskapsutvecklingen blir lidande.  

 

Steinberg (1993) menar att man kan träna klasser till att bli mer koncentrerad genom att sakta 

träna elevernas förmåga att blunda, slappna av, minnas, andas, observera, samarbeta och 

fantisera. I hans bok finns det några övningar där man tränar just detta. Han menar att om man 

lägger ner några minuter på dessa övningar, så ger det stor utdelning både för 

inlärningsklimatet och för inlärningen.  
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2.4 Det sociala samspelet 

2.4.1 Sociala inlärningssvårigheter 

Juul (2005) menar att barn med uppmärksamhetsstörningar har sociala inlärningssvårigheter. 

De har svårt att sätta sig in hur andra barn tänker eller känner och har också svårigheter att 

tolka andras mimik och intentioner. Barnet tycker inte om att själv bli retat, men kan inte 

förstå att andra barn känner likadant. På grund av detta kommer barnet i konflikter som det 

inte kan förstå vad det har gjort för att bidra till. Barnet kan heller inte ta åt sig om man grälar 

på det, för barnet kan inte förstå varför man grälar på det. De här barnen utgår från sin egen 

upplevelse därför att de inte kan annat, inte för att de är egocentriska. De kan till exempel inte 

skilja eller om något utförs på skoj eller på allvar. Om ett annat barn gör något som känns 

otrevligt för det här barnet kan det tolka att det gjordes med flit (Juul 2005). 

2.4.2 Svårigheter att läsa av situationer 

Barnet får också svårare att avläsa situationer när det är många människor runt omkring det.  

Några av barnen tar en iakttagande roll i det sociala livet. Innan ett iakttagande barn ger sig in 

i en lek, observerar det leken för att se vad den handlar om innan barnet hoppar in i leken. För 

att agera rätt försöker att kopiera de andra barnens beteende, men det kan slå slint med tanke 

på att barnet saknar situationsuppfattning. Juul (2005) skriver att man ska vara uppmärksam 

på de här barnen då de drar sig undan sen sociala samvaron i brist på att de inte kan skapa sig 

en överblick på situationen. Barnen drar sig ofta undan och är ofta för sig själva. 

2.4.3 Umgänge och umgängesformer 

Juul (2005) skriver också att de här barnen har lättare att umgås med vuxna än med andra 

barn. Detta beror på att det är lättare att förutspå en vuxens beteende, samt att de är mer 

inställda på att anpassa sig efter barnen. Dessa barn har också svårigheter att skilja på olika 

umgängesformer, den familjära och den icke-familjära. Det kan yttra sig i att barnet kramar 

läraren så som det gör med mamma eller pappa. Juul (2005) skriver att det är viktigt att hjälpa 

de här barnen se skillnaden mellan umgängesformerna genom att påpeka vad man gör i skolan 

och vad man gör hemma osv. 

2.4.4 Rättvise- och regelfixering 

Barnen med uppmärksamhetsstöningar har större behov av tydliga regler när 

situationsupplevelsen brister. De här reglerna ska både dessa och andra barn rätta sig efter. De 
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här barnen kan också få en fixering vid rättvisa, som ofta yttrar sig på ett fyrkantigt och 

onyanserat sätt. De kan inte se saken från den andra sidan. Att kunna se saken från den andra 

sidan är vad som krävs för att kunna rucka lite på den millimeterrättvisa de kan ha. Juul 

(2005) skriver att man inte ska visa irritation över polisbeteendet som kan framkomma i 

rättvisetänket, utan att istället berätta med en neutral röst vad du har bestämt som ska gälla 

situationen. Barnens regelfixering kan skapa karaktärer av tvångshandlingar och hämmande 

ritualer. En del kan också utveckla särintressen som de intensivt arbetar med, vilket kan 

dominera över kontakten med de andra barnen. Juul (2005) skriver att om barnet visar det 

sistnämna i stor omfattning, så kan man överväga om man ska göra en barnpsykiatrisk 

undersökning. 

2.4.5 Kamratrelationer 

Kadesjö (2008) skriver att utvecklingen av förmågan att skapa och utveckla kamratrelationer 

kan tyckas vara enkel och självklar, när det i själva verket är en mycket komplicerad och 

känslig process. Störningar i denna process gör att de flesta barn med 

koncentrationssvårigheter får problem i relation med andra barn i längre eller kortare perioder. 

Föräldrar till barn med koncentrationssvårigheter upplever många gånger att barnets största 

bekymmer är just kamratrelationer, med detta menas då en djupare vänskap. Kadesjö (2008) 

skriver att barnet i fråga inte kan klandras för sina svårigheter. Barnet kan ändå ses som elakt, 

egoistiskt och asocialt. Det handlar om ett barn som har svårt att agera på ett sådant sätt att det 

blir omtyckt av andra barn och detta gör att barnet är ledset för sin oförmåga att skapa just 

goda relationer. 

2.4.6 Utslitning 

Juul (2005) beskriver också att många av de här barnen kan vara mycket omtänksamma mot 

andra, men det är lätt att det blir för mycket omtanke. De utgår från sina egna behov och har 

svårt att sätta sig in i andras känslor om dessa inte är lika som deras egna. Detta gör att 

omtanken ibland kan slå fel. De här barnen har också svårt för att prata om känslor, detta 

beror på att situationen är för kaotisk för de själv och att de är osäkra på vad de själva känner. 

Duvner (1994) skriver att många barn �sliter ut� sina kamrater genom sin intensitet. 

 

En av förutsättningarna för att bli omtyckt är att barnet är duktigt på att få andra att känna sig 

önskade och accepterade när barnet tar kontakt (Kadesjö 2008). Han fortsätter med att skriva 

att ett barn med koncentrationssvårigheter istället försöker att styra eller dominera andra barn 
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och kan då ses som ledare för gruppen. Barnet brukar dock inte bli accepterad i den rollen 

särskilt länge, då ledarskap byggs på en positiv ledarroll som kan se och tillgodogöra 

gruppens önskningar. 

2.4.7 Att komma överens 

Kendall och Olsson (2008) beskriver i ett kapitel om svårigheterna mellan barn med ADHD 

och kamrater. De skriver att det inte är lätt att komma överens med andra och att även 

kompisen måste få vara med och bestämma. För de som har svårt att bromsa kan det vara 

svårt att tyda signaler och för andra kan det behövas en skarp tillsägning för att de ska stanna 

upp för att förstå att kompisen har reagerat på något. De skriver också att det är lättare att 

hamna i konflikter för dem som inte kan bromsa och att de kan råka ut för att andra retar dem 

därför att de brukar explodera av ilska. Juul (2005) menar att aggressivitet har, särskilt hos 

äldre barn, blivit en sådan fast del av deras personlighet att man kan tala om beteendestörning. 

Juul (2005) menar det då oftast är omöjligt att ha dessa barn i en normalklass. Hon skriver 

också att hos andra barn handlar det om ett beteende som, inom normalklassens ram, kan 

förändras. 

2.5 Frågeformuleringar 

I min litteraturgenomgång har jag gått igenom vilka svårigheter ett barn med 

koncentrationssvårigheter kan ha. Mycket av det jag har kommit fram till har gett 

fingervisningar om att många barn med de här svårigheterna är utåtagerande och detta medför 

att klassen också får upplevelser av de här barnens svårigheter. Därför har jag valt de här 

frågeformuleringarna för det här arbetet: 

 

Hur beskriver pedagogerna att koncentrationssvårigheter yttrar sig? 

Hur upplever pedagogerna att elever/klassen blir påverkade av att det finns barn med 

koncentrationssvårigheter i klassen? 
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3. Metod 
För att undersöka hur klasser och enskilda individer påverkas av elevers 

koncentrationssvårigheter valde jag att göra kvalitativa intervjuer med fyra verksamma 

pedagoger i grundskolans tidigare år. Syftet med kvalitativa intervjuer är att upptäcka och 

identifiera egenskaper hos exempelvis den intervjuades livsvärld (Patel & Davidsson 2003).  

 

Det finns olika typer av intervjuer och jag valde att göra dessa med en hög grad av 

standardisering med samma upplägg på frågor till alla intervjupersoner och en låg grad av 

strukturering i form av öppna frågor (Patel & Davidsson 2003). 

 

För att få svar på min frågeställning, valde jag att intervjua pedagoger om hur de upplever 

situationen i klassen. Anledningen till att jag inte valde att intervjua eleverna själva var risken 

för att peka ut någon elev på ett negativt sätt eller ge en grogrund för mobbning, då 

undersökningen kan belysa de negativa aspekterna i de utsatta elevernas svårigheter. 

Dessutom anser jag att pedagogerna är lämpliga att ge mig svar på min frågeställning utifrån 

deras yrkesval samt deras långa erfarenhet av olika koncentrationssvårigheter och olika 

klasser. 

3.1 Urval 

För att få en helhet valde jag att intervjua ett helt arbetslag. Det tilltänkta laget bestod av fyra 

klasslärare från förskoleklass till årskurs tre. Samtliga har varit yrkesverksamma i skolvärlden 

i många år och på så sätt fått både erfarenheter och upplevelser av barn med 

koncentrationssvårigheter. Tre av fyra pedagoger har ett eller flera barn i sina nuvarande 

klasser som de anser har koncentrationssvårigheter. Anledningen till att jag valde ett helt 

arbetslag var att alla utom förskolläraren har klasser från årskurs 1 till årskurs 3, så de har alla 

erfarenheter inom dessa åldrar. Förskolläraren tog jag med för att arbetslaget är Bifrost-

inspirerade (inspiration från Bifrostskolan i Danmark, som arbetar praktiskt och tematiskt) 

och arbetar tematiskt och tillsammans med alla klasser från förskoleklass till årskurs 3. Därför 

anser jag att hon är lika kvalificerad till att vara med i undersökningen som de andra 

klasslärarna. 
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Jag har tidigare arbetat med det här arbetslaget i form av VFU (Verksamhets Förlagd 

Utbildning) under min utbildning och genom den har vi byggt upp en bra relation med 

ömsesidig respekt för varandra. 

3.2 Databearbetning 

Jag utgick från boken Forskningsmetodikens grunder (Patel & Davidsson 2003) för att få en 

inblick i intervjuprocessen. Där togs frågeformuleringar samt teknik för intervjuer upp. 

Därefter gick jag igenom vad jag ville ha svar på och formulerade frågor utefter det. Mina 

frågor provade jag på min umgängeskrets och familj. Jag lånade också en diktafon i syfte att 

spela in intervjuerna. För att ha intervjuerna färskt i minne lyssnade jag och skrev ner dem 

direkt efter att de avslutats.  

3.3 Validitet och reliabilitet 

Information om validitet och reliabilitet hämtade jag också från metodikboken som Patel och 

Davidsson (2003) har skrivit och jag har utgått från deras kriterier.  

 

Min undersökning innefattar fyra pedagogers bild av hur koncentrationssvårigheters yttrar sig 

samt hur de upplever att andra elever/klassen påverkas av barn med 

koncentrationssvårigheter. Jag anser att validiteten i undersökningen är god, då mina frågor 

innefattade mitt syfte med undersökningen. Jag fick svar på hur pedagogerna upplever hur 

koncentrationssvårigheter yttrar sig samt hur andra elever/klassen påverkas av barn med 

koncentrationssvårigheter. Med tanke på att jag redan hade en relation med 

intervjupersonerna kan detta ha påverkat deras svar, men enligt mina upplevelser och 

erfarenheter med pedagogerna genom åren bygger vår relation på öppenhet och ömsesidig 

respekt. Därför anser att det inte finns några belägg för att de inte skulle vara sanningsenliga 

och på detta sätt berätta om sina erfarenheter och upplevelser. 

 

Jag valde intervjuundersökningar för att nå mitt syfte och anser att även reliabiliteten är god. 

Jag valde intervjuer med öppna frågor, då jag ansåg att jag skulle få mest uttömmande och 

personliga svar genom den undersökningsvarianten. Direkt efter genomförda intervjuer, som 

spelades in med en diktafon, skrev jag ner samtalen. Jag är medveten om känsligheten med 

detta, då det gäller att citera intervjupersonerna exakt som de uttryckte meningarna. I och med 

min medvetenhet har jag arbetat med att få en så korrekt spegling som möjligt av intervjuerna 
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med pedagogerna. Jag är också medveten om att mina fyra intervjuer inte är generaliserbara, 

däremot kan vi få en förståelse av hur lärare kan uppleva att klassen påverkas.  

3.4 Genomförande 

Jag åkte till skolan där mina intervjupersoner arbetar. Jag hade vid ett tidigare tillfälle när jag 

arbetade på skolan pratat med intervjupersonerna om mitt examensarbete och vi pratade om 

jag kunde komma till dem och intervjua. Jag sökte upp dem personligen igen och berättade att 

jag skrev examensarbete och att det skulle handla om koncentrationssvårigheter samt hur 

elever/klassen påverkas av elever med koncentrationssvårigheter i klassen. Jag utgick från 

Patel och Davidssons (2003) forskningsetiska principer när jag informerade pedagogerna om 

undersökningen. Jag upplyste därmed också att intervjuerna skulle vara anonyma, att det inte 

skulle kunna gå att identifiera intervjupersonerna i arbetet och att jag efter bearbetningen 

skulle förstöra materialet jag fått in. Jag berättade att intervjuerna var frivilliga och skulle ta 

20-30 minuter och därefter bokade vi tider. Samtliga kunde ställa upp på intervjuer veckan 

efter mitt besök. 

 

Innan jag påbörjade samtliga intervjuer, informerade jag var och en om att diktafonen enbart 

var med för min egen skull, att jag skulle kunna få med allt intervjupersonerna sade. Den 

informationen verkade avväpnande för intervjupersonerna. Jag berättade återigen mitt syfte 

för undersökningen och fick positiv respons över mitt val att även belysa de andra barnens 

upplevelser av koncentrationssvårigheter. 

 

En intervju utfördes i ett lugnt klassrum och de andra tre intervjuerna utfördes i grupprum. 

Detta för att det var många barn omkring oss och vi behövde ha en lugn vrå att sitta i. Jag 

hade mina frågor utskrivna och intervjupersonerna tittade gärna på frågorna medan 

intervjuerna utfördes. Genomsnittlig längd på intervjuerna var 30 minuter. Intervjuerna flöt på 

bra och det var bra stämning under dem. Genom ett avslappnat klimat kändes intervjuerna 

mer som samtal. Det var barn utanför både klassrummet och grupprummet, men varken jag 

eller pedagogerna ansåg att det var störande för vår intervju. Det som var svårt var att 

begränsa tiden under intervjuerna. Eftersom jag hade intervjuerna efter varandra, så hade jag 

en tidsplan att hålla. Planen höll dock, men om jag skulle göra om intervjuerna skulle jag ändå 

ha valt att beräkna mer tid mellan intervjuerna för att andas ut och smälta den föregående 

intervjun lite mer. 
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3.5 Bortfall 

Det blev ett bortfall i min undersökning, men också en tillökning. Klassläraren i årskurs tre 

var sjuk när jag skulle intervjua henne. I den klassen finns det normalt en resurspersonal, som 

är utbildad fritidspedagog, och dagen jag kom för intervjutillfället var hon vikare för 

klassläraren. Jag berättade om den planerade intervjun och dess syfte och hon valde att gå 

med på intervjun i klasslärarens ställe. Denna resurspersonal arbetar främst med klassen då 

det finns behov av det, då eleverna med svårigheter behöver extra stöd. Det extra stödet kan 

vara vid utbrott, koncentrationssvårigheter eller om de ska arbeta i större grupper. 

 

Konsekvensen av detta byte gjorde att jag fick en ny yrkeskategori i min undersökning och en 

annan synvinkel. Resurspersonalen är mycket insatt i klassen och tillkommer endast vid 

behov. Klassläraren är alltid på plats och har dessutom det största ansvaret för eleverna. Jag 

anser dock att mitt resultat inte påverkats av detta byte, då resurspersonalen är lika mycket 

insatt i ämnet jag behandlar i det här arbetet som den tilltänkta klassläraren, trots hennes 

utbildning. 

3.6 Forskningsetik 

Enligt Patel och Davidsson (2003) ska man i sin undersökning utgå från vissa 

forskningsetiska principer. De skriver att uppgifterna vi får från och om individerna i 

undersökningen ska vara konfidentiella, individerna måste informeras om undersökningens 

syfte och vad deras medverkas kommer att innebära. Patel och Davidsson (2003) skriver 

vidare att individernas medverkan måste vara frivillig samt att de uppgifter de lämnar bara 

kommer att användas i undersökningen. 

 

Innan intervjuerna informerade jag samtliga intervjupersoner om undersökningen och dess 

syfte. Samtidigt upplyste jag att medverkan var helt frivillig. Jag informerade också 

intervjupersonerna att de skulle vara anonyma i min undersökning, därför avidentifierade jag 

deras namn och gav dem fingerade namn samt att jag inte undanröjer vilken skola eller 

kommun undersökningen gäller. Det material jag fick under min undersökning kommer jag 

att förvara på ett betryggande sätt och detta material kommer att förstöras när undersökningen 

är klar. Materialet kommer inte heller att användas i annat syfte än den här undersökningen. 
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4. Resultat 
Här kommer jag att redovisa hur pedagogerna beskriver koncentrationssvårigheter samt hur 

de upplever att andra elever/klassen påverkas av barn med koncentrationssvårigheter. Jag har 

här valt att använda mig av fingerade namn av mina intervjupersoner, för att avidentifiera 

dem. 

 

Inga-Lill är en förskollärare i 60års åldern och arbetar som klasslärare i en förskoleklass. Hon 

kom upp till skolans värld först efter att förskoleklasser antogs. 

 

Lena är en lågstadielärare i 50års åldern och arbetar som klasslärare i årskurs 1. Hon har 

arbetat som lärare hela hennes verksamma liv. 

 

Karina är också lågstadielärare, är i 50års åldern och arbetar i årskurs 2. Hon har gått bland 

annat kurser inom gruppdynamik och grupputveckling. Karin började arbeta på fritids, men 

vidareutbildade sig till grundskollärare, vilket hon har varit verksam i 17 år. 

 

Camilla är en fritidspedagog i 40års åldern och arbetar som resurspersonal i en årskurs 3. Hon 

har läst småkurser specialpedagogik för att få kunskap om problematiken med barn med 

diagnos. Hon är anställd som extra stöd åt en klass där det finns mycket problematik. 

 

Samtliga ingår i samma arbetslag och är Bifrost-inspirerade (inspiration från Bifrostskolan i 

Danmark, som arbetar praktiskt och tematiskt) och jobbar mycket med åldersintegrerande 

temaarbeten. En eftermiddag i veckan jobbar alla klasser tillsammans inom samma arbetslag 

med ett temaarbete, det kan exempelvis vara Solsystemet eller Karlstads historia. 

4.1 Hur beskriver pedagogerna att koncentrationssvårigheter yttrar 

sig? 

4.1.1 Problematik hos elever med koncentrationssvårigheter 

På frågan om vilka svårigheter man kan se hos en elev med koncentrationssvårigheter svarade 

pedagogerna utifrån olika grupper eller miljö som de delade in eleverna i. Förskolläraren som 

vi här kallar Inga-Lill, skiljer på utomhus miljö och inomhusmiljö. I en utomhusmiljö 

upplever hon att barnet med koncentrationssvårigheter har svårt att hålla den röda tråden, går 
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gärna snabbt ur en lek och snabbt in i en ny lek. Inga-Lill anser att de aldrig hinner befästa, bli 

erfarna och förtrogna med en lek. De byter ofta platser ute och därmed också kamrater.  

Inga-Lill upplever att de här barnen ofta blir anklagade för att inte följa regler. Hon säger att 

barnen heller inte alltid blir välkomnade, för de andra barnen vet att de inte stannar länge i 

samma situation. Hon menar att de andra barnen upplever det som otryggt att leka med de här 

barnen därför att de är snabba i vändningarna och har kort uthållighet. Inomhus är det likadant 

i leksituationer, Inga-Lill uttrycker det som att �de hoppar som dagsländor från den ena 

aktiviteten till den andra�. I och med hoppandet fram och tillbaka får de inte kunskapsbitarna 

på plats, som de egentligen har möjlighet till, men som koncentrationssvårigheterna förstör 

för dem.  

 

Inga-Lill ger som exempel en idrottshall, en korridorsituation, där barnen ska ta på och av sig 

kläderna. Kläderna som tillhör barnen med koncentrationssvårigheter finns spridda lite 

varstans. Hon menar att det är klart att det tar tid för de här barnen, att hitta sina kläder och att 

hålla fokus på att ta på eller av sig dem, och dessutom i rätt ordning, tar extra mycket tid 

jämfört med de andra, så de blir sist. Inga-Lill framhåller att de här barnen inte är långsamma, 

de är bara okoncentrerade.  

 

Inga-Lill säger att barnen med koncentrationssvårigheter upplevs som en stressfaktor och 

belyser att de behöver inte vara dumma eller göra negativa handlingar mot någon, men att de 

upplevs så för att de ständigt rör på sig och ständigt har något på gång. Inga-Lill upplever att 

barnen med koncentrationssvårigheter blir jobbiga och de syns som barnen som alltid rör sig 

och allting går i lite snabbare tempo. Hon menar att det är så man upptäcker barnen med 

koncentrationssvårigheter först, för de är överallt och ingenstans. De är alltid närvarande, men 

ändå alltid frånvarande. Inga-Lill tycker att det är ett bra uttryck för barn med 

koncentrationssvårigheter. 

 

Klassläraren i årskurs 1, som vi här kallar Lena, delar upp barnen med svårigheter i olika 

kategorier. Den första är stressade barn som inte kan ta in information, som inte riktigt kan 

fokusera på uppgiften och �bara liksom flimrar förbi�. En annan variant på 

koncentrationssvårigheter är drömmarna, som drömmer sig bort och befinner sig i sin egen 

värld. Lena tog upp ett exempel på en tredje variant av koncentrationssvårigheter. Det var ett 

barn som tittade mycket på filmerna �Stjärnornas krig�. Barnet tog in sin fiktiva värld i 

verkligheten och applicerade figurerna i filmerna på allt i omgivningen, som siffror och 
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bokstäver. Lena tar också upp de överaktiva barnen som behöver hjälp med att få vissa saker 

gjorda. Vidare nämner hon barnen som har dyslexi och dyskalkyli, som har svårt med vissa 

ämnen. Lena betonar också att det inte är barn som är elaka på något sätt och som bara 

struntar i att göra uppgiften, utan att de har koncentrationssvårigheter.  

 

Karina som arbetar som klasslärare i årskurs 2 och delar in barnen med 

koncentrationssvårigheter i två grupper. I den första gruppen tycker hon sig se att barnet har 

svårt att sitta still, svårt att lyssna, svårt att komma igång med sina arbetsuppgifter och har 

svårt att ta hänsyn till de andra barnen. Barnet kan också vara självcentrerat. Hon fortsätter 

med att säga att ett barn med koncentrationssvårigheter också kan vara ett tyst och blygt barn 

som har svårt att komma igång att jobba, hon menar att det är svårt att upptäcka de barnen. 

Karina säger att de barnen kanske sitter och leker tyst och försiktigt med ett sudd istället för 

att jobba, och att det i början är lätt att luras att barnet har jobbat, fast det egentligen inte har 

lyssnat eller förstått uppgiften. 

 

Camilla som arbetar som resurspersonal i årskurs 3 menar att man ser ganska snabbt om 

barnet har koncentrationssvårigheter. Barnet kan inte vara still, det kan inte sitta helt på 

stolen. Det kanske har svårt att vara på samling, är orolig och skruvar på sig. Barnet har svårt 

att komma igång, även om det står på tavlan vad det ska göra. Camilla säger att barnet är 

rörigt, att det rör mycket på sig. 

4.1.2 Koncentrationssvårigheter i skolans värld 

På frågan om hur koncentrationssvårigheter yttrar sig i klassrummet ger pedagogerna mer 

konkreta handlingar om hur de upplever barnens svårigheter. Inga-Lill säger att om barnen 

med koncentrationssvårigheter har en �papper-och-penna-uppgift�, ett mattetal eller en 

uppgift att rita, så presterar de mycket mindre trots att de har förmågan. Hon upplever att de 

här barnen kan vara jätteduktiga på att räkna eller teckna, det kan man se i ett sammanhang 

med vuxenstöd, men de presterar så lite. Inga-Lill menar att de andra barnen ser att barnet 

aldrig hinner bli färdigt och detta får konsekvenser när de har grupparbeten, för då upplevs de 

här barnen som bromsklossar. Hon menar vidare att de andra barnen anser att barnet med 

koncentrationssvårigheter aldrig blir färdigt med det de har kommit överens om. Inga-Lill 

nämner också en situation när barnen ska spela ett spel tillsammans, de andra barnen får hela 

tiden påminna när det är barnets tur, för det har barnet redan släppt och tittar någon 

annanstans eller har gått därifrån. 
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Lena tar upp två pojkar som hon har i klassen, som är stressade. Hon säger att de får sitta på 

egna platser, för annars blir de så störda att de tappar koncentrationen. Det som stör kan bara 

vara ett litet ljud. Det behöver inte vara att de andra barnen pratar högt eller stör direkt. 

Drömmarna kan man ha ett hemligt tecken till så att de kommer på att de ska börja arbeta, 

berättar Lena. Hon berättar om en pojke som helt glömde bort att han var i skolan och skulle 

arbeta med något, och då var det där hemliga tecknet bra för att få honom att vakna till. Hon 

nämner också pojken som tittade på Stjärnornas krig som, efter samtal med mamman, inte 

fick titta lika ofta på filmerna. Lena såg efter det att han fick mycket lättare att koncentrera sig 

på uppgiften han skulle göra. Lena fortsätter med de överaktiva barnen som inte kan 

koncentrera sig. Hon berättar om en pojke som själv kände att han behövde få en paus i 

arbetet och gick ut en stund. Efter pausen var han ok igen och kunde fortsätta att arbeta. Lena 

anser att barnen ofta kan reglera det själva, i alla fall när de kommit upp i årskurs 3. 

 

Karina säger att hur koncentrationssvårigheter yttrar sig beror helt på vilken sorts 

koncentrationssvårigheter det handlar om. Det utåtagerande barnet kan bli väldigt frustrerat 

när det inte förstår, för de har svårt att koncentrera sig först på vad läraren säger, om man inte 

tar instruktionerna enskilt med det här barnet. Karina säger att så fort läraren går därifrån, så 

tappar barnet koncentrationen igen. Blir barnet frustrerat så kanske det springer efter och 

kräver att läraren ska komma tillbaka eller när man står och hjälper ett annat barn, kan det 

frustrerade barnet dra i ens tröja eller lägga boken över det andra barnets för att själv bli 

hjälpt. Barnet kan också hitta på något annat eller bara vandra runt. Karina säger att det gäller 

att hålla de här barnen sysselsatta. Hon menar att det är de här barnen som hörs och syns som 

är lättast att upptäcka. 

 

Camilla upplever att eleverna med koncentrationssvårigheter kan sitta på sin plats med inte 

komma igång med arbetet. En del kan springa eller masa runt och titta på olika material, 

hämtar olika material, som de heller inte kommer igång med. Camilla säger att det beror på 

vad det handlar om, men en del kan röra runt ganska mycket i ett klassrum, de hittar inte 

någonstans att sitta still på. De känner sig inte tillfreds någonstans. 
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4.2 Hur upplever pedagogerna att elever/klasser bli påverkade av att 

det finns barn med koncentrationssvårigheter i klassen? 

4.2.1 Andra elevers reaktioner 

På frågan om pedagogerna märker att de andra eleverna reagerar, svarar samtliga att de 

märker det. Inga-Lill säger att hon ibland ser att de andra eleverna störs, för det blir ju 

störningsmoment för de andra också. Hon menar att man kan se att de andra barnen inte gärna 

sätter sig bredvid barnen med svårigheterna, vare sig i samlingsringen eller vid ett bord där 

man jobbar, för de pillrar hela tiden, de flyttar sig, skruvar på sig, de pratar när de inte ska 

prata och de uppmärksammar hela tiden bakgrundsfaktorer som är störande för kompisar. 

Inga-Lill säger att de här barnen kan vara hur trevliga och goa som helst, men att de andra 

barnen väljer bort dem i sådana situationer. 

 

Inga-Lill säger att barn kan yttra sig att det är skönt när barnet med koncentrationssvårigheter 

är borta. Hon belyser att det inte beror på att de tycker illa om dem, men de menar precis vad 

de säger. Det blir lugn och ro. Inga-Lill tar exemplet med en köksfläkt, den låter lite för 

mycket och man irriteras över ljudet. Känslan man får när man stänger av fläkten med det 

irriterande ljudet är precis som känslan barnen menar. Inga-Lill säger att det inte är det att 

man inte behöver köksfläkten ibland, men det är väldigt skönt när man stänger av den. 

 

Lena säger att de andra barnen reagerar och att det är bra att de gör det. Klassen har bestämt 

regler i klassrummet tillsammans, exempelvis arbetsro. När arbetsron bryts säger barnen ifrån 

och tillsammans försöker de komma på en lösning för hur de ska få arbetsro igen. Lena säger 

att om det inte räcker att barnen säger till barnet som stör, så får det störda barnet en egen 

plats att sitta på, där det inte blir stört. Hon säger att barnen inte accepterar att bli störda och 

att barnen själva brukar lösa det.  

 

Lena menar att det är viktigt att man pratar om svårigheterna med barnen. En elev kan ha 

svårt att lära sig läsa. En annan kan ha svårt för matte, en tredje kan ha svårt att koncentrera 

sig eller någon kan ha svårt att säga rätt saker, olika barn behöver träna på olika saker. Lena 

menar att om barnen är medvetna om det, så är det inte konstigt att säga till något barn att 

sätta sig på en annan plats eller påpeka vad barnet ska träna på. Barnen har satt in sina mål i 

portfoliepärmarna, och alla har olika mål, så Karina tycker inte att det blir något konstigt när 

man hjälper dem på olika sätt. 
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Karina säger att barnen reagerar på olika sätt, det beror på hur de störs. Hon säger att ett barn 

med koncentrationssvårigheter kan störa på olika sätt. Karina menar att barnet kanske inte 

tänker på det och att det oftast är någonting som inte stämmer med barnet. Barnet kanske inte 

har lärt sig de vanliga reglerna, det kanske det har svårt att lära sig dem, det kanske inte vill 

lära sig eller bryr sig inte om att lära sig. Hon säger att man måste hitta strategier så att man 

kan hantera det här barnet, inse att det här barnet inte är som andra och behöver speciella 

regler. De andra barnen måste förstå det och lära sig det. Lena belyser att de absolut inte får 

vara de här poliserna, småpåvarna, småfröknarna eller småmagistrarna. Det måste vara läraren 

som säger till och gör någonting. De andra barnen får lära sig att ignorera, titta bort, att strunta 

i det. Om barnet som stör inte blir uppmärksammat, utan bara när det gör något bra, så brukar 

det oftast gå över. Karina menar att man kan uppmärksamma det här på olika sätt, men att 

grundpelaren är att prata mycket om det, prata om varför det här barnet har det här problemet 

och prata om hur man kan hjälpas åt. Hon fortsätter att säga att det kan bli en mycket 

beskyddande stämning, att barnen blir väldigt toleranta om de vet om det. Men det förutsätter 

att man är tydlig mot barnen.  

 

Karina menar också att det kan vara mycket lärorikt för de andra barnen. De får med sig 

erfarenheten och har med sig den, för de kanske stöter på det här senare i livet också. Alla är 

ju inte lika. Om de andra barnen lär sig att hantera svårigheterna på ett bra sätt, så brukar det 

bli bra. Karina tycker att det brukar lugna ner sig när barnen gått tillsammans ett tag, att både 

hon och barnen måste lära sig strategier för att det ska bli lugnt. Hon påpekar att allt inte 

behöver vara rättvist för det. Barnet som har koncentrationssvårigheter kanske får göra saker 

som de andra barnen inte får, för att alla ska må bra. Här kommer kommunikationen med de 

andra barnen in igen, man måste förklara på ett bra sätt för att de andra ska förstå. 

 

Camilla upplever att de andra barnen också får svårt att koncentrera sig. Hon beskriver att 

barnen brukar sitta i grupper och om det är ett barn som stökar runt, så störs hela gruppen. De 

andra barnen får säga till barnet som stör att inte göra det. Camilla säger att det inte är lång 

stund som barnen med svårigheter kan sitta still på stolen, och tycker att det är självklart att de 

andra störs. Hon säger vidare att barnen som går runt i klassrummet brukar ge de andra en 

smäll här och en smäll där. Camilla tycker sig se väldigt tydligt att de andra barnen tycker att 

det är jobbigt. Även Camilla menar att barnen lär sig hur de ska hantera svårigheterna. Hon 

påpekar att det tar tid, men de flesta av de andra barnen lär sig att strunta i och ignorera barnet 

som stör.  
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4.2.2 Diskussioner om svårigheter 

På frågan om de andra eleverna brukar prata med pedagogerna om situationen är de 

samstämmiga och menar att eleverna brukar göra det. Inga-Lill säger att de andra barnen 

brukar prata med henne om situationen. Hon berättar att små barn inte använder ordet 

�koncentrationssvårigheter�, men att de beskriver precis samma sak. Barnen säger att Kalle är 

snäll, men han springer alltid ifrån om de spelar ett spel och blir aldrig färdig. Kalle är 

jättebra, men han håller mig aldrig i handen om de ska gå någonstans, han går framför eller 

bakom. Inga-Lill säger att det är så barnen brukar uttrycka sig. 

 

Lena menar att om barnet som stör inte lyssnar på de andra barnens försök, så måste de vända 

sig till läraren och då får läraren ta ansvar och reda upp situationen tillsammans med klassen. 

Hon säger att alla har rätt till arbetsro. Lena belyser att hon vet att i vissa skolor, så kastar de 

ut barnen i ett gult rum, men att hon själv inte tror på straff. Hon menar att man istället ska ta 

reda på svårigheterna och hjälpa det här barnet. 

 

Karina säger att de andra barnen brukar prata med henne om vad de upplever som problem 

och det vill hon också att de ska göra. Ibland tar hon barnet i fråga som stör åt sidan och 

förklarar, för hon tycker att det är bra om också det barnet blir medvetet. Hon påpekar dock 

att hon inte gör det med barnen som är tysta och inte syns, hon lämnar inte ut dem. Hon 

försöker istället att lyfta fram de här barnen istället, så att de syns lite mer. Hon vädjar till 

barnen på ett annat sätt, att de kanske ska ta hand om det här barnet lite mer så att det vaknar 

till lite och får känna sig trygg. Karina menar att det handlar om trygghet också för de 

överaktiva barnen också. Hon uttrycker att ju tryggare de här barnen är, desto lugnare blir det. 

Hon säger att om ingen ger sig på de här barnen eller skäller på henne, så brukar de lugna ner 

sig. Hon menar att man gott och väl kan ha en strategi tillsammans med klassen. Hon anser att 

barn är så kloka och brukar oftast ha bra förslag själva vad man kan göra. Vidare berättar hon 

att det kan vara svårt om det finns flera överaktiva i klassen, som då kan påverka varandra. Ett 

barn är i regel inget problem, det kan försvinna in i mängden och anpassa sig ganska bra. Men 

är de fler blir det svårare. 

 

Camilla upplever också att barnen pratar med henne om situationen. Hon säger att det kan 

komma småglimtar ibland och att det finns två situationer i detta, dels den som blir störd och 

dels den som stör. Ibland kan hon se att det är någonting och kan fråga om det. Camilla 
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berättar att barnet då kan skruva lite på sig innan det berättar att något barn stör. Hon menar 

också att det inte behöver komma direkt i den fasta situationen, utan kan komma när som 

helst. Hon upplever att de behöver fundera lite på det, �och de vet att jag vet�, då brukar det 

vara lättare att prata om det. När barnen berättar, så säger Camilla att man måste ta itu med 

det så bra som möjligt och då handlar det om att barnet som kommer har förståelse för varför 

barnet stör. Camilla påpekar att det inte är så lätt för det barnet heller och det då finns två 

versioner. Därför får man samsas så gott det går. Hon upplever att alla barn kommer och 

pratar med henne. Hon berättar att hon haft samtal med allihop någon gång. Camilla belyser 

ännu en gång att man måste vara så ärlig som möjligt, utan att riskera att lämna ut det andra 

barnet. Om de vet om problematiken så brukar det gå lättare att komma överens. Det andra 

barnet kan påpeka för barnet som stör att det gör just det och kanske ska ta sig ett 

aktivitetskort istället. Båda barnen vill ha en lösning, så Camilla uttrycker att det är 

�klockrent�. Om man har kommit så långt, så anser hon att det är jättebra. 

4.2.3 Påverkan på klassen 

På frågan om hur pedagogerna märker hur klassen som helhet påverkas av 

koncentrationssvårigheter flyter svaren in lite i om de märker att de andra eleverna reagerar. 

Inga-Lill menar att om man har fler barn med koncentrationssvårigheter, så måste man vara 

tydlig med att få en så bra miljö som möjligt så att de andra barnen också får det. Hon 

upplever att det är svårt att i en klassrumssituation att få ett lugn, då är det bra om man har ett 

grupprum. Grupprummet ska vara utan yttre stimuli så gott det går. Hon upplever att i en 

klass med ett eller flera barn med koncentrationssvårigheter, så blir det en arbetsbörda, både 

för den vuxne och för de andra barnen. Hon menar att det lätt blir en irriterad, trött och 

stressad stämning, vilken hon anser inte är ett bra klimat att växa socialt. Det finns barn som 

har så svåra koncentrationssvårigheter att man aldrig kan genomföra någonting med barnet i 

en helklass, så Inga-Lill menar att det självklart påverkar den sociala biten om man har många 

barn med sådana här svårigheter i klassen. Inga-Lill säger att det tar så mycket kraft och hon 

säger sig ha ett perfekt ord för detta, nämligen �energiläckage�.  

 

Lena säger också att klassen påverkas. Hon menar att det kan räcka med att en elev stör, för 

att det ska smitta av sig till de andra. Lena upplever att det snabbt smittar av sig i klassen. 

Hon påpekar att det är viktigt att prata om detta och hon berättar att om det har hänt något 

under exempelvis rasten, så kan det här barnet inte koncentrera sig på annat än just den 

händelsen. Därför är det viktigt att det kommer ut, så att barnet kan släppa det. 
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Karina menar att det blir påverkan i klassen om det är en väldig störning. Om det händer 

mycket runt barnet med koncentrationssvårigheter, så anser hon att det är klart att de andra 

påverkas. De kan tycka att det är jobbigt. Hon säger att barnen vill ha arbetsro, att alla barn 

vill det. Karina säger att det finns barn som är mer lättstörda än andra och hon drar paralleller 

med mognad. I 1:an eller 2:an kan man ofta se det för att barnen inte har lärt sig att fokusera 

tillräckligt mycket. Hon menar att tryggheten inte behöver påverkas, för att det kan bli en 

sammanhållning i sig. Karina säger att om man jobbar mycket med att lösa de svårigheter som 

tillkommer, att man diskuterar med klassen om lösningar, så blir resultatet att de är snälla mot 

varandra. Hon berättar om en pojke som var autistisk, hade ADHD och en tredje diagnos, som 

det var mycket runt omkring. Hon menar då att det är viktigt att ha is i magen, för någon gång 

kommer barnet att lugna sig och andra sidor kommer fram, för de här barnen kan vara väldigt 

gulliga och charmiga. Men hon påpekar också att det kan ta lång tid, det kanske inte ens går 

på en termin. Under tiden innan man fått ett lugn, så säger Karina att det är klart att det är 

frustrerande och jobbigt med någon som beter sig på ett annat sätt. Karina säger att det händer 

att både hon och klassen pustar ut om barnet med koncentrationssvårigheter är sjukt, då det är 

jobbigt. 

 

Camilla upplever att om det är mycket irritation i klassrummet, så bär barnen med sig detta ut 

på rasterna. Detta anser hon att man ska börja titta lite närmare på, att observera vilka det är 

som bråkar på rasterna. Hon trycker återigen på om detta med att skapa en förståelse mellan 

barnen genom en rak kommunikation. Hon menar också att andra barn i klassen också kan få 

koncentrationssvårigheter när något barn stör. Camilla berättar att hon fascineras av när en 

tredje part kommer in och försöker att lösa problemet med att någon stör. Hon tar upp ett 

exempel då två barn sitter vid samma bord och ett av barnen stör. Hon menar att ett tredje 

barn kan uppfatta på det störda barnet att det är jobbigt och säga till barnet som stör att �nu 

ser jag att Zandra har det jobbigt, kan du inte dämpa dig lite?�. Camilla påpekar att detta 

händer då barnen känner varandra och i det här fallet har de känt varandra sedan förskolan. 

4.3 Sammanfattning 

Barnen med koncentrationssvårigheter beskrivs främst av pedagogerna som utåtagerande 

barn. Vad de flesta barn har gemensamt enligt pedagogerna är att de har svårt att hålla den 

röda tråden, svårt att komma igång att jobba, svårt att fokusera. Pedagogerna beskriver att de 

utåtagerande barnen dessutom har svårt att sitta still och lyssna, svårt att ta hänsyn, de rör 

ständigt på sig och kan inte sitta still, byter ofta platser och kamrater, upplevs som 
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stressfaktorer och fast att de är snabba kommer de oftast sist. Två av pedagogerna, Lena och 

Karina, delade också in barnen som drömmare eller tysta och blyga barn. De upplever att de 

barnen inte visar lika tydligt som de överaktiva barnen att de har koncentrationssvårigheter, 

då de sitter tysta och drömmer sig bort eller leker tyst och inte blir klara med sina uppgifter. 

Lena tog också upp barnen med dyslexi och dyskalkyli, samma pedagog tog också med de 

stressade barnen, som hon upplevde inte kunde ta in information och som bara �flimrade 

förbi�. Dessutom kategoriserade Inga-Lill barnen efter inomhusvistelse och utomhusvistelse. 

 

Klassrumssituationer beskrivs av pedagogerna lite som ovan. De berättade att en del barn är 

stressade och blir störda av minsta ljud, så de får en egen plats med så lite yttre stimuli som 

möjligt. Någon kanske inte orkar mer och behöver gå ut en stund för en paus. Inga-Lill 

uttryckte att barnen med koncentrationssvårigheter presterar mycket mindre, att de aldrig 

hinner bli färdiga. Hon upplevde att det blir svårigheter med grupparbeten, då de barnen blir 

�bromsklossar� för att de aldrig gör klart det de ska göra. Hon menar att liknande situation 

uppstår när barnen ska spela spel tillsammans, de andra barnen får hela tiden påminna om 

barnets tur för barnet exempelvis gått någon annanstans. Karina upplevde att när de här 

barnen blir frustrerade, så kan de komma efter i klassrummet, dra i lärarens tröja eller annat 

för att bli hjälpt. Att dra runt i klass upplevde Camilla också att barnen med 

koncentrationssvårigheter kunde göra. Hon upplevde att de gick runt, hämtade olika material 

som de heller inte kunde komma igång med och att de inte hittar någonstans att sitta still på.  

 

Samtliga pedagoger upplever att de kan se på de andra barnen att de störs och att barnen 

reagerar. Inga-Lill berättar att hon kan se att de andra barnen inte gärna sätter sig bredvid 

barnet med koncentrationssvårigheter. Lena, Karina och Camilla upplever att de andra barnen 

försöker lösa problematiken själva först, genom att antingen säga ifrån eller gå till pedagogen, 

så att klassen tillsammans kommer på en lösning genom diskussioner. Dessa pedagoger 

betonar att ha en öppen dialog med barnen för att bygga upp en förståelse. De uttrycker att 

barnen med tiden lär sig att hantera barnen med koncentrationssvårigheter genom att 

exempelvis ignorera. Vidare berättar Karina att om barnen är införstådda i svårigheterna, så 

brukar det bli en beskyddande stämning och att barnen blir väldigt toleranta. 

 

Pedagogerna menar att de andra barnen kommer till dem och pratar om situationen. 

Förskoleklassens lärare, Inga-Lill, berättar att de små barnen inte använder just ordet 

koncentrationssvårigheter, men att de beskriver det. Som sagts tidigare försöker barnen själva 
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lösa problematiken och kommer till pedagogen då de inte hittar en lösning. Ibland kan även 

pedagogerna se att det är jobbigt för ett barn och kan ta barnet åt sidan och fråga om det. Och 

även här belyser pedagogerna att det är viktigt att vara så ärliga och raka som möjligt mot 

barnen för förståelsens skull. Karina sade också att hon brukar kunna ta barnet som stör åt 

sidan och prata, för att öka barnets medvetenhet.  

 

Klassen påverkas på något vis av barnen med koncentrationssvårigheter, anser pedagogerna. 

Inga-Lill uttrycker att det är svårt att få ett lugn i en klassrumssituation och att om det är ett 

eller flera barn med svårigheter, så är det en arbetsbörda både för henne och för klassen. Hon 

menar att det lätt blir en irriterad, trött och stressad stämning. Lena menar att om ett barn stör, 

så kan det smitta av sig till de andra. Irritation och störning kan även ses ute på rasterna, då 

barnen kan bära med sig upplevelsen av störningen i klassrummet ut. Camilla uttryckte att ett 

barn med koncentrationssvårigheter som stör, även kan ge de andra barnen 

koncentrationssvårigheter.  
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5. Diskussion 
Mitt syfte med det här arbetet var att undersöka hur några pedagoger beskriver 

koncentrationssvårigheter samt hur andra elever/klassen påverkas av barn med 

koncentrationssvårigheter i klassen. Jag kommer här att diskutera resultaten från 

litteraturstudien samt intervjustudien utifrån mitt syfte. 

5.1 Metoddiskussion 

Valet av undersökningsmetod, i det här fallet en kvalitativ intervjustudie, tycker jag passade 

bra till ändamålet. I och med att jag gav pedagogerna öppna frågor, så blev de inte styrda åt 

något håll och kunde fritt berätta om sina upplevelser och erfarenheter utifrån mina 

frågeställningar. Jag anser att jag fick tillförlitliga svar på mina frågeställningar. Det faktum 

att jag redan hade en relation med pedagogerna kan ha påverkat deras svar, men jag anser inte 

att så är fallet, då jag upplever att vi har en trygg och öppen relation. 

 

Om jag hade gjort om den här undersökningen skulle jag ha gjort lite annorlunda. Jag hade 

sett till att mitt syfte skulle vara mer utarbetat än det var då jag konstruerade intervjufrågorna. 

Jag hade också som tanke först att utgå från elevernas perspektiv, vilket fortfarande är 

intressant, men jag ansåg mig inte ha den kunskapen att närma mig eleverna på ett sätt som 

inte belyser de negativa aspekterna hos elever med koncentrationssvårigheter. Jag ansåg att 

det var en för stor risk för en grogrund till mobbning eller utpekande av eleverna med 

svårigheter. 

 

Jag skulle också ha lagt mer tid mellan intervjuerna för mer tid till reflektion och för att få lite 

distans till föregående intervjuperson innan nästa skulle ställa upp. Utöver detta skulle jag ha 

gjort min undersökning precis som jag gjorde, eftersom det fungerade bra. 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Hur beskriver pedagogerna att koncentrationssvårigheter yttrar 
sig? 

I frågan om vilka svårigheter barn med koncentrationssvårigheter har fick jag lite olika svar. I 

Juuls (2005) beskrivningar om detta skrev hon lite djupare om hur det kunde vara, exempelvis 

att en del barn kan ha lång startsträcka. Pedagogerna menar antagligen samma sak när de sade 
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att barnet har svårt att komma igång. Överlag stämmer beskrivningarna in om man jämför de 

båda och tolkar både vad Juul (2005) menar och vad pedagogerna menar. Pedagogerna 

beskrev situationerna på ett mer konkret sätt. Det som pedagogerna tog upp och som inte kom 

fram i litteraturstudien var barnet som tog in den fiktiva världen i verkligheten och de tysta 

och blyga barnen. Barnet med den fiktiva världen kanske kan ses som en �drömmare�, men 

Lena hade just det här barnet som en egen kategori. De tysta och blyga barnen kan också 

tolkas som drömmare, då Karina också uttryckte att de leker eller drömmer sig bort istället för 

att göra sin uppgift. Det som var intressant i frågan om yttrandet var att samtliga lärare på 

något sätt kategoriserade barnen efter hur de här barnens svårigheter yttrar sig. Alla utom 

förskolläraren kategoriserade efter hur barnen agerade, men förskolläraren kategoriserade 

efter inomhus- och utomhusvistelse. Detta har jag funderat mycket på. I hennes beskrivning 

av barnens svårigheter framgår att hon endast ser de överaktiva och stressade barnen och 

därför lägger mer fokus på var de befinner sig, med tanke på vilka svårigheter som kan 

uppstå. Jag tyckte att det var en intressant vinkel, eftersom jag inte tidigare kommit i kontakt 

med den. 

 

Hur koncentrationssvårigheterna yttrar sig i klassrummet beror på hur barnet har svårt att 

koncentrera sig. I föregående stycke beskrev pedagogerna vilka svårigheter barnen kunde ha 

och när pedagogerna förklarar vilka svårigheter barnen har i klassrummet kopplas det ihop. 

En �drömmare� har svårt att komma igång och kanske sitter och leker istället för att jobba, en 

överaktiv går runt i klassrummet och tittar på vad de andra gör osv. Det är precis som Juul 

(2005) beskriver, just att uppmärksamhetsstörningar kan yttra sig på flera olika sätt. Jag fick 

ofta svar utifrån utåtagerande barn här, det var bara en pedagog som tog upp �drömmarna�, 

barnen som inte agerar fysiskt. Kendall och Olsson (2008) tog även upp denna kategori av 

koncentrationssvårigheter i form av Anna, som också drömmer sig bort och som ofta fåt ta 

hem ofärdiga uppgifter från skolan.  

5.2.2 Hur upplever pedagogerna att elever/klassen blir påverkade av att 
det finns barn med koncentrationssvårigheter i klassen? 

Jag tyckte att det var intressant att pedagogerna Karina och Camilla menade att barnen verkar 

lära sig att ignorera när barnet med koncentrationssvårigheter stör. Anledningen till att jag 

tycker att det är intressant, är att i min litteraturstudie, så framkom ofta problematik men inga 

lösningar. Pedagogen Karina sade att barnen ignorerar det negativa och framhäver det positiva 

och detta måste vara en strategi som hon har jobbat sig fram till med klassen. Kadesjö (2008) 
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menar att man som pedagog ska påverka kamraternas uppfattning om barnet med svårigheter 

och samt att det är viktigt att stärka barnets självkänsla. Pedagogen Karina som jag 

intervjuade hade skapat precis det Kadesjö (2008) skriver om. Skillnaden är att pedagogen 

verkligen satt fokus på det positiva klassen kan åstadkomma för att göra detta istället för att ta 

sig an det själv.  

 

I litteraturstudien framkom hur viktig miljön är i klassrummet. Både Steinberg (2006) och 

Frid (1984) belyser den trygga och avslappnade miljön, som också pedagogerna belyser 

många gånger. Kadesjö (2008) menar att man ska uppmärksamma barnet med 

koncentrationssvårigheters framsteg för klassen, så att de påverkas av positivism istället för 

negativism. Även här kommer pedagogen in som ignorerade det negativa och framlyfte det 

positiva. Man kan tydligt se att pedagogerna jobbar efter det jag kommit fram till i 

litteraturstudien. Det som hade varit intressant i den frågan är hur de kommit fram till det, om 

de har läst om det eller kommit fram till det efter egna erfarenheter. Det är alltid aktuellt att se 

hur pedagoger tar del av den forskning som görs. 

 

Det framkom i litteraturstudien att barn med koncentrationssvårigheter har svårt att tolka och 

gå den sociala balansgången, och när jag gjorde intervjustudien tyckte jag mig se att det 

egentligen även gäller de andra barnen också gentemot barnet med svårigheter. Det var för att 

skapa den förståelsen om varför barnet gör som det gör, som pedagogerna jobbade så mycket 

för. Juul (2005) skriver att det är viktigt med öppenheten och att det gett, enligt erfarenhet, 

positivt resultat. De pedagoger jag intervjuade var helt inne på den linjen. De belyste hur 

viktigt det var att prata med barnen och vara så rak och ärlig som möjligt. Här blir det en 

balansgång. Man ska vara så rak och öppen som möjligt, men samtidigt inte för öppen och 

lämna ut barnet i fråga. Juul (2005) skriver också att man ska undvika diagnosbeteckningar 

när man pratar med barnen, för att barnen inte ska identifiera sig med dessa. Här tycker jag att 

en pedagog hade en träffande formulering, att �alla barn har något de behöver träna på och om 

man pratar om det med klassen, så blir det inga konstigheter när någon behöver hjälp eller 

stöd�.  

 

Alla pedagoger upplevde att barnen kommer till dem och pratar om de situationer som kan 

uppstå med barn med koncentrationssvårigheter. I mina intervjuer fick jag glimtar om att 

pedagogerna jobbar hårt med miljön i klasserna. Både Imsen (2006) och Ericsson (2006) 

skriver om det viktiga med en god social miljö och att skolorna ska sträva efter att bygga upp 
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detta. Att barnen som störs av barnen med koncentrationssvårigheter på något sätt kan komma 

till pedagogen och berätta om detta eller att ens våga ta den platsen kräver att man som 

pedagog har skapat just en god och öppen miljö. Det framkom tydligt att pedagogerna lägger 

stor vikt på att diskutera öppet med eleverna och att de strävar efter att eleverna ska kunna 

komma och prata både med dem och med andra elever om hur de upplever situationer. 

 

I frågan om hur klassen påverkas talas det från pedagogernas perspektiv att om en stör kan det 

smitta av sig till de andra, att störningar från klassrummet utageras på raster och att det lätt 

kan bli en irriterad stämning. Det låter jättejobbigt. Men i det jobbiga kom en ljusglimt i form 

av pedagogen Karina, som sade att det istället kan bli en beskyddande stämning där barnen tar 

hand om varandra. Även här kommer öppenheten in som Juul (2005) beskriver och dessutom 

det goda sociala miljön som Imsen (2006) och Ericsson (2006) tog upp. Det verkar som om 

grunden för allt är just den sociala miljön i klassen. Det hänger på miljön hur ett barn med 

koncentrationssvårigheter kan koncentrera sig. Det hänger på miljön hur barnen i klassen 

upplever varandra och hanterar den problematik som kan uppstå. Det hänger på den miljö 

pedagogen bygger upp. Det är därför viktigt att man precis som Ericsson (2006) skriver inte 

fokuserar på den kunskapsmässiga utvecklingen, utan fokuserar på den goda miljön, för då 

följer också kunskapsbiten med automatiskt (Ericsson 2006). 

 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Om man säger ordet koncentrationssvårigheter, så beskrivs ofta de överaktiva barnen. Under 

mitt arbete fick jag upp ögonen för de tysta barnen med koncentrationssvårigheter. Det vore 

intressant att undersöka varför de barnen inte uppmärksammas lika mycket som de 

utåtagerande barnen eller hur stor del de tar upp bland barnen med koncentrationssvårigheter. 
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6. Slutsats 
Syftet med den här undersökningen var att utifrån några pedagogers perspektiv i grundskolans 

tidigare år undersöka hur koncentrationssvårigheter beskrivs samt hur elevers koncentrations-

svårigheter påverkar andra elever/klassen.  

 

Koncentrationssvårigheter beskrivs främst utifrån de utåtagerande barnen, de barn som har 

svårt att fokusera och hålla den röda tråden, sitta still, lyssna på instruktioner samt komma 

igång med arbetet. Pedagogerna i intervjustudien beskrev också de tysta och blyga barnen 

som drömmer sig bort och har svårt att bli klara med sina uppgifter. 

 

Pedagogerna var samstämmiga när det gällde frågan om de andra eleverna/klassen påverkas 

av ett barn med koncentrationssvårigheter. Även här fick de utåtagerande barnen fokus och 

pedagogerna menade att de andra eleverna kunde bli störda när barnen med svårigheter stör 

rent fysiskt. Det framkom också att det lätt kan bli en irriterad stämning i klassen och att den 

irritationen kan tas med ut på rasterna. Det framkom också att det inte bara kan ses som något 

negativt, då en pedagog uttryckte att det istället kan bli en beskyddande stämning om man 

pratar och har en öppen dialog med klassen om svårigheterna.  

 

Den här undersökningen har gett mig mer kunskap om hur de andra eleverna påverkas av 

barnen med koncentrationssvårigheter. Det är viktigt att uppmärksamma alla barn, inte bara 

barnen med behov av särskilt stöd. I och med större kunskap om gruppen och även de 

enskilda individerna i den, så kan man också bygga vidare den kunskapen till att få en så god 

miljö som möjligt för hela klassen. Undersökningen har också visat hur viktigt det är med en 

god kommunikation både mellan eleverna och mellan eleverna och läraren. Genom att belysa 

kommunikationen, hoppas jag att man får upp ögonen och verkligen jobbar på att skapa en 

miljö där kommunikationen spelar en stor roll. Hela våra liv består av kommunikation och det 

är bland annat skolan som lägger en grund av hur barnens framtid kommer att utspela sig. 
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7. Bilagor 

7.1 Intervjufrågor 
 

1. Vilka svårigheter kan man se hos en elev som har koncentrationssvårigheter? 

 

 

2. Hur yttrar sig koncentrationssvårigheterna i klassrummet? 

 

 

3. Märker du någon gång att de andra eleverna reagerar på klasskompisars 

koncentrationssvårigheter? 

 - Om ja, hur reagerar de? 

 

 

4. Brukar de andra eleverna prata med dig om hur de upplever situationen? 

 

 

5. Märker du att klassen påverkas av andra elevers koncentrationssvårigheter? 

 - Om ja, hur påverkas klassen? 


