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Abstract 

The purpose with my study is to examine how the teacher works with children that she 

considers having concentration problems. I want to see how a teacher works with keeping 

their concentration in the classroom. I would also like to see how the teacher has placed the 

children with concentration problems in the classroom and what the classrooms environment 

is like.  

To find out how the teacher works with this I’ve done observations and complementing 

conversations. I found out that in order to keep the children’s concentration the teacher gives 

orders both from a distance and next to the student. The teacher gives direction in a conscious 

way or sometimes whispers to get the attention. She makes the child conscious that he/she 

disturbs and why. Sometimes the teacher helps the child by letting it know what it needs and 

doesn’t need on the desk. 
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Sammanfattning 

Syftet med min studie är undersöka hur en lärare arbetar med barn som hon anser ha 

koncentrationssvårigheter. Jag vill se hur läraren arbetar med att upprätthålla deras 

koncentration i klassrummet. Jag vill också se lite på hur läraren valt att placera de barn hon 

anser ha koncentrationssvårigheter och på hur miljön i klassrummet ser ut. 

För att ta reda på hur en pedagog arbetar med detta har jag valt att göra observationer med 

kompletterande med samtal. Jag kom fram till att läraren ger tillsägelser både på håll och intill 

eleven. Läraren ger instruktioner på ett medvetet sätt och ibland viskar hon för att få 

uppmärksamheten. Hon gör barnet medvetet om att det stör och varför. Ibland hjälper läraren 

eleven genom att tala om vad som behövs på bänken och vad som inte behövs. 
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1. Inledning 

Jag har valt att skriva om koncentrationssvårigheter, eftersom jag är övertygad om att alla 

pedagoger flera gånger under sitt yrkesverksamma liv kommer att träffa på barn som har just 

dessa svårigheter. Jag har gjort min VFU (verksamhetsförlagd undervisning) på två olika 

ställen och på båda har jag sett barn som haft svårt att koncentrera sig. När jag tänker på 

koncentrationssvårigheter tänker jag inte speciellt på barn som har fått en diagnos eller har 

svårt med koncentrationen på grund av exempelvis sociala orsaker, utan på alla barn som 

skolan anser ha koncentrationssvårigheter. För att dessa barn ska klara sig så bra som möjligt i 

den vardagliga undervisningen krävs det att man vidtar vissa åtgärder i klassrummet. Dessa 

åtgärder skulle jag vilja veta mer om och även hur man arbetar i skolan med dessa. Detta kan 

hjälpa mig och andra i pedagogyrket. 

I fortsättningen när jag pratar om koncentration kommer jag definiera utifrån Kadesjö (2001). 

Han skriver att för att kunna koncentrera sig på en uppgift måste man kunna: 

- Rikta perception, tankar och känslor mot uppgiften 

- Stänga ute ovidkommande stimuli 

- Starta, hålla fast vid och göra färdigt uppgiften 

Jag anser inte att man måste ha problem med alla dessa punkter, eller ens en hel punkt, för att 

läraren ska anse att barnet har koncentrationssvårigheter. Hur en koncentrationssvårighet ser 

ut är väldigt individuellt och alla känner någon gång att de har svårt att koncentrera sig på 

något eller några av dessa sätt.  

Jag skulle vilja tillägga att det inte är säkert att de elever som i skolan uppfattas ha 

koncentrationssvårigheter, anses ha samma problem utanför skolan. I klassrummet är det 

lärarens definition av koncentrationssvårigheter som gäller. Även inom skolans olika ämnen 

kan en elev uppfattas olika. En elev, som klassrumsläraren anser ha 

koncentrationssvårigheter, kanske inte idrottslärare alls har problem med eftersom det är en 

mer fysisk lektion och det är kanske det barnet behöver. 
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Den ålder som jag är mest intresserad av är låg- och mellanstadieåldern eftersom det är där 

jag vill arbeta i framtiden. Jag tror dock att det jag kommer fram till kan användas i alla 

åldersgrupper om man bara kan anpassa det lite.  

1.1 Syfte  

Syftet med min studie är att beskriva hur en pedagog i grundskolan arbetar med barn, med 

koncentrationssvårigheter, i klassrummet.  
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2. Litteraturgenomgång 

I litteraturen inom ämnet skriver författarna om koncentrationssvårigheter med utgång från 

olika handikapp. Juul (2005)  pratar om barn med uppmärksamhetsstörningar, Kadesjö (2001) 

om barn med koncentrationssvårigheter, Duvner (1997), Olsson (2007) och Carbone(2001) 

om barn med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), Wormnaes om barn med 

ADHD och MBD (Minimal Brain Dysfunction) och Gillberg (2005) om barn med DAMP 

(Deficits in Attention, Motor control and Perception) och ADHD. Några av författarna skriver 

ut diagnosen ADHD på olika sätt, men jag kommer för enkelhetens skull endast använda mig 

av den förkortningen.            

 

2.1 Att möta barn med koncentrationssvårigheter                                      

I Lpo94 (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) 

står det att man ska anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och behov. Det 

står också att man ska uppmärksamma och hjälpa elever som är i behov av särskilt stöd. 

Vad kan man då göra för att förbättra situationen för elever med koncentrationssvårigheter i 

klassrumsundervisningen? 

Juul (2005) börjar med att säga att man alltid ska utgå från barnet. Barnen är sinsemellan 

mycket olika och det blir då nödvändigt att utgå från vart och ett av barnen. Även Kadesjö 

(2001) och Olsson (2007) säger att man ska utgå ifrån barnets egen föreställningsvärld. De 

grundläggande problemen hos barn med stora koncentrationssvårigheter påverkar direkt 

inlärningsförmågan. Eleven kan inte följa med i undervisningen om man inte tar hänsyn till 

dess problem och anpassar undervisningen efter barnets förutsättningar (Kadesjö 2001).  

Kadesjö (2001) säger att barn som ofta misslyckas med det de ska göra, kanske på grund av 

att koncentrationen brister, ofta tappar självförtroendet och tror inte att de ska lyckas med 

någonting. En ny situation lockar då inte barnet till att prova på, utan den upplevs som hotfull. 

De försöker då dölja den svaga självkänslan och oförmågan. Den vanligaste strategin för det 

är undvikanden: ”vill inte”, ”har inte lust”, ”gör det sen”. Andra är att avleda kraven genom 
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att spela pajas, busa, förstöra för andra eller att låtsas att man kan. Det här gör att man ofta 

glömmer bort att barnet har fina sidor eftersom det mest blir bekymmer med eleven. Det är nu 

det är viktigt att berömma barnet. Det hjälper barnet att hålla sig till uppgiften och hålla 

koncentrationen uppe. Att hota med straff, eller locka med saker hjälper inte, i alla fall inte 

om målen är för stora och känns ouppnåeliga för barnet. Men det gäller även att hitta en 

balans i berömmet eftersom vissa barn inte kan ta åt sig beröm, det gör istället att de känner 

ännu mer krav på sig att klara fler saker. 

Personer i omgivningen till barn med ADHD och MBD måste förstå att barnen inte klarar av 

att styra sina impulser. Lärare och elever måste också hjälpas åt att betona de starka sidorna 

hos eleven och de måste samtidigt förstå att ingen vill bete sig klumpigt, vara okoncentrerad 

och att vissa barn har svårare än andra att koncentrera sig (Wormnaes 2001). 

Vardagsrutiner ger trygghet för dessa barn. Låt därför skoldagen följa samma mall så långt det 

är möjligt. En del barn tycker inte om utflykter eller andra avvikelser från vardagen. Välj bara 

ut de nödvändigaste avvikelser och förbered barnet väl för dem (Juul 2005). 

En inlärningsatmosfär i ett klassrum kännetecknas enligt Karin Taube av att eleverna känner 

sig omtyckta, accepterade och att de får uppmuntran och beröm. Det är också viktigt att de 

kan reglerna för vad som får och inte får göras och att de vet varför man sätter gränser. En 

inlärningsatmosfär kännetecknas också av att man möter eleverna med intresse, förståelse, 

tolerans och respekt. Eleverna måste känna att de får hjälp när de stöter på svårigheter, att det 

kan prova på nya idéer och att de duger som det är (Kadesjö 2001). 

 

2.2 Miljön 

Barn som lätt distraheras gör sig bäst i en väl strukturerad omgivning, där det finns så lite som 

möjligt som kan störa deras koncentration. En del barn lyssnar och följer bättre med i en 

enskild undervisning än i en klassundervisning. Det är lättare att få överblick över en liten 

grupp än över en hel klass (Wormnaes 2001). Kadesjö (2001) säger att barn med 

koncentrationssvårigheter ofta lär sig mer under ett kort lektionspass ensam med 

specialläraren än under resten av dagen i helklass. Å andra sidan är det kanske inte alltid roligt 

för barnet att skiljas från klasskamraterna. 
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Gillberg (2005) säger att de flesta barn med DAMP inte bör sitta i ett undervisningsrum med 

en mängd ovidkommande detaljer. Men för en del barn spelar dessa faktorer en liten eller 

ingen roll alls.  

Hur lokalerna och miljön utformas i skolan får direkta konsekvenser för barnens sätt att 

fungera. I ett klassrum utsätts barn för en mängd intryck från andra barn. De får också för lite 

personlig uppmärksamhet från läraren. Detta är väldigt stora påfrestningar för ett barn med 

koncentrationssvårigheter. Det är då stor risk att barnet stör sig själv och andra barn (Kadesjö 

2001). 

 

2.3 Placering  

Placeringen i klassrummet är viktig. Yttre intryck kan reduceras genom att barnet inte sitter 

vid fönstret. Man kan exempelvis ställa en skärmvägg ut från väggen vid barnets bänk så 

barnet själv kan reglera när avskärmning behövs. Man måste dock vara noga med att 

avskärmningen inte används som uteslutning eller som ett straff.  För vissa barn är det en 

fördel att sitta framför läraren så ögonkontakt kan hållas medan det för vissa är otryggt att 

sitta med ryggen mot hela klassen och inte kunna överblicka vad som försiggår. (Juul 2005) 

Det här är något som Wormnaes (2001) håller med om. Även Kadesjö (2001) anser att det är 

bra att barnet sitter så det har ögonkontakt med läraren. Kadesjö föreslår också att barnet kan 

sitta på en långsida i klassrummet, så barnet därifrån kan se alla klasskamrater och slippa 

vända sig om för att se vad som händer i klassen. Att byta placering i klassrummet ger många 

nya intryck för elever med koncentrationssvårigheter och bör därför undvikas, även att byta 

plats på de kamrater som sitter närmast. Gillberg (2005) förespråkar en placering nära läraren 

i klassrummet, helst intill katedern. Han menar då att barnet inte blir distraherat av de andra 

eleverna. Läraren har också lättare att uppmärksamma när barnet får svårt att koncentrera sig, 

om det uppstår missförstånd och andra svårigheter. Carbone (2001) skriver att man också kan 

låta barn som har ADHD sitta på en plats där det kan hoppa och studsa runt lite för att ”lätta 

på trycket”. 

Numer arbetar många klasser vid arbetsbord med flera personer istället för i egna bänkar. 

Barnen förflyttar sig under lektionen, inte bara inom klassrummet, utan även till datasalar. 

Detta arbetssätt motiveras utifrån att barnen ska bli bättre på att själva söka kunskap och att 
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välja arbetssätt och material. Detta leder till mer rörelse och prat i klassrummet. Att 

exempelvis dela arbetsplats med någon annan och att hålla ordning på sina grejer i en sådan 

situation är svår för barn med koncentrationssvårigheter (Kadesjö 2001).  

Olsson (2007) skriver om hur man kan arbeta med flickor med ADHD. De skriver att den 

bästa placeringen för dessa flickor är bredvid en strukturerad kamrat som de kan be om hjälp. 

 

2.4 Planering 

För barn med koncentrationssvårigheter är det bra att alltid ha ett fast schema där alla dagar är 

strukturerat på samma sätt, med fasta rutiner och ritualer. Alla dagar måste inte vara likadana, 

men de kanske börjar på samma sätt. En bra inledning är att varje morgon gå igenom schemat 

så barnet vet vad som händer. Schemat måste vara pålitligt, det som står där händer och inget 

annat (Juul 2005). Carbone (2001) skriver att det är bra om man markerar olika punkter på 

schemat med olika färger, för att göra det mer överskådligt. Duvner (1997) anser att även om 

man som pedagog vill lägga upp arbetet så barnen arbetar efter sina egna scheman med olika 

arbetsuppgifter, kan det vara bra för barn som har svårt att koncentrera sig om det åtminstone 

finns några tillfällen under dagen där alla sitter still på sina platser och arbetar. En del barn 

har svårt att komma ihåg arbetsuppgiften, speciellt om det blir alldeles för stökigt, därför kan 

läraren behöva konkretisera det han/hon talar om, med exempelvis ett föremål eller en bild. 

Genom att gå igenom med barnet vilken uppgift som ska göras, hur den ska göras osv. blir 

uppgiften överskådlig. För att visa när exempelvis ett arbetspass är slut kan man använda sig 

av en äggklocka. Att uppleva tiden kan underlätta koncentration och uthållighet. Juul (2005) 

anser att det kan vara bra att lära barnet att arbeta efter att schema, det hjälper barnet i den 

konkreta undervisningssituationen. Det kan vara bra att använda sig av små kartongbitar med 

olika färger, vilket gör schemat mer överskådligt. Man kan göra ett schema för en lektion, för 

hela skoldagen och för veckan, om barnet har kapacitet att överblicka så lång tid.  

Många barn kan ha svårt att flytta uppmärksamheten från en sak till en annan. Det är därför 

bra att låta barnet, så långt det är möjligt, göra klart en sak innan det börjar på något nytt. Det 

kan också vara bra att förbereda barnet på att något nytt kommer hända några minuter innan 

(Juul 2005). 
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2.5 Regler och mål 

Läraren ska vara noga med att precisera regler, konsekvenser och belöningar i förväg. Även 

om man tycker att man förklarat reglerna noga överträder barnet med DAMP eller ADHD 

dem gång på gång och verkar lika överraskad vid varje tillfälle. För att underlätta kan man 

tala med barnet om dessa, skriva ner dem tillsammans och kontrollera att barnet förstått dem. 

Man ska ha realistiska mål som barnet kan uppnå, till exempel ”du ska sitta på din plats” om 

barnet ofta irrar runt i klassrummet (Juul 2005). Enligt Kadesjö (2001) har många vuxna svårt 

att ge struktur till barnen, kanske för att det inte stämmer överens med deras 

uppfostringsfilosofi, men detta är viktigt för att barnet ska fungera med andra. Som vuxen 

måste man vara tydlig, man ska beröra barnets medvetande på flera plan. Hörselintrycken är 

ofta svåra för barnen att uppfatta och behövs då förstärkas på andra sätt, till exempel genom 

ett expressivt kroppsspråk. Duvner (1997) säger att man bör vara förberedd på att barnet 

kommer att misslyckas med sina försök att koncentrera sig i åratal framöver och lärare bör ha 

god förståelse för vad barnet klarar av. Om man ständigt bråkar om regler och gränssättning 

ökar risken för att barnets självkänsla kommer att minska, därför bör misslyckanden 

förebyggas så mycket som möjligt. Man kan komma överens med barnet om en slags signal 

för att påminna om koncentrationen under en lektion.  

Ett sätta att skapa struktur kan vara att ha fasta regler för var exempelvis ytterkläderna ska 

hänga och vart böckerna ska ligga. På bordet ska enbart de saker som krävs för den aktuella 

aktiviteten finnas, barnen kan behöva hjälp med att plocka fram de rätta sakerna. Barnet 

behöver sin egna permanenta arbetsplats. Ett barn som stör alla när det ska hämta sina saker 

kan behöva ha alla grejer vid bänken, medan ett barn som inte kan låta bli att pilla på grejerna 

kan behöva ha dem på ett bord längre bort för att kunna rikta sin uppmärksamhet på det som 

ska göras (Juul 2005). Kadesjö (2001) anser att man som lärare kan försöka medvetandegöra 

barnet om vad som stör inlärningen. Saker som stör kan vara att prata med sina klasskamrater, 

prylar på bänken osv. Det är bra för barnet om du hjälper det att hålla reda både i och på 

bänken. Det underlättar så att det kan rikta uppmärksamheten på uppgiften som ska göras 

istället. 
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2.6 Att ge instruktioner 

Barn med koncentrationssvårigheter verkar ibland onåbara för instruktioner eller resonemang. 

Det beror inte på att eleven vill provocera eller är lat, utan har sin grund i oförmåga. Lärare, 

som har förmågan att sätta sig över uppfattningen om att eleven skulle vara lat och istället 

bemöter eleven med förståelse, har en viktig funktion för elevens möjlighet att utveckla 

personligheten i en positiv riktning (Olsson 2007). 

Många barn med DAMP eller ADHD har svårt att ta till sig kollektiva instruktioner, man kan 

behöva ha ögonkontakt och fysiskt röra vid barnet för att hon eller han ska uppfatta vad som 

framkommer. Barnet kan också ha svårt att ställa om från en tankebana till en annan. Om 

barnet inte uppfattar en instruktion är det alltså för det mesta inte för att barnet är likgiltigt 

eller struntar i den (Juul 2005).  

Det är viktigt att ha en så tydlig framtoning som möjligt, undvika komplicerade meningar och 

ge klara besked. Barnet kan ha svårt att förstå ironi. Kroppsspråket gör det lättare för barnet 

att förstå vad du säger. All kommunikation med barnen fungerar bäst nära intill det. När 

barnet gjort något bra är det bra att framtona det, istället för att fokusera och påpeka på de fel 

som barnet gör. Säg till barnet vad det ska göra och inte vad det inte ska göra. För dessa barn 

är det bra om du undviker ordet ”inte” så mycket som det bara går. Du kan behöva upprepa 

det du vill ha fram många gånger och variera sättet du säger det på. Många barn med DAMP 

kan inte hålla kvar muntliga instruktioner i minnet och kan därför behöva förstärkning med 

piktogram eller skriftliga minneslistor (Juul 2005). 

 

2.7 Vad kan pedagogen göra? 

Barn med DAMP eller ADHD låter sig hela tiden avbrytas av både yttre och inre stimuli 

beroende på att de har svårt att upprätthålla koncentrationen under en längre tid. De inre 

impulserna kan man dämpa genom att se till att barnet är redo för det som ska göras innan det 

sätter igång, till exempel se till att barnet varit på toaletten, att det inte fryser och inte är 

hungrigt. Att barnet rört ordentligt på sig under rasten kan också dämpa dess motoriska 

impulser under lektionen. Det händer ofta att man måste påminna barnet om att göra dessa 
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saker eftersom barnet inte alltid har en bra kroppsuppfattning och i tid registrerar att hon eller 

han behöver dessa saker (Juul 2005). 

Kadesjö (2001) säger att ett barn med koncentrationssvårigheter har svårt att skapa ett 

sammanhang och en överblick, vilket betyder att helheten måste stärkas. Det är till exempel 

viktigare att hjälpa barnet hantera sin impulsivitet än att det skriver snyggt, att barnet lär sig 

kontrollera sin aktivitetsnivå är viktigare än att kunna sitta stilla i sin bänk. Läraren behöver 

hitta vägar förbi svårigheterna. Ett sådant förhållningssätt hör dock inte till skolans tradition, 

om ett barn till exempel har svårt att skriva fina A:n, måste det skriva A:n tills de blir fina. 

Risken är då stor att barnen upplever detta som ett tragglande. Barn med 

koncentrationssvårigheter tänker inte riktigt som andra barn, de behöver ofta knyta an det de 

lär sig till något konkret, som de kan ha i handen. De har svårt att knyta ihop olika abstrakta 

fakta. Barn med koncentrationssvårigheter är mest uppmärksamma och engagerade när de 

arbetar aktivt med något praktiskt. Duvner (1997) menar att barn med ADHD fungerar bäst i 

en aktiv, konkret, experimenterande inlärningssituation, men har svårare med mer 

stillasittande, intellektuellt och verbalt arbete. Detta bör läraren tänka på, så skolarbetet blir 

något positivt. 

De elever, som har koncentrationssvårigheter, behöver hjälp med att öka sin 

problemlösningsförmåga, för att bli bättre på att lära. En väg dit kan vara att lära eleven att 

stanna upp och tänka efter, innan den ger sig i kast med varje uppgift. Då behövs det inte bara 

engagemang från läraren, utan också från eleven. Ett inlärningssätt, som knyter an till barnets 

fantasi, väcker lusten att lära på ett bra sätt. Man ska också presentera uppgiften i avgränsade 

och överblickbara delmoment, eftersom det blir för stort för barnet som inte kan se de olika 

delarna annars. För att lösa en uppgift kan barnet tänka i de här banorna: 

• Vad går uppgiften ut på? 

• Vilka möjliga lösningar finns? 

• Vad innehåller till exempel en läst text för viktig information? 

• Hur kom jag fram till resultatet? 

Detta behöver barnet självklart hjälp med till en början, för att senare kunna bli mer 

självgående (Kadesjö, 2001). De barn som har ADHD har en tendens att skumma igenom 

information för snabbt och ytligt för att komma ihåg det de läser. De behöver utveckla en 

bättre studieteknik, lära sig skilja ut det som är väsentligt genom att stryka under nyckelord, 
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göra mind-maps, skriva ner, rita bilder och sammanfatta korta stycken. De behöver med andra 

ord lära sig att omformulera fakta så den passar deras minnesförmåga. Vid kunskapsförhör 

bör läraren ge svarsalternativ till frågorna, så barnet lättare kan hitta sin kunskap. Barn, som 

har problem att hitta kunskapen, behöver nämligen ledtrådar för att associera i rätt tankebanor 

(Duvner, 1997). 

Ett barn med ADHD har oftast svårt att organisera sitt arbete, motivera sig för träning av 

rutinartade arbetsuppgifter för att nå långsiktiga mål och att hålla kvar uppmärksamheten. Det 

gäller då för pedagogen att ha tydligt avgränsade uppgifter, helst med inbyggd belöning och 

stöd att genomföra dem. Eleven kan behöva hjälp att hitta de rätta böckerna och materialet för 

lektionen. Arbetsuppgifterna bör bygga på nyfikenhet, omväxling och ge snabba resultat. Det 

är viktigt att läraren ger tydliga och avgränsade instruktioner. Läraren bör vara duktig på att 

förstärka, berömma och belöna eleven. Eleven arbetar bäst ensam eller i en liten grupp. Det 

kan vara bra om det finns möjlighet att skapa en egen arbetsvrå åt eleven. Läraren bör också 

se till att det blir korta arbetspass som är tydligt avgränsade i tid och gärna med en lustfylld 

paus (Duvner 1997). 

Som lärare har man till uppgift utgå från barnets tidigare erfarenheter. Man måste kunna 

skapa förbindelse mellan det som ska läras ut och det enskilda barnets sätt att tänka (Kadesjö 

2001). 

 

2.8 Vad som kan förväntas av barn med koncentrationssvårigheter 

Kadesjö (2001) menar att i varje vardagssituation riktas en rad förväntningar på ett barn. När 

det gäller barn med koncentrationssvårigheter bör man minska dessa förväntningar så att de 

hamnar mer i nivå med vad barnet faktiskt förmår. För att göra detta kan man anpassa kraven, 

tillrättalägga miljön eller hjälpa barnet att utveckla sina färdigheter. Man ska också förhindra 

att barnens svårigheter får negativa följder på dess självförtroende. Man ska hela tiden söka 

vägar för att stärka det. Tyvärr är det inte så vanligt att man försöker anpassa kraven, miljön 

eller hjälpa barnet, utan man tänker istället att det är barnet det är fel på och ger upp. Barnets 

roll och bild av världen påverkas i hög grad av det som händer i skolan. Om man till exempel 

får gå till specialläraren kan det både påverka upplevelsen av att man är dålig och inte räcker 
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till eller att man är extra utvald som får vara själv med den vuxne. När man planerar inriktade 

insatser måste man hela tiden ställa sig frågan: Hur uppfattar barnet detta? 

 

2.9  Hjälpmedel  

Man ska bedöma vilka olika slags hjälpmedel som barn kan ha användning av, till exempel en 

dator eller en miniräknare (Wormnaes 2001). Duvner (1997) säger att barnen har svårt att 

koncentrera sig på uppgifter som inte riktigt känns motiverande. Att arbeta med dator kan öka 

motivationen och hjälpa till att fokusera på uppgiften. Även att överaktivt barn kan bli 

sittandes i timmar med ett dataspel, då rörliga bilden fångar dess uppmärksamhet. Skärmen 

fokuserar och avgränsar. Wormnaes (2001) menar att en bred penna i regel är bättre en än 

smal och ett tjockt papper kan vara lättare att klippa i än ett tunt. Man bör låta barnen arbeta i 

arbetsböcker som har en stor och tydlig skrift. Läraren kan hjälpa till genom att markera det 

som är viktigt eller gömma det som är irrelevant för uppgiften. 

Barn med ADHD bör få en speciell undervisning i de ämnen som de kommer efter i, oavsett 

om det gäller läsning, räkning eller idrott. Undervisningen ska bygga på det som de har 

möjlighet att lära sig för att man inte bara ska träna på det som barnet inte klarar av 

(Wormnaes 2001). Juul (2005) säger att en tumregel skulle kunna vara att barnet endast deltar 

om det finns 90 % chans till framgång. 

Om barnet är känsligt för ljud kan öronproppar eller hörlurar med lugn musik vara till hjälp i 

vissa fall. Om endast en del ljud, som till exempel stolskrap, är störande kan gummikuddar 

under stolsbenen vara bra (Juul 2005). Gillberg (2005) säger att en del barn med DAMP kan 

ha sin bästa inlärning i ett rum med både musik och TV på.  

En del barn, som har motorisk oro, kan få hjälp av att hålla händerna sysselsatta. Genom detta 

kan deras koncentration öka. Det ska självfallet inte vara någon leksak som är så intressant att 

den drar uppmärksamheten från skolarbetet eller som för väsen. En del barn med DAMP eller 

ADHD kan kännas lugnare efter en kraftig kroppsansträngning. Låt dem få möjlighet att röra 

på sig under lektionerna genom att exempelvis låta dem byta ställning, hämta saker eller 

sjunka ihop. Man måste komma ihåg att de faktiskt inte klara av att sitta stilla (Juul 2005).  
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2.10 Frågeställning 

Efter att ha läst litteratur inom ämnet och satt mig in i den, har jag valt ut ett problemområde 

som jag finner extra intressant: 

• Hur gör en lärare i grundskolan för att upprätthålla koncentrationen under lektionerna 

hos elever som läraren anser ha koncentrationssvårigheter? 

Jag vill även belysa en frågeställning som jag kommer att beröra i mindre utsträckning: 

o Hur har läraren valt att dekorera klassrummets väggar och hur är barnen, som 

läraren anser ha koncentrationssvårigheter, placerade i klassrummet? 
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3. Metodbeskrivning 

I min studie använde jag mig av deltagande observationer (Carlsson 1991), i form av löpande 

protokoll (von Euler 1978). När man skriver ett löpande protokoll för man anteckningar 

samtidigt som något händer. Eftersom jag ville ta reda på hur man som pedagog kan arbeta för 

att upprätthålla koncentrationen hos barnen med koncentrationssvårigheter under lektionen, 

kändes det naturligt att gå ut och observera hur en lärare gör detta. För att få veta varför 

personen jag observerade agerade på det sätt hon gjorde i olika situationer hade jag även en 

del samtal med henne. 

Anledningen till att jag valde observation som metod, är att observationer är användbara 

framför allt när man ska samla information inom områden som berör beteenden och skeenden 

i naturliga situationer. Den observerade behöver inte heller känna att hon måste agera på ett 

speciellt sätt för att leva upp till förväntningar som jag kan ha på henne (Patel och Davidsson 

2003). 

 

3.1 Val av undersökningsgrupp 

Jag valde att observera min VFU-handledare dels på grund av att jag vet att hon har flera 

elever i sin klass som hon anser ha koncentrationssvårigheter och dels för att jag redan är 

bekant med dem. Hon är väldigt hjälpsam och tyckte att det skulle bli roligt att jag kom för att 

observera henne. Hon arbetar på en grundskola, i årskurs 5, på en liten ort. Jag har valt att 

kalla henne Maria, men det är ett fingerat namn. Klassen, som jag varit i, går i årskurs fem. I 

hela klassen går det 18 barn, varav 12 är pojkar och 6 flickor. I klassen finns det 7 elever som 

läraren anser ha koncentrationssvårigheter, 6 pojkar och 1 flicka, men ingen av dem har någon 

diagnos. När jag gjorde observationen kallade jag barnen till P1 (pojke 1), P2, P3 och så 

vidare. Flickan kallades F1 (flicka 1). För att underlätta läsningen har jag valt att fingera 

barnens namn istället. Pojkarna har jag valt att kalla för Anders, Björn, Christoffer, David, 

Emil och Fredrik, flickan har jag valt att kalla för Amanda. Under de dagarna jag var i klassen 

var en av pojkarna (Anders), med koncentrationssvårigheter, sjuk. Första dagen jag var där 

var även David sjuk. 
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3.2 Upplägg och genomförande 

Jag tog kontakt med min handledare via mail, som genast svarade att jag var välkommen. Hon 

tog kontakt med barnens föräldrar för min räkning och påpekade att det var främst hon själv 

och hennes agerande som jag skulle observera. 

När jag kom för att observera visste barnen redan att jag skulle komma. Jag var där en dag 

innan jag började själva observationerna för att få reda på vilka barn som läraren anser ha 

koncentrationssvårigheter. Jag ville även se hur klassrumsmiljön såg ut och hur bänkarna var 

placerade. Jag ville också se på undervisningen för att verkligen kunna bestämma mig för vad 

exakt jag ville titta på. Jag var i klassen tre dagar för själva observationen. Det var inte 

heldagar eftersom det låg lektioner på schemat där inte min handledare var närvarande i 

klassen. 

När jag började själva observationen fick jag ett bord i ett hörn framme vid tavlan i 

klassrummet. Därifrån såg jag alla barn, men tyvärr satt några barn med ryggen mot mig. 

Barnen hade redan, innan jag kom, fått veta vad jag skulle göra där så de ställde inte några 

frågor. De visste att jag var där för att observera och inte för att vara med och hjälpa dem. 

Endast en gång hände det att de bad om hjälp och då var det många händer i luften, de blev då 

lite besvikna när jag inte kunde komma och hjälpa dem. Det var också en del av dem som var 

nyfikna på vad jag skrev, eftersom de visste att jag skrev om deras lärare och lite om dem 

också. Men jag talade bara om att jag inte kunde berätta vad jag skrev, men att de kunde få 

veta det senare när jag skrivit klart min ”bok”, som de kallade det. 

 

3.3  Etiska överväganden 

När jag var ute för att göra mina observationer var det viktigt med etiska överväganden. Ingen 

av de som är medverkande fick ta någon skada eller känna sig illa till mods av att jag är där 

och observerade dem. Min handledare ville själv sköta första föräldrakontakten, vilket redan 

var gjort när jag kom dit. Hon hade informerat dem om vad jag skulle göra och att man hade 

ett val när det gäller deltagande. Hon hade också informerat dem om att det främst var läraren 

jag skulle observera och hennes samspel med barn med koncentrationssvårigheter. När jag 

kom dit ville jag skicka ut ett brev till alla föräldrar där jag förklarade precis vad jag ville 
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göra. Jag förklarade alltså, precis som min handledare tidigare gjort, att jag var i klassen för 

att observera lärarens samspel med eleverna, alltså att det främst var läraren jag ville 

koncentrera mig på. Jag berättade också att jag, i min redovisning, skulle ge barnen fingerade 

namn. Slutligen gav jag föräldrarna en möjlighet att tacka nej till detta, genom att begära svar 

och underskrift. Endast föräldrarna till ett av barnen tackade nej. Eftersom det här barnet var 

hemma och var sjukt de dagar jag var där påverkade detta ändå inte min observation. 

När det gäller forskning av det här slaget finns det ett krav på skydd mot insyn i privatliv och 

kränkningar mot den personliga integriteten (Petersson 1994). För att skydda de 

medverkandes identiteter har jag valt att inte skriva ut vilken ort eller skola jag varit på. Jag 

har fingerat lärarens och barnens namn. 

Vid ett tillfälle kände sig ett av barnen utsatt av min närvaro. Jag var placerad i klassrummet 

på ett sätt som gjorde att jag satt mitt emot ett av barnen, som läraren anser ha 

koncentrationssvårigheter. Jag tror att han själv var medveten om att han var en av dem som 

jag observerade lärarens samspel tillsammans med. En av eftermiddagarna frågade han mig 

om jag skulle sitta och titta på hela tiden och jag tog det som att han kände sig observerad. 

Eftersom jag hela tiden satt mittemot honom föll det sig ganska naturligt att blicken vilade på 

honom när jag inte observerade något annat. Jag förstår att han tyckte att det var jobbigt och i 

fortsättningen försökte jag lägga blicken på andra ställen också, så att det skulle kännas lättare 

för honom. 

 

3.4  Validitet och reliabilitet  

Jag anser att min studie har hög validitet. Jag har observerat det som jag är intresserad av att 

få fram. Jag har även samtalat med läraren för att få veta hur hon har tänkt när hon gjort på 

olika sätt. 

Von Euler (1978) säger att en observation inte är helt tillförlitlig, utan iakttagelserna blir 

subjektiva. När man följer ett händelseförlopp inriktar man sig på det man är intresserad av 

och man tolkar det. Detta håller jag helt och hållet med om, hur mycket man än försöker att 

inte göra det, kommer man ändå lägga in egna värderingar och tolkningar i det som händer. 
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Jag har under min utbildning gjort min VFU i den här klassen med den handledare som jag nu 

observerade. Det kan göra att jag ser med andra ögon än jag skulle ha gjort om jag inte kände 

till henne innan. Samtidigt kan det också underlätta eftersom jag vet bakgrunden till varför 

hon behandlar vissa barn på olika sätt. Jag vet redan hur barnen beter sig, de såg inte heller 

mig som någon främmande som klampade in, utan kände igen mig, vilket kan ha lett till att de 

kopplade av och betedde sig som de brukar.  

Jag är medveten om att den här studien är byggd på observationer på samspelet mellan lärare 

och elever, som läraren anser ha koncentrationssvårigheter och inte på barn som har 

diagnoser. Begreppet koncentrationssvårighet har alltså ingen vetenskaplig grund i mitt 

arbete, men eftersom jag anser att elever som har svårt med koncentrationen finns i varje klass 

i stort sett, är det detta som jag är intresserad av att se. 

 

3.5  Bearbetning av material 

När jag bearbetat materialet jag samlat på mig under mina observationer och mina samtal med 

Maria har jag först delat in dem efter de olika eleverna, för att man lätt ska kunna se vilka 

olika metoder hon använder sig av när hon arbetar med varje barn. Jag har där tänkt på både 

genomgångar och situationer där eleverna arbetar själva i klassrummet. Jag har även punktat 

ner de olika strategierna som hon använde sig av för att man lätt ska kunna få en översikt. 

Vissa strategier står enbart med i punktlistan eftersom jag inte kunde se att hon använde sig av 

just den strategin på ett av barnen, utan det var något som dök upp hos flera barn eller enbart 

vid enstaka tillfälle.  

Jag har ritat upp hur bänkarna var placerade i klassrummet och svartmarkerat de bänkar som 

tillhör de barn som Maria anser ha koncentrationssvårigheter. Jag har även redogjort för hur 

väggarna i klassrummet såg ut och hur Maria kommenterat det. 
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4. Resultat 

Resultatet jag kommit fram till har jag tagit fram utifrån mitt syfte, som är att se hur läraren 

arbetar i klassrummet med barn, som läraren anser har koncentrationssvårigheter. I min 

frågeställning undrar jag hur läraren gör för att upprätthålla koncentrationen under lektionen. 

Jag ville även veta hur miljön i klassrummet ser ut och hur läraren placerat de barn, som hon 

anser ha koncentrationssvårigheter. 

I resultatet har jag även gjort en analys, där jag identifierat och tagit fram strategier som 

läraren använder sig av. 

 

4.1 Vad gör läraren? 

För att redovisa resultatet kommer jag att titta på hur Maria agerade i sitt samspel med de 

olika barnen för sig. Hur gjorde hon när hon hade genomgång respektive när barnen arbetade 

själva? Maria säger att hon medvetet har olika strategier för alla barn och försöker hålla dem. 

Anders: Var sjuk de dagarna jag var där och räknas därför som bortfall. 

Björn: När barnen arbetar själva i klassrummet räcker det inte att Maria står på andra sidan 

klassrummet och säger åt honom att arbeta. Hon behöver gå fram till honom och säga vad 

som ska göras eller instruera, ibland behövs även att Maria lägger en hand på hans arm för att 

han ska lugna ner sig. När Maria har genomgång kan det räcka att hon säger åt honom eller 

går fram till hans bänk och fortsätter prata därifrån. Om han stör och pratar mycket händer det 

att Maria ger honom frågan för att han ska få något att tänka på. Utifrån observationerna 

framstår det som att Björn behöver kontakt med läraren för att hålla koncentrationen uppe. 

Christoffer: Ibland ber Maria honom fortsätta arbeta från håll, ibland går hon fram till 

honom. Det verkar som att Christoffer blir mycket mer motiverad att arbeta när han får 

beröm. På genomgångarna räcker det med tillsägelse. 

David: Var sjuk en av dagarna och hade ganska mycket undervisning utanför klassrummet. 

Därför har jag ingen bild om hur Maria samspelar med honom. Hans okoncentration verkade 

inte heller direkt störa klasskamraterna, därför uppmärksammades han inte så mycket. 
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Emil: Vid genomgångar ger Maria honom frågorna, precis som med Björn, när det verkar 

som han är okoncentrerad.  Vid eget arbete säger Maria till från håll och bredvid honom. Ofta 

verkar detta hjälpa en liten stund. När klassen ska se film eller lyssna på kassettband låter 

Maria Emil sköta spelarna. 

Fredrik: När det är fritt arbete verkar det som att Maria kan skicka tillbaka honom till sin 

plats om han är uppe och går, eller ge honom en tillsägelse, så kommer han efter ett tag själv 

igång med att jobba.  

Amanda: Maria kan fånga upp Amanda ganska bra genom att göra henne uppmärksam på att 

hon ska fortsätta arbeta eller lyssna. Det kan räcka med en blick, blinkning, säga hennes namn 

eller en viskning. Samma sak gäller både genomgångar och eget arbete. 

Maria använde sig alltså av olika strategier beroende på vilka barn hon arbetade med för 

tillfället. De olika strategier och knep jag kan se att hon använder sig av är: 

• Tillsägelse på håll. Exempel: Emil pratar under en lektion, med eget arbete, högt i 

klassrummet och han får en tillsägelse av Maria, som står på andra sidan av 

klassrummet. 

• Tillsägelse intill eleven. Vid samma tillfälle som ovan räckte det inte med den 

tillsägelsen, utan Maria får gå fram till Emil och ge honom ytterligare en tillsägelse. 

• Kroppsberöring. Vid en genomgång kommenterar Emil svaret som en annan av 

eleverna ger, Maria hyssjar åt honom och rör vid hans arm. 

• Blickar, tecken eller blinkningar som elev vet vad det betyder. Björn frågar Maria 

en sak, som inte har med uppgiften att göra, medan hon hjälper en av de andra 

pojkarna i klassen. Björn får då en blick från henne och han vet att han ska fortsätta 

med sitt, vilket han gör. 

• Viskningar för att få uppmärksamheten. Vid ett tillfälle viskar Maria till Amanda 

och frågar om hon är redo när en genomgång ska börja. 

• Vid genomgång: ge frågan till den som verkar okoncentrerad. Exempel på detta 

finns under en genomgång i matte: Björn skriker svaret på frågan rakt ut, han får då en 
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tillsägelse och får sen svara på frågan. Emil kommenterar Björns svar och då skickar 

Maria nästa fråga till Emil. 

• Elev får sköta bandspelare och video. Ett exempel på detta är på en engelska-lektion 

när barnen ska lyssna på ett kassettband och Emil får sköta bandspelaren. 

• Beröm. Ett exempel på detta är när Björn och Maria pratar och räknar i boken, Björn 

får beröm för att han svarar rätt och fortsätter sedan själv i boken. 

• Instruktioner på ett medvetet sätt. Barnen lyssnar bättre när hon exempelvis säger: 

”Nu vill jag att ni tittar hitåt!” istället för ”Titta hitåt nu!” Detta stämmer inte helt 

överens med Marias sätt att uttrycka sig, men hon har fått lära sig att det fungerar 

bättre på barn med dessa problem. 

• Barnet görs uppmärksamt på att han stör och varför. Vid ett tillfälle säger Maria 

till Emil: ”Märker du nu att det är du som pratar så fort det blir lite tyst?” 

• Hjälp till barnen genom att tala om vad som behövs på bänken och inte. En av 

dagarna har det varit bråk på rasten och Maria säger åt klassen att de inte behöver ha 

något alls på bänkarna när de ska prata om vad som hänt. 

• Hjälp att hitta rätt material. Det här har jag inte skrivit ner i mina observationer 

utan det är en observation jag tagit ur minnet. 

• Barnet frågas om det behöver hjälp med något. För det mesta räcker det med att 

Maria går fram till barnet för att barnet ska berätta vad det behöver hjälp med. 

• Tidsangivelse ges för hur länge passet ska hålla på. ”Läs i geografi-boken, vi slutar 

9.45 för då ska vi uppvakta ”Per”, som fyllt år.” 

Maria funderade på att låta en del barn lyssna på musik som Kadesjö (2001) och Juul (2005) 

föreslår, men trodde att det kanske skulle få klassen i stort att bli mer orolig. 

Maria säger att eftersom det är så många i klassen som har koncentrationssvårigheter gäller 

det att kunna fokusera de fina sidorna hos varje barn för att man ska orka med vissa dagar. 

Alla gånger är det inte lätt, men det gäller att ha tålamod. Maria gillar alla barn i klassen, 

väldigt starkt, som personer och det är den bilden hon försöker ha i fokus när det känns tufft. 



4.2 Miljö och placering 

Jag gjorde även vissa observationer på hur klassrumsmiljön såg ut och hur bänkarna var 

placerade. Jag tittade även på var barnen med koncentrationssvårigheter var placerade. 
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De svarta rutorna markerar var Maria hade valt att placera de barn, som hon anser ha 

koncentrationssvårigheter. Längst fram till vänster sitter Emil, sen Anders, Björn och längst 

fram till höger Amanda. Raden till höger är ”tjej-raden”. Längst bak sitter David, i mitten 

sitter Fredrik till vänster och Christoffer till höger. När jag var där hade dock Fredrik skjutit 

fram sin bänk till katedern under en dag eftersom han var osams med Christoffer. Maria anser 

att detta gick bra eftersom Anders var borta, så då stördes inte ordningen alltför mycket. 

Anledningen till att de sitter placerade på det här sättet är att alla barn inte klarar av att ha 

ögonkontakt med de andra barnen. Maria sa att både Anders och Björn satt till en början 

längre bak, men de klarade inte av att koncentrera sig då, utan fick flytta fram så de slapp se 

vad alla klasskamrater gjorde hela tiden. Emil sitter också bra närmare Maria. Det verkar som 

han känner sig lite lugnare då menar Maria. 

På väggarna i klassrummet fanns en del foton på barnen från olika utflykter och upptåg, det 

fanns lappar med regler och riktlinjer för vad som gäller i klassrummet, en Sverigekarta och 

några böcker. När jag samtalat med Maria tycker hon att det kanske är lite för mycket på 

väggarna för de som har svårt att koncentrera sig. Samtidigt anser hon att bilderna på barnen 

stärker dem och deras klassammanhållning. 

På tavlan fanns det varje dag ett schema över vad som skulle hända just den dagen. Dagarna 

blandas ofta med genomgångar och eget arbete. Vid det egna arbetet så har de ibland 

uppgifter och ibland arbetar de med ett arbetsschema som läraren gjort i ordning. Alla har där 

samma uppgifter, men man får göra dem i vilken ordning man vill. Ett exempel på det är 

geografi. Där skulle barnen arbeta med de olika länderna i Europa. De fick olika stenciler för 
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varje land, som de skulle fylla i, och sedan sättas ihop till varsin bok. Alla dagar i veckan 

finns det också en mer praktisk verksamhet, som slöjd, bild, musik eller idrott på schemat. 
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5. Diskussion 

5.1 Reflektion över undersökningen 

Jag tyckte att min undersökning gick bra, men det var svårt att göra observationer när man 

inte är van vid det sedan tidigare. Det var ibland svårt att veta när man skulle börja anteckna 

och vad som var viktigt för just mina studier. En miss jag gjorde var att jag inte läste någon 

litteratur om hur man observerar innan jag gick ut för att påbörja observationerna. Von Euler 

(1978) skriver att löpande protokoll betyder att man för anteckningar samtidigt som någonting 

händer, vilket jag gjorde, men mina anteckningar är inte alltid så utförliga som man önskat att 

de skulle vara. Det beror på att jag inte visste att man skulle anteckna all dialog, ibland kändes 

det som överflödigt att göra det och ibland kunde jag helt enkelt inte höra vad som sades 

eftersom jag var placerad i ett hörn i klassrummet. 

Jag valde att göra min observation i en klass som jag tidigare gjort VFU i. Jag tror att det kan 

ha varit till min fördel eftersom jag redan kände läraren i klassen, jag kände till vilka elever 

som hon ansåg ha koncentrationssvårigheter och lite hur de fungerade. Barnen kände igen mig 

och tyckte inte att det var konstigt att jag var där, även om de kanske tyckte att det var lite 

tråkigt att jag inte kunde vara med och hjälpa dem. Eftersom de hade sett mig förut och jag 

varit där under ganska långa perioder tror jag att de kände att de kunde vara sig själva. De 

ansträngde sig inte för att uppföra sig bättre, som man annars kanske gör när det är någon ny i 

klassrummet. Det fanns såklart också nackdelar med att vara i en klass som jag känner till väl. 

Jag har kanske förutfattade meningar om en del elever och vad de skulle göra och hur de 

tidigare betett sig. Jag kanske inte heller var helt objektiv när jag observerade läraren eftersom 

jag känner henne sen tidigare och det kan påverka mig i mitt sätt att observera. 

Om man ser till den andra delen av undersökningen som inte är observation tycker jag att det 

har gått bra. Det har varit relativt enkelt att hitta bra litteratur inom ämnet eftersom det verkar 

som att det finns ganska mycket skrivet. Litteraturdelen ”flöt på” utan några större problem. 

Om jag skulle göra undersökningen igen skulle jag tänka på att ta reda på mer om 

observationer innan jag ger mig utan för att observera, annars är jag nöjd med mitt arbete och 

skulle inte göra någonting annorlunda. 
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5.2 Reflektion över materialet 

Här kommer jag att reflektera över litteraturen och vad jag fått fram i min observation med 

utgångspunkt i min frågeställning. 

• Hur gör en lärare i grundskolan för att upprätthålla koncentrationen under lektionerna 

hos elever som läraren anser ha koncentrationssvårigheter? 

o Hur har läraren valt att dekorera klassrummets väggar och hur är barnen, som 

läraren anser ha koncentrationssvårigheter, placerade i klassrummet? 

 

5.2.1 Vad kan läraren göra? 

Enligt Kadesjö (2001) är det viktigt att berömma barnet, som har svårt att koncentrera sig i 

skolan. Det hjälper barnet att hålla sig till uppgiften och att hålla koncentrationen uppe. Maria 

berömmer barnen när de gjort något bra och även i slutet på lektionen om de har skött sig. Jag 

skulle försöka att berömma barnet under tiden som det jobbar, när man ser att det går bra, då 

kanske barnet får en extra ”kick” av det och fortsätter arbeta koncentrerat. Risken med det är å 

andra sidan att barnet istället kanske uppfattar det som att det är okej att släppa lite på 

koncentrationen och kanske helt och hållet tappar fokus på uppgiften eller att de tappar 

koncentrationen för att jag pratar med dem. Kadesjö (2001) säger också att alla barn faktiskt 

inte kan ta åt sig av beröm. Juul (2005) säger att alla barn är olika och bör bedömas utifrån sig 

själv. Jag håller helt med om detta och man måste se till vad som är bra för varje barn. Det 

som är bra för det ena barnet kanske är helt fel för det andra. 

Juul (2005) skriver i sin bok att barn som har DAMP och ADHD har svårt att ta till sig 

kollektiva instruktioner och att de då kan behöva ögonkontakt eller fysisk beröring. Vid vissa 

tillfällen gick Maria fram och ställde sig vid bänken hos det barn som hade svårt att 

koncentrera sig och fortsatte att prata därifrån. Jag kunde se att det hade en lugnande effekt på 

barnet för det mesta. Juul (2005) skriver också att det inte är för att barnet är likgiltigt eller 

struntar i instruktionen som det inte hänger med, utan ibland är det svårt att ställa om från en 

tankebana till en annan. Maria hade verkligen tålamod med detta, speciellt om man någon 

läste högt ur en bok eller om de lyssnade på kassettband, hände det att de barn, som hon anser 
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ha koncentrationssvårigheter, inte visste riktigt var i texten de var eller vilken sida de skulle 

slå upp. Maria upprepade då tålmodigt och väntade tills alla var med på vad som gällde. 

Maria var i vissa avseenden väldigt medveten i hur hon pratade med barnen. När hon ville ha 

deras uppmärksamhet sa hon ”Nu vill jag att ni tittar hit och lyssnar”. Hon har fått lära sig att 

barn är mer uppmärksamma om man säger att det är ”jag” som vill eftersom barnen då ser att 

det är en person som vill något och man tar på sig rollen som deras ledare. Hon tycker att det 

är nödvändigt att göra i den klassen hon har nu, även om sättet att uttrycka sig inte stämmer 

överens med hennes sätt att vara. Juul (2005) säger att man ska vara tydlig i det man säger. 

Hon säger också att man ska undvika ordet ”inte” så mycket som möjligt. Fokusera på det 

som är bra och på vad som ska göras och inte på det som inte ska göras. Maria använder 

väldigt sällan ordet inte i sina tillsägningar, om det är medvetet eller ej kan jag inte svara på.  

Kadesjö (2001) anser att man som lärare kan försöka medvetandegöra barnet om vad som stör 

inlärningen. Det tycker jag att Maria visar prov på när hon säger till Emil att det bara är han 

som pratar så fort det blir lite tyst. Han tystnade då på en gång, men sedan fortsatte han 

likadant igen nästa gång det blev lite tyst. Kadesjö (2001) säger vidare att saker som stör 

också kan vara att prata med sina klasskamrater, prylar på bänken osv. Hjälp barnet att hålla 

reda både i och på bänken. Det underlättar för barnen så att det kan rikta uppmärksamheten på 

uppgiften som ska göras istället. Det här tycker jag att Maria kunde vara bättre på. Jag såg 

sällan att hon hjälpte dem att sortera bort saker som inte behövdes just då. Vid något tillfälle 

påpekade hon saker som fanns på bänken skulle stoppas ner. Samtidigt säger Juul (2005) att 

barn som är motoriskt oroliga kan behöva något att plocka med för att kunna hålla uppe 

koncentrationen. Det får självklart inte vara någon leksak, något som för väsen eller på annat 

sätt är för intressant för att koncentrationen ska kunna upprätthållas på lektionen. 

Duvner (1997) skriver att man kan komma överens med barnet om en slags signal som ska 

påminna barnet om koncentrationen. Detta säger Maria att det fungerar med en del av barnen. 

Jag fick uppfattningen om att Amanda och Maria hade en slags signal, eller ett tecken, som 

talade om när Maria tyckte att Amanda behövde återfå koncentrationen. Detta tecken kunde 

vara en blinkning eller en vinkning. 

Många barn kan ha svårt att flytta uppmärksamheten från en sak till en annan. Låt därför 

barnet, så långt det är möjligt, göra klart en sak innan det börjar på något nytt. Det kan också 

vara bra att förbereda barnet på att något nytt kommer hända några minuter innan (Juul 2005). 
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Detta hände i en av mina observationer. Klassen började läsa i sina geografiböcker och Maria 

talade om att de fick läsa i 10 minuter för sen skulle de fira ”Per” som hade fyllt år. Jag tror 

dock att Maria skulle kunna utnyttja detta ännu mer i sin undervisning. Jag tror att en del av 

barnen med koncentrationssvårigheter skulle tycka att det var enklare att hålla 

koncentrationen uppe om man visste hur lång tid det var kvar. Då får det självklart inte vara 

alltför långa lektionspass, som istället blir att kännas oändliga. Utan man kanske istället kan 

säga att man ska jobba ett visst antal minuter, för att sen få ta en liten bensträckare eller 

liknande. Om man då vet om att det kanske bara är 5 minuter kvar till dess kan man klara av 

att hålla koncentrationen uppe i de minuterna. För att underlätta för barnen i klassrummet och 

få en översikt för vad som ska göras, skriver Duvner (1997), att man kan ha ett schema som 

visar vad som händer under dagen. Då blir det överskådligare för barnen vad som ska hända. 

Maria har ett sådant schema framme på tavlan som hon uppdaterar varje dag innan barnen 

kommer till skolan, så de ska veta direkt vad som gäller under dagen. Duvner (1997) skriver 

också om att barnen kan ha ett eget schema för de stunder under dagen som de har eget arbete. 

En del barn har svårt att komma ihåg arbetsuppgiften och då kan det vara bra att det är 

konkret. Maria hade inte några sådana scheman i klassen. Barnen arbetade med egna 

arbetsscheman, men då fick de själva välja vad de ville arbeta med just då. Jag tror att det för 

många barn är bra att få ta ansvar för sina studier och få känna att de har frihet att själva välja 

lite vad de vill arbeta med. De barn, som har koncentrationssvårigheter, behöver kanske få det 

mer styrt och att man talar om för dem vad de ska göra. Annars blir det kanske lätt att de för 

det första har svårt att välja, blir det sen att kännas tråkigt och de får svårt att koncentrera sig 

är det kanske lättare att de bryter och tar något annat. Då kommer de aldrig riktigt igång med 

själva arbetet. 

Duvner (1997) säger att barn med ADHD fungerar bäst i en miljö där de får experimentera sig 

fram till kunskap. De har svårt för stillasittande arbete. Detta bör läraren tänka på. När jag var 

i klassen kunde jag inte se att Maria använde sig av detta arbetssätt. Jag var visserligen inte 

där så många dagar, men jag kunde inte heller se att de hade det inskrivet på schemat på något 

sätt. Om barnen i klassen är stökiga och okoncentrerade kanske detta är något att prova på. I 

den här klassen kanske det inte skulle fungera speciellt bra. Eftersom det är många barn med 

koncentrationssvårigheter tror jag att det kan bli ett alldeles för stökigt sätt att arbeta på.  

Kadesjö (2001) skriver att barn som har koncentrationssvårigheter behöver hjälp att öka sin 

problemlösningsförmåga, så att de kan bli bättre på att lära. Ett sätt att nå dit är att lära eleven 
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att stanna upp och tänka efter innan den börjar med en uppgift. Man ska presentera uppgiften i 

avgränsade och överblickbara delmoment. Jag tror att det är bra att göra en uppgift så konkret 

som möjligt för de barn som har svårt att koncentrera sig. Även om det betyder lite mer jobb 

för läraren, tror jag att barnet får ut väldigt mycket av det och att det kommer att lära barnet 

att lösa uppgifter på ett bättre sätt i det långa loppet. Jag fick känslan att Maria presenterar 

uppgifter på samma sätt för alla barn i stort sett. Som sagt hörde jag inte alla konversationer, 

så jag kan inte säga om hon senare gav tydligare anvisningar för barnen med 

koncentrationssvårigheter. Däremot förklarade hon gärna uppgiften igen för de som behövde 

det. Kadesjö (2001) har förslag på hur barnet ska tänka när det ska lösa en uppgift och det är 

bland annat vad uppgiften går ut på och vilka möjliga lösningar som finns. Jag tror att om 

eleven har det klart för sig när den börjar med en uppgift är det mycket lättare att lösa den, än 

om man börjar med uppgiften innan man riktigt vet vart den ska sluta och vad man ska 

komma fram till. Då tror jag att uppgiften känns väldigt stor och svår att lösa. Duvner (1997) 

säger också att barn med ADHD har en tendens att skumma igenom en text för fort så att de 

inte riktigt vet vad som står i texten, eftersom de inte kan ta till sig den ordentligt. De behöver 

hjälp att utveckla en bättre studieteknik. Kanske är då Kadesjös (2001) sätt en bra början? Om 

eleven tänker efter vad man vill ha reda på innan den läser en text, vet den redan innan vad 

det är man ska lägga märke till. Om eleven börjar med en liten del fakta hon eller han ska ta 

till sig, kan man sedan öka successivt. Duvner (1997) skriver också att barnen behöver hjälp 

att omvandla fakta och skriva ner den på ett sådant sätt så de bättre kan ta till sig den, till 

exempel genom att göra mind-maps, rita bilder eller skriva korta stycken. 

Duvner (1997) har en hel del förslag på hur man ska kunna underlätta för barn med ADHD. 

Eftersom de har svårt att organisera sitt arbete och ha kvar koncentrationen under rutinartat 

arbete behöver de en del hjälp för att bli bättre på detta. Hennes förslag på det är: 

• Ha tydligt avgränsade arbetsuppgifter, helst med inbyggd belöning.  

• Ge intresseväckande arbetsuppgifter som bygger på nyfikenhet och omväxling och 
som ger snabba resultat.  

• Ge tydliga och avgränsade instruktioner. 

• Ge hjälp att hitta rätt böcker och material 

• Ge stöd att genomföra en uppgift 

• Förstärka, berömma och belöna 
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• Se till att det blir korta arbetspass som är tydligt avgränsade i tid och gärna med en 
lustfylld paus. 

• Minska störningsmomenten, kanske skapa en egen arbetsvrå åt eleven 

• Se till att man ofta arbetar enskilt eller i en liten grupp 

Om man jämför dessa med det jag har sett av Marias sätt att arbeta, finns det en del saker som 

hon gör, men en del av dessa som hon kanske skulle behöva lägga in i sin undervisning. Hon 

är bra på att berömma när barnen har arbetat bra, hon hjälper dem att hitta de böcker och det 

material de behöver till uppgiften som ska göras, ber barnen om att få sitta ostört någonstans 

så brukar det kunna gå att ordna, men eftersom det är många barn finns det begränsat med 

utrymme. Hon ser också till att de ofta arbetar enskilt och när de arbetar i grupp så är det två 

och två som gäller. När barnen ber om hjälp, hjälper Maria dem, ibland räcker det med att stå 

bredvid och se när de löser uppgiften för att de ska få upp koncentrationen så att de själva kan 

lösa den. När jag var ute och observerade tänkte jag inte direkt på om Maria var tydlig och 

avgränsad i instruktioner som hon gav. Eftersom jag hade min plats i klassrummet hörde jag, 

som sagt, inte alltid konversationen mellan Maria och eleven och därför vet jag inte heller vad 

som sades alla gånger. Maria skulle kunna tänka på att ha mer tydligt avgränsade uppgifter 

som har en inbyggd belöning. Jag kunde inte se några sådana när jag var ute och observerade, 

ett förslag på en sådan uppgift skulle kunna vara i samband med geografin. När jag var i 

klassen höll barnen på att arbeta med Europa och dess länder. Alla barn forskade kring varje 

land och lade sen när resultatet i ett kuvert, senare skulle alla papper sättas ihop till varsin 

egen bok. Om barnet först ritade flaggan och landets topografi, som uppgiften var, och sedan 

skrev lite om landet, i slutet på uppgiften skulle barnet själva kunna få söka efter något de var 

intresserade av med hjälp av Internet. Det skulle kunna motivera barnen att lära sig mer, 

samtidigt som de tycker att det är kul, kanske är det någon speciell idrottsstjärna från det 

landet eller något nöjesfält eller liknande som de vill veta mer om. 

Om man ska se till speciella hjälpmedel i klassrummet så var det inget av barnen med 

koncentrationssvårigheter som hade något hjälpmedel. Jag kunde däremot se att ett av barnen 

säkert hade haft användning för någonting att plocka med, så att händerna var sysselsatta med 

något. Barnet hade nästan alltid något på bänken som det plockade med och ibland tog det 

koncentrationen från det som skulle göras. Om barnet istället hade haft någon liten grej att 

plocka med, som annars inte är speciellt intressant, hade barnet kanske kunnat lugna ner sig 

mer motoriskt och kunnat följa med mer i undervisningen. Maria funderade också på hur det 
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skulle fungera om en del barn fick lyssna på musik för att kunna koncentrera sig bättre, men 

hon trodde inte att det skulle fungera i klassen i stort eftersom så många barn har 

koncentrationssvårigheter. Maria hade inte heller några avskärmningar i klassrummet, men 

det fanns ett litet grupprum intill som alla i klassen kan använda och ofta satt det någon i 

kapprummet och läste med. 

 

5.2.2 Miljön 

Wormnaes (2001) skriver att elever, som lätt blir distraherade, gör sig bäst i en miljö där det 

finns så lite som möjligt som distraherar. Gillberg (2005) säger också att de flesta elever med 

DAMP inte bör sitta i ett undervisningsrum med massa ovidkommande detaljer. Men för en 

del spelar dessa faktorer en liten eller ingen roll alls. Kadesjö (2001) skriver också om miljön 

i sin bok och att den får direkta konsekvenser för barnens sätt att fungera. I Marias klassrum 

fanns en del foton på barnen från olika utflykter och upptåg, det fanns lappar med regler och 

riktlinjer för vad som gäller i klassrummet, en Sverigekarta och några böcker. När jag 

samtalat med Maria tycker hon att det kanske är lite för mycket på väggarna för de som har 

svårt att koncentrera sig. Samtidigt anser hon att bilderna på barnen stärker dem och deras 

klassammanhållning. Eftersom jag varit i klassen förut tror jag att Maria tänker helt rätt. Den 

här klassen behöver känna sig stärkta både som enskilda personer och som hel klass. Jag 

tycker egentligen inte att det finns överdrivet mycket saker på väggarna, inte saker som 

distraherar i alla fall. Fotona är placerade vid fönstren, där är ändå fönstren som kan vara nog 

distraherande i sig, dessutom är fotona ganska små så det är bara de som sitter närmast som 

kan se dem.  

 

5.2.3 Placering 

Hur barn med koncentrationssvårigheter ska placeras i klassrummet verkar vara något som de 

flesta författarna har olika åsikter om. Jag tror att det beror på att alla barn är olika och det går 

inte att säga att något fungerar generellt på alla barn. En del blir störda av att ha klassen 

bakom sig och behöver ständigt vända sig om för att se vad som händer, de borde istället 

placeras längre bak (Juul 2005), eller på sidan (Kadesjö 2001). En del behöver istället ha 
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ögonkontakt med läraren och sitter därför bättre längst fram. Barnet blir inte heller så lätt 

distraherat av de andra eleverna då (Gillberg 2005). I Marias klassrum har alla elever var sin 

bänk. När Maria placerade deras bänkar hade hon också i åtanke på vem som skulle passa att 

sitta var. Två av pojkarna i klassen fick Maria byta plats på efter ett tag. De satt från början 

längst bak, men ingen av pojkarna kunde koncentrera sig och sköta sig därifrån, så nu får de 

istället sitta framme vid katedern där Maria kan ha ögonkontakt med dem och de slapp se vad 

alla klasskamrater gjorde hela tiden. Jag tycker att det verkar som att man kan diskutera det 

här fram och tillbaka nästan hur mycket som helst, men det är ändå upp till den enskilda 

individen vad som passar. 

Så slutligen… Vad kan läraren göra för att underlätta för eleverna, med 

koncentrationssvårigheter, i klassrummet? För att hjälpa eleverna att upprätthålla 

koncentrationen kan läraren ge frågan till den som verkar okoncentrerad för att denne ska få 

något att tänka på. Läraren kan också ge små tecken till eleverna, som de vet vad de betyder, 

som en blinkning, en blick eller en viskning. Gällande miljön i klassrummet är det bra om 

väggarna inte är alltför dekorerade. Om man ser på placeringen finns det många olika förslag. 

En del anser att eleven ska sitta långt fram för att ögonkontakt med läraren och andra anser att 

eleven ska sitta långt bak för att slippa störas av att ha klassen bakom sig. 

  

5.3 Eventuellt fortsatta studier 

Under min undersökning har jag sett flera andra intressanta vinklingar och inriktningar man 

skulle kunna göra på ämnet koncentrationssvårigheter. Jag har valt att inrikta mig på hur 

läraren kan arbeta med elever som den anser ha koncentrationssvårigheter i klassrummet. Det 

vore intressant att undersöka hur de barnen upplever att läraren behandlar dem. Behandlar 

läraren dem på något speciellt sätt? Hjälper det i så fall eller känner eleven sig utpekad inför 

sina klasskamrater? Man skulle kunna låta barnen som läraren anser ha 

koncentrationssvårigheter prova olika hjälpmedel, som jag nämner tidigare och se ifall det 

hjälper dem i skolarbetet. 
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