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Abstract 
This thesis investigates the method of Human Dynamics. This method is also compared with 

other research about a good learning situation for children with low ability to concentrate.  

The purpose has been to study if Human Dynamics is preferable for pupils with an attention 

deficit disorder.  

The empirical study, based on qualitative interviews, shows examples from teacher’s use of 

Human Dynamics in their teaching and their view of children with difficulties to concentrate 

and their special needs. The respondents are all positive to Human Dynamics and say that 

knowledge about it has helped them to an understanding of different ways for pupils to learn 

and communicate. The respondent’s personal insights about Human Dynamics have helped 

them notice the individual needs of their pupils in a different way. The conclusion is that the 

theory of Human Dynamics is a suitable way to go, but not the only method to work with 

children with attention deficit disorder. Sometimes special education assistance is needed to 

achieve the best result. 
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Sammanfattning 

 
Examensarbetet ger läsaren en inblick i förhållningssättet och verktyget Human Dynamics. I 

arbetet jämförs annan forsknings syn på en gynnsam lärandemiljö för barn med 

koncentrationssvårigheter med Human Dynamics teori.  

Syftet har varit att undersöka om förhållningssättet är fördelaktigt för elever med 

koncentrationssvårigheter.  

Undersökningen, som är baserad på intervjuer med kvalitativ inriktning, visar exempel på hur 

pedagoger använder verktyget i praktiken samt hur de uppfattar barn med 

koncentrationssvårigheter och deras behov. Respondenterna är positiva till Human Dynamics 

och menar att förståelsen för olikheter och insikter om sig själv har hjälpt dem att se olika 

individers behov på ett annat sätt än tidigare.  

Slutsatsen är att Human Dynamics teori är förenlig med annan forskning och gynnsam för alla 

individer, men kunskapen löser inte alla svårigheter utan specialpedagogiska åtgärder är 

nödvändiga i vissa fall. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nyckelord; förhållningssätt, Human Dynamics, koncentrationssvårigheter, pedagogik



 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund .................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ................................................................................................................................. 2 

1.3 Problemformulering ......................................................................................................... 2 

1.4 Definiering av begrepp..................................................................................................... 2 

2. Teoribakgrund...................................................................................................................... 3 

2.1 Human Dynamics............................................................................................................. 3 

2.1.1 Presentation av grundmönstren ................................................................................. 4 

2.1.2 Den mentala principen .............................................................................................. 5 

2.1.3 Den emotionella principen ........................................................................................ 5 

2.1.4 Den fysiska principen................................................................................................ 5 

2.2 Hur sker lärandet och utvecklingen inom respektive grundmönster samt vilka 

svårigheter kan förekomma? .................................................................................................. 6 

2.2.1 De emotionella – fysiska barnen ............................................................................... 6 

2.2.2 De emotionella – mentala barnen.............................................................................. 8 

2.2.3 De fysiska – emotionella barnen ............................................................................... 9 

2.2.4 De fysiska – mentala barnen ................................................................................... 11 

2.2.5 De mentala – fysiska barnen ................................................................................... 12 

2.2.6 Human Dynamics som hjälp för inlärning och utveckling – en sammanfattning... 13 

2.3 Human Dynamics som verktyg i undervisningen .......................................................... 14 

2.3.1 Lärarens förhållningssätt ......................................................................................... 14 

2.3.2 Human Dynamics i undervisningen – en sammanfattning...................................... 17 

2.4 Forskning om koncentrationssvårigheter ....................................................................... 17 

2.4.1 Koncentration .......................................................................................................... 17 

2.4.2 Koncentrationssvårigheter....................................................................................... 18 

2.4.3 Hur visar sig svårigheterna?.................................................................................... 19 

2.4.4 Lärarens förhållningssätt ......................................................................................... 20 

2.4.5 Lärandemiljö ........................................................................................................... 21 

2.4.6  Bemöta koncentrationssvårigheter – en sammanfattning....................................... 23 

2.5 Styrdokumentet Lpo 94.................................................................................................. 23 

2.6 Är Human Dynamics ett verktyg som kommer elever med koncentrationssvårigheter till 

nytta i undervisningen och som går att förena med annan forskning?................................. 24 



 

3. Preciserad problemformulering........................................................................................ 24 

4. Metod och genomförande .................................................................................................. 25 

4.1 Urval............................................................................................................................... 25 

4.2 Datainsamlingsmetoder.................................................................................................. 26 

4.3 Procedur ......................................................................................................................... 27 

4.4.1 Databearbetningsmetoder........................................................................................ 28 

4.4.2 Tillförlitlighet .......................................................................................................... 29 

5. Human Dynamics i praktiken ........................................................................................... 30 

5.1 Resultat av empirin......................................................................................................... 30 

5.1.1 Human Dynamics i praktiken.................................................................................. 31 

5.1.2 Elever med koncentrationssvårighet ....................................................................... 34 

5.1.3 Från teori till praktik ............................................................................................... 37 

6. Diskussion ........................................................................................................................... 38 

6.1 Empirisk slutsats ............................................................................................................ 38 

6.2 Undersökningens tillförlitlighet ..................................................................................... 38 

6.3 Human Dynamics i praktiken......................................................................................... 40 

6.4   Synen på koncentrationssvårigheter – en jämförelse mellan Human Dynamics, empirin 

och annan forskning ............................................................................................................. 42 

6.5   Förhållningssätt och lärandemiljö – jämförelse mellan Human Dynamics, empirin och 

annan teori ............................................................................................................................ 43 

6.6  Human Dynamics - från teori till praktik ...................................................................... 46 

7. Slutord ................................................................................................................................. 47 

7.1 Ny forskning................................................................................................................... 48 

Litteraturförteckning............................................................................................................. 49 

 
Bilagor 
 

 
 

 

 

 



1 

1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 
Under hösten 2005 gick rapportens författare en Human Dynamics utbildning i två steg som 

omfattade fyra dagar. Utbildningen riktade främst in sig mot lärare, att lära känna sig själv 

och det sättet man lär och kommunicerar på. Andra delar i undervisningen var att öka 

förståelsen för hur andra lär samt att alla sätt att vara, lära och kommunicera är lika mycket 

värda. Den här kursen har startat flera processer inom författaren där hon reflekterar över sitt 

eget arbetssätt och funderar över om kunskapen om Human Dynamics kan komma elever med 

koncentrationssvårigheter till godo i undervisningen. Författaren undrar om lärarens kunskap 

om Human Dynamics resulterar i ett verktyg som kan hjälpa dessa elever i skolarbetet och 

minska svårigheterna för dem.  

 

Enligt styrdokumentet Lpo 94 förväntas läraren anpassa sin undervisning, så att den 

motsvarar varje elevs förutsättningar och behov. Skolan har även ett särskilt ansvar för dem 

som har svårigheter (Utbildningsdepartementet, 1998, s.6). Denna målsättning kan vara svår 

att uppnå. Att anpassa undervisningen på ett sätt som ger alla elever en stimulerande 

lärandemiljö är en utmaning. Är kunskapen om människors olika sätt att lära och 

kommunicera en hjälp till att nå fram till målet och bl a möta barn med 

koncentrationssvårigheter på ett lättare sätt?  

Kan ett sätt att uppnå detta mål vara att konkretisera teorikunskaper med hjälp av andra 

pedagoger med utbildning inom Human Dynamics som har synliggjort och medvetandegjort 

sin kunskap i praktiken och har erfarenhet av elever med koncentrationssvårigheter?  
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1.2 Syfte 

 
Rapportens syfte sammanfattas i följande tre punkter: 

• Att genom litteraturstudier undersöka om kunskapen om Human Dynamics kan vara 

en hjälp i bemötandet av elever med koncentrationssvårigheter.  

• Human Dynamics som verktyg jämförs med uppfattning som annan forskning om 

barn med koncentrationssvårigheter kommit fram till. Finns det likheter eller är 

skillnaderna stora beträffande synen på förhållningssättet och bemötandet av barn med 

koncentrationssvårigheter? 

• En undersökning baserad på intervjuer genomförs med pedagoger för att konkretisera 

förhållningssättet. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger använder 

kunskapen om Human Dynamics i praktiken och om den kan komma elever med 

koncentrationssvårigheter till godo i enlighet med Lpo 94: s riktlinjer. 

 

1.3 Problemformulering 

 
Är Human Dynamics ett verktyg som kommer elever med koncentrationssvårighet till nytta i 

undervisningen? 

 

1.4 Definiering av begrepp 

 
Human Dynamics är ett verktyg som i den här rapporten främst ses som ett förhållningssätt 

som kan kopplas till olika undervisningsmetoder. Human Dynamics förklarar bl a. 

människors olika sätt att lära, kommunicera och lösa problem och är en hjälp till att förstå 

både sig själv och andra människors behov.  

Uttrycket koncentrationssvårigheter avser svårigheter med att rikta uppmärksamhet på en 

speciell uppgift, fokusera på den, anpassa sin kraft till arbetets syfte och färdigställa det samt 

stänga ute störningsmoment 

Begreppet undervisning står för lärandesituationer i skolan utan att specificeras för någon 

speciell undervisningsmetod eller ämne. 
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2. Teoribakgrund 
 

2.1 Human Dynamics 

 
Human Dynamics är ett begrepp som de amerikanska psykologerna Sandra Seagal och David 

Horne använt sig av för att förklara sin forskning kring människors olika inre processer när 

det gäller att kommunicera, lära, lösa uppgifter och att utvecklas. De har bedrivit sin 

forskning sedan slutet av 1970-talet och har intervjuat över 10 000 människor världen över för 

att få ett underlag till de olika mönstren som de iakttagit hos olika människor. De har bl a följt 

barn från 6 månaders ålder upp till 12 års ålder i studier och funnit att de grundmönster som 

fanns hos babyn har varit synligt i alla utvecklingsfaser (Bergström, 2001). Forskningen visar 

att det finns grundläggande principer som är lika för alla människor och som formar tydliga 

mönster för hur människors inre väsen är ordnat. Dessa grundmönster höjer sig över ras och 

kultur (Seagal & Horne, 1997).  

 Forskningen har visat att alla människor har olika mönster som de använder sig av för att just 

lära, kommunicera, lösa uppgifter och utvecklas. Dessa mönster är kopplade till tre olika 

principer, den mentala, den emotionella och den fysiska som även kan uttryckas tanke, känsla 

och handling och som är i samspel med varandra. Det är genom våra sinnen, våra tankar och 

våra känslor som vi upplever omvärlden och sedan omsätter tankar och känslor till praktisk 

handling. Inlärningen startar på olika sätt. Några lär exempelvis bäst genom att börja med att 

se, läsa och prata medan andra vill höra någon berätta först och det finns de som vill vara med 

konkret i situationen först, för att senare gå till det abstrakta. För att möta barn utifrån deras 

olika behov är kunskaper om Human Dynamics bra eftersom man då kan hjälpa dem vidare i 

utvecklingen på ett riktat sätt. Forskarna har definierat fem olika grundmönster som är de 

vanligast förekommande vilka kommer att presenteras närmare i senare avsnitt.  

En skillnad mellan Human Dynamics och andra teoretiska modeller för lärprocessen är att den 

inte ger en statisk bild av individen utan att den genom förståelsen av de tre grundprinciperna 

och deras dynamiska samspel visar på människan som en varelse som hela tiden befinner sig i 

utveckling (Bergström, 2001). Kunskapen om Human Dynamics ska vara en hjälp för att 

bemöta och förstå andra människors olika sätt att bl a uppfatta information, kommunicera och 

lära. Det blir då lättare att uppskatta varje persons sätt att vara och lättare kunna mötas i ett 

samspel på lika villkor (Seagal & Horne, 1997).  
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2.1.1 Presentation av grundmönstren 

 
Alla grundmönstren är uppbyggda av tre olika principer, mental-, emotionell- och fysisk 

princip. Alla människor har en centrering där en av principerna dominerar (Se figur 1). 

  

  

 

 
           mental centrering                         fysisk centrering                                    emotionell centrering 
 

Forskarna har hittat nio olika grundmönster vilket innebär nio olika sätt som principerna 

förhåller sig till varandra. Fem av grundmönstren är vanligare än de andra och kommer att 

presenteras lite närmare i den här rapporten. Dessa är som figur 2 visar, mental – fysisk (M-F), 

emotionell – mental (E-M), fysisk – mental (F-M), emotionell – fysisk (E-F) samt fysisk – 

emotionell (F-E).  

 

I grundmönstren är det den centrala principen som avgör hur människan bearbetar 

information och den sekundära principen bestämmer vad som behandlas. Den tredje principen 

integreras allt eftersom barnet utvecklas men ofta behövs ett medvetet arbete för att principen 

ska stärka barnet både som individ och i samspel med andra. Mer om utvecklingen av tredje 

principen står att läsa i avsnitt 2.2.  

 

Strålen, se pilens riktning i figur 2, visar vilken av principerna som är kopplad till den centrala 

principen i de olika grundmönstren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Seagal & Horne,1997, s.46 och s.49). 

Fig. 1 

Fig. 2 

mental - 
fysisk 

emotionell - 
mental 

fysisk - 
mental 

emotionell - 
fysisk 

fysisk - 
emotionell 
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2.1.2 Den mentala principen 

 

• Den står för begrepp, strukturer och idéer och svarar på frågan ”Vad behöver göras”? 

(Bergström, 1993, s.6)  

• Tankeprocessen är linjär, logisk och sekventiell, en bit i taget.  

• Fallenhet finns för funktioner som att tänka logiskt, föreställa sig, planera, fokusera 

även långsiktligt, leda, skapa struktur, ha överblick, visioner, skaffa väldefinierade 

värderingar och principer, behålla objektivitet, bilda begrepp samt analysera (Seagal & 

Horne, 1997). 

 

2.1.3 Den emotionella principen 

 
• Den står för samband och organisation och svarar på frågan ”Hur/vilka”? (Bergström,  

1993 s.6) 

• Tankeprocessen sker i större grad genom känslomässiga associationer än logiska 

samband. 

• Fallenhet finns för att känna empati, organisera, kommunicera, göra saker personligt, 

ha kreativ fantasi, skapar positiva relationer med andra, sammankoppla och vara 

glädjespridare (Seagal & Horne, 1997). 

 

2.1.4 Den fysiska principen 

 
• Den står för handling, genomförande och slutförande och hjälper till att sammanbinda 

vad med hur till ett genomförande (Bergström, 1993, s.6). 

• Tankeprocessen är systeminriktad vilket innebär att mycket information samlas in och 

sammanlänkas och inbördes samband i informationen eftersökes. 

• Fallenhet finns för att uträtta saker, omvandla tankar och känslor till handling, få 

erfarenhet via sinnena, producera/tillverka, konkretisera, verkställa, detaljera, få saker 

att praktiskt fungera, samarbeta, göra en analys, systematisera eftersom det finns en 

inbyggd känsla för att varje sak är ett system samt för att söka helheter för delarna som 

ingår i dessa (Seagal & Horne, 1997). 
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2.2 Hur sker lärandet och utvecklingen inom respektive grundmönster samt 
vilka svårigheter kan förekomma? 
 

Tabell 1 visar de olika centreringarnas inlärningsstart, process och sätt att fungera som även 
beskrivs närmare i följande avsnitt.  
 

                                                                                        Tabell 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
                              
 

                                                            (Seagal, Horne, Bergström 2000, s.4) 
 

 

2.2.1 De emotionella – fysiska barnen 

Inlärningsprocess 

Bergström (2001) menar att emotionella – fysiska barns väg mot målet eller 

inlärningsvägen tar sig uttryck enligt följande. 

 

• De vill börja med att lyssna till någon som berättar och föra dialog med andra för 

att förvissa sig om att de förstått. 

• Inlärningen kan liknas med ett pussel där bitarna ligger i en hög. Först finns ingen 

struktur men så hittar man något som hänger ihop, börjar förstår sambanden och så 

finner de strukturen och arbetet mot målet kan börja. 

Centrering Funktion Process Inlärningen 

startar 

Mental • Tänkande 

• Planerande 

Lär genom logik, struktur, 

ordning, förståelse och 

mening. 

Visuellt 

(via synen) 

Emotionell • Kännande 

• Relaterande 

Lär genom en interaktiv 

kommunikation och i 

samspel med andra. 

Auditivt 

(via hörseln) 

Fysisk • Agerande 

• Genomförande 

Lär genom en metodisk 

och detaljerad 

faktainsamling. Lär genom 

att praktiskt göra eller se 

den praktiska nyttan. 

Kinestetiskt 

(via känseln, 

praktiskt 

arbete) 
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• Vägen mot målet är oftast viktigare än själva slutresultatet. De delar med sig av 

sina upptäckter till klasskompisarna under hela arbetsgången. 

• Det är viktigt att de har en god relation med läraren, att de känner sig omtyckta för 

då lär dig sig bäst. 

 

Utvecklingsväg 

Läraren kan enligt Bergström (2001) hjälpa de emotionella – fysiska barnen att utveckla sin 

mentala princip med hjälp av undervisningen.  

 

Exempel på utvecklande verksamhet: 

• Genom samtal kan läraren stödja barnet i att bara bry sig om sig självt, vara mer 

distanserad och objektiv. 

• Träning i att välja mellan ett par aktiviteter och i förmågan att kunna säga nej är viktig 

för dessa barn. 

• De behöver hjälp med att sätta ord på sina känslor och det kan ske t ex genom att måla 

och skriva om dem. Molander (2005) ger exempel på ett sådant arbete som kan 

bedrivas i en ”känslobok”. Eleverna tränar att på att uttrycka skoldagens positiva och 

negativa känslor i bild och skrift. 

• Fysisk aktivitet och lugn musik hjälper dem att komma ner i varv. 

• Koncentration kan tränas genom att barnen fokuserar på att göra en sak i taget. 

Avslappning och speciella fokuseringsövningar är en del i träningen som både 

Molander (2005) och Bergström (2001) förordar som arbetsmetod för att öka 

koncentrationen hos barnen inför en uppgift. 

 

Svårigheter 

Bergström (2001) erfar att följande svårigheter kan uppvisas av emotionella - fysiska barn 

som inte nått så långt i utvecklingen av den mentala tredje principen speciellt om de inte får 

tillräckligt med bekräftelse från omgivningen. 

 

• De letar efter bekräftelse i allt de gör. Om barnen inte blir bekräftade eller inte förstår 

signalerna runt om, leder det till att de känner oro, blir ofokuserade, pratiga och måste 

röra på sig hela tiden. 

• Att hålla isär egna och andras känslor är svårt.  
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• De tar lätt på sig skulden för saker som händer och tar åt sig när fröken blir arg på hela 

klassen, tror att det bara är på dem hon är arg.  

• Koncentrationen tappas lätt eftersom de är mångfokuserade.  

 

2.2.2 De emotionella – mentala barnen 

Inlärningsprocess 

Bergstöm (2001) och Bergström & Saarukka (2004) har åsikten att emotionella – mentala 

barns väg mot målet eller inlärningsvägen tar sig uttryck enligt följande. 

 

• Barnen börjar med att lyssna till ny information och se efter en lösning. Fantasin sätter 

snabbt igång och de försöker snabbt hitta en provisorisk struktur för arbetet, en 

överblick utan onödiga detaljer. Tillsammans med andra bollar de sedan idéer för att 

hitta en utgångspunkt innan den experimenterande fasen tar vid, då rörelsebehovet 

hjälper tanken vidare (Bergström & Saarukka, 2004). 

• Detaljer är inte viktiga för de här barnen. De svarar ofta att de inte kommer ihåg vad 

de gjort i helgen eller i går eftersom de lämnat det om inget speciellt skett. 

• De lär bäst när uppgiften är ny, oprövad, spännande och de får utforska på egen hand. 

• Barnen som kommit en bit i utvecklingen är ansvarsmedvetna och kan ge och ta i 

gruppen utan personlig prestige och blir ofta en ledare i den (Bergström 2001). 

 

Utvecklingsväg   

Läraren kan enligt Bergström (2001) och Molander (2005) hjälpa de emotionella – mentala 

barnen att utveckla sin fysiska princip genom undervisningen.  

 

Exempel på övningar:  

• De behöver träna på att slutföra uppgifter och ha tålamod. Detta sker enligt Molander 

(2005) lämpligen genom att läraren uppmuntrar eleven till att slutföra arbetet och 

försäkrar eleven om att den färdiga uppgiften duger bra trots att den inte är detaljrik. 

• Träning i att se detaljers betydelse är något som också behöver övas på olika sätt. 

• Att stanna upp och vänta in kompisarna och bli medveten om gruppens behov är också 

något att öva på (2001). 
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Svårigheter 

Bergström (2001) anser att emotionella – mentala barn som ännu inte utvecklat den fysiska 

tredje principen fullt ut behöver stöd av läraren för att utvecklas gynnsamt.  

Exempel på lämplig stöttning: 

• De är raka och direkta i sin kommunikation och kan ibland missförstås som ohövliga 

eftersom de har svårt för att se andras känslor och behov. Det kan leda till att de som 

inte kommit så långt i sin utveckling har lätt att ”ta makten” och utgår från sina egna 

önskemål istället för omgivningens behov. 

• Rättvisa är viktigt för de här barnen vilket innebär att de behöver konsekventa och 

tydliga regler med mycket frihet inom ramarna för att fungera bra. Orättvisa 

framkallar stor ilska hos de här barnen som kan ta flera dagar att bearbeta. Enligt 

Molander (2005) mår dessa barn bäst av att ha tydliga rutiner med en struktur för 

dagen och veckan. 

• Det är viktigt för dessa barn att få vara med och bestämma och få välja mellan några 

alternativ.  

• De gillar utmaningar, att själva vara risktagare som prövar det nya (Bergström, 2001). 

 

2.2.3 De fysiska – emotionella barnen 

 

Inlärningsprocess 

Bergstöm (2001) och Bergström & Saarukka (2004) menar att fysiska – emotionella barns 

väg mot målet eller inlärningsvägen tar sig uttryck enligt följande. 

 

• Enligt Bergström & Saarukka (2004) vill dessa barn börja inlärningen med att i det 

tysta lyssna till andra för att skapa sig en bild av det som ska göras. Denna detaljrika 

insamling sker bäst i ett sammanhang där de kan uppleva det som ska läras med alla 

sinnen och koppla det till en praktisk verklighet. 

• Den bästa miljön för dessa barn att befinna sig i menar Bergström (2001), är ett rum 

där allt material finns framme och möjligheten att få titta, känna och bara vistas där, ta 

in allt genom sina sinnen och vid behov fråga. 

• De behöver få tänka och under tystnad få fundera på fakta som samlats in. 
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• Barnen kan bli stressade av att ha ont om tid för att göra ett arbete eller prov eftersom 

de då får svårt att sortera ut vad som är viktigt. Detta kan leda till att de blir totalt 

blockerade. Barnen vill inte lämna ifrån sig halvfärdiga arbeten utan använda den tid 

som behövs för att göra det klart. 

• De upplever sig som en del av gruppen och har svårt att uttrycka sin personliga röst 

(Bergström 2001). 

 

Utvecklingsväg 

Läraren kan enligt Bergström (2001) och Molander (2005) hjälpa de fysiska - emotionella 

barnen att utveckla sin mentala princip med hjälp av undervisningen.  

 

Exempel på verksamhet och bemötande av lärare:  

• De behöver träna sig i att selektera och sortera information men pedagogen har en 

viktig roll i att hjälpa till. Ett sätt enligt Molander (2005) kan vara att i läroböcker 

lägga för eller ta ut vissa bitar som eleven ska göra så att det blir lite i taget. 

• Klart avgränsade arbetsuppgifter med tydlig struktur menar Bergström (2001) 

underlättar vid ny kunskapsinhämtning eftersom vaga uppgifter förlänger 

strukturerings- och selekteringsprocessen. 

• Det är viktigt att sända ut positiva signaler till dessa barn då de speglar sig i 

signalerna. Se på barnet som en person med speciella gåvor som är lika mycket 

värda som någon annans (Bergström 2001). 

 

Svårigheter 

Bergström (2001) anser att fysiska – emotionella barn som ännu inte utvecklat den mentala 

tredje principen fullt ut behöver stöd av läraren för att utvecklas gynnsamt.  

 

Exempel på vad läraren bör tänka på i undervisningen: 

• De här barnen behöver tid till att tänka igenom sitt ställningstagande. 

• De tar in allt som händer i sin omgivning, att likna vid en kamera. 

• Barnet behöver få tillfälle att vara ifred ibland och, enligt Bergström m fl. (2000), en 

lugn och tyst plats att jobba självt vid. 

• Barnen är känsliga för äkthet i relationer och vill att alla mår bra och trivs (Bergström 

2001). 
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2.2.4 De fysiska – mentala barnen 

 

Inlärningsprocess 

Bergstöm (2001), Bergström & Saarukka (2004) och Molander (2005) erfar att fysiska - 

mentala barns väg mot målet eller inlärningsvägen tar sig uttryck enligt följande. 

 

• De börjar med att leta efter en förståelse och ett syfte med uppgiften. Både mål och 

syfte måste vara klart definierat innan de kommer i gång med arbetet. När allt är nytt 

tar den här processen lång tid enligt Bergström (2001). 

• För att kunna skapa ordning och lösa uppgiften använder de sig av diagram, ritningar 

och kartor (Bergström & Saarukka, 2004) 

• Det behöver finnas mycket material att tillgå samt en tyst vrå att kunna gå till och 

jobba själv vid behov menar Bergström (2001). 

• De här barnen vill ha instruktioner i skriven form och behöver få möjlighet att 

framföra egna synpunkter. I muntlig kommunikation med dessa elever bör läraren 

tänka på, enligt Molander (2005), att tala långsamt, göra paus och inte ge fler detaljer 

än nödvändigt. 

 

 

Utvecklingsväg 

Läraren kan enligt Bergström (2001) och Molander (2005) hjälpa de fysiska - mentala barnen 

att utveckla sin emotionella princip genom undervisningen.  

 

Exempel på aktivitet och bemötande av lärare:  

• Bergström (2001) erfar att barnen inte visar känslor så tydligt och de  behöver hjälp 

med att komma i kontakt med dem genom att man ger tid och utrymme till det. 

• De behöver träna att verbalt uttrycka känslor och knyta an till andra. 

• Dessa elever kan upplevas som udda och behöver lära sig att umgås med andra, enligt 

Molander (2005). Det gäller att lära sig koderna för hur man lever i ett emotionellt 

samhälle. 

• Eftersom barnen störs lätt när inte allt sker rätt och riktigt efter ett visst mönster, kan 

de bli störda av kamrater som inte följer den bestämda ordningen, enligt Molander 

(2005). 
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Svårigheter 

Bergström (2001) anser att fysiska – mentala barn som ännu inte utvecklat den emotionella 

tredje principen fullt ut behöver stöd av läraren för att utvecklas gynnsamt.  

 

Exempel på vad läraren bör tänka på i undervisningen: 

• Dessa barn behöver planer och struktur utifrån ett givet syfte utan överraskningar. 

• De behöver förberedas på förändringar eftersom de annars blir frustrerade. 

• Varför, hur, för vem och när? Är viktiga frågor som leder barnen fram till ett syfte 

med uppgiften. 

• De behöver en start på dagen då syftet och strukturen för dagen presenteras. 

Skoldagen behöver även knytas ihop i slutet genom reflektion, om dagen blivit som 

det var tänkt. 

• Barnen har två olika rytmer i kroppen, eftersom tankens rytm är snabb och kroppens 

långsam (Bergström 2001). 

 

2.2.5 De mentala – fysiska barnen 

 

Inlärningsprocess 

Bergstöm (2001) och Bergström & Saarukka (2004) har åsikten att mentala - fysiska barns 

väg mot målet eller inlärningsvägen tar sig uttryck enligt följande. 

 

• De vill börja inlärningen genom att se och läsa skriftlig information. I diskussion med 

några få andra som delar samma värdesystem fortsätter arbetet genom att skaffa sig en 

överblick som inte är detaljerad. Detaljerna kommer senare (Bergström, 2001). 

• De vill kunna skapa ett exakt resultat för att känna sig engagerade och de förfinar sina 

arbeten många gånger (Bergström & Saarukka 2004). De säger och skriver bara det 

som är nödvändigt och det kan ibland upplevas som knapphändigt. 

• Bergström (2001) menar att de behöver lugn och ro med sina tankar och blir störda när 

omgivningen bara pratar på. 

• Barnen vill gärna ha en visuell överblick över området som ska behandlas och tar 

gärna kartor och skisser till hjälp (Bergström, 2001). 
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Utvecklingsväg 

Läraren kan enligt Bergström (2001) hjälpa de mentala - fysiska barnen att utveckla sin 

emotionella princip genom undervisningen.  

 

Exempel på utvecklande övningar och stöd av lärare:  

• Dessa barn behöver hjälp med att ta kontakt med andra. De vill inte gärna ha nära 

kroppskontakt med andra. 

• De behöver träna sig i att även använda fantasin i berättelser då de helst vill ha en 

verklighet att utgå ifrån. Dockteater kan vara en hjälp till att öka kreativiteten liksom i 

att uttrycka känslor verbalt. 

• När barnet stöttas på ett positivt sätt, kommer de att utvecklas till att på ett empatiskt 

och medkännande sätt ta del av andras känslor och upplevelser (Bergström, 2001). 

 
Svårigheter 

Bergström (2001) anser att mentala - fysiska barn som ännu inte utvecklat den emotionella 

tredje principen fullt ut behöver stöd av läraren för att utvecklas gynnsamt.  

 

Exempel på vad läraren bör tänka på i undervisningen: 

• Bergström (2001) uppfattar att de här barnen avvaktar, tittar mycket noga innan de 

tar sig an en uppgift. 

• Dessa barn har inga stora känsloutspel eller impulsiva kontakter med andra. Om 

gruppen är för stor blir de tysta eller lämnar den. De jobbar bäst enskilt eller i liten 

grupp. 

• Barnen är goda lyssnare (Bergström, 2001). 

 

2.2.6 Human Dynamics som hjälp för inlärning och utveckling – en 

sammanfattning 

Enligt forskningen om Human Dynamics grundar sig lärarens förhållningssätt till 

grundmönstren på att läraren är medveten om de olika inlärningsstarter som eleverna har och 

att hon/han individanpassar undervisningen efter det. Human Dynamics är som verktyg en 

hjälp att bemöta och stötta eleverna i inlärning och utveckling eftersom verktyget bygger på 

att pedagogen är tydlig, skapar struktur i verksamheten samt anpassar miljön till deras olika 

inlärningsbehov som tidigare avsnitt kungjort.  
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Kunskap om sitt eget och andras sätt att kommunicera, lära och utvecklas är med andra ord 

verktygets utgångspunkt enligt Seagal (Bergström, 2001) och som tidigare avsnitt samt 

sammanfattningen nedan visar är utvecklingsbehoven hos grundmönstren mycket olika. 

De emotionella – fysiska barnen behöver främst pedagogens hjälp med att fokusera på en sak i 

taget, klara av att säga nej samt bry sig om sig själv. Emotionella – mentala barn erfordrar 

även utmaningar, spännande saker att utforska samt stöttning i att slutföra arbeten. De fysiska 

– emotionella barnen däremot behöver framförallt få tid till att slutföra uppgifter gärna på en 

lugn plats samt få hjälp med att avgränsa och selektera uppgifter. Fysiska – mentala barn 

måste även hitta ett syfte och få en förståelse, för att kunna ta sig an en uppgift. De är 

dessutom i behov av en struktur utan överraskningar för att må bra. De mentala – fysiska 

barnen har först och främst behov av hjälp med att ta kontakt med andra barn samt med att 

använda sin fantasi (Bergström 2001). 

 

2.3 Human Dynamics som verktyg i undervisningen 

 

2.3.1 Lärarens förhållningssätt  

 
Molander (2005) har i en undersökning funnit tecken som tyder på att de pedagoger som 

tillämpar Human Dynamics är reflekterande och omprövar sitt sätt att vara, kommunicera och 

samspela med de olika eleverna samt sitt sätt att undervisa. Vidare ser pedagogerna i 

undersökningen kunskapen om Human Dynamics som ett förhållningssätt snarare än en 

arbetsmetod, eftersom synsättet kan tillämpas på olika sätt med utgångspunkt att alla elever är 

unika och kapabla att lära och utvecklas utifrån sina egna premisser.  

 

Att tänka på i undervisningen 

Molander (2005), Bergström (2001), Seagal m fl. (2000) och Ahlbin & Ek (2001) menar att 

det är viktigt att ge eleverna möjlighet till olika start på inlärningen med tanke på 

grundmönstrens olika behov. Nedan presenteras exempel på vad läraren kan tänka på i 

planering av undervisningen.  

 

• Det viktigaste är att själv reflektera över undervisningen och vara medveten om att 

allt inte passar alla elever men genom att använda olika typer av introduktioner, 
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material och skilda inlärnings- och arbetssätt samt försöka skapa olika 

inlärningsmiljöer kan troligtvis de flesta barns behov tillgodoses anser Molander 

(2005). 

• Varje arbetspass bör innehålla teori, dialog och kreativ medverkan samt praktisk 

erfarenhet och tillämpning för att tillmötesgå alla elever. I dialogen får eleverna 

möjlighet att enligt Molander (2005) ta en annans perspektiv och bearbetar samtidigt 

sin egen förståelse. Dialogen är också ett verktyg som enligt den ryska pedagogen 

Lev Vygotskijs teori om den potentiella utvecklingszonen (Lindö 2002), ger en ökad 

medvetenhet som driver läroprocessen hos barnet framåt. Med potentiell 

utvecklingszon avser Vygotskij utrymmet för uppgifter som eleven inte klarar av på 

egen hand men kan lösa tillsammans med andra. 

• Alla behöver enligt Seagal m fl. (2000) komma i kontakt med den visuella, auditiva 

och kinestetiska inlärningen, dvs. syn, hörsel och känsel, men som tidigare avsnitt 

kungjort lär elever på olika sätt.  

• Något som Seagal m fl. (2000) menar är viktigt att vara medveten om är att om 

läraren är tydlig, fokuserad, engagerad och öppen i kommunikationen och har 

dessutom en praktisk förankring i arbetet, för han/hon över dessa kvaliteter till sina 

elever i samma utsträckning som om läraren tvärtom är i obalans eller fungerar dåligt.  

• Om en elev inte får sina behov tillgodosedda i starten av inlärningssituationen riskerar 

den bli blockerad och det kan uppstå när läraren har ett annat grundmönster och inte 

fullt ut förstår elevens behov (Seagal m fl.,2000).  

 

För att skapa en stimulerande lärandemiljö anser Bergström (2001) att det underlättar om 

klassrummet är inrett för alla sorters inlärning. 

  

• Plats för ensamarbete, där inlärning börjar genom att se och läsa. 

• Utrymme för grupparbete, där intryck tas först via hörseln. 

• En vrå där konkret skapande kan pågå.  

 

Om elever får den här möjligheten att starta sin inlärning utifrån sina behov menar Bergström 

(2001) att det leder till att elevernas koncentration ökar.  
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Ett exempel på hur en inledning till ett tema kan tillgodose de olika grundmönstrens behov 

och skapa nyfikenhet och intresse hos eleverna visar följande introduktion av temat Carl von 

Linné som Ahlbin & Ek (2001) observerat. Eleverna fick lyssna, se de olika sakerna som 

berättelsen handlade om samt få en personlig anknytning, i form av gestaltningen. Dessutom 

fick de den tid de behövde till reflektion. 

 

Läraren, utklädd till Linnés mamma, skapade en lugn miljö då hon släckte lampor och tände 

ljus samt spelade klassisk musik i bakgrunden. Eleverna lyssnade till en personlig berättelse 

om Linnés uppväxt och familj. Som rekvisita fanns Linné i en docksäng och ett bord var 

dukat med kaffekoppar och en sockerskål. I en ram fanns en bild av Linnés föräldrahem. 

Ytterligare en lärare fanns med som ställde frågor till den berättande läraren när barnens 

uppmärksamhet behövde fångas. Som praktisk uppgift fick barnen sedan skriva och rita om 

Linné enskilt eller i grupp utifrån eget önskemål och alla fick använda den tid de behövde för 

att komma igång och slutföra uppgiften (Ahlbin & Ek, 2001). 

 

Tema starten visar prov på hur pedagoger ger förutsättning för elevers olika behov i 

inlärningssituationen och passar ihop med följande citat som ger uttryck för förväntningar på 

läraren och lärandemiljön i skolan.  

Vi ska bemöta barn positivt. 

Vi ska skapa trygghet. 

Vi ska ge beröm. 

Vi ska ställa krav som svarar mot barnets förmåga. 

Vi ska tillåta barnet att våga vara sig själv. 

Vi ska tillsammans skapa ett lugnt arbetsklimat med trivsel - rutiner och normer. 

Vi har all rätt att vara olika och bli respekterade för den vi är. 

 Motiverade och nyfikna barn växer både till kropp och själ. 

• Om jag tycker om mig själv – blir jag tillåtande 

• Om jag känner mig själv – kan jag acceptera andra. 

• Om jag utvecklar mig själv – törs jag ta risker och nå längre. 

 

(Seagal m fl. 2000, s. 33).  

 

Citatet stämmer även överens med Lpo 94: s riktlinjer om elevers rättigheter i skolan, se 

avsnitt 2.5. 
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2.3.2 Human Dynamics i undervisningen – en sammanfattning 

Förutom att verktyget ses som ett förhållningssätt i undervisningen kan kunskapen även vara 

till stor hjälp för att miljöanpassa klassrummet för inlärningsstarten hos de olika 

grundmönstren. Bergström (2001) menar att en stimulerande lärandemiljö skapas om det finns 

plats för ensamarbete där inlärningen börjar med att se och läsa, utrymme för hörselintryck 

via grupparbete samt ett hörn för konkret skapande. På så sätt tillgodoser miljön de olika 

grundmönstrens inlärningsstarter. 

I undervisningen kan kunskapen enligt Molander (2005) med fördel användas till att ge 

arbetspassen ett innehåll som baseras på en mix av teori, dialog samt en praktiskt kreativ 

medverkan för att tillgodose elevernas olika behov men även för att alla enligt Seagal m fl. 

(2000) behöver komma i kontakt med den visuella, auditiva och kinestetiska inlärningen. 

 
 

2.4 Forskning om koncentrationssvårigheter 

 

2.4.1 Koncentration 

 
 

När en individ är koncentrerad menar Kadesjö (2004) att hon/han använder sina sinnen för att 

registrera intrycken från omgivningen. Samtidigt väljer individen ut vissa delar som hjälper 

henne/honom att förstå vad det är som händer runt omkring.  

För att koncentrera sig på en uppgift krävs att personen kan, enligt Kadesjö (2004, s. 16); 

 

- rikta sin perception, sina tankar sina känslor mot uppgiften 

– utesluta ovidkommande stimuli 

- komma igång med, hålla  fast vid och avsluta uppgiften 

 

Det innebär att allt viktigt finns med samtidigt som sånt som är överflödigt eller störande har 

utestängts. För att koncentration ska uppstå menar Kadesjö (2004) att det också krävs att ett 

möte sker mellan barnet med dess tankar, känslor och erfarenheter och den uppgift de ställs 

inför. Iglum (1999) delar Kadesjös (2004) tankar men delar upp koncentrationsförmåga i 

uppmärksamhet och koncentration. Iglum (1999) menar att det krävs både en förmåga att 
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skapa överblick, få fokus, för att sedan välja ut det viktigaste och själva koncentrationen att 

hålla uppmärksamheten fokuserad under en viss tidsrymd. 

Duvner (1999) har liknande syn på koncentration och menar att koncentrationsförmåga kan 

förstås som en övergripande förmåga till styrning av tankar och handlingar, som dirigenten i 

orkestern, en samordnande kraft mellan perception (sinnesintryck), kognition (tanke), minne, 

språk och motorik (rörelse). 

 

2.4.2 Koncentrationssvårigheter 

 
Koncentrationssvårigheter kan orsakas av biologiska eller psykologiska faktorer. Läkare och 

psykologer och pedagoger har under årens lopp haft olika synvinklar och förklaringsmodeller 

kring de stora och varaktiga koncentrationssvårigheterna.  

Kadesjö (2004) är en av forskarna som menar att de primära koncentrationssvårigheter är ett 

biologiskt betingat tillstånd som beror på medfödda eller tidigt uppkomna brister i hjärnan. 

 

Sekundära koncentrationssvårigheter menar Kadesjö (2004) kan bero på många olika orsaker 

och är en följd av eller reaktion på brister eller stressfaktorer i hemmiljön. Exempel kan vara 

sorg, leva i missbruksfamilj eller mötas av annan bristande omsorg som försummelse eller 

misshandel under uppväxten. När missförhållandena förändras till det bättre och är avhjälpt 

finns inte svårigheterna med koncentrationen kvar hos barnet. 

 

Situationsbundna svårigheter anser Kadesjö (2004) uppstår i situationer när barnets 

uppmärksamhet störs av att det ställs för en uppgift som inte svarar mot dess förmåga. Det 

sker inget möte mellan barnet och uppgiften. Andra orsaker kan t ex vara att lappen med 

tvättrådet på tröjan skaver och därför blir ett störningsmoment eller svårigheter med att tolka 

och förstå situationen som barnet befinner sig i. Detta problem kan uppstå för barn som har 

svårt att samordna och tolka sinnesintryck dvs. har perceptionssvårigheter. Motoriken kan 

också leda till koncentrationssvårigheter i situationer där det krävs en väl fungerande motorik 

som balans, vighet eller koordination för att utföra en uppgift. Det som utmärker den här 

problematiken är att barnet kan koncentrera sig i vissa situationer men inte i andra, 

svårigheten är situationsbunden (Kadesjö, 2004). 
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2.4.3 Hur visar sig svårigheterna? 

 
De primära koncentrationssvårigheterna menar Kadesjö (2004) innebär svårigheter med att 

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

fast vid en uppgift tills den är slutförd. Barnet har ofta svårt att skilja det viktiga från det 

oviktiga och uppmärksamheten flackar från det ena till det andra. Ofta finns mer problematik 

kopplad till svårigheterna som med perception, motorik, språk och kognitiva funktioner eller 

en psykisk påfrestande uppväxtsituation. 

 

De sekundära koncentrationssvårigheterna erfar Kadesjö (2004) ger sig uttryck främst genom 

att barnets tankar och känslor är upptagna av annat som; undrar om mamma är nykter när jag 

kommer hem, minnet av mammas och pappas bråk, trafikolyckan eller rädslan för att 

bestraffas. När barnet ska rikta sin uppmärksamhet, tankar och känslor mot en uppgift är 

dessa redan upptagna av annat och kan därmed inte koncentrera sig på uppgiften. Barn som 

lever i kaotiska och otrygga familjer har ofta inte lärt sig ett socialt accepterat beteende och 

kan ofta upplevas ha svårt att koncentrera sig speciellt i röriga miljöer med diffusa vuxna. 

 

De situationsbundna koncentrationssvårigheterna uppfattar Kadesjö (2004) visar sig i 

situationer då inget möte sker mellan uppgiften och barnet eftersom den inte överensstämmer 

med barnets förmåga. Exempelvis om barnet får för svåra eller lätta uppgifter att arbeta med. 

Detta leder till svårigheter med att rikta uppmärksamheten mot den aktuella uppgiften. 

 

Duvner (1999) menar att det även är viktigt att titta på elevens förmågor inom olika områden 

eftersom koncentrationssvårigheterna kanske bara drabbar någon av de grundläggande 

funktionerna perception, kognition, minne eller motorik. Duvner (1999) refererar till den 

amerikanske psykologi professorn Howard Gardner som i sin forskning delat in begåvningen i 

sju olika intelligenser. Han talar om kroppsupplevelse och motorisk förmåga, bildseende och 

rumsligt tänkande, tidsmässigt och logiskt tänkande, språklig, musikalisk, 

självkännedom/självkontroll samt en social och relaterande förmåga som alla är kopplade till 

de grundläggande funktionerna. 
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2.4.4 Lärarens förhållningssätt  

Med lärarens förhållningssätt avses i punkterna nedan sättet som han/hon bemöter eleven med 

koncentrationssvårigheter.  

 

Viktiga delar i arbetet är lärarens förhållningssätt till eleven: 

• Att ge elever bekräftelse som når ända fram är grundläggande, så att de verkligen 

förstår att de duger som de är.  

• Wiking (1991) menar att sätta tydliga gränser, ge stöd och uppmuntran, att läraren tror 

på att eleverna kommer att klara arbetet och behandlar dem efter det, kan hjälpa till att 

skapa bra relationer.  

• Gränssättning som lyckats hjälper elever att finna sina egna inre gränser och då inger 

även läraren en stor trygghet för dem (Wiking, 1991). Ett sätt att låta elever komma i 

kontakt med sina egna känslor är genom begreppet ”lugna stolen”, en plats dit 

eleverna förs eller själva går när de tappar behärskningen och behöver lite tid för att 

lugna ner sig (Hayden 2002).  

• Det är viktigt att pedagogen lyckas hålla sig lugn och vänta ut elevernas kaotiska 

utbrott, och att han/hon vågar lyssna till de berättelser eleverna ger om sina 

svårigheter. Annars kommer inte eleverna att bli trygga i relationen till pedagogen, 

eftersom de inte vet om pedagogen kommer att orka (Wiking 1991).  

• Ett sätt att öka uppmärksamheten och minska stressen och oron hos elever är att arbeta 

med avslappning. Ett exempel kan vara att ta med eleverna ut på fantasiresor, genom 

att hjälpa dem att skapa inre bilder när ögonen är slutna (Hayden, 2002). 

• Det är viktigt menar Wiking (1991) att vara tydlig och konsekvent i sitt handlande. Då 

blir det förutsägbart för eleverna vad som kommer att hända när de testar gränserna 

eller glömmer bort reglerna.  

• Wiking (1991) anser även att det är betydelsefullt att som vuxen ligga steget före och 

kunna ingripa innan det helt spårat ur, och ha ett stort tålamod, tydligt kroppsspråk 

samt en lyhörd bestämdhet. 

• Nya situationer kan upplevas som hot mot eleverna, då de inte vet vad som ska hända 

och mycket kraft går åt för att dölja den dåliga självkänslan för att undvika att 

misslyckas. Det kan visa sig genom olika knep menar Kadesjö (2004) som undvikande 

”jag orkar inte”, avleda genom att spela pajas, låtsas kunna eller rikta 

misslyckandena som aggressioner mot omgivningen.  
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• Som vuxen är det då mycket viktigt att finnas där och avgränsa uppgiften, ställa 

rimliga krav samt hjälpa rent konkret, men även att uppmuntra, så att barnen får 

lyckas, eftersom de då även kan lära sig att se mer positivt på sig själva. Att använda 

sig av positiv förstärkning i direkt anslutning till att eleverna sköter sig och vågar 

prova på, påverkar barnens beteende mer än upprepade tillsägelser (Kadesjö, 2004).  

• Andra sätt för att öka motivationen hos eleverna kan vara att ha ett belöningssystem, 

liksom att lägga in rörelsepass som leder till ökad uppmärksamhet (Duvner, 1999). 

Rörelsepasset kan vara t ex att gå ett ärende för att sedan fortsätta arbetet. Här gäller 

det att ligga steget före och ge möjlighet till rörelse innan oron tar över menar Hayden, 

(2002). Hintze & Sandberg (2001) tar upp problematiken med att barn med 

koncentrationssvårigheter ofta undviker sysselsättningar som de upplever arbetsamma 

och svåra och det leder till att de går miste om stimulans. Ett sätt att öka 

koncentrationen genom rörelse utan att det är utmärkande för ett enskilt barn menar de 

är genom att ha pausgymnastik med hela klassen, ett kort avbrott med rörelser som 

ökar vakenheten och fokuseringen hos eleverna. 

 

2.4.5 Lärandemiljö  

Med lärandemiljö avses struktur och kommunikationsvägar i skolmiljön  som kan vara en 

hjälp för elever med koncentrationssvårigheter.  

 

• Skolarbetet behöver en fast struktur och klart avgränsade arbetsuppgifter. Iglum 

(1999) menar att det inte ska finnas några frågetecken om vad som förväntas att 

eleverna ska göra.  

• Kontinuitet i skoldagen, dvs. att det inte sker några överraskningar utan att 

dagsschemat stämmer, gör enligt Iglum (1999) att eleverna lär sig rutinen och den blir 

en trygghet.  
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Iglum (1999, s.172) har funnit några pedagogiska grundprinciper som hjälper till att skapa 

den struktur som behövs för att ge trygghet.  

 

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

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

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

• Aktivitet – eleven ska veta vad som kommer att ske. 

Om man behöver ändra på de vanliga rutinerna/ramarna menar Iglum (1999) att det optimala 

är att bara en faktor ändras åt gången utifrån listan ovan. För att ytterligare förtydliga 

punkterna, erfar Pettersson (2005) att de kan visualiseras genom streckgubbar som visar i 

vilken arbetsgrupp som eleven ska hålla till.  

 

Pettersson (2005) menar att instruktioner är något som kan vara svårt att ta in för elever med 

koncentrationssvårigheter. Pettersson (2005) anser vidare att läraren kan underlätta för 

eleverna genom att tänka på följande: 

 

• Ögonkontakt med eleverna i instruktionstillfället hjälper till, liksom en skriftlig 

version av informationen.  

• Elever kan även förberedas enskilt med hjälp av bilder av det som kommer att 

ske, t ex regler i en lek. Med streckgubbar talar läraren om och visar hur leken går 

till och vad som förväntas av eleven.   

• Det är viktigt att använda få ord i budskapet så att det når fram samt dela upp det i 

flera steg med paus emellan så att eleverna uppfattar vad som ska göras. 

 

Den fysiska miljön  

Med fysisk miljö avses hur klassrummet kan möbleras för att underlätta elevers möjligheter 

till koncentration. Kadesjö (2004) anser att den fysiska miljön kan anpassas på ett fördelaktigt 

sätt enligt punkterna nedan: 

 

• För att få bästa förutsättningen för att lyckas i klassrummet är det bra om arbetsplatsen 

i klassrummet finns nära läraren så att han/hon och eleven kan ha ögonkontakt.  

• Eleven kan då också ha överblick över klassrummet så den inte har något bakom sig 

och slipper vända sig om för att se vad som händer.  
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• En egen bänk kan vara att rekommendera om det finns möjlighet. Därmed slipper 

eleven dela en flytande yta med kompisarna där böcker och annat material lätt kan 

flyta ut och försvinna. Bänken undviker även de konflikter som lätt kan uppstå när 

eleven ska gå och hämta material i lådan då det t ex är lätt att knuffa till andra 

kompisar eller distrahera dem på vägen.   

 

2.4.6  Bemöta koncentrationssvårigheter – en sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras utifrån forskningen som litteraturen bygger på att 

elever med koncentrationssvårigheter behöver bemötas med tydliga rutiner och konsekventa, 

gränssättande vuxna som bekräftar dem, ser till deras styrkor och gör skoldagen förutsägbar 

genom struktur och en anpassad miljö där få störningsmoment finns. Kommunikation på ett 

tydligt sätt är viktig. Petterson (2005) förordar ögonkontakt och både muntlig och skriftlig 

information för att instruktioner ska bli nog tydliga. 

  

2.5 Styrdokumentet Lpo 94 
 

I Lpo 94 finns tydliga riktlinjer vad det gäller anpassning av undervisning och hänsyn till 

elevernas förutsättningar och behov; ”Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling”. 

Läroplanen påvisar också ansvaret som skolan har för att ge alla elever en likvärdig utbildning 

genom olika vägar att nå målen. ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.” Ansvaret för att uppmärksamma 

och hjälpa elever i behov av särskilt stöd ligger på alla som arbetar i skolan liksom 

skyldigheten att samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. 

Elevernas rätt att få lyckas och växa i skolan där både intellektuella och praktiska uppgifter 

utförs och tränas genom olika uttryckssätt som exempelvis drama, musik och skapande i bild 

poängteras, liksom rätten till en trygg och stimulerande lärande miljö; ”Varje elev har rätt att 

i skolan få utvecklas, känna glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra 

framsteg och övervinna svårigheter”. För att nå fram till dessa mål och bidra till en 

harmonisk utveckling hos eleverna skall grunden för undervisningen vara utforskande, främja 

nyfikenhet och lust att lära (Utbildningsdepartementet,1998, s.6 och 8). 
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2.6 Är Human Dynamics ett verktyg som kommer elever med 
koncentrationssvårigheter till nytta i undervisningen och som går att förena 
med annan forskning? 
 
Kunskap om Human Dynamics ger läraren en uppfattning om hur hon/han själv och andra 

kommunicerar, lär och utvecklas. Det innebär även en förståelse för att elever har olika vägar 

att nå fram till samma mål och därmed kan elever i skolan bemötas och bekräftas på ett 

medvetet och individanpassat sätt i kommunikation, utveckling och lärande vare sig de har 

koncentrationssvårigheter eller inte.  

Om elever får den här möjligheten att starta sin inlärning utifrån sina behov menar Bergström 

(2001) att det leder till att elevernas koncentration ökar.  

 

För att skapa en god inlärningsmiljö för elever med koncentrationssvårigheter krävs att 

pedagogen drar nytta av deras styrkor och arbetar med olika uttryckssätt i skolan eftersom 

svårigheterna oftast, som Duvner (1999) skriver, bara drabbar någon av de grundläggande 

funktionerna och avser med det perceptionen, kognitionen, motoriken, eller minnet. Att arbeta 

med olika uttryckssätt finns det stöd för både i Lpo 94 och i synsättet som Human Dynamics 

förespråkar eftersom de olika grundmönstren har olika naturliga inlärningsprocesser. Exempel 

på uttryckssätt är drama, bild, dans, musik och konstruktion. 

 
Utifrån litteraturen om koncentrationssvårigheter är förhållningssättet och lärandemiljön som 

förordas av Kadesjö (2004), Duvner (1999) och Wiking (1991) en hjälp till de flesta elever 

och väl förenligt med Human Dynamics teori. En skillnad mellan de båda 

forskningsinriktningarna är att Human Dynamics ser till grundmönstrens olika behov utan att 

rikta in sig på koncentrationssvårigheter som ett eget fenomen. Den andra forskningen kretsar 

kring själva svårigheterna och hur dessa kan bemötas på ett konstruktivt sätt. Båda 

forskningsinriktningarna strävar dock mot ett gemensamt mål i undervisningen, att bemöta 

elever utifrån deras inlärningsbehov både i fråga om förhållningssätt och miljöanpassning.  

Målet efterstävas genom konsekventa pedagoger som skapar struktur, fasta rutiner samt 

tydliga syften och mål i verksamheten. 

3. Preciserad problemformulering 
 

- Är kunskapen om Human Dynamics en hjälp för pedagogen i arbetet med elever med 

koncentrationssvårigheter? 
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4. Metod och genomförande 

4.1 Urval 

 

För att konkretisera förhållningssättet som Human Dynamics förespråkar är en undersökning 

genomförd baserad på intervjuer. Undersökningen grundar sig på både muntliga och skriftliga  

intervjuer. 

Tilltänkta respondenter för muntliga intervjuer var pedagoger som genomgått denna 

utbildning och arbetade i ett utvalt skolområde. Syftet var att ta reda på hur de använder sig av 

kunskaperna i praktiken, speciellt med tanke på elever med koncentrationssvårigheter. 

Förfrågan om medverkan i den muntliga intervjuundersökningen skickades ut till samtliga 

pedagoger, uppskattningsvis ca 50 lärare med utbildning i Human Dynamics i det utvalda 

skolområdet. 

Det var svårt att hitta respondenter, till slut var dock fem personer beredda att medverka. 

Orsaken till att svårigheter uppstod beror troligen till största delen på att pedagogerna som 

tillfrågades inte ansåg sig använda Human Dynamics i tillräcklig utsträckning för att delta. De 

ansåg sig inte ha tydliggjort kunskapen i praktiken och därmed avböjdes förfrågan. Endast tre 

av intervjuerna är genomförda med pedagoger från skolområdet. De andra två respondenterna 

har pedagogisk erfarenhet och en gedigen kunskap om Human Dynamics. De tillfrågades 

eftersom en balans mellan muntliga och skriftliga intervjusvar eftersträvades eftersom risken 

fanns att de skriftliga svaren inte skulle ge lika möjlighet till djupa svar.  

 

Den andra delen av undersökningen genomfördes med hjälp av skriftliga intervjuer med 

pedagoger runt om i landet. Av åtta tillfrågade besvarade sex frågorna. Kontakt med en 

utbildare i Human Dynamics avgjorde vilka pedagoger som kunde intervjuas eftersom 

intervjuaren inte kände till vilka pedagoger som kunde tillfrågas för en intervju.  

 

Båda intervjugrupperna har valts ut med Trosts (2005) terminologi bekvämlighetsurval. I den 

personliga intervjudelen av undersökningen gjordes försök att välja ut respondenterna via 

skriftlig förfrågan och meddelande i personalblad men de medverkande pedagogerna hittades 

genom direktkontakt. Trots sättet urvalet genomfördes på slumpade det sig så att 

respondenterna som ingår i undersökningen har olika erfarenhetsbakgrund vilket Johansson & 

Svedner (2004) förordar eftersom det ökar chanserna att få ta del av varierade uppfattningar. 
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Urvalskriterier för undersökningen var att respondenten skulle ha: 

• pedagogisk examen  

• utbildning i Human Dynamics som omvandlats till praktisk kunskap   

• erfarenhet av barn med koncentrationssvårigheter 

 

Deltagarna i undersökningen har ur forskningsetisk synpunkt informerats om 

undersökningens syfte och att deras svar behandlas konfidentiellt (bilaga 1, bilaga 2). I 

inledningen av den personliga intervjun har respondenten informerats om sin rätt att avstå 

från att besvara frågor och möjlighet att avbryta intervjun enligt rekommendationer från 

Johansson & Svedner (2004).  

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

 
Muntliga och skriftliga intervjuer användes som datainsamlingsinstrument. De utgjorde en 

modifiering av Patel & Davidsson (1994), Johansson & Svedner (2004) och Trost (2005) syn 

på en kvalitativ intervju. Utifrån tre större frågeområden; hur respondenterna använder sig av 

teorin i praktiken, om kunskapen har hjälpt dem i arbetet med barn med 

koncentrationssvårigheter samt hur pedagogen menar är bästa sättet att börja använda teorin i 

praktiken fanns fler frågor förutbestämda (bilaga 3). 

Undersökningen är genomförd med en kvalitativ inriktning utifrån Patel & Davidssons  

(1994) syn eftersom respondenternas personliga erfarenheter av Human Dynamics har 

undersökts med hjälp av öppna frågor med låg grad av standardisering.  

I de muntliga intervjuerna har frågorna ställts i den ordningen som passat respondenten vilket 

innebär en flexibilitet och låg grad av standardisering trots förutbestämda frågor. Johansson & 

Svedner (2004) och Trost (2005) menar att en kvalitativ intervju saknar fasta frågor utan utgör 

endast frågeområden vilket inte gäller för den här undersökningen, men frågorna i 

undersökningen (bilaga 3) var formulerade så att respondenterna berättade kring frågorna 

vilket kan ses som kvalitativt, speciellt i den muntliga delen av undersökningen eftersom en 

dialog uppstod med följdfrågor.    

De skriftliga intervjuerna kan inte ses som kvalitativa ur Trosts (2005) och Johansson & 

Svedners (2004) synvinkel, eftersom inga följdfrågor kunde ställas direkt och frågorna var 

specificerade om än med en öppen karaktär med möjlighet att i efterhand få svaren 

förtydligade. Patel & Davidsson m fl. (1994) upplevs ha en vidare syn på begreppet och om 
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man ser det som att de skriftligt besvarade frågorna kunde besvaras i den ordningen som 

passade respondenten bäst liksom att möjlighet till förtydliganden av det skrivna från både 

respondent och intervjuare var möjlig kan även den delen ses som kvalitativ. 

 

4.3 Procedur 

 
Via mejl till samtliga rektorer för vidarebefordran till lämpliga kandidater söktes kontakt med 

pedagoger i ett skolområde. När detta inte ledde till något gensvar skickades en förfrågan in i 

personalbladet, vilket inte heller gav någon respons. Nästa steg var att personligen fråga 

pedagoger som använde sig av ett förhållningssätt som Human Dynamics förespråkar och det 

arbetet ledde till tre respondenter. För att få fler personliga intervjuer intervjuades även två 

personer som har pedagogisk utbildning och erfarenhet i botten, med en gedigen kunskap i 

ämnet men de arbetade inte med undervisning av barn/elever vid undersökningstillfället. 

När respondenterna tackat ja, tre genom personlig kontakt och två per mejl, fick de ett 

introduktionsbrev som förklarade syftet med undersökningen (bilaga 1). På samma sätt, via 

mejl, sköttes kontakten med de sex respondenter som besvarade frågorna skriftligt. De fick 

först en förfrågan om intervju per mejl och senare ett introduktionsbrev tillsammans med 

intervjufrågorna (bilaga 2 och 3). Till tre respondenter som inte besvarat frågorna sista 

datumet för svar skickades en påminnelse och det resulterade i ett svar till.  

Undersökningen omfattar totalt 11 intervjuer, varav 6 skriftliga och 5 muntliga med samma 

utgångsfrågor. Respondenterna har anonymiserats genom bokstäver från A-K. 

 

• Muntliga intervjuer har genomförts med pedagogerna; G, H, I, J och K. 

 

• De skriftliga intervjuerna genomfördes med; A, B, C, D, E och F. 

            Ytterligare kontakt har tagits med respondent E för att förtydliga ett svar. 

 

Samtliga intervjuer utgick från tre större frågeområden; teorin i praktiken, barn med 

koncentrationssvårigheter samt börja använda teorin i praktiken.  

 

De muntliga intervjuerna spelades in på Mp3 spelare men stödanteckningar fördes under 

tiden. Anteckningarna användes för att få en sammanfattning av intervjun om 

ljudinspelningen inte skulle fungera, se även intervjuöversikten i tabell 2.  
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Tabell 2 åskådliggör intervjuernas längd, plats och struktur.              
                  Tabell 2  

 

 
 

 

´ 

 

4.4 Databearbetning och tillförlitlighet 

 

4.4.1 Databearbetningsmetoder 

 
Svaren på de muntliga intervjufrågorna som spelats in på Mp3 spelare, avlyssnades och 

sammanfattades på dator under fyra rubriker för att få en struktur att arbeta vidare med. Att 

sammanfatta intervjuerna och strukturera upp ordningen för att lättare kunna jämföra dem 

med varandra förordas av Trost (2005) som även menar att då kan man direkt skära bort 

ointressant material som inte är aktuellt för undersökningen. Svaren delades upp under 

följande fyra olika rubriker som är omskrivningar med utgångspunkt från den preciserade 

problemformuleringen; bakgrund, Human Dynamics i praktiken, Elever med 

koncentrationssvårigheter samt Från teori till praktik.  

En tankekarta för varje fråga sammanställdes utifrån intervjusammanfattningarna och de 

skriftliga intervjusvaren för att få en översikt över de olika respondenternas svar på frågorna. 

Nästa steg var att utifrån de fyra större frågeområdena sortera in respondenternas svar och 

även finna citat som förtydligade och konkretiserade resonemanget enligt rekommendationer 

från Johansson & Svedner (2004). Citaten har dock beaktats ur etisk synpunkt vilket Trost 

Respondent Intervjulängd Intervjuplats Intervjustruktur 
G Ca 25 

minuter 
Intervjuarens 
bostad. 

Frågorna ställdes enligt 
bilaga 3, med 
följdfrågor. 

H Ca 30 
minuter 

I sin egen 
bostad. 

Frågorna ställdes i den 
ordningen som passade 
utifrån bilaga 3 med 
följdfrågor. 

I Ca 30 
minuter 

I sin egen 
bostad. 

Frågorna ställdes 
flexibelt utifrån bilaga 3 
med följdfrågor. 

J & K Ca 40 
minuter 

Tillsammans 
på ett 
hotellrum 

Frågorna ställdes utifrån 
frågeområdena i bilaga 3 
och var mer 
ostrukturerad än de tre 
andra intervjuerna. 
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(2005) förordar så att de inte är utstickande eller känsliga för respondenterna. I underlaget 

söktes även efter likheter och skillnader mellan respondenternas svar. 

En sammanställning av frågornas svar presenteras under tre huvudrubriker i resultatet, Human 

Dynamics i praktiken, Elever med koncentrationssvårigheter samt Från teori till praktik. 

 

4.4.2 Tillförlitlighet 

 
Undersökningen har inte föregåtts av någon pilotstudie för att se om svaren på frågorna täcker 

problemområdet vilket kan ses som en validitetsbrist, enligt Johansson & Svedner (2004). 

Trots avsaknaden av pilotstudie och att en stor del av undersökningens intervjuer bedrevs 

brevledes gavs en god inblick i hur pedagoger använder sig av kunskapen om Human 

Dynamics i praktiken. Samtliga intervjuer har genomförts av samma intervjuare vilket enligt 

Trost (2005) och Johansson & Svedner (2004) är en reliabilitetsvinst eftersom samma 

intervjuare varit med i samtliga situationer och haft möjlighet att b la. läsa av stämning och 

kroppsspråk. Å andra sidan kan det vara ett systematiskt ”mät fel” men så upplevdes inte den 

här intervjuundersökningen. 

Bristen med de skriftliga svaren är att läget inte medgivit intervjuaren att vara i situationen 

tillsammans med respondenten och se kroppsspråk och höra nyanser i svaren. Att ställa 

direkta följdfrågor fanns det inte heller möjlighet till men genom ytterligare kontakt med 

respondenterna via mejl eller telefon har svar kunnat utvecklas.  
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5. Human Dynamics i praktiken 

 

5.1 Resultat av empirin 
 

De 11 respondenterna är benämnda med bokstäver från A-K för att bibehålla anonymiteten. 

Pedagogernas exakta utbildning är inte redogjord då risken för igenkännande finns utan de 

finns representerade i kategorierna lärare, rektorer och utbildare, se tabell 3.  

I resultatet kallas samtliga respondenter för lärare eller pedagoger som används synonymt 

vilket innefattar såväl rektorer som utbildare. 

 

 

Respondenterna 

Tabell 3 ger en översikt över pedagogernas utbildning inom Human Dynamics samt vad de 

arbetade mest med när undersökningen genomfördes. Kategorin lärare omfattas av lärare med 

olika lärarutbildningar för grundskolan samt förskollärare.  

Markeringen * anger vilka respondenter som intervjuats muntligt.  

Övriga (A-F) har medverkat med skriftliga svar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tabell 3 
Utbildning Lärare  Rektor Licensierad 

utbildare 
Grundkurs i Human 
Dynamics 

C & G*   

Grundkurs och 
fördjupning på två 
dagar 

H* & I*   

Grundkurs, 
fortsättningskurs 
samt en fördjupning 

D B  

Alla steg och 
internationella 
utbildningar 

F   

Utbildad till 
licensierad utbildare. 

 A E & K*  
    & J* 
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Första kontakten med Human Dynamics 

De intervjuade lärarna kom i kontakt med Human Dynamics på lite olika sätt. Tre av dem har 

genom personlig kontakt med forskarna och grundarna av Human Dynamics Sandra Seagal 

och David Horne fått upp ögonen för verktyget. En annan av lärarna blev varse när hon sökte 

en tjänst på en skola som arbetade utifrån detta förhållningssätt. Drygt hälften av pedagogerna 

kom i kontakt med Human Dynamics via föreläsning eller utbildning. Två av dem var 

skeptiska till en början men de skickades på utbildning på ledningens initiativ utan att ha en 

aning om vad verktyget stod för. De insåg dock snart förtjänsten med Human Dynamics. 

 

Vad väckte respondenternas intresse? 

Drygt hälften av lärarna poängterar framförallt att intresset väcktes av att Human Dynamics 

bygger på att lära sig förstå sig själva och andra, få en förståelse för olikheter, förstå hur andra 

lär och en möjlighet att utveckla sin personliga sociala kompetens som ger bättre kunskap i att 

hantera relationer och förstå människors olika processer. En av lärarna sökte ett sätt att få en 

bättre arbetsmiljö och insåg att Human Dynamics kunde vara en väg att nå dit. Ett par av 

pedagogerna intresserade sig för verktyget eftersom det ger neutrala/objektiva och positiva 

beskrivningar av olikheter, att alla har lika värde i synsättet. En av lärarna upptäckte att 

Human Dynamics blir ett gemensamt språk i verksamheten och att teorin är lätt att använda 

dagligen.   

 

5.1.1 Human Dynamics i praktiken 

 

Hur ser det ut i arbetslagen? 

• Human Dynamics ligger till grund för hela arbetslagets arbete. 

o A, B och C 

• Ojämn kunskap om Human Dynamics inom arbetslaget. 

o D och F 

• Passivt arbete eftersom kunskap försvunnit från arbetslaget pga. personalbyten. 

o G, H och I 

• Arbetar inte i arbetslag. 

o E, J och K 
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Planering av verksamhet 

Hälften av de intervjuade lärarna startar planeringen med att utgå från de tre principerna, ser 

till att det finns något som tränar varje del i undervisningen. De tycker att det är viktigt att inte 

bara utgå från sig själv och hur man själv vill ha det. 

Tre av lärarna (G, I och H) tycker inte att det syns så väl i planeringen. Tanken finns med i 

bakhuvudet och går mest ut på att använda kunskapen för att strukturera verksamhet, 

förbereda barn på förändringar, gruppera barn efter likheter och planering inför 

utvecklingssamtal. 

  

Förhållningssättet 

Samtliga intervjuade lärarna ser förhållningssättet som en viktig punkt som hjälpt dem vidare 

i arbetet. 

Drygt hälften av pedagogerna menar att de främst fått en större förståelse och medvetenhet för 

barns olikheter. De ger mer tid till fysiska barn och har ett större tålamod. En av 

respondenterna uttrycker sig så här; ”… jag har fått större förståelse för andras beteende, kan 

i dag förstå elevernas beteende och bättre hjälpa dem socialt”. 

En annan av pedagogerna känner även en större trygghet för det stöd som Human Dynamics 

gett för det som hon tidigare jobbat efter på känsla.  

Tre av lärarna poängterar vinsten med att lära känna sig själv bättre och utifrån det förstå 

andra människors behov. Den egna reflektionen över arbetet med eleverna har ökat, aktiv 

träning av sin tredjeprincip innebär att lättare kunna möta andras behov och innebär även att 

det är enklare att anpassa sig aktivt som ett instrument efter de olikheter man möter, bl a i 

kommunikationen med dem. 

 

Inlärningsmiljön 

E, F, J och K är fyra av fem pedagoger som genomgått mest utbildning inom Human 

Dynamics och är de som alltid utgår från de tre grundprinciperna i sin verksamhet. De andra 

använder sig av kunskapen mer som ett förhållningssätt men ser ändå till de olika principerna 

i olika omfattning dock inte i samma utsträckning som de först nämnda respondenterna. 

Några av de intervjuades exempel på vad de tänker på för att stödja de olika principerna i 

undervisningen följer nedan. 
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• Mentalt  

– Att ge fakta och struktur.  

– Att ge syfte och mål är viktigt för att stödja den principen.  

– Att ge möjlighet till visuellt lärande med struktur, ordning och förståelse.  

– Att tänka på att ha det ljust och inget som stör och rör till. 

 

• Emotionellt  

– Ge möjlighet till dialog och samverkan med andra samt utrymme för att använda 

kreativ fantasi. 

– Arbeta mycket med färg och form som kan inspirera.  

– Använda berättelser, film och diskussioner. 

 

• Fysiskt  

–    Arbeta med naturmaterial, modeller och naturtrogna mallar.  

–     Låta eleverna finnas i situationen.  

 –    Ge elever som är fysiska, möjlighet att starta undervisning kinestetiskt med metodiskt    

faktainsamling och uppgifter som de praktiskt kan göra eller se nyttan av. 

–     Genomföra praktiska och teoretiska uppgifter som kommer till praktisk nytta. 

 

Exempel ur verksamheten 

En av lärarna börjar alltid dagen med lugn musik och landar tillsammans med barnen. En 

annan av pedagogerna låter alltid de fysiska barnen få mer tid att tänka i samlingar t ex på 

vilken sång de vill att alla ska sjunga. Hon tänker även på att förbereda omsorgsfullare inför 

en ny aktivitet; ”… om en stund ska vi gå ut och klä på oss”. Arbetslaget jobbar även med 

olika uttryckssätt som rytmik, känsel, musik och flanosagor. Två andra respondenter berättar 

om hur pedagoger kan använda bilder och siffror för att visa hur man lär sig. Genom åtta 

bilder och lika många siffror graderar pedagogen sin inlärning och sen låter eleverna själva en 

och en flytta på siffrorna så att de passade deras sätt att lära. T ex se, höra, känna, göra, prata 

m.m. En annan intervjuad lärare har erfarenhet från att använda Human Dynamics tankar i 

lektioner om självkännedom där eleverna får prova olika uttryckssätt. 
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Fysisk inlärningsmiljö 

Lärarna som deltagit i undersökningen är inte ense huruvida den fysiska miljön är lika viktig 

och möjlig att eftersträva som förhållningssättet. 

En av lärarna (A, som har mycket Human Dynamics utbildning) menar att förhållningssättet 

är viktigare än själva miljön. Fyra av de andra pedagogerna anser att de inte kan göra något åt 

lokalerna och har därmed inte gjort någon anpassning av lokalerna. Fem av pedagogerna 

påtalar vikten av att ha fysisk möjlighet till olika start för inlärningen och menar de olika 

utrymmena för olika inlärningsstarter. En av dessa lärare framhäver även vikten av att ge 

utrymme för reflektion och tystnad. 

 

Klassrumsmiljö som stödjer de tre principerna. 

De lärare som även ser till den fysiska miljön i undervisningen ger exempel på hur man kan 

inreda miljön så den passar de olika grundmönstrens inlärningsstart. 

 

• Mental  

– En plats där man i lugn och ro kan läsa fakta. En lugn hörna för ett till två barn åt 

gången. Det ska vara stilla med få intryck. 

• Emotionell  

– En plats för samtal, processande där man kan få ”pushning”.  

- En kreativ hörna med färger, former och plats för experimenterande. 

• Fysisk  

– En plats för konstruktionsbyggande och där det finns naturmaterial att tillgå.  

– En plats för att praktiskt varva teori och verklighetsbaserad fakta samt att ge tid till det. 

 

5.1.2 Elever med koncentrationssvårighet 

 

Koncentrationssvårigheter 

De intervjuade lärarna menar att Human Dynamics kommer alla elever till godo men att 

kunskapen inte räcker till för att lösa all problematik, specialpedagogiska åtgärder krävs också 

ibland. 

Speciellt två av respondenterna erfar att antalet barn i behov av särskilt stöd minskat drastiskt 

på deras skolor. På en av skolorna har antalet barn i behov av särskilt stöd reducerats från ca 

40 barn till ca 5 barn på ett läsår sedan de börjat individanpassa undervisningen utifrån 
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grundmönstrens olika behov. Den andra respondenten har positiva erfarenheter av 

individuella planer för samtliga elever som är behovsstyrda utifrån barnen med Human 

Dynamics synsätt. Dessa planer menar hon har hjälp till att minska elevernas 

koncentrationssvårigheter.  

Två av de andra lärarna har med kunskapen insett att svårigheterna kan bero på brist av 

intresse eller oro men framhåller att allt inte kan lösas med Human Dynamics.   

En av de andra pedagogerna pekar också på vikten av att ringa in svårigheten genom 

personliga samtal med eleven, att ställa frågor.  

En annan pedagog menar även att det är viktigt att se på vilka elever som vi ser har 

svårigheter och reflektera över om det är de som är längst ifrån vårt eget grundmönster som vi 

ser som problem.  

Tre av respondenterna påpekar betydelsen av att ge förutsättningarna för arbete i mindre 

grupp med färre intryck och kompisar som hjälper istället för stjälper inlärningen. 

 

Grundmönstren och koncentrationssvårigheter 

Respondenterna är överens om att det är viktigt att tillgodose barnens behov av lärandemiljö 

för att de ska nå bästa möjliga inlärning. Flera av lärarna påpekar att man kan föra in övningar 

som tränar den mentala principen som står för bl a fokusering och struktur som ofta är svårt 

för dem som har problem med att koncentrera sig. 

 

Om ett barn inte bemöts utifrån de behov som det har uppstår lätt oro påpekar två av lärarna 

vilket följande citat ger exempel på; ”när jag inte får förståelse får jag stress och obalans 

inom mig”.  

En av lärarna menar att emotionella – fysiska barn som är mångfokuserade lätt kan få 

koncentrationssvårigheter eftersom de har svårt för att stänga ute störningsmoment. Fysiskt –

emotionella barn kan bli oroliga om de inte får nog med tid till att bearbeta fakta o 

information under dagen. Emotionellt – mentala barn som inte får vara med i beslutsprocessen 

hamnar också lätt i okoncentration. 

En respondent brukar ta med eleverna i arbetet genom att beskriva olikheterna för dem och 

diskutera kring det; ”… kan mina styrkor bli min egens och eller andras problem i vissa 

fall?”. 

 

 

 



36 

Pedagogens egen utveckling i arbetet kring koncentrationssvårigheter  

Samtliga intervjuade pedagoger menar att de genom verktyget fått en större förståelse för sig 

själva och sitt sätt att fungera och det har i sin tur utmynnat i att de förstår elever som har 

svårigheter med koncentrationen på ett bättre sätt. 

 

En av lärarna understryker att hon ser styrkor hos barnen på ett annat sätt. ”… den viktigaste 

erfarenheten är vikten av att leta styrkor snarare än problem hos barnen och att använda 

deras styrkor för att undvika problem…” 

En större förmåga att lyssna till vad barnen orkar och lita på dem är en annan punkt som kom 

upp under intervjuerna. ”… låter dem ta det lugnt och tänka igenom ordentligt… allt behöver 

inte bli klart på en gång…” 

Att få ord för olikheterna hos barnen menar en av lärarna är en viktig del. Hon poängterar 

även vikten av arbetslag. ”… alla tänker på olika sätt i arbetslaget och det gynnar de olika 

barnen… att det finns olika vuxna i närheten.”  

Human Dynamics har även givit lärare i undersökningen en större förståelse för barn som 

behöver mycket bekräftelse. En pedagog framhåller att hon lärt sig att vara lugn och tydlig, ha 

struktur och mål, rutiner och fokus på ämnet för att underlätta för elever med 

koncentrationssvårigheter.  

Två av lärarna anmärker att de hittat fler vägar att prova när problem uppstår vilket kan 

uttryckas så här; ”… utvecklat tankar kring nya möjligheter…”.  

En viktig punkt som speciellt en av respondent trycker på är att kunskapen om 

grundmönstrens behov hjälper till att förebygga svårigheter som tidigare kanske uppkommit i 

brist på insikt. 
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5.1.3 Från teori till praktik 

 

Human Dynamics i verksamheten 

Lärarna är överens om att det är viktigt att lära känna sig själv, att ha utforskat sitt eget 

grundmönster med bl a kommunikations– och inlärningsprocesser. Det är genom sig själv 

som man lär känna och förstår andra och kan påverka kommunikationen. 

  

• Tre av respondenterna anser att det absolut viktigaste i starten är att börja med sig 

själv. I början är det viktigt att lära sig så mycket som möjligt om sin egen process och 

använda sig själv som ”instrument” för att sen reflektera över barnens reaktioner vilket 

kan uttryckas som följande citat; ”När jag känner min egen process är det lättare att 

bemöta barnen rättvist”.  

• Tre andra lärare tycker att en bra början är att använda avslappnings- och 

fokuseringsövningar först på dagen för att få en lugn och harmoni i klassen. 

• Fyra av lärarna menar att en bra början är att utgå från de tre principerna, den mentala, 

emotionella och fysiska delarna i planeringen. Ett av tipsen är; ”… börja med en 

fysisk vecka, en emotionell vecka och en mental vecka. Utvärdera sen med barnen det 

ni gjort”.  

• Ytterligare ett råd från en av pedagogerna är att vara noga med att strukturera 

verksamheten. ”… alla grundmönster mår bra av det.” 

• En av lärarna menar slutligen att det är viktigt att börja i det lilla att inte dra igång ett 

för stort projekt från början utan att man klarar av att ro i land det. ”…använd 

kunskapen i små portioner… jobba dig in i det… sätt dig in i hur de olika 

grundmönstren fungerar.” 
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6. Diskussion  

 

6.1 Empirisk slutsats 
 
 

Undersökningen visar att det är svårt att efter en grundkurs behålla arbetet med Human 

Dynamics om arbetslaget förändras och kunskap försvinner ur verksamheten. Det är lättare att 

hålla verktyget levande om alla i arbetslaget brinner för det och har baskunskap i ämnet. De 

intervjuade är överens om att kunskapen om sig själv och ens egna processer är viktig i 

arbetet med att förstå andra men även sig själv, vilket är en av utgångspunkterna i 

förhållningssättet som Human Dynamics står för. I verksamheten är det lämpligt att se till att 

de tre olika principerna tillämpas vid all planering för då får alla elever med sig något, vilken 

centrering de än har. Respondenterna är inte överens om huruvida den fysiska miljön är lika 

viktig som förhållningssättet. Att arbetet med elever med koncentrationssvårigheter 

underlättas genom kunskaper om Human Dynamics, är samtliga intervjuade överens om. 

Grundmönster som tydligast drabbas av koncentrationssvårigheter om deras behov inte 

tillgodoses är de emotionella – fysiska, de emotionella - mentala och de fysiskt – emotionella. 

Verktyget Human Dynamics har hjälpt pedagogerna att sätta ord på olikheterna hos barnen 

och finna andra vägar att gå när problem uppstår. För att börja använda Human Dynamics i 

praktiken, krävs att man känner till sin egen process och reflekterar över barnens reaktioner 

och därmed har möjlighet att förändra sitt bemötande så att deras behov kan tillgodoses. 

Avslappningsövningar och att se till de tre principerna i planeringen är också en del i arbetet. 

Dock är det viktigt att börja i liten skala, helst tillsammans med hela arbetslaget. 

 

6.2 Undersökningens tillförlitlighet 
 

Underlaget i undersökningen är för litet för att kunna dra några generella slutsatser utan det 

som framkommit gäller för den grupp pedagoger som medverkat i undersökningen. Dessutom 

är det frågan om ett bekvämlighetsurval då personlig kontakt har avgjort vilka som 

medverkat. En styrka i underlaget är dock att respondenterna har olika bakgrund och 

erfarenhet av Human Dynamics. 
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Undersökningen ger inget avvikande resultat jämfört med teoribakgrunden vilket tolkas som 

att pedagogerna arbetar enligt synen som Human Dynamics står för. 

Resultatet påverkas av att samtliga intervjuade är positivt inställda till Human Dynamics, 

vilket därmed uppvisar en enkelriktad bild av förhållningssättet men syftet med rapporten har 

inte varit att jämföra förespråkare med avståndstagare. Intervjuerna har varit givande då andra 

pedagogers synpunkter framkommit både brevledes och personligen.  

 

En reliabilitetsbrist som bör beaktas är att en av de personliga intervjuerna genomfördes i 

intervjuarens bostad och det är inte att rekommendera enligt Trost (2005) eftersom den 

intervjuade kan komma i underläge och det är svårt att skapa trygghet i situationen. I detta fall 

var det respondenten själv som föreslog platsen för att intervjun skulle ske så ostört som 

möjligt som även det är något att beakta enligt Trost (2005). Med tanke på det samt den 

avspända stämning som fanns under själva intervjutillfället påverkade troligen inte valet av 

plats intervjun i någon större grad. Två av intervjuerna var inte möjliga att genomföra enskilt 

på grund av yttre omständigheter. Det kan också ses som en brist enligt Trost (2005) eftersom 

respondenterna kan påverka varandras svar och de mer pratsamma tar överhand på bekostnad 

av de mer tystlåtna. I det här fallet kom de båda respondenterna med olika synpunkter och lät 

varandra tala till punkt. Atmosfären under intervjun var tillåtande och respondenterna 

öppenhjärtiga vilket talar för att omständigheterna inte påverkade resultatet nämnvärt.  

 

Intervjuerna som var mer strukturerade, de skriftliga, och tre av de muntliga uppfattades som 

enklare att skriva ut och sammanställa. I de två andra intervjuerna användes Trost (2005) 

metodik, att ha frågeställningarna enbart som stöd och ställa frågor som det passade i 

intervjun. På ett sätt blev de intervjuerna mer levande och utforskande än de andra men 

samtidigt mycket svårare att sammanställa på ett bra sätt. Det krävdes mer avlyssning på 

ljudfilen för att strukturera svaren på datorn framförallt med tanke på att det var två 

respondenter som intervjuades samtidigt. Eftersom tilliten till inspelningstekniken inte varit 

fullständig har block och penna använts vid varje intervjutillfälle. För varje intervju har 

stödanteckningarna dock minskat allteftersom ljudinspelningen visat sig pålitlig och duger 

som stöd för minnet. Det är svårt att få till bra intervjuer och ställa rätt följdfrågor för att få ut 

så mycket som möjligt av frågeställningarna och det beror antagligen på att man behöver tid 

på sig för att smälta svaren som respondenterna ger. På så sätt är skriftliga svar att 

rekommendera om man har möjlighet att få dem förtydligande, eftersom då finns tiden att läsa 

och reflektera över om det är något mer som behövs för att förstå eller besvara frågeområdet. 
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Dessa reabilitetsbrister för att använda Johanssons & Svedners (2004) uttryck, bör beaktas, 

men troligtvis har de inte påverkat resultatet nämnvärt.  

 

 Undersökningens validitet, ytterligare en av Johanssons & Svedners (2004) formuleringar, är 

god då svar på frågeställningar, både skriftligt och muntligt täcker hela området som skulle 

utforskas. Det som i efterhand upplevs som ett avbräck är att synen på Human Dynamics är 

enkelriktad, som tidigare nämnts och ger då inte fler aspekter på förhållningssättet men det 

var inte heller syftet med undersökningen. Avsaknaden av pilotstudie har troligen inte heller 

påverkat resultatet då svaren på frågeställningarna täckte området som skulle undersökas men 

det ska ändå beaktas. En pilotstudie kunde dock ha varit till godo med tanke på intervjuarens 

brist på tillit till tekniken liksom med tanke på att intervjuerna förändrades lite efter hand från 

mer strukturerade till att enbart hålla sig till frågeområdena.   

 

 6.3 Human Dynamics i praktiken 
 

Respondenterna som medverkat i undersökningen är alla positiva till Human Dynamics även 

om alla inte aktivt arbetar efter det i dag. Några var dock skeptiska till det i början men 

ändrade sig efter de fått insikt om vad Human Dynamics står för. Eftersom det är lätt att finna 

Human Dynamics tilltalande speciellt med tanke på att man kan förstå sin egen 

inlärningsprocess och bli medveten om hur man påverkar och påverkas av andra genom sitt 

agerande är det svårt att se negativa delar med Human Dynamics. Just det här med förståelsen 

tog flera av respondenterna upp som särskilt givande liksom att beskrivningarna av 

olikheterna är positiva och objektiva och ger alla människor lika värde. En fara man kan 

befara finns med Human Dynamics, är om kunskapen används på fel sätt, att människor sätts 

in i fack efter grundmönster med attityden… typiskt det grundmönstret… Kunskapen skall i 

stället användas på det sätt som undersökningen visar och som forskarna genom teorin avser: 

som ett levande verktyg där pedagogen är instrumentet och genom reflektion och förståelse 

för olikheter kan anpassa sig och sin undervisning till att tillgodose de tre principerna, den 

emotionella, den fysiska och den mentala.  
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Inlärningsmiljö 

Pedagogerna var inte överens om den fysiska miljöns betydelse i undervisningen.  

Några av dem menar att förhållningssättet är det viktigaste och lokalernas utformning 

kommer i andra hand. Andra såg sig inte ha möjlighet att ändra sina undervisningslokaler för 

att möta de olika inlärningsbehoven. Några andra av de intervjuade pedagogerna ser dock 

lokalernas anpassning för grundmönstrens olika lärandebehov som en så stor tillgång att de är 

minst lika viktiga i arbetet. De har ett starkt stöd i den litteratur som ligger till grund för 

rapporten. Att forma den fysiska miljön, anpassa den så att det finns utrymme både för 

diskussion, stillsamt läsande och praktiskt arbete, men då krävs att hela arbetslaget är med i 

arbetet för att det ska fungera. På så sätt når pedagogen fram till alla centreringarnas behov av 

inlärningsmiljö.  

 

Om bara ett fåtal i arbetslaget är med på idén är det nog svårt att forma även den fysiska 

miljön. De pedagoger som har kunskapen i bakhuvudet och inte arbetar aktivt nu hade tappat 

arbetet efter personalbyten så det visar en sårbarhet med verktyget. De som ändå bevarat sitt 

arbete, respondenterna D och F har mer utbildning inom Human Dynamics än G, H, och I 

som inte använder sig aktivt av kunskaperna nu. Det visar att Human Dynamics är ett 

förhållningssätt som det tar tid att arbeta upp, det krävs även påfyllning för att inte tappa 

arbetet, eftersom det är ett verktyg som är lätt att förlora om inte kollegor finns att samverka 

med. Om inte hela arbetslaget är med kan man tänka sig att det är lättare att starta med 

avslappningsövningar, fokuseringsövningar och se till att de olika principernas behov finns 

med i planeringen så att alla barn får något som passar dem. Exemplet med introduktionen av 

temaarbetet om Linné som Ahlbin & Ek (2001), observerat, ger en tydlig bild av hur en 

presentation kan göras levande med tanke på de tre principerna och behoven av att se sakerna 

och få fakta (mentalt), höra och få personlig anknytning, (emotionellt) samt praktiskt arbete 

och tid för reflektion (fysiskt). Läraren använde sig själv som redskap och levandegjorde en 

faktaberättelse med bilder och rekvisita och fångade därmed lättare barnens intresse, musik 

för stämning och nervarvning, eget praktiskt arbete och tid för reflektion.  
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6.4   Synen på koncentrationssvårigheter – en jämförelse mellan Human 
Dynamics, empirin och annan forskning                                                                                   

        
Själva definitionen av vad som kan åsyftas med koncentrationssvårigheter är Kadesjö (2004), 

Duvner (1999) och Iglum (1999) överens om. Det uppstår när inte barnet klarar att rikta 

uppmärksamheten och fokusera på en uppgift samtidigt som andra störningsmoment 

utestängs. Andra delar är att komma i gång med arbetet samt att senare slutföra det. Wiking 

(1991) och Seagal m fl. (2000) menar att det är angeläget att läraren är tydlig, engagerad och 

öppen i kommunikationen till eleverna. Om läraren uppvisar obalans och allmänt fungerar 

dålig förs det över på eleverna. En annan aspekt är det som en av respondenterna tydligt 

påpekar och menar att vi alla borde ha med oss i mötet med elever som vi uppfattar som 

okoncentrerade.  ”… viktigt att se på, vilka elever som vi ser har svårigheter och reflektera 

över om det är de som ligger längst ifrån vårt eget grundmönster som vi ser som problem”.  

 

Orsakerna till koncentrationssvårigheter kan vara många, bl a en lärare i obalans som sänder 

ut otydliga signaler, för lite bekräftelse, brist på medbestämmande eller tidspress. Kunskapen 

om Human Dynamics kan minska de situationsbundna svårigheterna eftersom pedagogen 

aktivt reflekterar över vad som sker i undervisningssituationen och försöker hitta vägar att nå 

runt problem som uppstår med utgångspunkt från barnens styrkor. Tanken har även stöd från 

lärarna i undersökningen som menar att Human Dynamics är ett bra hjälpmedel i arbetet med 

elever med koncentrationssvårigheter. De har fått en större förståelse för barns olikheter och 

kan hitta fler vägar att gå för att nå fram till enskilda barn samt ser mer till deras styrkor än 

problem.  

 

I undersökningen framkom att flera av de intervjuade även har fått ökad insikt om barn som 

har ett grundmönster långt ifrån respondenten själv. De ombads dock inte redogöra för sina 

grundmönster utan det är något som upplevdes i situationen utan någon vetenskaplig mätning. 

Att aktivt anpassa sig och undervisningen efter eleverna, är något som tar tid att lära sig och 

det går förmodligen aldrig att bli fullärd. Arbetet med människor stora som små är nämligen 

sådant att man lär i varje situation och ju mer man lär desto mer inser man hur lite man kan. 

Det är emellertid som undersökningen visar viktigt att använda sig själv som ett verktyg och 

ständigt reflektera. Varje nytt möte startar en utforskande process som förhoppningsvis leder 

till att god kommunikation uppstår.  
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Pedagogerna är dock överens om att Human Dynamics inte kan lösa alla problem utan riktade 

specialpedagogiska åtgärder krävs i vissa fall, Human Dynamics ett bra verktyg för att förstå 

olikheter men ibland krävs mer resurser och kunskap. Det är pedagogens skyldighet, enligt 

Lpo 94, att uppmärksamma de elever som är i behov av särskilt stöd och se till att de får den 

hjälp och stöd de behöver. I de fall när det rör sig om primära koncentrationssvårigheter är 

handledning från specialpedagog en nödvändig tillgång liksom i fall där elever mår mycket 

dåligt inombords och svårigheten är av sekundär karaktär för att använda Kadesjös (2004) 

terminologi.  

 

6.5   Förhållningssätt och lärandemiljö – jämförelse mellan Human 
Dynamics, empirin och annan teori 
 

Ett undervisningsmoment som Hayden (2002) förordar är avslappning för att öka 

koncentrationen hos eleverna och det stämmer väl med Human Dynamics linje. Bergström 

(2001) skriver bl a om ett projekt som ökande koncentrationen hos elever, Molander (2005) 

har liknande erfarenheter och håller även med Bergström (2001) om att fokuseringsövningar 

också är ett sätt att träna koncentration. Avslappning är bra, för det är ett sätt att komma ner i 

varv och lättare ta en sak i taget och det gynnar speciellt de emotionella eleverna som är 

mångfokuserade och har mycket på gång samtidigt. Det ger även den empiriska 

undersökningen som rapporten bygger på stöd för liksom för arbetet med 

fokuseringsövningar. 

 

Hintze & Sandberg (2001) erfar att barn med koncentrationssvårigheter ofta undviker 

aktiviteter som upplevs som svåra och motiga och syftar i det här fallet på de motoriska. De 

har även medhåll av Kadesjö (2004) som menar att elever kan dölja svårigheter bakom en 

mask t ex genom att spela pajas. För att stilla rörelsebehovet och öka koncentrationen utan att 

utmärka eleven rekommenderar Hintze & Sandberg (2001) pausgymnastik i klassen och får 

medhåll av Duvner (1999) och Hayden (2002) som också förordar planerad rörelseaktivitet. 

Speciellt de emotionellt - fysiska och de emotionellt - mentala barnen har stort rörelsebehov. 

Rörelse hjälper deras tankar vidare (Bergström, 2001). 

Andra sätt att hjälpa barn att komma ner i varv och få kontakt med sina känslor vid 

gränssättning är att som lärare finnas tillhands och vänta ut elevers utbrott. Wiking (1991) 

menar att det är en del av trygghetsskapandet i relationen till läraren och har medhåll av 
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Human Dynamics samt övrig forskning, vad det beträffar vikten av att vara en tydlig 

vuxenförebild som står pall. 

 

Förmodligen har många elever som upplevs ha koncentrationssvårigheter svårigheter som är 

situationsbundna. Det kan bero på undervisningsformen som inte tillgodoser de tre 

principerna den mentala, den fysiska och den emotionella för att använda Human Dynamics 

terminologi. Även om lokalernas omfång inte går att förändra, borde det gå att inreda 

befintliga klassrum med en kreativ hörna, en avskild plats för tyst läsning och synintryck samt 

en plats för samtal. Om det nu ändå inte är möjligt att möblera om på detta sätt är det viktigt, 

enligt både Human Dynamics teori och empirin, att i planeringen och presentationen av nytt 

område få med diskussion, praktiskt skapande och visuellt lärande med fakta och struktur. Ett 

bra exempel är att använda sig av en liknande presentation som temastarten av Linné som 

diskuterades under rubrik 6.3 eftersom då är inte miljön den viktigaste utan själva innehållet 

som riktar sig mot alla tre principerna. 

 

Alla elever mår bra av att ha fasta rutiner och tydliga syften och mål för arbetet de ska göra. 

Den åsikten stöds både av undersökningen och i litteraturen rapporten byggs på. Struktur och 

mål är en förutsättning för de fysiskt och mentalt centrerade barnen för att känna lugn i 

arbetet, men speciellt de mentalt centrerade barnen har själva fallenhet för att upprätta 

strukturen vilket inte de emotionellt centrerade barnen har på samma sätt. De behöver hjälp 

med att skapa rutiner och struktur för arbetet liksom fokusering på en sak i taget. Kadesjö 

(2004) och Iglum (1999) håller med om att det är viktigt med struktur och menar att det inte 

ska finnas några frågetecken om vad som förväntas av eleven i undervisningssituationen.  

 

En annan betydelsefull del som Wiking (1991) och Kadesjö (2004) påtalar och som är särskilt 

viktig för de emotionella och fysiska barnen är att läraren ser till att avgränsa uppgifterna. De 

emotionella barnen får då hjälp med fokusering på arbetet och de fysiska barnen med 

selektering och kan ägna sig åt de utvalda delarna. Kadesjö (2004) tar även upp vikten av att 

ge eleven bekräftelse och positiv förstärkning när det går bra. Det här med bekräftelse är 

något som är mycket viktigt speciellt för de emotionellt centrerade barnen som ständigt söker 

bekräftelse för att se om de duger som de är. Om de inte får det och blir osäkra uppfattas de 

som okoncentrerade eftersom de inte kan fokusera på uppgiften utan försöker tolka vad som 

krävs av dem, vad den andre förväntar sig. Sådana här misstag kan uppstå om lärarens 

grundmönster ligger långt ifrån elevens och de inte har samma naturliga kommunikations- 
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och inlärningsprocesser eller om omgivningen är otydlig utan fasta rutiner. Även fysiskt 

centrerade barn som behöver mycket tid för att bearbeta all fakta och intryck kan blockeras 

och bli ofokuserade om takten är för hög och läraren inte ser till deras behov utan rusar vidare 

i undervisningen.  

 

Ur Human Dynamics perspektiv behöver elever med ett emotionellt – mentalt mönster också 

presenteras för lite spännande saker, som de inte vet om i förväg för att inte drabbas av 

koncentrationssvårigheter. Det går lite emot tankarna om fasta rutiner och välkända mönster 

men då gäller det att som lärare att i dessa vanliga rutiner lägga in mer spänning och 

möjlighet till påverkan för dem eftersom de trots allt har behov av en yttre struktur. 

Arbetsscheman där eleverna får bestämma i vilken ordning uppgifterna ska göras med någon 

liten utmaning kan hjälpa till att behålla motivationen. För att hitta fram till det som passar 

varje elev är det viktigt att använda sig av dialogen i undervisningen och användas sig av 

Vygotskijs teori om potentiella utvecklingszoner genom att ge barnen utmaningar som de 

tillsammans med andra klarar av att lösa, kanske tillsammans med pedagogen eller med en 

skolkamrat (Lindö 2002). Detta leder till tillfredställelse och en bekräftelse på att man kan 

och har lyckats vilket är viktigt för alla barn men speciellt för de emotionellt centrerade. 

 

Nedan följer några sammanfattande punkter om behov som elever med 

koncentrationssvårigheter har: 

 

• Det är viktigt med tanke på strukturerat arbetssätt att tänka på att förbereda fysiskt 

centrerade elever på förändringar då de inte tycker om överraskningar vilket även 

Kadesjö (2004) och Iglum (1999) menar är oroande för elever med 

koncentrationssvårigheter. Iglum (1999) påpekar att bäst är att bara en faktor ändras åt 

gången. Iglums (1999) pedagogiska principer för att skapa trygghet som tidigare 

citerats ”Tid, plats, personer och aktivitet”, stämmer väl överens med de fysiskt – 

mentala barnens behov av att känna till ”när, hur, för vem och syftet” med uppgifter. 

• Lika angeläget är att tänka på att vara tydlig med information. Alla elever mår bra av 

kortfattade instruktioner som kan visualiseras med hjälp av bilder som stöd vid behov 

(Pettersson, 2005). Troligtvis är det speciellt viktigt för de fysiskt centrerade barnen. 

• Molander (2005) tar upp vikten av att som pedagog reflektera över undervisningen 

och får stöd från empirin. Sannolikt är eftertanken/reflektionen en viktig del i att 

utvecklas och komma vidare i lärandet och förmodligen blir vi aldrig fullärda.  
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• Kadesjö (2004) och Bergström (2001) har synen på barn att vi ska se till deras 

tillgångar och inte falla in i ett bristtänkande och det är en mycket viktig aspekt att ta 

med sig. Den synen har löpt som en röd tråd genom hela rapporten, att alla människor 

har lika stort värde bara olika processer för kommunikation, inlärning och utveckling. 

 

6.6  Human Dynamics - från teori till praktik 
 

De olika råd och erfarenheter som pedagogerna i undersökningen delat med sig av kan 

tillämpas dels genom att utforska sig själv och sin egen process och dels genom att reflektera 

över möten med andra personer både privat och i lärarrollen. Genom att förstå sig själv är det 

lättare att förstå andra och även att förändra sitt bemötande så andras behov kan tillgodoses. 

 

 

Användbarhet i yrkesrollen 

Undersökningen bidrar med tankar och exempel på hur man kan börja omforma teorin som 

Human Dynamics är baserad på till ett mer konkret verktyg som är praktiskt tillämpbart. 

Rapporten ger även läsaren en inblick i hur en lärandemiljö för barn med 

koncentrationssvårigheter kan utformas med utgångspunkt från teorin om Human Dynamics 

och annan forskning. En viktig del för pedagogen är att se sig själv som ett instrument som 

kan anpassas efter elevernas olika behov. Därmed blir Human Dynamics ett verktyg som 

kommer elever i koncentrationssvårigheter till nytta i undervisningen. 

Att använda reflektion för att nå fram till en större förståelse för sitt eget handlande samt för 

reaktioner från dem man möter, är ett arbete som pedagogen med utbildning i Human 

Dynamics har användning för både i yrkesrollen och privat. 

Med tanke på att tillgodose de tre olika principerna (mental, emotionell och fysisk) i 

undervisningen, är en bra utgångspunkt en analys av befintlig undervisning för att se vad som 

behöver kompletteras för att nå dit.  
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7. Slutord 

 
Arbetet med elever med koncentrationssvårigheter kan underlättas med kunskap om Human 

Dynamics men förhållningssättet löser inte alla problem utan specialpedagogiska åtgärder 

behöver tas till när kunskapen inte räcker till. Undersökningen visar att inte alla pedagoger 

använder sig av kunskapen av Human Dynamics både som förhållningssätt och i den fysiska 

klassrumsmiljön utan det mest vanliga är att ha kunskapen med sig i planering och 

genomförande av verksamheten. För att på ett bra sätt levandegöra kunskapen krävs att hela 

arbetslaget är intakt och brinner för synsättet.  Forskningen kring koncentrationssvårigheter 

går bra att förena med teorin om Human Dynamics då struktur, rutiner, avslappning och 

minskade intryck är en god hjälp för bättre koncentration enligt båda 

forskningsinriktningarna. De mångfokuserade, emotionella barnen är de som bäst behöver det 

här stödet för att fokusera på uppgifter men barn med andra grundmönster som inte får sina 

behov tillfredställda får också problem på olika sätt, även om dessa inte framstår lika tydligt 

som hos de mångfokuserade som inte kan stänga ute det som händer runtomkring och har ett 

stort rörelsebehov. Det är även viktigt att komma ihåg att ge de fysiskt centrerade barnen 

tillräckligt med tid för att bearbeta ny fakta annars kan de lätt blockeras i tanken. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Human Dynamics är ett verktyg som kommer alla 

elever till nytta i undervisningen även dem med koncentrationssvårigheter eftersom verktyget 

bygger på lärarens förståelse för och bemötande av olikheter vad det beträffar sättet att lära, 

kommunicera och utvecklas. Detta leder till att läraren aktivt kan individanpassa sin 

undervisning med tanke på elevers olika inlärningsbehov.  
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7.1 Ny forskning 
 

Avsikten med rapporten var att undersöka hur pedagoger i ett specifikt skolområde arbetade 

med Human Dynamics men arbetet var inte genomförbart då de flesta gått utbildningen för 

nio år sedan och arbetet fallit p.g.a. personalbyten. Nu har rektorsområdet nyutbildat, gett dem 

en uppfräschning av kunskaperna och då skulle det vara intressant att se hur de olika 

arbetslagen nu använder sina kunskaper om Human Dynamics i verksamheten. Hur viktig är 

den fysiska miljön i deras arbete? Är det förhållningssättet som driver deras arbete och hur ser 

deras nytändning ut?  Är det några som använder sig av portfolio som dokumentation 

tillsammans med Human Dynamics? Andra riktningar som vore spännande att ge sig i kast 

med är att se hur man kan förena Howard Gardners teori om de sju intelligenserna (Duvner, 

1999) med Human Dynamics teori och föra in den i praktiken. 
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Bilaga 1 
 

Human Dynamics från teori till praktik 
 
Jag heter Marie Bergman Lundqvist och studerar halvfart på distans mot Karlstad Universitet. 
Studierna omfattar 60 poäng och är en påbyggnadsutbildning, SÄL (särskild lärarutbildning), 
som ska resultera i en examen mot de yngre åldrarna i grundskolan.  
 
Den här terminen ska jag skriva mitt examensarbete och har valt att titta närmare på Human 
Dynamics, om det är ett redskap som även kommer elever med koncentrationssvårigheter till 
nytta i undervisningen. 
Anledningen till att jag valt detta ämne är att jag i höstas fick förmånen att gå en 
grundutbildning i Human Dynamics och nu vill jag försöka konkretisera teorin och få den 
som en del i min egen undervisning. 
 
För att lyckas med mitt arbete behöver jag undersöka hur andra pedagoger har omvandlat 
Human Dynamics teori till egen praktik. 
 
Intervjusvaren som ni lämnar kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
Jag ser framemot att ta del av era erfarenheter. 
 
 
TACK 
 
Marie B Lundqvist 
Odonvägen 7 
711 33 Lindesberg 
0581-164 97 
073-955 85 60 
058116497@telia.com 
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Bilaga 2 

Human Dynamics från teori till praktik 
 
Jag heter Marie Bergman Lundqvist och studerar halvfart på distans mot Karlstad Universitet. 
Studierna omfattar 60 poäng och är en påbyggnadsutbildning, SÄL (särskild lärarutbildning), 
som ska resultera i en examen mot de yngre åldrarna i grundskolan.  
 
Den här terminen ska jag skriva mitt examensarbete och har valt att titta närmare på Human 
Dynamics, om det är ett redskap som även kommer elever med koncentrationssvårigheter till 
nytta i undervisningen. 
Anledningen till att jag valt detta ämne är att jag i höstas fick förmånen att gå en 
grundutbildning i Human Dynamics och nu vill jag försöka konkretisera teorin och få den 
som en del i min egen undervisning. 
 
För att lyckas med mitt arbete behöver jag undersöka hur andra pedagoger har omvandlat 
Human Dynamics teori till egen praktik. 
 
Eftersom jag inte har någon möjlighet att resa runt i landet för att intervjua pedagoger 
personligen har jag beslutat mig för att intervjua er med skriftliga frågor.  
I de fall det finns oklarheter i svaren önskar jag återkoppla respondenten med hjälp av ett 
telefonsamtal eller mejl.  
Intervjusvaren som ni lämnar kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
Jag ser framemot att ta del av era erfarenheter. 
 
 
TACK 
 
Marie B Lundqvist 
Odonvägen 7 
711 33 Lindesberg 
0581-164 97 
073-955 85 60 
058116497@telia.com 
 
 
 
Intervjufrågorna finns på nästa sida. 
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Bilaga 3 

 
Intervjufrågor 
 

1. Vilken pedagogisk utbildning har du? Hur många år har du varit verksam? 

2. Hur många steg (eller antal dagar) har du utbildat dig inom Human Dynamics?  

3. Hur kom du först i kontakt med Human Dynamics?                                                    

Vad väckte ditt intresse? 

4. Arbetar hela ditt arbetslag utifrån kunskap om Human Dynamics eller ser det olika ut 

från pedagog till pedagog? Berätta lite om hur din verklighet ser ut. 

5. Berätta om hur du använder dig av teorin i praktiken.                                                  

Vad tänker du på när du planerar din verksamhet?                                                       

Hur utformar du den fysiska lärandemiljön i klassrummet?                                                 

Vad i ditt förhållningssätt visar att du har kunskaper om Human Dynamics?                         

Hur genomför du en genomgång av ny kunskap med dina elever?                                

Ge gärna exempel på en verklig lektion du genomfört. 

6. Anser du att dina kunskaper om Human Dynamics har hjälpt dig i arbetet med elever 

som har koncentrationssvårigheter?                                                                                       

Berätta hur du tänker kring det. 

7. Om du skulle ge mig ett gott råd om hur jag på bästa sätt kan börja använda teorin i 

praktiken. Vad skulle det vara? Hur är lättast att börja? 

 

 
 
 
 
 
 


