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Abstract  
 
The purpose of the study is to illuminate from an inside-perspective how students at junior 
high school experience/perceive their school attendance. The students which have been 
interviewed in this study are named by their teachers as students with attention problem. 
 
How does the school receive the students with these problems and how do the students look 
upon the reception they have been given, are questions I have sought to answer in my 
qualitative investigation. The investigation is made with four students at junior high school. 
 
In the result it is clear that the students have experienced the relationship with the teacher as 
crucial for the wellbeing and to be able to function at school. To receive individual support in 
a smaller group is not to be picked out, but rather a representation of a good school and 
something that creates wellbeing and justice. The students also think that having friends in 
school is very important to be able to cope with school when you have problems. Friends 
offer support. 
 
Furthermore, research; from amongst others Haug and Persson, and time have been dedicated 
by teachers to discuss how the best support is to be given to students with attention problem. 
The conclusion I can make from this investigation is, that in such discussion, we also need the 
students’ apprehensions.
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Sammanfattning 
 
Studiens syfte är att belysa ur ett s.k. inifrånperspektiv hur gymnasieungdomar uppfattar sin 
skolgång. De intervjuade eleverna i denna undersökning benämns av sina klasslärare som 
elever med koncentrationssvårigheter.   
 
Hur ser skolan på bemötandet av elever med problem och hur ser eleverna själva på 
bemötandet de fått är de frågor som jag i min kvalitativa undersökning sökt svar på. 
Undersökningen är gjord med fyra elever på gymnasiet. 
 
I resultatet framgår det att eleverna upplevt att relationen till läraren är avgörande för om man 
kan trivas och fungera i skolan. Att få individuellt stöd i mindre grupp är inte att bli utpekad 
utan representerar en bra skola och står för något som skapar trivsel och rättvisa. Eleverna 
menar också att kamrater i skolan betyder väldigt mycket för att kunna orka med skolan då 
man har problem. Genom kamrater får man och ger stöd till varandra. 
 
Vidare har det ägnats hel del forskning, av Haug och Persson bland annat, och även tid bland 
lärare att diskutera hur man bäst ska ge stöd till elever med koncentrationssvårigheter. Den 
slutsats jag kan dra utifrån den här undersökningen är att i en sådan diskussion så behöver vi 
också elevernas uppfattningar. 
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Inledning och problemområde 
 
Skolan är vår största arbetsplats och alla vuxna människor minns hur det var att gå där som 
skolbarn. Det är minnen som består eftersom man under sin uppväxt och skoltid präglas starkt 
av intryck, det handlar om möten med andra barn och vuxna och olika slags upplevelser. Alla 
minns vi mer eller mindre de lärare vi mött genom åren och de olika förväntningar de hade på 
oss som klass och individer. Vi minns också våra klasskamrater, de duktiga och de roliga och 
inte minst de stökiga, bråkiga barnen. De stökiga klasskamraterna, som trots allt för det mesta 
tog sig igenom skolsystemet och hittade sin plats i livet som vuxna. Alla har vi vår egen 
sanning om hur det var i skolan men för den skull är det inte så att alla vill minnas sin skoltid 
då man kanske mer än någon annan gång i livet känt sig misslyckad. 
  
De stökiga och bråkiga elever som vi ofta benämner okoncentrerade elever finns i allra högsta 
grad kvar hos oss i skolan och det pågår ett arbete och en ständig diskussion om hur vi ska 
bemöta dessa barn på bästa sätt. Vi vet att resurserna till barn i behov av stöd inte alltid räcker 
till och tyvärr är det så att på vissa håll behövs en diagnos för att få den hjälp man har rätt till. 
Vi kan inte blunda för att det är ett problem hur vi skall ta hand om de här eleverna som vi 
anser har koncentrationssvårigheter utan att för den skull ha någon diagnos.  
 
Jag har många gånger funderat över om det är möjligt att ta elevernas perspektiv och om vi 
kan se elevernas perspektiv som en tillgång, något vi kan ha nytta av i undervisningen. Det 
kanske är så att vi vuxna har makten och tar för givet att man vet bäst vad eleverna behöver 
och på vilket sätt. Vi vuxna trampar på och bestämmer vad barnen behöver i de olika 
situationerna eftersom vi är vuxna och de är barn/ungdom. Vi lärare har också makt att avgöra 
vilka barn vi anser har koncentrationssvårigheter, eller vilka som har andra svårigheter, vilka 
elever som vi menar är i behov av stöd. Mina funderingar omkring detta är om det kan vara 
lärorikt för verksamheten i skolan att närma sig elevernas perspektiv.  
 
Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever med  koncentrationssvårigheter upplever sin 
egen skolgång.  
 
Definition  
Med koncentrationssvårigheter menar jag i det här arbetet elever som av sina klasslärare anses 
vara elever med koncentrationssvårigheter. 
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Bakgrund 
 
Rättigheter till utbildning 
Att få gå i skolan tillhör de mänskliga rättigheterna. I FN:s konvention om barns rättigheter 
(20 november 1989) skriver man om barns rätt till utbildning och om rätten till stöd för att 
kunna tillgodogöra sig utbildningen om så behövs. Skolan är en betydelsefull värld som ska 
introducera barn och ungdomar till att känna sig delaktiga i det samhälle vi lever i. För att 
tillgodogöra sig den utbildning och känna delaktighet i samhället, som man som ung 
människa har rätt till, så krävs det ett gott självförtroende. Rätten till utbildning tillhör de 
mänskliga rättigheterna och är en grund för ett gott självförtroende hos barnet. Alla har lika 
rätt till utbildning oavsett de förutsättningar vi har som individer. Det är barnet som ska sättas 
i centrum och undervisningen ska anpassas efter var och ens behov (Unesco nr1, 2001). 
Alla elever ska så långt som det är möjligt vara delaktiga på likvärdiga villkor. Alla elever har 
rätt till en likvärdig utbildning där undervisningen om så behövs ska anpassas till individen. 
Lärande och utveckling går hand i hand och i utvecklingen och lärandet är det viktigt att 
stödja eleven i sin uppfattning om sig själv som en lärande människa. För en elev i behov av 
särskilt stöd är det av vikt att man utgår från vad eleven kan och bygger på detta istället för att 
fokusera på vad eleven inte kan och eventuellt fastna i det problemet (Skolverket,1998).  
 
 I Lpo 94 i kap.1 står angående Skolans värdegrund och uppdrag att:  
 

Medvetenheten om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 
identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingar (Lpo94, s. 5). 

 
Alla barn har med andra ord rätt till sitt egenvärde och att kunna känna respekt för andra 
människors livsvillkor. Det tillhör också de grundläggande värdena att vi får med oss de 
demokratiska värderingarna från vår skolgång. 
 

Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten skall utformas i överensstämmelse 
med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom 
skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 
miljö (Lpo 94, s .5) 

 
De demokratiska värderingarna ska eftersträvas i skolan och det innebär att alla elever har rätt 
till en egen åsikt och även till att uttrycka den. Som vuxen har man ansvar för att 
undervisningen sker i demokratiska former som att låta eleverna komma till uttryck och man 
ska aktivt uppmuntra eleverna till att så småningom kunna delta i samhällsdebatten. Eleven 
ska få utveckla sin förmåga till både inflytande och ansvar. Det här innebär att eleven ska ha 
möjlighet att påverka sin situation i skolan (Lpo 94, s.7) 

 6



 
 
 
Att inte få det stöd eller den förståelse man behöver 
Myndigheten för skolutveckling har gett ut en rapport från en kvalitativ studie, Elever som 
behöver stöd men får för lite (Persson, Andersson & Heimersson, 2005). I rapporten har man 
granskat arbetet vid tio skolor i Sverige. I studien har man undersökt och jämfört med 
forskning från andra länder, frågor som rör skolkulturer, språkbruk i skolorna och hur man 
arbetar med utåtagerande elever.  
 
Författarna kom bland annat fram till att den rådande kulturen på skolan är avgörande för hur 
man bedömer elevens svårigheter. Det är särskilt en grupp av elever som man i 
undersökningen kunde se får för lite stöd och det är de tysta, svaga, okoncentrerade barnen 
som får för lite uppmärksamhet. Inte så sällan är dessa elever svaga läsare och de gör så gott 
de kan men märks väldigt lite. 
 
På några skolor framkom det att starka föräldrar som kan hävda sina barns rätt till stöd har en 
avgörande del i att eleverna får det stöd de behöver. De lågmälda föräldrarna, de som inte 
märks, blir förlorarna och går på så vis miste om de resurser de egentligen har rätt till. 
Exempelvis får elever som bor tillsammans med en förälder generellt sett inte mindre med 
stöd.  
 
Även de bråkiga, okoncentrerade eleverna kommer till viss del i kläm. Persson m.fl. (2005) 
menar dock att då det mer handlar om fel sorts stöd än brist på stöd då problemen hos dessa 
barn är av sådan karaktär att skolan inte förmår lösa dem. Deras bråkighet i skolan kan vara 
ett uttryck för bakomliggande problem som skolan inte förmår att lösa. Skolan strävar efter att 
eleven ska uppträda så normalt som möjligt men när skolan inte har tid eller resurser att på 
djupet analysera orsaken till elevens problem så blir det beteendet man försöker åtgärda. Det 
stöd som skolan erbjuder eleven är inte så sällan enskild undervisning som då innebär att 
eleven får vara åtskild från sin klass (Persson m.fl. 2005). 
 
Haug (1998) visar på samma problematik då han i sin bok Pedagogiskt dilemma: 
specialundervisning skriver om elever som inte anses kunna delta i klassrumsundervisningen 
och att det är barnen själva som man definierar som problemet. Eleven blir den så att säga 
som ”äger” problemet och man försöker lösa det med individualiserad undervisning. Man 
anser inte att problemet kan ligga hos skolan trots att det finns undersökningar där elever 
berättar att de upplever skolan som trist och meningslös. Det som håller eleverna uppe trots 
allt är kamrater, raster och livet utanför skolan. Tyvärr ser man inte något samband i skolan 
mellan ”bråkiga elever” och elevernas sätt att se på skolan och därmed också deras problem. 
Att som elev vara kritisk och ifrågasättande och inte alltid godta alla svar kan upplevas som 
ett beteendeproblem och det är bland annat dessa elever som lärarna vill få bort från klassen 
visar Haug i sin undersökning (1998).   
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Synen på elever och deras problem 
I samma studie som den ovan nämnda (Persson m.fl. 2005) undersökte man också hur olika 
skolkulturer påverkar sättet att se på elever som befinner sig i svårigheter och har behov av 
något slags stöd. 
I rapporten skiljer man på reaktiv och proaktiv verksamhetskultur. I den proaktiva 
verksamhetskulturen har man ett respektfullt språk och en tilltro till individens möjligheter till 
utveckling. I den reaktiva verksamhetskulturen präglas kommunikationen av att vara selektiv 
och informell. I den kulturen är det vanligt att man ser på elevernas problem som 
skolspecifika och problemen man har utgör en slags bild av den kultur som råder på just den 
skolan. Synen man har på eleverna grundas ofta på lösa antaganden och förutfattade meningar 
(Lundgren & Persson, 2003 i Persson m.fl. 2005).  
 
Undersökningarna av de skolor som gjorts visar att det är inte de mest socialt belastade 
skolorna som har de största problemen med att ge tillräckligt med stöd. Trots att de skolor i 
socialt belastade områden möter eleverna som har med sig upplevelser av att vara flykting 
eller lever i svåra hemförhållanden så visar det sig att personalen som arbetar på de här 
skolorna har höga ambitioner på vad för slags skolgång de vill ge sina elever och klarar 
därmed det på ett bra sätt.  
 
En del skolor har problem att peka på vad det är som brister i arbetet med att ge tillräckligt 
med stöd. Trots att skolorna inte anses som tungt socialt belastade skolor så är det de som har 
de största problemen med att ge tillräckligt med stöd till eleverna. Någon egentlig orsak är 
svår att peka på menar Persson m.fl. (2005) det förefaller snarare som om de skolor hamnat i 
ett läge där man konstaterar att man inte klarar att ge alla elever det stöd de behöver. Skolorna 
menar att förklaringen till svårigheterna är resursbrist och man anser att specialundervisning 
ofta är lösningen på problemet utan att man närmare har analyserat vad extra resurser skulle 
medföra för slags lösning. Man menar att lösningen för att komma tillrätta med bristande stöd 
är att skilja ut elever från klasserna. När eleverna är alltför olika varandra så räddar man 
situationen genom att se särskilda undervisningsgrupper som den enda lösningen på 
problemet och efterlyser då fler vuxna kring eleven.  
 
Det finns också skolor som lyckats arbeta målmedvetet för att komma tillrätta med problemen 
att kunna ge stöd. Där använde man i stället uttryck som:  
 

”bemötande”,  ”synsätt som måste förändras” och ”överhuvudtaget om vikten av att 
gemensamt arbeta mot högt satta mål” (Persson, Andreasson & Heimersson, 2005) 

 
Vikten av att ha en öppen kommunikation var ett annat mål för de skolor som lyckats skapa 
en positiv trend. Gemensamt för de skolor som lyckats var att man poängterade vikten av 
närhet och trygghet istället för antalet vuxna runt omkring barnen och på de skolorna som 
lyckats betonade man också arbetslaget och dess gemensamma kompetens för att kunna 
komma tillrätta med problemet att kunna ge stöd (Persson m.fl. 2005).  
 
Haug (1998) menar att lärarna inte bemästrar den individuellt orienterade arbetsformen och 
det får till följd att fler och fler elever hamnar utanför. Specialundervisningen blir en metod 
för att tillfredställa differentieringen i skolan. Det här får till följd att vi nu är tillbaka där vi 
befann oss i början av detta århundrade i vår strävan efter en sammanhållen skola för alla 
(Haug1998).  
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Ingemar Emanuelsson skriver om skolans sätt att se på elever. Han menar att skolan är till för 
de skolmogna barnen och de som är avvikande har vi differentierat ut till särskilda 
gruppkonstellationer. De barn som egentligen mest av alla behöver skolan har vi gett olika 
benämningar och de har därmed blivit definierade till olika slags åtgärder (Emanuelsson, 
2000)  
 
Ungdomskultur och skola 
Elever kommer ofta i kläm mellan skolans förlegade krav och den ungdomskultur som 
ungdomarna idag lever i (refererad av Spilde 2006), visar i en internationell undersökning av 
15-åringar att man för att bli accepterad bland sina kamrater krävs att man följer den sociala 
koden och det kan i sin tur göra att det för eleven blir omöjligt att engagera sig i 
undervisningen. För eleverna är det mycket viktigare att vara accepterad i ungdomskulturen 
än att framstå som en duktig elev. Det är inte ovanligt att eleven äger en identitet som säger 
att skolan är dålig och för eleven kan det vara omöjligt att frångå den rollen. Schreiner (2006) 
menar att det är lätt att tro att eleven lever i en kaotisk värld utan regler men i verkligheten är 
det så att eleven har ett strängt socialt manuskript att hålla sig till. Kläder, musik och vilka 
slags vänner man har visar den kultur man tillhör. Bryter man mot reglerna blir man snabbt 
betraktad som onormal och inkompetent. För somliga elever gör deras identitet det omöjligt 
för dem att delta i vissa delar av undervisningen då det går helt emot deras eget sätt att 
identifiera sig. Det pratas mycket om att undervisningen ska anpassas men i anpassningen 
fokuserar man på ämnena och för lite på elevernas identitet. Problemet blir att eleverna 
upplever det som att skolan är bortkopplad från själva livet, från framtiden och dem själva. 
Ungdomarna av idag är resultatet av det moderna samhälle vi lever i och vi måste sluta att 
försöka dra tonåringarna tillbaka till en tid som inte längre finns. Schreiner (2006) menar att 
det nu kan vara dags att dra ner på faktastoftet i undervisningen och fokusera mer på tid till 
eftertanke och filosoferande med blicken in i framtiden. Det behövs nya infallsvinklar inom 
skolan för att undervisningen ska nå fram till alla elever utan att den påverkas av deras 
identitet. De moderna ungdomarna är här för att stanna och kanske är det på tiden att inse att 
ungdomarna själva slits mellan skolans omoderna elevideal och de strama regler som råder 
inom ungdomskulturen (Schreiner 2006). 
 
Skolan och lärarens svårigheter 
Persson m.fl. (2005) menar att klasslärarna upplever det som ett svårt problem att komma till 
rätta med elevernas beteendeproblematik. Författarna menar att det finns anledning att 
diskutera sådana frågor som: vad menar lärarna med ”stöd” och vad betyder det att stödet inte 
räcker till. I en artikel i Pedagogiska magasinet (2000, nr2) ställer man sig frågor om hur det 
kan komma sig att man år efter år ställs inför samma problem, svårigheter att hantera de 
elever som är bråkiga och besvärliga. Varför lär man sig inte av erfarenhet och kan hitta nya 
möjligheter att lösa problemen på? Svårigheten för läraren ligger i att hitta lösningar för de 
här eleverna och på Vättleskolan i utkanten av Göteborg tycker man att man har kommit en 
bit på väg i detta arbete. Där ser man arbetslaget som grundbult i bemötandet av elever som 
behöver mer. Arbetslaget har ett gemensamt ansvarstagande och i arbetet med de 
okoncentrerade och bråkiga barnen strävar arbetslaget efter ett tätt och nära samarbete där 
eleven involveras i försöken att hitta bra lösningar på problemen (Mathiasson, 2000) 
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Persson m.fl (2005) framhåller en skola som heter Loboskolan som ett gott exempel på hur 
det på ett målmedvetet sätt går att vända diskussionen om brist på stöd till någonting radikalt 
och utvecklande. På Loboskolan har man lagt ut mer ansvar på arbetslagen och specialläraren 
har en väl fungerande funktion som rådgivare och samtalspartner i specialpedagogiska frågor. 
Endast tre elever av 75 är idag identifierade som ”i behov av stöd” på Loboskolan. Genom ett 
gott målmedvetet förebyggande arbete kan man minska på stödbehovet och de 
specialpedagogiska insatserna. I en artikel kritiserar Haug (2000) lärarutbildningen då han 
menar att den inte ger studenterna den kunskap som behövs för att kunna ansvara för den 
moderna inkluderande skolan. Han skriver att 
 

lärarutbildningen är sammansatt av en rad olika ämnen som ett fåtal eller ingen alls 
har översikt över (Haug 2000 s.34). 

 
Att bemöta de stökiga, okoncentrerade eleverna i skolsituationer är kanske den största 
utmaning en lärare ställs inför och det finns heller inga enkla standardlösningar på dessa 
problem. Här behövs det långsiktig kunskaps- och kompetensutveckling för att man på längre 
sikt ska kunna möta elever med allvarliga beteendeproblem Persson m.fl. (2005). I Perssons 
m.fl. rapport (2005) menar man att de vuxnas förhållningssätt till dessa elever behöver kritiskt 
granskas då det visat sig att några lärare inte vill ha med de här eleverna på sina lektioner 
medan andra lärare har intagit en negativ hållning till elevernas problematik då de trots sin 
erfarenhet kommit fram till att de inte kan bemästra den här typen av beteende i skolan. 
Lärarna menar att det inte finns resurser och de ser heller inte att det finns något stöd att 
hämta från skolan eller ur kommunens möjligheter.  
 
Ogden (2001) menar att elever med problem inte är hjälpta av att det finns flera vuxna runt 
omkring dem utan det handlar snarare om att man som lärare bör få utveckla sin kompetens 
att bemöta eleven (Ogden, 2001 i Persson m.fl, 2005). Tyvärr finns det sällan tid att gå på 
djupet med eller att lösa de här elevernas problem, istället fokuserar man på deras beteende 
och vill försöka få eleven att smälta in och bli så ”normal” som möjligt. Att använda vuxna i 
skolan till att bevaka elever är inte den lösning man bör eftersträva (Persson m.fl. 2005).  
   
I skolverkets rapport (1998) Undervisningen av elever i behov av särskilt stöd har man 
granskat 55 skolor där man genomfört intervjuer med skolans personal, utfört lektionsbesök 
och samtalat med elever. Personalen i skolan pekar på olika faktorer som anses vara negativa 
för eleven. Sådana faktorer är begränsade resurser som bidrar till stora klasser och få vuxna, 
ett undervisningssätt som inte stimulerar och en jantelag bland personalen som hindrar 
samarbete och utveckling. Även en splittrad och oordnad miljö för redan oroliga barn, 
betygsystem som sätter press på eleven, för låga krav på eleven och ett tvivel om att eleverna 
ska kunna nå målen uppges som negativa faktorer. Tvivlet om elevens möjligheter att nå 
målen kan i sin tur resultera i att läraren överför den till eleven. Man pekar också på att det 
behövs en bättre koppling mellan elevens skolår samt att man bör se föräldrar som en större 
resurs än vad som görs idag (Haug, Persson, Arnman, Bergström, Jacobsson, Asarnoj, 
Gustafsson, Häggström, Olsson, 1998)  
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Samma undersökning visar att det ibland speciallärarna/specialpedagogerna själva finns olika 
uppfattningar om deras egen roll i arbetet att bemöta barn i behov av stöd. En del av 
speciallärarna/specialpedagogerna menar att de är utnyttjade på fel sätt då de själva inte ansåg 
det som meningsfullt för dem att gå in och arbeta integrerat i klassen. 
Speciallärarna/specialpedagogerna menade att det upplevdes som ett ”duttande” som inte 
kändes framgångsrikt. Dessutom ansåg man det vara utpekande för eleverna, men å andra 
sidan var det också så att eleverna, särskilt de äldre, inte ville gå ifrån till 
specialundervisningen då de upplevde det som utpekande. Medan en annan grupp bland 
speciallärarna/specialpedagogen menar att den här typen av arbetsuppgift är nödvändig i 
stödundervisningen men specialläraren/specialpedagogen bör också ha en handledande roll, 
där det till exempel ingår uppgifter som konsultation och delegation till klasslärarna, inköp av 
hjälpmedel och material och även upprättande av åtgärdsprogram. 
 
Lärarna däremot anser att det bästa sättet att ge stöd till elever är utanför klassrummet, det är 
ett arbetssätt som gynnar alla i klassen. Att få till mindre grupper i undervisningen är ett 
återkommande önskemål från lärarna. Men även ibland en del lärare finns behovet av 
specialpedagogen/speciallärarens roll att arbeta aktivt med eleven samt att ha en handledande 
och stöttande funktion till klassläraren (Haug, m.fl. 1998). 
 
 
Individen i kommunikation med andra 
Människan ingår i olika grupper där det sker en slags organisation i förhållandet mellan 
individerna i gruppen. Ständigt sker värderingar över det egna och de andras beteende. I 
familjen eller i någon annan grupptillhörighet, handlar det ofta om outtalade eller omedvetna 
regler som man följer. Man kan säga en slags norm för vad som är lämpligt för just den 
gruppen. Liljegren (2000) skriver om individuell differentiering (olikhet och åtskillnad) för 
elever och hur viktig den är vid lärandet i skolan. Alla elever borde få lov att utgå från sin 
egen verklighetsuppfattning för att sedan bygga vidare på den. För att fungera tillsammans 
med andra människor i olika gruppsammansättningar så måste det ske ett samspel. Samspelet 
formas efter gruppen och deras värderingar. Om man tittar på en parrelation så ingår 
egentligen tre enheter, ett jag, ett du, ett vi som ska bli ett. Alla barn i den lilla gruppen är en 
egen unik individ men för att kunna fungera i en parrelation måste man inte bara kunna tänka 
och handla av egen kraft utan man måste också kunna påverka andra eller påverkas av andra 
och ha förmågan att tänka och handla som andra (Liljegren, 2000). 
 
Liljegren (2000) hänvisar till Virginia Satir som har formulerat fem friheter som behöver 
finnas i varje familj, och i andra gruppsammansättningar, om individerna ska må bra och 
fungera tillsammans.  
 
Var och en bör vara fri att: 

• -uppfatta det man ser, inte det man bör se, 
• -kunna höra det man hör, inte det man bör höra, 
• -förnimma det man känner, inte vad man bör känna, 
• -ge uttryck för det man ser, hör och känner, 
• -ta risker, som att kunna be om det man behöver, inte bara det man är säker på att 

andra vill ge.  
Olikheter och åtskillnader bör vara tillåtna om ett samspel ska kunna fungera. 
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Vuxna har en förmåga ta på sig rollen att de både kan tänka och känna åt sina barn, de tror sig 
ibland veta bättre vad barnet vill eller upplever. Om den vuxne går till överdrift i att blanda 
samman sina och barnets känslor så kan det bli förvirrande för barnet (Liljegren 2000). 
 
Arnér & Tellgren (2006) menar i sin bok Barns syn på vuxna att vuxna ofta tror att de tar 
barns perspektiv när de tolkar barn men i själva verket utgår de från sitt eget sätt att se på 
saken .De menar att i en tillåtande och öppen atmosfär får barn själva ge uttryck för sina egna 
uppfattningar, ”det här tycker jag är värdefullt”, vilket skapar en stark självkänsla hos barnet. 
Det bidrar också till att kunna uppfatta andra individer som just sådana med egna 
uppfattningar. All kommunikation förutsätter att man kan ta någon annans perspektiv på något 
sätt. Det innebär att man kan förstå att det finns olika sätt att se på saker och ting. Individen 
ser sig själv i relation till den andre och om den andre gör likadant så sker ett meningsfullt 
samspel (Arnér & Tellgren, 2006). 
 

Att förstå en annan människa innebär således inte att se världen med den andres ögon 
utan att se vad den andre ser, skriver Kristina Szönyi (2005 s.66). 

 
Fungerande kommunikation mellan lärare och elev är en förutsättning 
Naturligtvis behövs det också regler för hur man förmedlar sina upplevelser eller 
uppfattningar i en grupp. Ansvaret för vilka spelregler som gäller i klassrummet vilar på 
läraren. I den goda pedagogiken är läraren medveten om sitt eget sätt att leda och 
kommunicera i klassrummet. Här bör kreativitet och personligt skapande hos eleverna 
uppmuntras man får vara olika och det finns utrymme för att uttrycka känslor, tankar och 
upplevelser för individen. Läraren arbetar medvetet med gränser för kommunikationen i 
klassrummet. Man upprättar kommunikationsregler om var och när man får kommunicera 
med varandra och det är viktigt för eleverna att klassrumsklimatet präglas av närhet och 
öppenhet utan att närheten övergår i gränslöshet och osjälvständighet. Kommunikationen i 
klassrummet påverkas också av grupperingarna i klassrummet. Omgrupperingar i klassen kan 
ge nya stämningar och på så vis påverka kommunikationen (Liljegren, 2000). 
 
Mänsklig kommunikation omfattar mycket mer än det verbala språket. Liljegren menar att 
uttrycksmedlen kan vara, tillsammans med det verbala, mångfacetterat. Det innehåller mimik, 
kroppsspråk, gester, tonfall och tempo. När två personer möts och börjar kommunicera 
skickar de samtidigt meddelande till varandra om vilka samspelsregler det är som gäller. 
Relationen de har sinsemellan har en avgörande betydelse för hur det som sägs når fram. När 
läraren står framför sin klass och förmedlar något så är det inte bara orden hon/han sänder 
över till eleverna utan hela sin personliga relation till både klassen och enskilda elever och till 
ämnet.  
 
Liljegren menar att om det inte finns en fungerande kommunikation mellan lärare och elev så 
finns det heller inte några goda förutsättningar för lärande. Arbetssätt och kommunikation 
hänger ihop och för att stimulera till lärande så bör eleven få chans att använda flera sinnen, 
känna att han eller hon får möjlighet att använda både tanke, känsla och handling aktivt. Som 
lärare bör man se till att det finns det möjligheter för eleven att få uttrycka sina tankar och 
känslor och att man tillåter olika slags kommunikationssätt i klassrummet. När eleven känner 
sig respekterad för den hon eller han är och de åsikter som får uttryckas så kan man med 
respekt för andra ta till sig deras syn på livet och jämföra det med sin egen. Liljegren betonar 
vikten av att lärare-elev har en god kommunikation för att kunna komma till meningsfullt 
lärande och att det ansvaret vilar på läraren. Den ledar- och kommunikationsstil som läraren 
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står för kan vara helt avgörande och det är nog så viktigt att man som pedagog har tänkt över 
sin kommunikationsstil. Fungerar detta så finns det goda möjligheter för läraren att utforma 
sin undervisning utifrån eleven. 
 
Som lärare bör man också vara medveten om att det ickeverbala uttrycksmedlet kan vara det 
som andra tar till sig och det verbala kanske aldrig ens når fram. Ett bekymrat ansiktsuttryck 
kan säga mer än orden som uttalas. Liljegren påminner oss om hur detta ickeverbala påverkar 
oss hela livet, inte minst i vuxenrelationer som är problematiska. För att kunna lösa konflikter 
eller problem så behöver de inblandade klara av tre saker: våga ge sin syn på problemet och 
uttrycka sin vilja samt kunna ta den andres perspektiv. Först då kan en förhandling börja ske. 
Genom att ta någon annans perspektiv så kan man bekräfta den människan, därmed är det inte 
sagt att det är samma sak som att hålla med om det som sägs. Men man kan förstå den andra 
parten och respektera den (Liljegren 2000).  
 
Lärarens bemötande  
Liljegren (1991) menar att läraren i sitt arbete, i och utanför klassrummet, har en mycket 
viktig uppgift att skapa en maktbalans genom att visa på en tydlig och klar ledarfunktion. Om 
det skulle vara så att några få elever tar makten och börjar styra råder det definitivt inte någon 
demokratiskt atmosfär. Läraren bör ta sitt ansvar, nu och då i sitt arbete, reflektera över vem 
som styr i klassrummet. Kommer alla till tals? Det är lärarens ansvar att lyfta fram de 
tillbakadragna och tysta eleverna och att tona ner de alltför dominanta. Läraren har ett stort 
inflytande och bör tänka respektfullt på barnets integritet. Man kan säga att det är en av 
grundförutsättningarna vid undervisning, att läraren har en inlevelseförmåga i elevernas 
tanke- och känslomässiga värld om man vill skapa ett lyckat resultat i skolan.  
 
I en ledare i Pedagogiska magasinet (Fejan Ljunghill 1997) efterlyses en annan skoldebatt än 
den som nu finns med tanke på vad man minns eller upplever i skolan. Man ställer sig frågan 
varför vi är så rädda för att ta elevernas perspektiv och utgå från det i debatten? I ledaren 
hänvisas till Bengt-Erik Andersson, professor i utvecklingspsykologi vid Lärarhögskolan i 
Stockholm, som i ett forskningsarbete undersökt vad elever tycker om sin skolsituation. Där 
skriver han om en utsatt grupp ungdomar som ser sitt misslyckande i skolan som något man 
aldrig kommer över, något man inte vill utsätta sig för igen på grund av de negativa 
erfarenheter de gjort. Här efterlyses en debatt där vi borde lyfta fram den här gruppen av 
ungdomar och ta det säger på allvar. 
 
Iglum (1999) tar också upp att läraren i sitt möte med eleven har nytta av att kunna ta elevens 
perspektiv. Hon menar att det är en hjälp att se andras upplevelser och erfarenheter som en 
resurs för vad eleven behöver i sin fortsatta utveckling. Kadesjö (2001) menar att det finns ett 
ointresse bland vuxna för just ungdomars beskrivning av sina upplevelser. De vuxna lägger 
kraften på att ändra elevernas beteende medan det istället skulle vara intressantare att ta reda 
på hur ungdomarna själva uppfattar sin situation. Han menar att det då skulle vara lättare att 
hitta vägar som underlättade för ungdomarna när det gäller sådant de upplever som fel eller 
omöjligt. De barn som Kadesjö benämner ”barn med koncentrationssvårigheter” har en större 
chans att lyckas om de kan klara sig i olika social sammanhang och har en charm som ”går 
hem” hos vuxna. Det barn som kan samspela med vuxna har större chans att lyckas och få 
möta vuxenvärlden med tilltro och självförtroende. Ett ”sådant” barn har större chanser till att 
klara av skolan och lyckas än ett barn som kritiseras mycket av t.ex. läraren. Föräldrar och 
lärare har en avgörande betydelse för att kunna hantera ett barns svårigheter i skolan. En 
lärare som är medveten om att det kanske inte är möjligt att få elevens alla svårigheter att 
försvinna men om man istället fokuserar mer på att bemöta eleven med förståelse så kan det 

 13



vara en avgörande del i elevens möjlighet att lyckas i skolan. Bara själva bemötandet är nog 
så viktigt och kan bli en positiv avgörande del för eleven (Kadesjö, 2004). För att lättare 
kunna bemöta dessa elever och för att kunna komma närmare elevernas perspektiv vill jag 
därför studera hur eleverna själva ser på sin skolgång. 
 
Preciserade frågeställningar 
Frågeställningar i min litteraturgenomgång  
Syftet med detta arbete var att undersöka hur elever upplever sin skolgång. I min bakgrund 
har jag sökt svar på frågor som: 

- vilka lösningar finns i skolan för elever med problem 
- hur bemöter lärare elever 
- ungdomskultur och skola 

 
Frågeställningar till elever 
Vad har elever som av sina klasslärare anses ha koncentrationssvårigheter för tankar om sin 
egen roll i skolan? 
 
Vad har de för tankar om: 

- sin skolgång 
- sin egen elevroll 
- trivsel i skolan 
- kamrater och fritid 

 
Metod 
 
För att undersöka hur elever som har eller haft problem i skolan upplever sin situation där kan 
intervjuer vara en lämplig metod. Den kvalitativa forskningsintervjun ska spegla ett samspel 
mellan två människor i teoretiska och praktiska frågor (Kvale 1997). Kvale menar att den 
kvalitativa forskningsintervjun är ett bra hjälpmedel för att intervjuaren ska få inträde i 
intervjupersonens livsvärld. 
 
Det finns olika typer av intervjuer och jag valde den halvstrukturerade intervjuformen som 
kan ha karaktären av ett vardagligt samtal med syfte och struktur (Kvale1997).   
 
Min mening var att få ta del av ungdomarnas egna upplevelser alltså ett inifrånperpektiv och 
på så vis försöka klargöra och förstå deras uppfattningar om sin situation i skolan. Detta ansåg 
jag bara att jag kunde göra genom att be eleverna berätta sina egna uppfattningar om sin 
skolsituation. Syftet för mig var att få ta del av och försöka förstå den tillvaro som eleverna 
befinner sig i. 
 
Kvale (1997) menar att intervjusamtal kan vidga vår förståelse av världen och genom 
forskningsintervjuer kan man få ta del av den intervjuades livsvärld och hennes relation till 
den. 
 

 Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med 
dem? (Kvale 1997 s.9) 
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Urval 
 
Den här uppsatsen handlar om gymnasieelever med koncentrationssvårigheter.  
Min avsikt var att få intervjua ungdomar som har eller till stor del genom sin skoltid haft 
problem att klara skolan då de haft svårigheter att koncentrera sig på sitt skolarbete. Jag har 
försökt att få ta del av deras egna uppfattningar För mig var det intressant att försöka förstå 
vad eleverna säger i sina berättelser om hur de upplever skolan och sin roll i den och frågan 
jag ställde mig var om det var möjligt för mig som vuxen att ta del av deras upplevelser som 
elever. Jag undrade hur de nu som nästan vuxna upplever den roll de haft i grundskolan och 
den de nu har i gymnasieskolan och hur ser de på sina problem? Jag har valt äldre elever dels 
för att jag anser att de är lättare att intervjua dels för att jag ville att de skulle kunna blicka 
tillbaka på en stor del av sin skolgång.  
 
Jag valde därför att göra kvalitativa intervjuer med gymnasieungdomar för att få ta del av 
deras tankar om skolan. Min tanke var att de äldre elever, gymnasieungdomar, kunde se sin 
roll i skolan i ett större perspektiv än yngre elever. Jag antog också att de hade större 
erfarenhet av skolan och på så vis hade mer att blicka tillbaka på. 
 
För att diskutera ämnet så var jag också intresserad av hur klasslärare ser på 
koncentrationssvårigheter. Jag frågade två lärare på Barn och fritidsprogrammet om begreppet 
koncentrationssvårigheter. Klasslärarna menade att de hade elever som de ansåg har eller haft 
koncentrationssvårigheter under sin skoltid genom att de var eller varit bråkiga och stökiga i 
klassrumssituationen, ointresserade av skolarbetet och svårigheter att klara målen eller genom 
att vara tysta, svaga och okoncentrerade. Fyra stycken elever tillfrågades av sina klasslärare 
om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju då jag sökte elever med 
koncentrationssvårigheter. De fyra tillfrågade eleverna tackade omedelbart ja till att träffa 
mig. Ungdomarnas ålder var mellan 17 och 19 år. Ungdomarna, 3 pojkar och 1 flicka gick på 
Barn och fritidsprogrammet.  
 
Det kan verka problematiskt att göra detta ”negativa” urval men eftersom eleverna själva inte 
tvekade till att ställa upp på intervjuerna så menade jag att de redan hade en medvetenhet om 
sin negativa stämpel. Eftersom dessa fyra elever numer upplevde sin skolsituation som lyckad 
så tolkade jag det som att denna situation ändå upplevdes som positiv för dem. 
 
 
 
Datainsamlingsmetoder 
Jag använde mig av en intervjuguide som berör de ämnesområden jag ville ta upp. Jag valde 
efter några pilotförsök att hålla mig till den halvstrukturerade intervjuformen. Denna form 
tillåter intervjuaren att göra förändringar under samtalets gång både vad det gäller frågornas 
form och ordningsföljd.  
 
Frågor till elever:  
Vad har du för tankar om:  

- Din skolgång 
- Din elevroll 
- Trivsel i skolan 
- Kamrater och fritid 
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Tillvägagångssätt 

Pilotintervjuer 
Pilotintervjuer genomfördes på en låg- och mellanstadieskola med två stycken 13-åriga pojkar 
med koncentrationssvårigheter. Eleverna blev tillfrågade av sina klasslärare om de ville ställa 
upp, efter det att föräldrarna via e-post blivit tillfrågade om tillstånd att få intervjua deras 
barn. Klassläraren gav samtidigt upplysningen att jag sökte elever med 
koncentrationssvårigheter. Föräldrarna gav sitt tillstånd och de fick också på begäran ta del av 
de frågor jag ämnade ställa.  
 
Inför intervjuerna skrev jag ner samtalsområden som jag ville beröra. Under mina 
pilotintervjuer blev det klart för mig att den halvstrukturerade intervjuformen var lämpligare 
än att följa färdigformulerade frågeställningar, strukturerad intervju, för att få fram det 
avspända samtal jag var ute efter. Jag insåg också att ett antal följdfrågor, som jag inte ville 
missa, var nödvändiga. Jag var också genom mina pilotintervjuer förberedd på hur jag skulle 
förbereda den tekniska delen med videobandspelare på bästa sätt. 
Jag lärde mig under mina pilotintervjuer att det är svårt att be unga elever berätta om hur de 
uppfattar skolan, det var många svar som ”det är väl som vanligt i skolan” och det stärkte mig 
i min tanke att det nog var mer givande för mig att intervjua ungdomar som kanske kunde ha 
mer distans till sin tillvaro i skolan. 
 
 

Intervjuer med gymnasieungdomar 
Intervjuerna genomfördes i ett tomt klassrum på ungdomarnas gymnasieskola. Jag hade varit 
där och förberett mig genom att tillsammans med klasslärare lokaliserat mig och sett ut 
lämpligt rum att utföra intervjuerna i. Intervjuerna genomfördes enskilt med mig och tog cirka 
30 minuter per elev. Vi var inte tidspressade under intervjuerna. 
 
Samtliga fyra elever var tillfrågade enskilt av sin klasslärare om de ville ställa upp och prata 
med mig. De tvekade inte utan var angelägna om att få delta. Två av dem dök också upp när 
jag var i skolan på mitt förberedande besök, de hälsade och betraktade mig lite nyfiket. Vid 
själva intervjutillfällena filmade jag intervjuerna med videokamera och den hade jag placerat 
ut inställd på ”standbyläge”. Anledning till att jag valde att filma var att jag ansåg att man kan 
få med kroppsspråket samt att det ger en bra ljudupptagning. 
När vi startade kunde vi lätt glömma bort kameran och koncentrera oss på deras berättelser. 
Till att börja med så presenterade jag de samtalsområden jag ville att vi skulle prata om och 
jag nämnde också att jag hade lite följdfrågor som jag ville inflika med. Jag inledde med att 
be eleverna berätta om hur de haft det genom åren i skolan och fram till hur de nu har det.  
Ungdomarna delade gärna med sig av sina perspektiv på skolan och jag upplevde stämningen 
som avspänd.  
Efter avslutade intervjuer tackade jag eleverna och min uppfattning var att de var nöjda över 
att ha fått berätta om sin syn på skolan. Jag fick också en stor kram av en av killarna innan 
han gick ut ur klassrummet. 
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Efterarbete  
Efter ett flertal genomgångar av videoinspelningarna skrev jag ut alla intervjuerna och 
kategoriserade dem för varje elev utifrån mina frågeområden. Sedan läste jag dem noggrant 
och jämförde svaren med varandra. Därefter inordnade jag svaren för de fyra eleverna under 
de frågeområden jag utgått från i min problemformulering. Jag har i min analys av elevernas 
berättelser satt de intervjuade elevernas upplevelser i centrum. Detta kallar Kvale (1997) för 
ett fenomenologiskt perspektiv och det innebär att världen beskrivs så som den upplevs av 
intervjupersonen. 
 
Forskningsetiska principer kring undersökningen  
Enligt de forskningsetiska principerna för humaniora och samhällsvetenskaplig forskning 
(1990) ska man ta hänsyn till fyra allmänna huvudkrav när man gör en undersökning; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet på 
forskning.  
 
De berörda ungdomarna blev informerade om att deras deltagande är frivilligt. Med respekt 
för ungdomarnas integritet blev de först informerade muntligt av sina lärare om frivilligheten 
att delta och att jag ämnade använda videoinspelning. Eleverna blev före intervjuerna återigen 
informerade om frivillighet att delta och att jag inte har för avsikt att visa videoinspelningen 
för någon utomstående, de fick veta att de när som helst kunde avbryta intervjuerna. En elev 
som var under 18 är fick ett brev hem till sina föräldrar för underskrift (se bilaga 1). Jag var 
noga med att påpeka att de som ingick i undersökningen gavs största möjliga konfidentialitet. 
Min avsikt var att inga utomstående personer skulle kunna identifiera ungdomarna, de gav 
därför fingerade namn och jag har inte namngett ort och fingerat skolans namn. Jag kommer 
också att förvara materialet på ett betryggande sätt. Jag kan inte se något annat syfte med 
materialet än för detta forskningsändamål. 
 
 
Resultat 
 
Jag har valt att presentera resultaten utifrån mina frågeområden, det vill säga upplevelser av 
skolgången, den egna elevrollen, trivsel i skolan, betydelsen av kamrater och fritid. Citaten är 
ordagrant återgivna men anpassade till skriftspråket.  
 
Sammanfattning av de enskilda elevernas intervjuer 
Jag inledde intervjuerna med att be eleverna berätta om hur det haft det i skolan från 
lågstadiet och fram till hur de nu har det på gymnasiet, alla studerar på Barn och 
fritidsprogrammet. De fyra elever lovordade det program de nu går på och när de utryckte det 
så pratade de inte om gymnasiet som helhet utan om programmet i sig. Stämningen på 
programmet menar de präglas av respektfullhet gentemot varandra och en tilltro till individens 
ansvar och förmåga att klara av sina studier. Alla fyra eleverna höll med om att de hade 
koncentrationssvårigheter och har haft det hela vägen genom skolan.   
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Fredrik som är den äldsta av pojkarna har varit stökig och kommit på kant med de flesta 
lärarna under sin skolgång och bland annat blivit utkastat från industriprogrammet. I Fredriks 
berättelse om sin skolgång återkom han många gånger till vikten av att bli respekterad. Han är 
idag när han går på sitt andra gymnasieprogram för första gången nöjd med det bemötande 
han fått av lärarna. Fredrik anser att om han fått individualiserat stöd, blivit åtskild sin grupp, 
så hade han kunnat klarat sig bättre redan i de yngre  skolåren. Fredrik trivs idag mycket bra 
på sitt gymnasieprogram  
 
David den andra av pojkarna har fortfarande stora problem att koncentrera sig men har inte 
varit bråkig under sin skoltid, hans problem med koncentration beskrev han själv som att de 
styrs av hans humör, om han känner sig glad eller nedstämd. Han ansåg att alla elever har rätt 
att få individualiserat stöd. David menar att han varit rörig i klassrummet men berättade att 
han alltid känt sig accepterad och haft bra kontakt med sina lärare. Han har alltid upplevt sig 
respekterad. David tycker att han hamnat på ett mycket bra program på gymnasieskolan och 
trivs bra där. 
 
Mats den tredje av pojkarna har nästan kommit över sina koncentrationssvårigheter och 
upplever numera skolan som meningsfull, men säger att han fortfarande har läs- och 
skrivsvårigheter. Han har under sin skoltid fått stöd i andra gruppkonstellationer och har 
upplevt det som positivt och nödvändigt. Mats berättar att han mer och mer under sin skoltid 
kommit på hur viktigt det är att ha en god relation med sina lärare. Han menar att han haft bra 
duktiga lärare och kan man samarbeta bra med läraren så löser sig det mesta av problemen. 
Mats trivs mycket bra på gymnasiet.  
 
Erika som varit mycket sjuk under sin skoltid har varit tystlåten och har haft svårt att få något 
gjort. Hon berättade att hon idag kan se sig själv och sina problem på ett nytt sätt, vilket hon 
menar är en tillgång då det hjälper henne att klara skolan. Erika har på grund av en liten 
funktionsnedsättning haft sina koncentrationssvårigheter genom hela sin skoltid. Hon har haft 
stöd i mindre grupper och det ansåg hon har varit till stor hjälp för henne. Hon berättar att hon  
själv genom skolåren talat om för läraren hur hon fungerar för att få förståelse för den individ 
hon är. Erika berättar att hon stortrivs på gymnasiet idag. 
 
Elevernas upplevelse av sin skolgång 
Samtliga av de fyra ungdomarna berättade att de idag trivs bra i skolan och är nöjda med det 
program de går på. Alla återkom flera gånger till att här på gymnasiet får de vara den de är, de 
är respekterade och upplever att de blir behandlade som vuxna. 
 
I grundskolan blir man behandlad som ett barn, det här ska bara göras, bang, bang, bang. 
Här är man vuxen, man väljer själv (Mats, 16 år). 
 
Tidigare var jag så jävla arg på skolan och kunde inte fatta hur de kunde trycka ner mig så i 
skiten, jag är ju ändå människa. Sen kom jag hit och det gick bra, då kunde jag börja tänka, 
jag behöver det här om jag ska få ett jobb, så har jag aldrig tänkt förut (Fredrik, 19 år). 
 
Här känner man sig välkommen, de möter oss som en vuxen (David 16 år). 
 
Här får man vara den man är, man kan bli uppskattad för den man är och slippa låtsas vara 
någon annan (Erika, 19 år). 
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När de ser tillbaka på sin skolgång berättade eleverna om sina svårigheter att koncentrera sig. 
Hos en av pojkarna och till en viss del hos flickan fanns det en upplevelse av att skolan inte 
har lyssnat på dem som elever och om det hade gjorts så hade de haft en mindre problematisk 
skolgång. Flickan berättade att hon varit sjuk i långa perioder och att hon har nedsättningar i 
sin motorik. 
 
Det har varit både bra och dåligt i skolan men de lyssnade inte när jag var liten och mina 
föräldrar ville att jag skulle få vänta att börja skolan, det var synd, för då hade jag inte haft 
så svårt (Erika, 19 år).  
 
Jag kan inte komma ihåg några höjdpunkter på lektionerna. Det fanns inga saker som jag 
känner att det här har jag fixat. Nu när jag klarar en uppgift då är jag på toppen av berget 
(Fredrik, 19 år). 
 
När man var yngre så var det ändå mitt fel, jag bråkade och tyckte det var kul men sen på 
högstadiet när jag ville sköta mig då vänta sig alla att jag skulle bråka, lärarna vänta sig att 
jag skulle bråka fast jag inte ville (Fredrik, 19 år). 
 
Jag har ett problem att koncentrera mig och jag får inget gjort, då blir jag sur och vill bort 
från skolan (Erika, 19 år) 
 
När jag hör ordet skola tänker jag SKIT, jag verkligen hatade skolan. När jag ville förhandla 
då vände skolan mig ryggen. Jag blev utkickad från Industri tack vare att de tyckte jag var 
bråkig Jag fick en massa skit för saker som hände fast det inte var jag (Fredrik 19 år). 
 
De andra två pojkarna såg sig själva som elever som haft en plats i skolan trots att de upplever 
att det varit snurrigt och mycket upp och ner som de uttrycker det och de beskriver sina 
problem under skoltiden som olika från dag till dag. De här två killarna lägger ingen skuld på 
skolan utan ser sig själva som ansvariga för sina svårigheter. Även Erika anser att hennes 
något nedsatta funktion är hennes problem. 
 
När jag var liten då ritade jag, gick runt i klassrummet och så där. Jag kunde inte sitta still, 
jag behövde något för händerna. Jag vet att jag har varit lat och okoncentrerad och grejat 
med annat (David, 16 år) 
 
Skolan ska inte vara annorlunda. Jag måste skärpa mig. Jag önskar att jag kunde koncentrera 
mig (David, 16 år) 
 
Jag hade det mycket svårt med koncentrationen när jag var yngre, ett tag var jag riktigt illa 
ute, men sen har man väl kommit på att –herregud jag måste skärpa till mig (Mats, 16 år) 
 
Det löser sig med mina läs och skrivproblem om jag ser någon mening med det jag gör (Mats, 
16 år). 
 
Jag har problem med att jag blir så trött om det är mycket prat och sen min arm, jag vet att 
jag blir sur (Erika, 19 år) 
 
Samtalet kom också in på hur en bra skola och en bra lektion ser ut för eleverna idag när de 
kan blicka tillbaka på många år i skolan. Gemensamt för dem är att man ska bli respekterad 
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för den man är, det är något som eleverna upplever som mycket viktigt och det återkommer i 
intervjuerna. 
 
En bra skola behöver inte vara för perfekt, det kan vara en lagomskola. Men inga bråk och 
inte så långa pass, inte mer än 40 minuter, det duger för mig, inte så där 60 minuter (David, 
16 år).  
 
På en bra skola kan man få lugn och ro, jag vill helst jobba ensam, inget tjafs, lugna lektioner 
ska det vara (Erika, 19 år). 
 
BF [Barn och fritidsprogrammet, min anm.] är exempel på en bra skola, de litar på mig 
(Fredrik, 19 år). 
 
Som här på Lundagårdskolan där är man respekterad för den man är (David, 16 år). 
 
Viktigast av allt i skolan är att lära sig något roligt som man tycker man har nytta av (Mats, 
16 år). 
 
Det viktigaste i en skola är att man känner sig välkommen, har vänner och blir respekterad 
för den man är (David, 16 år). 
 
I en bra skola får jag vara den jag är och det är lugna lektioner blandat med drama och lekar 
och sådär. Och så ska det vara bra närvaro i klassen (Erika, 19 år) 
 
Alla fyra elever beskriver att de haft det tufft att klara kärnämnena i skolan och att de 
upplever att det inte finns någon frihet i de ämnena. En av eleverna kan heller inte se att en 
förändring i sättet att arbeta i de ämnena skulle vara möjlig. 
 
Jag har haft mycket svårt med matte och svenska och engelska, (Erika, 19 år). 
 
Så lite kärnämnen som möjligt, jag har haft svårt med dem (Mats, 16 år)  
 
Kärnämnena är svåra, där finns det ingen frihet men de måste nog vara så för att man ska 
kunna få hjälp direkt och så (Fredrik, 19 år) 
 
Här får man lära sig om människor det är helt annorlunda mot kärnämnena, det passar mig 
(Mats, 16 år) 
 
När det gäller krav från lärarna så upplever de att de haft och har lagom stora krav på sig. De 
upplever inte att de haft för stora krav på sig. En elev upplever det nästan som om han haft för 
lite krav på sig. 
 
Lärarna har inte ställt för stora krav på mig de vet att jag inte kan vissa saker (Erika, 19 år) 
 
De krävde inte så mycket av mig, jag är lat, men på högstadiet fick jag smaka på min egen 
medicin (David 16 år). 
 
Här på BF är det bra för det är lagom krav och bra lärare (Fredrik, 19 år) 
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Elevernas uppfattningar om sig själva som elever 
 
Tre av gymnasieeleverna upplever inte att de blivit särbehandlade under sin skoltid.  
Endast Fredrik anser att han blivit särbehandlad och då på ett negativt sätt. Det är viktigt att få 
uppleva att man inte blir annorlunda behandlad. 
 
De (lärarna) höll alltid ögonen på mig, jag var stämplad, de cirklade runt mig i biblioteket 
och jag kunde känna på deras blickar att de nästan var rädda för mig (Fredrik 19 år) 
 
Jag vill bli behandlad som alla andra, det är bra för då blir jag inte sur (Erika, 19 år) 
 
Eleverna menar att man måste få enskilt stöd om man är svag i något ämne. De anser inte att 
det är utpekande eller särbehandlande på något vis att till exempel gå och arbeta i en liten eller 
annan grupp. Eleverna säger ett flertal gånger att de anser att de som behöver hjälp måste få 
det. De berättar att de upplevt stöd i liten grupp som något positivt och för dem nödvändigt 
under deras skoltid. De säger också att det är viktigt att alla i en skola blir behandlade lika 
men de upplever inte segregerat stöd som ett sätt att bli olikbehandlad på. De pekar på att 
regler gäller för alla och rättvisa ska gälla för alla på en skola. För ungdomarna är de två 
sakerna samma sak som att behandla alla lika. 
 
Man kan bli bortglömd ibland känner jag, men jag tror inte det är meningen. Fast jag har fått 
väldigt bra stöd i matte, svenska och engelska. Det har varit underbart att vara i en liten 
grupp (Erika, 19 år).  
 
Man ska inte behandla olika, efter hur smart någon är eller hur man ser ut, det ska vara 
rättvist, de som behöver hjälp ska få det (David, 16 år) 
 
Man ska bli behandlad som alla andra, det är bra då blir jag inte sur (Erika, 19 år). 
 
Det var väldigt bra när jag fick gå ifrån till ett annat rum med 20 elever och 5 lärare, det var 
både på bestämda tider och ibland när jag ville, det var bra (Mats, 16 år). 
 
De skulle ha slagit isär vårat gäng och satt mig i ett eget rum. Alla behöver olika hjälp, vi 
behövde bara komma ifrån varandra (Fredrik, 19 år). 
 
På en skola hade de ingen hjälp man kunde inte gå till någon, det var inget bra (Mats, 16 år).  
 
Trivsel 
Eleverna beskriver att deras egen relation till lärarna är avgörande för trivseln i skolan. Tre av 
ungdomarna har en positiv bild av sina lärare genom skolåren och de har övervägande positiv 
bild av sin skolgång. De menar att de har haft lärare som har förstått deras svårigheter. 
 
Lärare och elever ska vara överens, man måste försöka. Jag har haft tur och haft bra lärare, 
visst, det har väl varit någon där på vägen, men man har lyssnat på mig (Mats, 16 år). 
 
Alla lärare jag har haft har behandlat mig bra, jag har haft duktiga lärare (David, 16 år). 
 
Lärarna har alltid lyssnat på mig. Jag har alltid berättat om hur jag är så de slipper tänka 
”vad är det för speciellt med henne”? De har förstått mig (Erika, 19 år). 
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Läraren är viktig. Kommer man överens med läraren så löser det sig nästan alltid (Mats, 16 
år). 
 
Här är lärarna underbara och trevliga, det är bra, man kan prata om allt (Erika, 19 år). 
 
En del lärare kan peppa så bra (David, 16 år). 
 
En av eleverna har samma uppfattning som de tre övriga nämligen att lärarna är viktiga för 
trivseln men hans upplevelser av lärarna ser annorlunda ut. 
 
Vi hade en bra lärare på högstadiet som förstod.  När man hade problem kunde man gå till 
skolan, han var som en förebild inte som en lärare. När han försvann var inte vi värda 
någonting, igen (Fredrik, 19 år). 
 
Jag var stämplad. Vuxna har så svårt att släppa en åsikt, ja en uppfattning (Fredrik 19 år). 
 
Vuxna ser vi som en förebild i alla fall när man är yngre. När vuxna beter sig som idioter då 
blir man tvärtom (Fredrik, 19 år). 
 
Nu litar de på mig. Säger jag att jag hinner inte då säger de” men du har fler stunder” 
(Fredrik, 19 år). 
  
Om jag inte hade träffat de här lärarna då hade jag skitit i allt (Fredrik, 19 år). 
 
Hon (klassläraren min anm) lyssnade på mig när dataläraren svor åt mig och sparkade på 
våra väskor, sen gick hon och pratade med dataläraren. Hon sa till honom, istället för att 
skälla på mig. Det har aldrig någon gjort (Fredrik, 19 år). 
 
Det framkom också att det finns arbetssätt som påverkar trivseln. Eleverna menar att friheten 
att välja arbetssätt är sådant som ger trivsel. Omväxling och rörelsefrihet, möjlighet till lugn 
och ro och inte för långa lektioner är sådant som är viktigt för de här ungdomarna. 
 
Det ska vara omväxlande, korta pass, det har jag alltid tyckt varit roligt, grupparbeten är bra 
(David, 16 år). 
 
Forska och eget arbete det var roligt när man var liten (Mats, 16 år). 
 
Jag älskar torsdagar när vi har bild med Maggan (Erika, 19 år). 
 
Det är så bra när man får välja det man är intresserad av (Mats, 16 år). 
 
Nu kan jag jobba i grupprummet om jag vill, kör jag fast får jag hjälp direkt, vill jag gå ut 
och röka så får jag det (Fredrik, 19 år). 
 
Ytterligare en sak nämndes av flera elever och det var vikten av en bra klass. Dom menar att 
en bra klass kännetecknas av att man får vara den man är och känna sig respekterad. Eleverna 
nämnde att en god stämning och god närvaro är också viktiga saker. 
 
Nu går jag i en bra klass, det är bra, nu vet de vem jag är och i den här klassen har jag inte 
fått några dåliga stämplar (Fredrik, 19 år). 
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Kamrater och fritid 
Eleverna beskriver betydelsen av kamrater som något mycket viktigt. De berättar om den 
speciella glädjekänsla som kamratskapet ger. De flesta umgås mycket med kamrater på 
fritiden men även om man inte gör det så har kamraterna i skolan en mycket viktig funktion 
för att man ska trivas och fungera där. Kamraterna ger en samhörighetskänsla och det är 
tillsammans med dessa som man upplever trivsel och harmoni. Om det är så att det är problem 
i skolan så är det kamrater som gör att man överhuvudtaget tar sig dit. Man ser att man själv 
behöver kamraterna men också att man själv är behövd och behöver ställa upp för sina 
kamrater, ett sorts ansvar gentemot varandra. 
 
Jag har haft mycket kompisar men jag umgås inte med så många nu, men när man ska till 
skolan så kan man tänka ”nej, jag är så trött”, jo jag ska träffa den där personen och då blir 
man så glad (Erika, 19 år). 
 
Kompisarna är viktiga för hur man känner sig. Är man ledsen kan de peppa och de kan också 
peppa en till bättre betyg och så där (David, 16 år) 
 
Kompisar har varit det enda roliga med skolan (Fredrik, 19 år) 
 
Det går inte att vara ensam och bara sitta i ett hörn. Man har sina kompisar och det är de 
som gör att man vill dit (Mats, 16 år) 
 
Man kan inte bara sitta och hålla på med arbeten här i skolan, det håller inte för oss 
ungdomar i alla fall. Man måste ha kul, lite roligt också (David, 16 år) 
 
Man går till skolan för att träffa kompisar och få den där känslan (Fredrik, 19 år). 
 
Det är lika bra att gå till skolan för alla kompisar är där och det kan vara någon som behöver 
en liksom (Fredrik, 19 år) 
 
Att umgås med kamrater och frekvent användande av datorer är viktiga fritidssysselsättningar 
för de fyra eleverna. Kamraterna umgås man mycket med via datorn. Tre av eleverna är 
numera organiserade i föreningslivet men har inte varit det som yngre. Endast en av eleverna 
skulle vilja göra något på fritiden som hon inte gör nu. De övriga är nöjda med sin fritid. 
 
Det blir mycket Internet men jag skulle vilja spela volleyboll eller innebandy det är kul 
(Erika, 19 år). 
 
Jag är med i en idrottsförening, vi brukar styrketräna men jag är mest ute och går med 
kompisar eller sitter vid datorn (David, 16 år) 
 
Jag spelar lite amerikansk fotboll men mest blir det sitta vid datorn och prata med kompisar 
(Mats, 16 år)  
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Sammanfattning av resultaten 
Eleverna lät mig ta del av deras uppfattningar om deras skolgång i detta nu och de visar att 
deras egen relation till läraren har en avgörande del för trivseln i skolan. Även att bli 
respekterad för den man är upplevs av de här eleverna som något mycket viktigt.  De menar 
också att alla elever har rätt till segregerat stöd, det symboliserar en för dem rättvis skola 
vilket i dessa fall skiljer sig mot vad som diskuteras av Haug och Persson. Samhörigheten 
med kamrater är något som innebär glädje och även ett stöd när man som elev har svårigheter 
i skolan.  
  
 
Metoddiskussion  
 
Genom att göra intervjuer i form av samtal med dessa elever var mitt syfte att närma mig 
deras perspektiv när det gäller deras tillvaro i skolan. Tanken med att närma mig elevernas 
upplevelser anser jag bara kunde ske genom samtal med eleverna själva. Arnér & Tellgren 
(2006) menar att begreppen intervjuer och samtal kräver en reflektion, de menar att som 
vuxna har vi ett övertag i förhållande till barn och därför kan strukturerade intervjuer leda till 
förväntade svar från elever. Eleverna kan känna att de ska åstadkomma de rätta svaren till 
intervjuaren. Jag anser att detta är viktigt att ha i beaktande både när det gäller yngre och äldre 
elever som är på väg att bli vuxna. Arnér & Tellgren (2006) menar att när de bad eleverna 
berätta om sin tillvaro i skolan så började eleverna berätta på ett öppet och avspänt sätt om 
sina liv i och utanför skolan. De anser att samtal med barn är något helt annat än att intervjua 
dem. Min ambition är därför ett avspänt samtal där eleverna fritt får berätta om sina 
upplevelser. 
 
Lärarnas uppfattningar om elevens tankar om sin skolsituation ger inte läraren en fullständig 
bild av elevens egen upplevelse. Lärarna kanske har vetskapen om vad eleven har för syn på 
skolan men det är inte säkert att läraren kan veta anledningarna och bakgrund till den 
uppfattning eleven har. Jag anser att elevens egen uppfattning är deras sanning och det är i 
den lärarens möjlighet till ett närmande ligger. De elever som tillfrågades att delta i 
undersökningen ansåg jag vara representativa då de berättat om olika sorts problematik med 
koncentrationen i skolarbetet. 
 
Jag valde videobandspelare vilket kan berika möjligheterna till att tolka intervjusvaren (Kvale 
1997). Med hjälp av video får man även med de visuella och ickeverbala aspekterna som 
ansiktsuttryck och kroppshållning. Men man bör också ta i beaktande att en videoinspelning 
negativt kan påverka den avspända intervjusituation man vill eftersträva. 
Att få ta del av elevers tankar anser jag bara vara möjligt genom att ställa frågor och för att få 
så uttömmande svar som möjligt bör det ske i samtal, intervjuform. Jag kan därför inte se att 
jag i min undersökning borde valt en annan metod. 
Utskriften av en intervju underlättas av att man använder bandspelare istället för att anteckna 
och i mitt fall då en videobandspelare. 
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Reliabilitet  
Jag har fördjupat mig i fyra elevers berättelser om sin skolgång. Jag är medveten om att jag 
därför inte kan generalisera mina slutsatser. För att kunna det krävs det en större 
undersökningsgrupp. Det är också så att jag har intervjuat elever från olika klasser på ett 
gymnasium och samma program, vilket också kan ha påverkat mitt resultat. Genom den 
kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 1997) anser jag mig ha fått en fördjupad bild av dessa 
elevers situation i skolan. De var angelägna om att få berätta om skolan och de ville gärna 
dela med sig av den glädje de nu kände över den nuvarande trivseln på Barn och 
fritidsprogrammet. De halvstrukturerade frågorna passade bra då de hade lätt att dela med sig 
av sina upplevelser. 
 
Validitet 
Jag anser att validiteten i min uppsats är god då mina frågor är begränsade till upplevelser av 
skolan och jag menar att jag genom elevernas berättelser har fått en god inblick i deras tankar 
och upplevda erfarenheter om skolan som jag i mitt syfte var ute efter. Jag anser inte att det 
finns någon anledning att tro att eleverna inte varit ärliga och verkligen gett mig sin 
uppfattning då jag menar att vi under intervjutillfällena skapat en förtroendefull och avspänd 
samtalssituation. Vi skapade vid detta tillfälle ett möte där jag genom att vara intresserad och 
förstående lyssnare till deras upplevelser om sin skolgång bidrog till att de så gärna delade 
med sig av sin berättelse.  
 
 
Resultatdiskussion  
 
Huvudresultat  
Syftet med den här undersökningen var att utifrån elevernas berättelse se om man som lärare 
kan ta del av elevers uppfattningar om skolan. Vad finns det skrivet om hur vi i skolan 
bemöter elever med behov av stöd? Stämmer forskarnas rön överens med hur vi i skolan ser 
på elevers problem och hur vi bör bemöta dem och med hur eleverna själva ser på hur de blir 
bemötta i skolan. Vad har elever med koncentrationssvårigheter för uppfattning om sin 
skolgång och sin elevroll? Jag har i min undersökning kommit fram till följande slutsatser: 
 
- Utifrån elevernas berättelser tolkar jag det som att den egna relationen till läraren är 
avgörande för om man kan trivas och fungera i skolan. Lärarens respekt för individen är något 
som återkommer i elevernas svar. Det visade sig att de tre elever som haft goda relationer till 
sina lärare och därmed kände sig förstådda hade en positiv bild av sin skolgång. De upplevde 
det som att deras koncentrationssvårigheter var deras egna och inte skolans. Eleverna själva 
berättar att kamrater är mycket viktigt för deras egen trivsel i skolan. Om man inte fungerar i 
skolan så upplever de här eleverna kamrater som glädje och något positivt som finns i skolan. 
 
- Jag menar att det i elevernas berättelser verkar som att individualisering och differentiering 
inte för dem har någon negativ innebörd. Samtliga fyra elever anser att rätten till stöd och 
gärna då i en åtskild grupp är någonting de själva upplever som mycket positivt och ses som 
rättvist. Att få individuell hjälp upplever inte eleverna som något utpekande utan representerar 
en för dem bra skola och står för något som skapar trivsel och rättvisa. 
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Elevernas upplevelse av sin skolgång  
Under vår skoltid och även senare i livet ingår vi i olika grupper där det alltid sker ett samspel 
mellan individerna i gruppen. Man följer uttalade och outtalade regler för vad som gäller inom 
gruppen beroende på vilken slags grupp man befinner sig i. I en skolklass är det lärarens 
kommunikationsstil som kan vara avgörande eftersom lärare kan ha ett stort inflytande i 
klassen.  Som elev borde man få utgå från sin egen verklighetsuppfattning och få lov att 
uttrycka den, för att sedan kunna fungera i ett samspel, till exempel det samspel som sker i 
skolan, i en klass eller grupp. I ett klassrum bör läraren se till att det finns möjlighet för eleven 
att uttrycka tankar, känslor och händelser. När eleven känner att hon är respekterad så kan hon 
lättare respektera andra och ta till sig deras syn på saker och ting (Liljegren 2000).  
 
Återkommande för de intervjuade eleverna i deras upplevelse av skolan är ordet respekt. De 
menar att om tillåtelse ges att få vara den individ man är skapas möjligheter att själv till viss 
del försöka ta tag i sina koncentrationssvårigheter. Fredrik berättar om hur hopplöst han 
upplevt sin skolsituation då han kände att det inte fanns kvar någon respekt för honom alls i 
skolan, hela han var ett problem. I samtalen kommer det fram att Fredrik men även Erika, till 
viss del, upplever sig som förlorare i skolan då man inte har lyssnat på deras behov och de 
anser att det är något som har påverkat deras sin skolgång. Läser man vad Lpo 94 säger så ska 
alla elever ha rätt att utveckla sin förmåga till inflytande och ansvar vilket Fredrik i sin 
berättelse inte upplever att han fått under hela grundskolan eller en del i gymnasiet. Först då 
han kom till Barn och fritidsprogrammet som 18- åring fick han uppleva det menar han.  
 
Att bli accepterad för den man är, som eleverna säger, stämmer väl överens med FN:s 
konvention om barns rättigheter (20 november 1989) i vilken det står om rätten till 
undervisning oavsett vilka förutsättningar individen har. Rätten till utbildning hör till de 
mänskliga rättigheterna och utbildning bör ge ett självförtroende så att man som ung kan 
känna sig delaktig i vårt samhälle (Unesco nr 1 2001). 
 
Eleverna visar i sina berättelser att de håller med klassläraren i uppfattningen att de har 
koncentrationssvårigheter. Deras problematik ser visserligen olika ut men det eleverna 
beskrev som koncentrationssvårigheter återkom i lärarnas definition om vad de anser vara 
koncentrationssvårigheter. Samtliga av de elever jag intervjuat menar att de har och haft 
problem och de kan själva peka på sina svagheter de haft genom skolåren. Alla elever anser 
till viss del att de ”äger” problemet och att de själva kan försöka jobba bort sina svårigheter 
men för att klara det måste man få respekt för den man är. Skillnaden hos de fyra eleverna 
ligger i att Mikael och David inte lägger sina problem i knäet på skolan utan som David sa: - 
”Jag vet att jag har varit lat”. De berättar att de vid olika tillfällen själva har förstått att de 
måste försöka bättra sig och på så vis menar de att de också har lyft sig. Jag tolkar det som att 
elevernas resonemang om att de är problemet stämmer överens med Haugs (1998) mening att 
skolan utgår ifrån att det är eleven som ”äger” problemen och på så sätt anser att eleven är ett 
problem. 
 
 
Vad kommer det sig att eleverna så bestämt höll med klasslärarna om att de var och är elever 
med koncentrationssvårigheter? Kan det vara så att det här är något som har följt dem genom 
deras skoltid och till slut har blivit befäst för dem? Kanske har skolan gång på gång talat om 
för dem att ni är annorlunda och som Haug (2000) menar visat för eleverna att i skolan finns 
det inte någon naturlig plats för alla olika individer utan där differentieras elever ut som faller 
utanför det vi anser vara normalt. Jag menar att vare sig vi stöder de här barnen i deras klass 
eller i mindre grupper så lär vi dem att de har ett avvikande beteende och jag håller med 
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Persson m.fl. (2005) som menar att det i skolan inte ska fokuseras på att vi måste avskilja de 
här eleverna utan istället bör man arbeta med hur vi bemöter dem. Kanske det är dags att börja 
lyssna mer på den enskilda eleven och involvera dem i hur de vill ha stöd i sin skola som man 
gjort på Vättleskolan i Göteborg (Mathiasson 2000).   
 
På en bra skola får individen sina specifika behov tillgodosedda ansåg de fyra eleverna. Här 
kommer deras egna behov fram, Erika menade att en bra skola är där man kan få lugna 
lektioner. Tillgodoses individens behov och man får vara den man är så är det en bra skola 
enligt eleverna.  
 
Samtliga elever upplever idag att de har det bättre än någon gång tidigare i skolan och de 
menar att det är bemötandet på Barn- och fritidsprogrammet som står för den förbättringen. 
Enligt elevernas beskrivning så råder det en öppen och respektfull atmosfär på Barn och 
fritidsprogrammet. Eleverna uttryckte det så här: ”man kan prata om allt”, ”de litar på mig” 
och ”de behandlar oss som vuxna”. Jag tolkar det som att eleverna på den här skolan har känt 
att det finns en tilltro till individens möjligheter som bör finnas i en skolmiljö som ska hjälpa 
elever med problem (Persson m.fl. 2005). 
   
På Barn och fritidsprogrammet är inte katederundervisning det naturliga och mest 
förekommande arbetssättet. Det fria arbetssätt de förespråkar med grupparbeten och 
fördjupningsuppgifter utifrån eget intresse tror jag bidrar till elevernas positiva bild av 
gymnasieskolan. Är det så att det är en viss typ av elever som söker sig till Barn och 
fritidsprogrammet just för den verksamhetskultur (Persson m.fl.  2005) som råder där? Ger 
man elever med koncentrationssvårigheter och andra svårigheter en möjlighet att lyckas utan 
att man differentieras på ett för eleverna negativt sätt? Jag menar att det är kanske inte en 
slump att det råder en kultur på detta gymnasieprogram som gör att elever med problem 
känner sig välkomna och upplyfta. 
  
Elevernas uppfattningar om sig själva som elever 
Forskarnas syn på elever som behöver stöd pekar på att det är bland annat de stökiga, bråkiga 
och okoncentrerade eleverna som kommer i kläm då det gäller att få stöd med att klara sin 
undervisning. Persson m.fl. (2005) menar att skolan fokuserar för mycket på att avskilja dessa 
elever från övriga klassen på grund av att deras beteende inte anses som fungerande och rätt i 
ett klassrum. Enligt Persson m.fl. (2005) så är det elever som Erika, nämligen gruppen med 
svaga, tysta elever som inte får något gjort och som lätt glöms bort. Det här stämmer väl 
överens med Erikas egna ord när hon berättar att hon upplevt det som att hon blivit bortglömd 
men hon försvarar skolan med att säga, ”det är nog inte meningen”. 
 
Eleverna i min undersökning menar själva att om de får eller har fått differentierat stöd så har 
de vunnit något i sin kunskapsutveckling, de har upplevt det något positivt, medan Persson 
m.fl. ( 2005) menar att det är något negativt för eleverna. Stöd till eleverna bör inte vara 
åtskilt den övriga klassen eftersom det inte ger tillräckligt med stöd utan handlar mer om att 
hålla ”undan” eleven. Eleverna själva menar att de upplever att de under vissa tillfällen fått 
stöd. Och med stöd menar de: När de blivit accepterade för den individ de är och när de fått 
gå till särskilda gruppkonstellationer för att arbeta. Fredrik som i min undersökning berättade 
hur han upplevt sig som oaccepterad och missförstådd hela vägen genom skolan visar också 
hur han haft som önskan att bli avskild från den övriga klassen. Som jag tolkar det så menar 
han till och med att om han blivit ”undanhållen” så hade det varit lösningen på hans problem i 
skolan. Eleverna anser att alla ska få den hjälp man behöver och det är inte särbehandlande att 
urskilja eleverna inför varandra. Tvärtom upplever de det som rättvisa. Att bli särbehandlad är 
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för eleverna att inte få förståelse för sina problem vare sig man är lat, bråkig, eller har någon 
nedsatt funktion. Vill eleverna ha en modern inkluderande skola som Haug (2000) menar att 
vi borde ha idag? Jag är medveten om att jag i min lilla undersökning inte kan generalisera 
men det är intressant att fundera på om man bör man ta till vara elevernas positiva upplevelser 
av att arbeta i liten grupp. Gör skolan det idag? Vad kommer det sig att de upplever det som 
rätt och inte alls som särbehandlande? Kanske var det så att eleverna kände sig värdefulla här, 
de fick hjälp att på ett för dem meningsfullt sätt kunna bli bättre i skolan. Åtminstone så gav 
känslan av att få stöd ett självförtroende som var viktigt.  
 
En del specialpedagoger/speciallärare menar att de inte bör gå in och ge stöd till eleverna i 
klassrummet då de anser att det är utpekande för eleverna. Lärarna anser också att det bästa 
sättet att ge stöd är utanför klassrummet (Haug, m.fl. 1998) vilket stämmer överens med mina 
intervjuade elevers uppfattning. De forskare jag hänvisar till här är eniga om att det behövs 
något nytt i skolan för att klara av att ge elever med problem det stöd de behöver och de 
menar att arbetslagets gemensamma kompetens kan vara en väg att öka kunskapen på. Jag 
menar att det här inte behöver handla om antingen eller, det finns mycket goda kunskaper ute 
på skolorna där man arbetar med att ge elever differentierat stöd på ett seriöst vis och den 
möjligheten behöver skolan inte frångå. Däremot när skolan undanhåller elever från deras 
klass för att det är bästa lösningen för både dem och deras klasskamrater anser jag att skolan 
har misslyckats att möta individen och istället för att bygga på vad eleven kan (Skolverket 
1998) så har man fastnat i mönster om vad eleven inte kan.  
 
Det är intressant att fundera på elevernas uppfattning om vad det innebär att bli särbehandlad. 
För mig var det en överraskning att de inte någon gång under samtalen berättade om att de 
känt sig utpekade för att de var i behov av stöd. Kanske är det så att de ansåg att 
koncentrationssvårigheterna de har och hade var deras egna och bara de själva kunde göra 
något åt det. Och kanske ansåg det de behövde stöd i var rent kunskapsmässiga bitar och det 
var där de såg den lilla gruppen som någonting bra för dem. Att inte vara accepterad för den 
person man är det var särbehandlande däremot.  
 
Att få med elevens perspektiv är något som jag anser behövs för att lärarna ska bemästra den 
individuella arbetsformen, den form som Haug (1998) menar att lärarna i dag har svårt att 
klara av och som då leder till att eleverna hamnar utanför. Haug (1998) anser att skolan tar på 
sig för litet ansvar då det gäller elevernas problem och att man inte ser något samband mellan 
bråkiga elever och deras sätt att se på skolan. Jag menar att vill vi ha en skola som är med oss 
i den tid vi lever i så bör vi ta med eleverna i arbetet hur vi bemöter dem med stöd. Det verkar 
vara så att skolan inte har den rätta förståelsen för eleverna och deras problem. Om arbetet 
med att ge stöd börjar med att skolan försöker ta elevernas perspektiv så kanske det ger en 
känsla hos eleverna att ”min uppfattning är också värdefull”. 
 
Trivsel 
Skolan behöver hitta nya vägar när det gäller att bemöta elever med problem och i det arbetet 
behöver man definiera vad ordet stöd till exempel ska stå för. För lärare kan det vara en 
känsla av att man inte räcker till och heller inte har kompetensen att bemöta de här barnen och 
på så vis intar man en negativ hållning gentemot de eleverna. Här menar Persson m.fl. (2005) 
att man behöver titta på de vuxnas förhållningssätt gentemot eleverna och satsa på kunskaps- 
och kompetensutveckling. Liljegren (2000) menar att lärare har ett stort ansvar för att 
kommunikationen mellan elev och lärare fungerar. Det är viktigt att det råder en god 
pedagogisk anda där läraren får eleven att känna sig värdefull, elevens tankar och åsikter är 
intressanta och behövda.  
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Det finns enligt de intervjuade eleverna tre viktiga saker i skolan som har att göra med trivsel 
och det är: Lärarna, arbetssätt och kamrater. Kamrater kommer jag att ta upp under en egen 
rubrik. 
 
Det visar sig att eleverna är nöjda med sin tillvaro i skolan om de har goda relationer med 
lärarna. Fredrik som endast haft ett fåtal lärare som han känt sig respekterad av och kunnat 
samarbeta med är den av eleverna som visar störst missnöje mot skolan. Han menar att vuxna 
har svårt att ändra uppfattning och att vuxnas bemötande kan vara mycket kränkande. Hans 
uppfattning är att där vuxna i skolan tagit sig tid och lyssnat på honom så har det också 
fungerat för honom som elev. De andra tre eleverna tycker de klarat sig bra för de har haft 
lärare som de säger har varit, duktiga och lyssnande. En av eleverna menar att han har haft tur 
och haft bra lärare, det var alltså inte självklart att man har en god relation till läraren utan han 
ser det nästan som en vinst han gjort. 
 
Vad kommer det sig att de andra tre eleverna känt sig mer accepterade än Fredrik? Ett svar 
kan vara att Fredrik varit bråkig, som han själv säger, medan de övriga i min undersökning 
inte har varit det. Kadesjö (2001) menar att elever som upplevs som trevliga och charmiga i 
vuxnas ögon klarar sig bättre genom skolan och det kan vara en tänkbar förklaring för de tre 
eleverna som upplever att de fått förståelse för sina problem. Kan det vara så att de har klarat 
av att samspela med lärarna i skolan och därför varit accepterade av dem? Erika kan man 
tänka sig är den tysta och svaga elev som inte får tillräckligt gjort och kanske heller inte tagit 
för sig av lärarnas uppmärksamhet, hon har varit en elev som Persson m.fl. (2005) menar är 
en förlorare i att få stöd. Trots att hon varit en tyst elev och ibland känt sig bortglömd så 
upplever hon att hon har fått stöd och försöker tänka att det inte var avsiktligt från lärarna att 
hon ibland skulle känna sig bortglömd. I Erikas berättelse får jag intrycket att hennes trivsel i 
skolan idag har lyft upp henne och hennes syn på skolan. Hon upplever att lärarna är 
underbara och jag tolkar att hon menar att det är inte bara viktigt man är accepterad för den 
man är utan man får också lov att utveckla den personlighet man har. Jag anser det också vara 
överraskande att eleverna så tydligt pekade på att deras relation till läraren kan stå och falla 
med framgången i skolan.  
 
Det finns arbetssätt som eleverna upplever som bättre än andra och de säger att när de får 
arbeta efter ett arbetssätt som passar just dem som individer, så trivs de och känner sig nöjda. 
Det de nämner är olika saker som omväxling i arbetet, välja efter intresse och frihet att ta paus 
när man själv vill. Som jag tidigare varit inne på menar jag att här utgår var och en av 
eleverna ifrån vad de anser passar dem själva bäst och enligt Lpo 94 är det viktigt att eleven 
själv får chans att påverka sin skolsituation och utveckla sin förmåga till inflytande och 
ansvar, eleven ska själv känna att hon eller han kan påverka sin situation i skolan. 
Individanpassad undervisning har alla elever i skolan rätt till och i mina intervjuer 
framkommer det flera gånger att de anser det vara både utvecklande och rättvist för dem att få 
arbeta och bli bemött utifrån sina individuella behov. Är skolan idag redo för att 
individanpassa arbetspassen så att det passar alla elever?  Jag anser att man i skolan inte klarar 
av att möta alla elever där de befinner sig och att det tyvärr är så att de flesta elever med 
behov av stöd får känna att de borde anpassa sig till undervisningen som sker i klassrummet. 
Är det inte så att man fortfarande måste passa in i ett system där man förväntar sig att de allra 
flesta ska kunna fungera, man måste vara normal och som de flesta.  När man istället skulle 
önska att skolan hade som utgångspunkt att alla är olika och det är där man måste börja. Det 
behövs en förändring i tänkandet om skolan ska kunna vara demokratiskt för eleverna. 
Persson m.fl. (2005) skriver om hur viktigt det är att arbeta gemensamt mot högt satta mål och 
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jag funderar då på om vad som ingår i ordet gemensamma, inkluderar det endast arbetslaget 
eller finns det möjlighet att ta med elevernas perspektiv i det gemensamma arbetet mot 
målen? Jag anser att alla elever bör få vara med och uttrycka tankar och komma med 
synpunkter på det som undervisningen till exempel handlar om. I en skola där man ska växa 
och utvecklas bör inflytandet i undervisningen växa med elevens ålder. Inflytande behöver 
inte vara att man ska klara av att sköta sin egen planering eller ta fullt ansvar för sitt arbete 
utan det kan handla om att man tillsammans med lärarna får vara med och ge sina synpunkter 
på vad man behöver som elev. 
 
Kamrater och fritid  
Att vara accepterad i kamratgänget är viktigare för eleverna än att vara accepterad i skolan. 
Om de två sakerna står emot varandra så väljer eleven kamraternas acceptans i första hand 
eftersom det är där som glädjen finns. Den kultur som finns ibland ungdomar speglar den 
värld de lever i (Schreiner 2006). 
 
Kamrater är oerhört viktiga menar de fyra eleverna och det kan man särskilt förstå när Fredrik 
beskriver hur kamrater varit det enda som varit roligt med skolan. Man behöver kamraterna 
för att orka med skolan och kamraterna kan behöva mig, man kan stötta varandra och ha roligt 
med varandra, det finns en lojalitet gentemot varandra som är viktig. På fritiden är kamrater 
och kontakten med dem det viktigaste, det är genom kamraterna man är någon. 
 
När David talar om för mig att ”det inte håller för oss ungdomar att bara sitta och arbeta här 
i skolan” tolkar jag det som han menar att vuxna inte kan förstå hur det är att vara ung och 
som ung har man speciella behov. Och dessutom förstår han att vuxna inte kan förstå det. Det 
kan vara så att David har rätt i det han menar, det kanske är så att vuxna i skolan ser att både 
de yngre och äldre eleverna har ändrat sig men man har inte lyckats att anpassat skolan till 
eleverna och det moderna samhälle vi idag lever i. Det finns en strävan i skolan att man ska 
anpassa undervisningen till eleverna men Schreiner (2006) menar att man fokuserar för lite på 
individen och det anser jag att eleverna här också visar på i sina berättelser. När eleverna 
berättat för mig om kamraters betydelse så får jag uppfattningen att de skiljer på skolan och 
kamraterna, det är två delar för dem. 
 
Ungdomar har idag mycket kontakt med varandra i skolan men även genom mobiltelefoner 
och Internet. Det gör att man kan ha en dialog en stor del av dygnet och man är ofta 
tillgänglig för varandra. Man är som jag tidigare sagt behövd och man behöver själv 
kompisarna. Man kan fundera på hur mycket energi går det åt för ungdomarna för att 
samspela med kamraterna? Det kanske är så att i det moderna samhället har eleverna inte kraft 
till båda delarna och det blir skolan och undervisningen som får stå tillbaka. 
 
 I skolan tar man väldigt lite hänsyn till den ungdomskultur som eleven befinner sig i och 
befäster på så vis att den världen står utanför skolan. Det kan vara dags att lärarna börjar 
intressera sig för den värld och de regler som styr ungdomarna och det kan man kanske göra 
genom att öka kompetensen som handlar om detta. Skolan kan inte stänga dörren till det 
komplicerade samhälle som vi alla lever i och istället för att stänga det ute så borde vi ta in det 
i skolan och utifrån det jobba med elevernas lärande. Då först kan vi vara på väg på mot den 
moderna inkluderande skolan. 
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Slutsats  
 
Studiens syfte var att utifrån intervjuer med elever med koncentrationssvårigheter belysa hur 
de upplever sin skolgång.  
 
I sammanställningen av resultaten av de kvalitativa intervjuerna kan jag se att lärarens och 
elevens relation har en avgörande betydelse för vad eleven har för upplevelse av skolan. 
Tilllåtelsen att få vara den individ man är oavsett behov och problem är mycket viktigt för 
eleven. Utifrån det ska man sen få hjälp med de eventuella brister man har i sin 
kunskapsutveckling detta anser eleverna är en rättvis och bra skola. Läraren har en viktig roll 
och ett ansvar att respektera och låta varje elev få känna sig välkommen och värdefull. 
 
När eleverna berättar om positiva upplevelser som gynnat dem själva så handlar det om 
individualiserat stöd de har fått i mindre undervisningsgrupper. De har inte upplevt det som 
utpekande utan tvärtom som något som visar på rättvisa och något som borde vara självklart. 
 
Det framkommer också hur stor betydelse den rådande kamratkulturen har och att eleverna 
behöver kamrater i skolan för att orka med den. 
 
Jag anser att jag i mina intervjuer har fått tagit del av elevernas upplevelser för dem just nu, 
och att det i deras berättelser fanns för mig överraskande uppfattningar. Dessa hade jag enbart 
kunnat få ta del av genom att fråga elever om deras upplevelse av skolan. Jag anser att elevens 
perspektiv måste inkluderas i skolans arbete att bemöta alla elever utifrån deras nivå. Vi 
behöver förändra vårt sätt att se på elever med koncentrationssvårigheter och hur vi ger stöd 
till dem men i det arbetet får vi inte glömma bort att ta med elevernas egna uppfattningar om 
hur de tycker de behöver få sitt stöd.  
 
Med tanke på att våra barn och ungdomar förändrats i takt med den moderna tid vi lever i så 
ger det också en anledning till varför vi bör ta del av elevers perspektiv. Skolan och lärare bör 
vara medvetna om hur starkt den påverkar våra ungdomar. 
 
Förslag till vidare forskning  
 
Det skulle vara intressant att utföra en undersökning av liknande slag med ett 
genusperspektiv. Hur uppfattar flickor respektive pojkar med koncentrationssvårigheter sin 
roll i skolan och deras rätt till stöd. 
 
Jag anser att det också skulle vara intressant att undersöka om forskning som görs kring 
stödundervisning når ut till verksamma lärare i skolorna. 
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Bilaga 1 

 
 
Hej ! 
Jag heter Åsa Lundberg och studerar till grundskollärare på Karlstad Universitet. 
Jag ska nu under våren 2006 skriva ett Examensarbete. Det ämne jag har valt att 
undersöka är hur barn/ungdomar som har eller haft koncentrationssvårigheter ser på 
sin roll i skolan. Jag hoppas få träffa barn/ungdomar och samtala enskilt med dem om 
livet i skolan. Jag kommer att beröra områden som: roligt i skolan respektive tråkigt, 
kamrater och fritid. Intervjuerna kommer att ta ca: 20-30 minuter. 
 
Tack på förhand! 
 
Hälsningar Åsa Lundberg 
 
Telefon: 0582-15150 070-5415150 
 
 
 
  
 
 
Intyg för medverkan 
 
Jag är informerad om att intervjun kommer att användas i en uppsats som skrivs på Karlstads 
Universitet, våren 2006. Jag är också informerad om frivilligheten att delta samt rätten att 
avbryta och i så fall neka till att intervjun används i uppsatsen. 
 
Jag vet att allt material kommer att användas konfidentiellt och inga elever kommer att kunna 
identifieras i efterhand. När uppsatsen är klar kommer allt arbetsmaterial att förstöras. 
 
Jag tillåter mitt barn att delta i intervjun som kommer att användas i Åsa Lundbergs uppsats. 
 
 
 
____________________________  ___________________________ 
Elevens namn   Vårdnadshavare 
 
 

 



Bilaga 2 

 

 

Intervjufrågor 
 
Samtalsområden: 
 
Berätta hur du har haft det i skolan och hur du har det nu. 
 
Trivsel 
 
Kamrater 
 
Fritid 
 
 
Följdfrågor: 
 
- Har dina lärare alltid förstått dig och hur du har det i skolan? 
  
- Tycker du att du har haft koncentrationssvårigheter i skolan? 
 
- Tycker du att du har blivit särbehandlad i skolan ?  
 
 - Har du fått bra stöd i skolan? 
 
- Hur ser en bra lektion/skoldag ut för dig? 
 
- Vad är viktigast i skolan? 
 
 

 


