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ABSTRACT 
 
In my composition, I have choosen to examine the question: What value does the diagnoses 
have for the teacher when it comes to organizing the work with children troubled by   
apprehensive disabilities? 
The method I used to examine my question was qualitative interview.  
The teachers’ I have interviewed are either  pre-schoolteachers or schoolteachers.  
Most of the teachers speak highly of using methods like Komet or SET in the work with the 
pupils troubled by deficits in their ability to concentrate. 
During my investigation, I have learned that the teachers think that methods like the above 
mentioned may help preventing some of the problems at school. 
Former research as well as the interviewed  teachers are saying that rules and structure are 
very important when you are teaching children troubled by deficits in their ability to 
concentrate. 
The teachers are feeling just like me, a little bit insecure when it comes to the diagnoses and 
most of the time the diagnoses just confirm what the teacher already knows.  
 
My intention with this study was to aquire a deeper understanding of what it means to have 
concentration disabilities and to broaden my knowledge of what the teacher can do to ease the 
years at school for these children.  
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Sammanfattning 
 
Jag har i min uppsats valt att undersöka frågan: Vilket värde har diagnosen för den 
pedagogiska planeringen kring elever med koncentrationssvårigheter? 
För att undersöka min fråga valde jag att som metod använda mig av kvalitativa intervjuer.  
De pedagoger som medverkat i min undersökning undervisar elever i grundskolan( F-6).  
De flesta av pedagogerna har anammat nya metoder som Komet och SET i sitt arbete med  
barn som har koncentrationssvårigheter. 
I min undersökning kom jag fram till att de tror att de här metoderna kan vara till hjälp i ett 
förebyggande syfte.    
Både pedagogerna och litteraturen säger att det är mycket viktigt med fasta regler, tydlighet 
och struktur i arbetet med de barn som har koncentrationssvårigheter. 
Pedagogerna känner precis som jag själv en kluvenhet till diagnoser och många gånger 
bekräftar diagnos det som pedagogen redan vet. 
 
Mitt syfte med undersökningen var att få en djupare förståelse för vad det kan innebära att ha 
koncentrationssvårigheter samt att få en inblick i vad pedagogen kan göra för att underlätta 
skolgången för elever med dessa svårigheter. 
 
Nyckelord: Koncentrationssvårigheter, pedagoger, diagnos, pedagogisk planering 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 
Jag är en lärarstuderande vid Karlstads universitet som har studerat till lärare för barn i de 
tidigare åldrarna och min inriktning har varit hinder och möjligheter för lärande. Under denna 
kurs fördjupades mitt intresse för de så kallade bokstavsbarnen och det är dessa barn det här 
arbetet kommer att handla om. 
Under vfu (verksamhetsförlagd utbildning) har jag märkt att många elever har någon form av 
koncentrationssvårigheter och det har känts enormt svårt att veta hur man på bästa sätt ska 
bemöta dessa barn. Jag har ganska bra kunskap i ämnet eftersom jag själv har en dotter med 
denna problematik men känner ändå att jag vill lära mig mer vad det gäller de pedagogiska 
aspekterna. Hur fungerar de här barnen i skolan?  Vad gör pedagogerna när de undervisar 
elever med de här svårigheterna? och framför allt - vilken syn har pedagogerna på diagnoser? 
Jag har i den tidigare forskningen haft svårt att hitta något som visar vilken syn pedagogerna 
har på diagnosens värde i den pedagogiska planeringen kring koncentrationsstörda barn i 
skolan och det gör detta ännu mer intressant  för mig att undersöka.  

1;1.1 Styrdokumenten 

 
I lpo94 står det bl.a. att skolan ska främja förståelse för andra människor och att det är 
omsorgen om den enskildes välbefinnande som ska prägla verksamheten. I skolan ska alla ges 
en likvärdig utbildning och den ska anpassas till varje individs behov och möjligheter. Det 
finn olika vägar att uppnå målen i skolan och skolan har ett särskilt ansvar för de elever som 
av olika anledningar inte klarar av att uppnå målen för undervisningen. Vidare står att läsa att 
skolan ska vara ett stöd för familjerna och arbetet sker i samarbete med hemmen. 
 
Under punkten riktlinjer står det att alla de som arbetar i skolan ska hjälpa och 
uppmärksamma de elever som har behov av särskilt stöd. Det är lärarens uppgift att utgå från 
varje elevs möjligheter och erfarenheter, stimulera, handleda och ge de elever som behöver 
särskilt stöd möjlighet till detta. Läraren ska även kunna organisera och genomföra sitt 
pedagogiska arbete på ett sätt som tillåter alla elever att utvecklas efter sin egen förmåga och 
inspireras till att använda hela sin förmåga. 
 
Det är rektorns ansvar att resurser och stödinsatser anpassas till den bedömning av elevernas 
utveckling som pedagogerna gör och att kontakt skapas mellan skolan och hemmet om det 
uppstår svårigheter för eleven i skolan. 
 
I Lpfö 98 kan man läsa att det bl.a.  är arbetslagets uppgift att se till så barnen i gruppen får 
stöd och stimulans i sin sociala utveckling. Att man ger särskilt stöd och stimulans till de 
barnen  med svårigheter av olika slag. 
I skollagens första kapitel 2§ står det att det ska i utbildningen tas hänsyn till elever i behov av 
särskilt stöd. I 2 a kap 3§ står det bl.a. att man i förskoleverksamheten skall utgå ifrån varje 
barns behov och de barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
utveckling ska få just den omsorg som deras speciella behov behöver. Även i kap 4 1§ står det 
att särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i sitt skolarbete. 
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1.2 Syfte 

 
Syftet i mitt arbete är att utveckla min medvetenhet om och få en djupare förståelse för vad 
det innebär att ha koncentrationssvårigheter samt att få en inblick i vad pedagogen kan göra 
för att underlätta skolgången för elever med dessa svårigheter.  
 

1.3 Problemformulering 

 
Hur tänker pedagoger i skolan(F- år6) angående värdet av diagnoser för sin planering av det 
pedagogiska arbetet, när det gäller att förebygga att problem uppstår för elever med 
koncentrationssvårigheter? 

 

1.4 Definition av nyckelbegreppen 

 
Pedagoger: Pedagoger i grundskolan( F-6)  
Koncentrationssvårigheter: Primära, sekundära och situationsbundna 
koncentrationssvårigheter. 
Diagnos: Olika former av diagnoser med koncentrationssvårigheter tex. ADHD . 
Pedagogisk planering: Planering av undervisning och hur man förebygger att problem 
uppstår för elever med koncentrationssvårigheter. 
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2.  Litteraturgenomgång 

 
 Alla har vi väl upplevt stunder då vi har svårt att fokusera på det vi gör och tillfällen då vi 
känt oss splittrade och okoncentrerade. Hur känns det då för alla barn med myror i byxorna 
som har krav på sig i skolan att sitta stilla och vara koncentrerade? Vad händer med dessa 
barn när det börja krypa i skinnet och vad är det som händer när de tappar fokus? Vad kan 
pedagogerna göra för att underlätta barnets skolsituation?  
Enligt Kadesjö (1992) så kan barns svårigheter med att koncentrera sig ha olika orsaker och 
han nämner tre typer av koncentrationssvårigheter, situationsbundna, sekundära och primära 
koncentrationssvårigheter. 

 

2.1 Vad betyder ADHD och DAMP 

 
Begreppet ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder och översätter man det till 
svenska betyder det uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (Kadesjö, 1992). 
DAMP begreppet står för Deficits in Attention, Motorcontrol and Perception och översatt till 
svenska handlar det om uppmärksamhetsstörning i kombination med brister i motorikkontroll 
och perception (Attentions faktablad 2.1, 2002). Diagnoserna har fler likheter än skillnader 
och detta kan ibland vara förvirrande men Gillberg (2004) menar att de som har DAMP utgör 
en stor undergrupp i ADHD problematiken. Merparten av de personer som har DAMP 
uppfyller kriterierna för ADHD vad det gäller uppmärksamhetsstörning.  

Man brukar tala om tre undergrupper när det gäller ADHD  
• ADHD med svårigheter inom uppmärksamhetsområdet 
• ADHD med impulsivitet och överaktivitet 
• Eller en kombination av dessa. 

Det är den kombinerade typen som litteraturen och vetenskapen oftast syftar på och utgår 
ifrån. Ibland så sätts det ut ett snedstreck mellan AD och HD detta för att markera de olika 
undergrupperna (Beckman 2004). 
 

2.1; 1  Historik om ADHD och DAMP 

 
Begreppet DAMP är inte nytt men har tidigare benämnts som ADD (Attention Decifict 
Disorder) och redan 1902 kom den första beskrivningen på ett barn med ADD. Beskrivningen 
gjordes av en engelsk läkare och 20 av hans patienter visade störningar vad det gällde 
uppmärksamhet och överaktivitet. På 1900-talet härjade en epidemi av 
hjärnhinneinflammation i USA och det var många barn som efter denna fick svårigheter med 
uppmärksamhet, impulsivitet och överaktivitet. Alla kännetecken vid ADD (Selikowitz, 
1996).  
 Enligt Gillberg (2004) fann man redan på 1840 talet överaktivitet som var extrem hos en del 
av de barn som hade epilepsi. Under flera årtionden användes diagnosen MBD (Minimal 
Brain Damage) på barn med svårigheter inom skolanpassning, socialt umgänge och 
överaktivitet. 
I början av 1960 talet hölls ett forskarmöte där avsikten var att avskaffa begreppet MBD som 
diagnos men det uppstod meningsskiljaktigheter och det resulterade endast i en förändring av 
betydelsen för bokstaven D i begreppet. Den nya betydelsen för bokstaven D blev nu 
dysfunction istället för damage. 
Fortfarande används MBD på olika håll i världen men det avtar allt mer.  
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I dagens forskning använder man sig av begreppet ADHD (attention deficit hyperactivity 
disorder) men även begrepp som det engelska HKD (hyper kinetic disorder) och det nordiska 
begreppet DAMP (deficits in attention, motorkontrol and perception) används     ( Gillberg, 
2004).  

 
 
 
 

2.2 Vad säger litteraturen om koncentrationssvårigheter 

 
Kadesjö (1992) talar om att vårt moderna samhälle påverkar oss med ständigt nya intryck, 
impulser och spännande aktiviteter. I stället för att vi bara ger barn och ungdomar möjligheten 
att utvecklas och bli framgångsrika så riskerar vi att skapa en ny slags ojämlikhet mellan de 
barn som klarar av allt detta och de som inte har förmågan att klara av det. Klyftan mellan 
dessa barn och ungdomar blir stor och risken ökar att de ska bli osäkra ungdomar med många 
misslyckande bakom sig, sökande efter något som kan ge deras tillvaro en mening. 
Kadesjö (1992) menar att man i den allmänna diskussionen inte har tänkt på att de bestående 
koncentrationssvårigheterna kan ha helt olika bakgrund och att det rör sig om olika grupper av 
barn. En del barn kan ha sekundära koncentrationssvårigheter som kan vara en följd eller  en 
reaktion på brister i uppväxtsituationen. Hos andra barn är det primära 
koncentrationssvårigheter som innebär en brist i barnets förmåga till koncentration. Självfallet 
så finns det även en kombination av bakgrundsfaktorerna. Om ett barns uppväxtmiljö är 
otrygg och ostrukturerad med otydliga och splittrade föräldrar har barnet oftast inte fått lära 
sig ett socialt accepterat beteende .Det är svårt för det här barnet att förstå vilka regler som 
gäller och kan därför inte leva upp till dem. 
För barn som varit utsatta för en traumatisk upplevelse kan reaktionen på denna händelse visa 
sig i form av koncentrationssvårigheter. För att kunna hjälpa barnet behöver man förstå vad 
det är som ligger bakom och vilken form av svårighet som barnet har. 
”En fördel med diagnos är att den ger barnet en tillhörighet till en grupp barn med likartade 
problem”(Kadesjö, 1992, s. 99). Andra fördelar kan vara att det blir lättare för de vuxna att 
skaffa sig kunskap om problematiken och att kontakt med andra föräldrar och lärare som har 
erfarenhet kan underlättas. Kadesjö (1992) nämner även vad diagnosen har för svaghet. 
 

Svagheten eller svårigheten med diagnoser för tillstånd där symtomen är beteendeproblem är att 
de bortser från de stora individuella skillnader som alltid finns mellan de barn som får samma 
diagnos. En diagnosterm tar inte heller hänsyn till att problematiken förändras under barnets 
utveckling och varierar från en tid till en annan. Den kan därigenom bli statisk. En diagnos är en 
så allmän beskrivning av barnets svårigheter att den inte heller ger så mycket vägledning för 
specifika stödinsatser. Vare sig man har en diagnos eller ej måste alltid utredningsresultaten 
konkretiseras i beskrivningen av det enskilda barnets svårigheter och förutsättningar (Kadesjö, 
1992, s. 100). 
 

Enligt Kadesjö (1992) är det viktigt att även barnet får information om sina svårigheter så att 
det kan förstå orsaken och hur svårigheterna påverkar vad barnet gör i vardagen. Genom att 
barnet får en förståelse för sina svårigheter så lär det sig att ta ansvar för sina handlingar trots 
sina svårigheter. 
 
Iglum (1999) talar om att det är sällan som ett möte med ett barn som har ADHD lämnar 
någon oberörd. Barnen har ofta ett oförutsägbart och opassande beteende, snabba 
humörssvängningar och ifrågasätter  ständigt gränser. Ofta kommer samspelet mellan den 
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som har ADHD och omgivningen in i en ond cirkel och i stället för att leta syndabockar är det 
viktigt att man hittar alternativa och konstruktiva strategier. Viktigt att komma ihåg är att 
även barn och ungdomar utan ADHD har perioder med trots och oppositionslusta. När sådana 
perioder är aktuella för barn med ADHD blir ofta barnet själv och omgivningen förvirrade. 
Ett av de missförstånd vid ADHD är vad man kan acceptera som en del av problematiken. Vi 
riskerar att göra barnen en björntjänst genom vår rädsla för att slå ner på något som barnet 
inte kan rå för. Det kan bidra till att vi lär barnen att allt är tillåtet för att de har ADHD och 
inte kan ta ansvar för sina handlingar. Det är viktigt att vi vägleder barnen om vad som är 
acceptabelt i skolan och i samhället för övrigt. På sikt kan barnets situation förvärras och dess 
framtidsprognos försämras. 
 
Kärfve (2000) skriver om att forskningen på DAMP inte har gett något resultat och att man i 
Sverige inte har någon forskning som handlar om ärftlighet. Hon nämner även att litteraturen 
om DAMP inte har gett henne en tydligare bild av tillståndet. 
”Närmare betraktat visar sig DAMP- begreppet vara ett närmast amöbamässigt tillstånd som 
kan anta vilken form som helst och fås att ingripa vadhelst man önskar”(Kärfve, 2000, s. 16). 
Kärfve anser att förespråkarna av MBD/DAMP/ADHD – teorin inte kunnat visa att sociala 
och psykiska faktorer ej kan vara en förklarning på de problem som barnen uttrycker. Enligt 
Kärfve så återkommer samma tema om och om igen i DAMP litteraturen: Värdet av att få sin 
diagnos tidigt. Detta för att de rätta stödåtgärderna ska kunna sättas in.  
”DAMP- diagnostiken opererar genom ett säreget lyckosam blandning av förtäckta 
förebråelser och en öppen ansvarsbefrielse” (Kärfve, 2000, s. 76). 
Kärfve menar att styrkan i diagnosen är skuldfriheten. Föräldrarna får höra att barnets 
beteende inte beror på dem och att man genom förståelse för funktionshindret vinner mycket. 
Diagnosens nackdelar då? Ja enligt Kärfve så är en av nackdelarna att man genom diagnosen 
tar ifrån barnet dess normalitet. Eftersom symtomen kan se så olika ut så är det svårt för 
omgivningen att veta vad som är sjukt, friskt, normalt eller onormalt hos barnet. 
”Diagnosen skulle kunna uppfattas som ett klubbslag. Men detta klubbslag förutsätts landa 
mjukt: Genom diagnosen sägs barnet få självförtroende”(Kärfve, 2000, s. 80). 
Kärfve anser också att den hjälp som erbjuds i samband med en diagnos är en nackdel. Hon 
menar att det utan undantag leder till segretion. 
Föräldrarna drabbas de också av diagnosens nackdelar, när föräldrarnas skuldbörda har 
försvunnit kommer de att inse att de är inkompetensförklarade. ”Alla vet mer än föräldrarna, 
alla förstår” (Kärfve, 2000, s. 81). I sin bok kallar hon skolan för en beställare av diagnosen 
DAMP och de elever som oftast pekas ut är de som förut kallades problembarn. Med 
problembarn menar Kärfve de barn som själva är med och skapar det mesta av stökigheten i 
skolan. Vidare påpekar hon att ett barns rätt till hjälp och stöd i skolan faktiskt står i lagen och 
för att få den hjälp som behövs krävs ingen diagnos. 
 

2.3 Utredning 

 
Ibland upplever skolpersonalen att de inte kan förstå sig på barnet eller att barnets svårigheter 
är så stora att man som pedagog upplever att man inte kan göra något bra för barnet. Vid 
sådana tillfällen kan det vara motiverat att en utredning på barnet görs (Kadesjö, 1992). 
 
Enligt Duvner (1997) så söker föräldrarna hjälp till sitt barn för att bl.a. kunna förstå barnets 
beteende, för att få en fungerande vardag och för att de känner att det är något speciellt med 
deras barn.  En utredning ska ge en klarare bild över:  

• Hur barnet beter sig i vardagslivet, vad fungerar, vad fungerar inte 
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• Hur ser familjesituationen ut 
• Hur ser det ut på skola, fritidsverksamhet, vilka krav och förväntningar  
• Vilken personlighet har barnet, positiva, negativa sidor 
• Svara på orsaken till problemet (om det går) 
• Vara en grund för planering av behandling. 
 
Kadesjö (2002) talar om att vi i  Sverige i dag använder oss av två olika internationella 
diagnossystem, det ena är WHO:s ICD-10 och det andra är det amerikanska psykiatriska 
föreningens DSM-IV och den senare är den som tillämpas mest i Sverige samt i stora 
delar av världen. Begreppet ADHD används i DSM-IV medan man i ICD-10 använder sig 
av betäckningen hyperaktivitetsstörning. EU rekommenderar ICD-10 som manual och den 
är även mest förekommande inom Europeisk sjukvård. DSM-IV manualen däremot 
förekommer främst inom psykriatisk forskning och klinisk verksamhet. I massmediala 
sammanhang och i det vetenskapliga samhället har kritik emot båda manualerna uttalats. 

 
 

2.4  Hur visar sig ADHD?  

 
En del barn visar tidigt att det finns problem medan det hos andra inte alls syns lika tydligt 
och att det bara är i vissa situationer som det märks. 
Ett tidigt tecken hos det lilla barnet kan vara att talet kommer senare än väntat, en del barn är 
väldigt aktiva och det blir synligare när barnet börjar i förskolan. Vissa barn har häftiga 
vredesutbrott och det är inte alltid som omgivningen förstår varför men det finns också de 
som är passiva (Attentions faktablad 2:1, 2002). Ett av de mest påfallande tecknen på ADHD 
är problem med att anpassa aktivitetsnivån så att den passar in i den aktuella situationen. 
Överaktivitet är det vanligaste men hos ungefär vart tionde barn förekommer hypoaktivitet, 
vanligast är dock en växling mellan dessa tillstånd. Det är vanligt att barn med ADHD har en 
tydlig uppmärksamhetsstörning och det visar sig på olika sätt t.ex. genom 
koncentrationssvårigheter, att de har en låg uthållighet, svårt att sitta stilla, 
automatiseringsproblem, lätta att avleda, dålig tidsuppfattning och bristande impulskontroll 
Gillberg(2004).    
Enligt Duvner (1997) så är det ungefär hälften av barnen som får diagnosen ADHD som 
redan som spädbarn är mycket livliga medan knappa tredjedelen är mycket lugna. De barn 
som tidigt är mycket aktiva är även tidiga i sin motoriska och språkliga utveckling under de 
tre första åren sedan avtar det. De lugnare barnen har ofta en långsammare takt i sin 
utveckling men dessa kan vid 2-4 års ålder bli överaktiva. För de högt begåvade barnen med 
ADHD kanske inte problemen uppstår förrän på högstadiet.  
 
Enligt Gillberg (2004) så ger barn i den överaktiva gruppen i förskoleåldern ett intryck av att 
vara ouppfostrade och de orsakar problem genom att vara olydiga och bråkiga. ”De tycks 
märkligt opåverkade av förmaningar, tillsägelser och uppmuntran” (Gillberg, 2004, s. 58). 
Dessa tendenser visar sig även i den stillsamma gruppen och det är som om barnen glömt bort 
vad som nyligen sades. Mot slutet av förskoleålder så blir ofta de finmotoriska och 
perceptionssvårigheterna tydligare och barnen ses ofta som klumpiga och osmidiga på grund 
av svårigheter med grovmotoriken. Innan har barnet kunna dölja de grovmotoriska problemen 
genom att vara väldigt aktiva och våghalsiga (Gillberg 2004) 
För en del barn är det först i skolåldern som problemen blir synliga och med tanke på hur 
dagen skola ser ut med egen planering, eleven ska söka sin egen information, växla mellan 
olika grupper och olika klassrum så är det kanske inte så konstigt att elever med dessa 



 - 7 - 

svårigheter blir missgynnade. Barnen med ADHD har svårt med att få med sig rätt böcker, 
planera och prioritera sysslorna. Eftersom de här barnen har svårt att behålla 
uppmärksamheten, det kan räcka med att någon tappar en penna i klassrummet för att den ska 
vara borta så tappar de lätt tråden och får svårt att slutföra sin uppgift. Eftersom de är så 
impulsiva så har de svårt att vänta på sin tur och de avbryter ofta andra detta kan i sin tur leda 
till att konflikter med andra barn. Många barn med ADHD utesluts ur kamratgemenskapen på 
grund av sitt intensiva sätt och det kan få dem att känna sig annorlunda och orättvist 
behandlade. De kan även vara väldigt populära bland en del kamrater just för att de är så 
uppfinningsrika, tuffa och kreativa (Beckman, 2004).  

2.5 Hur kan man stödja elever med koncentrationssvårigheter i 
skolan? 

 
Enligt Beckman(2004) så kan de problem som barn med koncentrationssvårigheter har bli 
mycket påtagliga när de börjar skolan. I skolan ställs de inför krav som att sitta stilla, 
koncentrera sig, arbeta självständigt, vänta på sin tur och fungera socialt tillsammans med 
andra barn i grupp. Pedagoger kan bli frustrerade över de här barnens ojämna 
prestationsförmåga med bra och dåliga dagar, deras inlärningssvårigheter, 
uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och deras stökighet. Risken med denna frustration är 
att den tenderar till att göra barnets tillvaro i skolan till ett misslyckande. Många av de här 
barnen far illa i dagens skola. Alla klarar tex. inte av att arbeta självständigt, att inte ha egen 
bänk och de fungerar bättre i strukturerad klassrumsmiljö med lärarledd undervisning. 
 
Juul(2005) tar upp vikten av att utgå ifrån barnet och eftersom barnen skiljer sig åt är det 
viktigt att man utgår från det enskilda barnets svaga och starka sidor. Det underlättar om man 
som pedagog tänker på att anpassa klassrumsmiljön så att mängden stimuli begränsas och att 
det finns möjlighet för barnet att avskärma sig. Många barn med ADHD blir ideligen avbrutna 
av både yttre och inre stimuli. Det kan bero på att de har svårt att behålla uppmärksamheten 
under en längre tid. De yttre intrycken kan minskas om man placerar barnet där det inte går att 
se ut genom fönstret. För många barn kan det vara svårt att sitta längst fram och inte kunna ha 
koll på vad som händer i klassrummet medan det för andra kan vara tryggt att sitta längst fram 
i närheten av pedagogen. Om barnet är överkänsligt mot ljud kan det lätt avhjälpas med en 
freestyle eller ett par hörselkåpor. Som pedagog är det bra att känna till att en del av de här 
barnen är överkänsliga för beröring. Juul nämner även att det är viktigt att man i förväg har 
bestämt reglerna i strukturen och förvissat sig om att barnet är medveten om och har förstått 
vad det är som gäller. Man ska även se till att barnet har svar på sina när-var-hur frågor som 
tex. vart de ska vara, vem de ska arbeta med, när det ska göras, hur de ska hitta materialet osv. 
” All kommunikation med barnet fungerar bäst nära barnet. Gå fram till barnet och tala inte 
ut över klassen när du vänder dig till det” (Juul,2005, s.24)  
Enligt Juul är det viktigt att man ger tydliga instruktioner och att man är tydlig i sin 
framtoning, använd kroppsspråket medvetet för att förstärka det du säger med ord. När det 
gäller läxor så anser Juul att man ska låta kvaliteten värderas högre än kvantiteten och många 
av de här barnen förbrukar mycket energi på att koncentrera sig så de kan behöva färre läxor 
än andra barn. 
Enligt Beckman (2004) så är uppmuntran och beröm det bästa sättet att få de här barnen att 
fungera bättre. Det är bra om man hittar så många tillfällen som möjligt under en dag där man 
kan ge barnet uppskattning och beröm. 
  
Wirkberg (2002) pratar om  att beröm och uppmuntran ska komma genast och överdriv gärna 
det positiva. Något man kan använda sig av i kontakten mellan skola hem är vad han kallar 
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för ”Bra boken” och i denna bok fungerar som en kontaktbok med skillnaden att i denna bok 
skriver man enbart det positiva som barnet gjort i skolan och i hemmet på kvällen. Det 
negativa som måste tas upp kan man i stället ta på telefon eller via e-mail. Wirkberg menar att 
en sådan bok kan hjälpa till att stärka barnets självförtroende. I hans bok finns även en mängd 
idéskisser som man kan använda sig av både i skolan och i hemmet. 
 
Enligt Beckman (2004) bör barnets uppgifter utformas så att det har tydliga avgränsningar 
och att man ser till att minska arbetspassen. För de här barnen kan man behöva lägga in 
pauser under lektionspassen. Det är viktigt att man tänker på att anpassa arbetspassens tid 
utefter barnets förmåga till uthållighet. 
 För många av de här barnen är rasten ett orosmoment och det kan vara bra om man för att 
hjälpa barnet i dess sociala samspel med andra har någon form av kompisträning(Wirkberg, 
2002).   

 

 

                                                                                                              
3. Problemprecisering 
 
Vilket värde har diagnosen för den pedagogiska planeringen kring elever med 
koncentrationssvårigheter? 
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4. Metod 
 
Här redovisas vilket tillvägagångssätt jag haft under mitt arbete, vilka val som gjorts, hur jag 
kommit fram till mitt resultat och hur processen under arbetes gång varit. 
Jag har i mitt arbete valt att använda mig av intervjuer och då föll mitt val på kvalitativa 
sådana. 
Johansson & Svedner(2004) anser att den kvalitativa intervjun är den som det är viktigast att 
känna till. En kvalitativ intervju ger ett bredare spektrum att utforska och den blir mer 
djupgående än en vanlig intervju. Enligt Trost( 2005)  så är enkla, raka frågor som är det 
utmärkande för den kvalitativa intervjun och att de svar man får på dessa frågor är 
innehållsrika. 
Mina intervjuer har haft en ganska låg grad av standardisering och som Trost beskriver så 
innebär det att man ställer frågorna i den ordning som passar bäst. En sådan intervju ger den 
som intervjuar möjligheten att formulera följdfrågor beroende på respondentens tidigare svar. 
Trost anser att en låg grad av standardisering ger en större variationsmöjlighet. 
Förutom att mina intervjuer hållit en låg grad av standardisering så har frågorna varit 
ostrukturerade och enligt Trost så innebär det att frågorna har öppna svarsmöjligheter och att 
det är respondenten som är avgörande för vilken struktur som svaret får. 
 

4.1 Urval 

 
Jag har valt att intervjua åtta pedagoger, tre män och fem kvinnor som alla är verksamma 
inom grundskolans låg eller mellanstadieklasser. Pedagogerna är verksamma på två olika 
skolor i en mindre kommun i Mellansverige. 
Att valet föll på just dessa pedagoger var att de har erfarenheter av barn med 
koncentrationssvårigheter och att de har eller har haft elever med koncentrationssvårigheter i 
klassen.  
Jag fick hjälp av rektorerna på skolorna att hitta just dessa pedagoger.  
Jag fick ett bortfall på tre personer och i det ena fallet hade jag och pedagogen bestämt tid och 
plats för en intervju men när jag kom dit fanns ej pedagogen på skolan och en kollega till 
pedagogen berättade att denne åkt på en resa med sin klass så det var bara att gå därifrån. I de 
andra fallen så berodde det på sjukdom och vikarierna ville inte ställa upp och detta måste ju 
accepteras. Bortfallen innebar att en man och två kvinnor försvann.  
Slutligen intervjuade jag fem pedagoger, två män och tre kvinnor. 
 

4.2 Etik 

 
När det gäller det etiska så har det humanistisk – samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
(1990) åtta regler som gäller det etiska i forskningssammanhang. Dessa regler har jag tagit del 
av och använt mig av i arbetet. Den första regeln är inom informationskravet och innebär att 
respondenten ska bli informerad om ämnet och att de kan välja att avbryta intervjun om så 
önskas. Inför varje intervju informerades respondenten om att de närhelst de ville kunde 
avbryta  intervjun och att inspelningen skulle raderas efter min bearbetning av informationen. 
De blev även informerade om att varken de eller skolorna skulle nämnas vid namn.  Andra 
och tredje regeln handlar om samtyckeskravet  och pedagogerna har själva fått välja om de 
vill ställa upp på en intervju eller inte. Pedagogerna har själva  fått bestämma tid och plats för 
intervjun. Den fjärde regeln handlar om att man inte få utöva påtryckningar för att få sin vilja 
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igenom vid en intervju men som jag nämnt tidigare så fick pedagogerna själva bestämma om 
de ville ställa upp så jag anser att även denna regel blivit uppfylld. Regel fem och sex ligger 
under konfidentialitets kraven. Dessa har jag följt genom att radera alla inspelningar och att 
både pedagoger och skolor ej nämns vid namn. Det finns inte någonting som kan påvisa vilka 
skolorna eller pedagogerna är. Jag har valt att i mitt arbete ge alla respondenter fingerade 
kvinnonamn. De kvarstående reglerna sju och åtta handlar om nyttjandekravet och jag anser 
att dessa blivit uppfyllda genom att den information jag fått fram endast ska användas till 
detta arbete samt att de pedagoger och de skolor de arbetar på är konfidentiella. 
 

4.3 Genomförande 

 
Den första kontakten skedde via e-mail som skickades ut till rektorerna för respektive skola. 
I detta e-mail informerade jag rektorerna kort om mitt examensarbete och eftersom ämnet i 
mitt arbete skulle handla om koncentrationssvårigheter så bad jag om deras hjälp att komma i 
kontakt med pedagoger som hade erfarenheter av barn med dessa svårigheter. Den andra 
kontakten skedde via telefon och jag ringde upp rektorerna som veckan innan hade fått mitt  
e-mail. Jag presenterade mig och frågade sedan om de hade fått mitt e-mail och i så fall om de 
hade något förslag på lämpliga pedagoger. Bägge rektorerna var mycket tillmötesgående och 
ganska så snart satt jag med en lista över lämpliga pedagoger att intervjua.  
 Jag började ringa till pedagogerna och under dessa samtal presenterade jag mig, berättade vad 
intervjun skulle handla om och undrade sedan om pedagogen i fråga kunde tänka sig att ställa 
upp. Under detta samtal bestämdes tid och plats för genomförandet av en intervju och det var 
pedagogen som fick bestämma lämplig tid och plats.  
De flesta intervjuerna genomfördes på arbetsplatserna i avskilda rum men en av intervjuerna 
skedde utomhus. Enligt Trost(2005) så är det viktigt att respondenten känner sig trygg i den 
miljö man är i och att man får vara ostörd. Vid en analys av den information som man fått 
fram är det viktigt att man har i åtanke att miljön kan ha påverkat den informationen. 
  Till min hjälp vid dessa intervjuer hade jag en mp3 spelare med extra mikrofon och jag hade 
även tagit med mig block och penna i fall att det skulle krångla med tekniken. 
Under intervjuerna har jag haft mina frågor som stöd och beroende på hur respondenten svarat 
har olika följdfrågor ställts. Ibland har det varit så att respondenten svarat på flera av mina 
frågor samtidigt. 
  
Brevet som skickades till rektorerna( bilaga 1) och intervjufrågorna och de mest 
förekommande följdfrågorna(bilaga 2) finns med som bilagor till mitt arbete. 
 
 

4.4 Databearbetning 

 
När jag kom hem ifrån de genomförda intervjuerna så  flyttade jag över inspelningen ifrån 
mp3 spelaren till datorn för att lättare kunna gå igenom vad som sagts under intervjun. Jag 
satt med hörlurar och transkriberade intervjuerna, det blev en hel del pausande och tillbaka 
spolande. När transkriberingen var gjord så skrev jag ut en kopia och med denna i handen så 
lyssnade jag igenom intervjun ännu en gång för att vara helt säker på att jag fått med all 
information. Detta moment var väldigt tidskrävande men samtidigt fick jag ett annat 
perspektiv på intervjuerna när jag lyssnat igenom och transkriberat dem. Under 
transkriberingen har jag valt att inte ta med sådant som avvikit ifrån ämnet samt sådan 
information som skulle kunna bidra till en identifiering av respondenten. 
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Johansson och Svedner(2004) tar i kapitlet om undersökningsupplägg upp att man kan med 
hjälp av de svar man fått fram försöka finna gemensamma teman.  För att få en enklare 
struktur över resultatdelen kan man gruppera dessa teman. Jag har använt  mig av mina 
intervjufrågor  när jag valde dessa teman: 

• Vilken erfarenhet har du av elever med koncentrationssvårigheter?  
• Anser du som pedagog att en diagnos behövs? 
• Vad händer med eleven när den blir okoncentrerad? 
• Skillnad mellan könen? 
• Behöver du anpassa klassrummet för elever med koncentrationssvårigheter? 
• Använder du dig av någon särskild metod eller strategi när du undervisar elever 

med koncentrationssvårigheter? 
•  Vilka möjligheter har skolan för att förebygga att problemen uppstår? Hur ser du 

som pedagog på möjligheten att förebygga? Hur ser det ut med resurser på er 
skola? 

• Hur ser du på framtiden för arbetet för de koncentrationsstörda barnen? 

4.5 Reliabilitet och validitet 

 
Att komponera bra frågor är inte det lättaste och efter ett antal försök hade jag fått fram tolv 
frågor och dessa mailades till min handledare. Beroende på hur respondenterna svarade har 
olika följdfrågor ställts. Bell(1993) menar att oberoende av vilken metod man använt sig av så 
är det viktigt att man kritiskt granskar den. Detta för att kunna avgöra om den information 
man fått fram är tillförlitlig och giltig. Något som kan ha påverkat resultatet är det faktum att 
jag inte är van att genomföra intervjuer. 
 

4.6 Val av litteratur 

 
 
När det var dags att välja litteratur så begav jag mig till biblioteket i min hem kommun och 
sökte på koncentrationssvårigheter, ADHD och DAMP. Jag har även lånat böcker av en 
förälder till ett barn med ADHD, letat i min egen bokhylla samt lånat från 
universitetsbiblioteket.. Med tanke på den debatt som varit mellan Gillberg och Kärfve och 
det faktum att hans forskning eldades upp  så var jag osäker på om jag skulle använda 
litteratur skriven av Gillberg. Efter många funderingar hit och dit så valde jag ändå att ha med 
litteratur av Gillberg. Anledningen till mitt val är att han är en välkänd profil inom det här 
området och då inte bara i Sverige. 
Tanken var att inte använda litteratur äldre än tolv år men där fick jag göra två undantag då 
det visade sig vara väldigt svårt att få tag på den senare versionen av Björn Kadesjös Barn 
med koncentrationssvårigheter och Judith Bells Introduktion till forskningsmetodik.  
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5. Resultat 
 
Här nedan kommer det resultat jag har fått fram under mina intervjuer och som det tidigare 
nämnts har jag valt att dela upp resultatet i olika teman. Ni kommer bl.a. att få ta del av hur 
pedagogerna ser på resurser, vilken erfarenhet de har av att arbeta med barn som har 
koncentrationssvårigheter och anpassning av klassrumsmiljön . För att det ska bli lättare att 
läsa har jag gett pedagogerna fingerade namn och jag har valt att sätta de frågor som använts 
som rubriker. 
 

5.1 Vilken erfarenhet har du av elever med 
koncentrationssvårigheter? 

 
Här har jag fått fram att elever med koncentrationssvårigheter är något som alla pedagogerna 
stött på under sina verksamma år. Andrea menar att det är något som man kommit i kontakt 
med under åren medan Christina menar att de finns i varje klass och det vanligaste är att det är 
två eller tre stycken i varje klass som har svårt med att lugna ner sig. Doris säger även hon att 
detta är något som man har stött på och stöter på hela tiden, både med och utan diagnos. Britta 
upplever att hon har ganska stor erfarenhet av dessa barn och även Elsa nämner att hon stött 
på dessa svårigheter i olika konstellationer.  Det verkar som att alla fem har på ett eller annat 
sätt kommit i kontakt med de här barnen och en del har haft diagnos och en del inte. 

5.1; 1 Sammanfattning 

 
Alla pedagogerna har erfarenhet av de här barnen och fyra av fem säger att det är något som 
de stött på och stöter på hela tiden i sin yrkesroll. En av dem säger att de här barnen finns i 
varje klass och att det brukar vara ett par stycken i varje klass som har svårt att lugna ner sig. 
 

5.2 Anser du som pedagog att en diagnos behövs?  

 
Diagnoser behövs de? Underlättar eller försvårar det pedagogens undervisning om eleven har 
en diagnos?  
Andrea pratar om att det är samhället i sig som skapar ett slags behov att sätta bokstäver på 
människor och hon  tycker att det kan vara kränkande för individen att få en diagnos, det är ju 
något som individen kommer att få dras med senare i livet och Andrea tycker att det viktigaste 
är ju att ge de här barnen advekat hjälp. Diagnosen bekräftar ofta det man redan vet menar 
hon. Britta tycker att det på ett sätt kan vara bra med en diagnos men säger samtidigt att i 
hennes arbete som pedagog så spelar en diagnos ingen roll utan det gäller att se vilka barnets 
svårigheter är och sedan arbeta utifrån det. Hon försöker att inrikta sig på vilka slags 
svårigheter det är och hur hon som pedagog bäst ska kunna hjälpa den här eleven. Hon tror att 
det kan vara bra för föräldrarna att det blir kartlagt vad barnets svårigheter beror på. Hon har 
även sett att en del barn som har det besvärligt socialt sett kan uppvisa samma symtom. Då är 
det ju inte rätt att sätta en etikett och en diagnos på det här barnet eftersom det har helt andra 
orsaker tycker hon. 
 Christina är av den uppfattningen att en diagnos kan bidra till en ökad förståelse av elevens 
svårigheter. Hon är av den uppfattning att en diagnos kan vara bra om det rör sig om kraftiga 
avvikelser men att man inte kan ha en diagnos för varje liten sak, för då skulle ju alla av oss 
ha en diagnos” för vi är ju alla lite udda”. Christina nämner också att forskare i Sverige och 
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Europa inte är överrens. Hon tror att det kan vara jobbigt för individen att få en diagnos och 
detta tror hon kan ha en negativ inverkan på självbilden. Hon tycker sig ha sett att i vissa 
familjer så gör en diagnos gott och föräldrarna känner att det inte är deras fel och ibland kan 
ju det hjälpa till. 
Doris känner sig kluven till diagnoser och hon tycker att det är viktigt att man möter individen 
där den är och att man är ärlig mot barnen och förklarar för dem varför de behöver si eller så 
med hjälp. En nackdel med diagnos kan vara att individen i fråga kan gömma sig bakom sin 
diagnos och på så vis inte ta ansvar för sina handlingar utan dessa skylls på diagnosen. 
”Fördelarna med en diagnos kan vara att då vet man vad man har att utgå ifrån och det blir 
lättare att läsa in sig, det är ju svårare med de elever där man inte riktigt vet utan famlar sig 
fram”. En annan fördel kan vara att det kan vara skönt för föräldrar att få reda på vad 
svårigheterna beror på och få det bekräftat att det inte är de som har misslyckats som föräldrar 
samt att det finns en förklaring till det här.  
 Elsa tycker inte att det är så stor skillnad vad det gäller koncentrationssvårigheter om det 
finns en diagnos eller inte för man får ingen större hjälp ändå med resurser. Det är väl 
möjligtvis om det är diagnosen dyslexi då som man kan få hjälp med lite bättre hjälpmedel 
om man har tur. Problem är ju desamma med eller utan diagnos. 
 

5.2; 1 Sammanfattning 

 
Under detta tema så drar fyra av pedagogerna åt samma håll, de är kluvna till diagnoser och 
anser att en diagnos inte har så stor betydelse i deras pedagogiska arbete. Däremot tror de att 
det kan vara bara för familjen att barnet får en diagnos. En av pedagogerna tror att dagens 
samhälle har skapat ett behov av att sätta bokstäver på människor och att det kan vara 
kränkande för individen att få en diagnos.  
 

5.3 Vad händer med eleven när den blir okoncentrerad?  

 
Här tycker jag att flertalet pedagoger talar om samma tecken. Några av de vanliga tecknen 
som pedagogerna nämner är: går omkring i klassrummet, orkar inte arbeta koncentrerat en 
längre tid, är uppe och rör sig, impulsiva, tappar lätt fokus om någon tex. tappar en penna, 
plockar med saker, gör inte klart uppgifter, hamnar lätt i konflikter, lättdistraherade, svårt att 
sitta still och räcker inte upp handen utan pratar rätt ut. Några av pedagogerna nämner rasten 
som ett orosmoment, det är ofta där som de här barnen hamnar i konflikter. 
 Doris tycker att svårigheterna blir märkbara vid de lite mer fria ämnena som bild, musik och 
sådana ämnen där de har svårt att hitta sin roll eller vad det är man exakt kräver av dem. 
Många av de här eleverna har svårt att börja och slutföra en uppgift så ofta funkar ”fyll i 
uppgifter”  allra bäst. 
Andrea nämner grupparbeten som en situation där problemen blir mer synliga. Hon tror att 
det kan bero på att de har svårt med det sociala samspelet och det blir svårt att sitta stilla och 
samarbeta med andra. Hon nämner också att det är synligt vid de lektioner där barnen har eget 
ansvar, de klarar inte det. ”Tydlighet är a och o för de här barnen och när de inte vet vad de 
ska göra så hittar de på något annat än det som var tänkt, lever rullan och så”.   
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5.3; 1 Sammanfattning 

 
Här nämner pedagogerna samma slags tecken och ett vanligt tecken är att barnet inte kan vara 
stilla utan går omkring i klassrummet. Flera av pedagogerna nämner att rasten är ett 
orosmoment för det är ofta på rasten som de här barnen hamnar i konflikter. En av 
pedagogerna tycker att svårigheterna blir extra synliga i de friare ämnena. Här nämns även 
vikten av tydlighet i arbetet med barnen. 
 

5.4 Skillnad mellan könen? 

 
Alla pedagoger upplever det som att det är mest killar som har koncentrationssvårigheter. 
Britta nämner att det i alla fall verkar som att det är mest killar som uppvisar något utåt sett i 
alla fall och att man inte riktigt vet hur svårigheterna visar sig hos flickorna. Under alla de år 
som hon varit verksam så har hon stött på  mest pojkar men även en flicka. 
 Elsa tycker att svårigheterna visar sig på olika sätt och att pojkarna tar mer plats än flickorna 
med samma problem. Flickorna är inte lika stökiga som pojkarna och de är ofta så smarta att 
de smyger med det, de roar sig med något annat än de ska göra och så märker man inte det på 
ett tag. Hon upplever att det är fler pojkar än flickor. 
 

5.4; 1 Sammanfattning 

 
Under denna punkt är alla rörande överens om att verkar som det är mest pojkar som har de 
här svårigheterna. En av pedagogerna säger att under alla sina verksamma år har hon endast 
stött på en flicka, vad hon vet. En annan av pedagogerna säger att flickor är bättre på att dölja 
problemen. Det nämns också att vi inte riktigt vet hur svårigheterna visar sig hos flickor. 
  
 

5.5 Behöver du anpassa klassrummet för elever med 
koncentrationssvårigheter? 

 
Flertalet av pedagogerna nämner att placeringen i klassrummet, avskildhet i klassrummet med 
hjälp av skärmar för att ge eleven en möjlighet till avskärmning. Britta brukar tänka på vad 
som sätts upp på väggarna och nämner grupprum för att kunna ge eleven lugn och ro. 
 Doris talar om ordning och reda i klassrummet så att det inte blir för rörigt runt omkring de 
här eleverna. Även Doris nämner rum utanför klassrummet som de här eleverna har möjlighet 
att gå till. 
 Elsa säger att man behöver anpassa klassrummet men att detta är något som är svårt i 
praktiken och även hon tar upp placeringen i klassrummet. Enligt henne så behöver en del 
elever sitta längst bak då de har svårt att ha någon bakom sig medan andra behöver sitta långt 
fram så de inte störs av andra. 
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5.5; 1 Sammanfattning 

 
Under detta tema så anser en av pedagogerna att man behöver anpassa klassrummet men att 
detta är något som är svårt att genomföra i praktiken. De andra pedagogerna berättar att de 
tänker på placeringen i klassrummet och några av dem har skärmar för att ge eleven möjlighet 
till avskärmning. Även rum utanför klassrummet används för att ge eleven möjlighet till lugn 
och ro.   
 

5.6 Använder du dig av någon särskild metod eller strategi när du 
undervisar elever med koncentrationssvårigheter? 

 
Andrea är som hon uttrycker sig ”inne i komettänket” och det bygger enligt henne på att man 
premierar gott beteende och ignorerar dåligt beteende för att utsläcka det beteendet. Ett 
poängsystem används tillsammans med föräldrarna och det gäller för eleven att vara flitig och 
samla ihop poäng för att senare få en belöning som tex. ett biobesök men man kan även tappa 
poäng. Spelreglerna ska vara givna så att eleven vet vad det är som gäller och man får 
anstränga sig för att uppnå det man vill ha. Hon har även använt sig av smågrupper där det har 
fokuserats på baskunskaper. Många av de här eleverna har bristande baskunskaper och det 
kan ju vara en anledning till att det är roligare att stöka än att arbeta i matematikboken. 
Britta har under åren använt sig av individuellt schema där det står exakt vad eleven ska göra 
och vilka sidor det ska arbetas med. När eleven var färdig med detta så fanns det en korg där 
eleven fick välja vad den vill arbeta med. Det var både en belöning och sånt som eleven 
tyckte om. Detta gjorde att det fungerade bättre. Strukturen är viktig enligt Britta och ge 
tydliga instruktioner, tala om för eleven vad som förväntas av den. Just nu behöver hon inte 
använda sig av ett personligt schema till någon utan hon går igenom schemat, ordentligt 
strukturerat på morgonen med hela klassen. Framförhållning är viktigt för det är många barn 
som vill veta i förväg vad som ska hända. Hon tror på belöning och att betona det som eleven 
gör bra och att försöka undvika tjat och det som inte fungerar.  
Christina talar om att använda sig av regelbundna avslappningsövningar och att ha som hon 
uttrycker sig ”äggklocka på någon” . Med det menar hon kortare arbetspass och sen belöning 
i form av tex. ritboken. 
Doris menar att det är viktigt att det är väldigt strukturerat och hon tycker att det märks att 
eleverna att om de är inarbetade på ett sätt så är de väldigt beroende av det. Det är viktigt att 
eleverna vet hur dagen ska se ut och vad som krävs av dem. Hon anser att återhämtning är 
viktigt och helst ska det vara något som är meningsfullt. Hon tycker att man måste ha det i 
bakhuvudet att om det är något som inte fungerar då är det något som jag behöver ändra på. 
Det är inte alltid som problemet ligger hos eleven utan man måste se över vad det är som gör 
att det inte fungerar. Det kanske är så att man lassar på dem för många arbetsuppgifter eller att 
dessa ligger fel i tid på dagen. Hon tycker att det är viktigt att man som pedagog är öppen och 
ärlig mot sig själv. Hon har under åren arbetat fram ett förhållningssätt men hon försöker även 
att anamma olika metoder, gå på fortbildningar om de här barnen och arbeta med SET (Social 
Emotionell Träning).  
Precis som Andrea nämnde så tar även Elsa upp att de med hjälp av specialpedagog håller på 
att lära sig att använda Kometmetoden. 
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5.6; 1 Sammanfattning 

 
Här nämner två pedagoger att de håller på att utbilda sig i Kometmetoden och två talar om 
SET som metod. Tre av pedagogerna använder sig av belöning till de här barnen och två av 
dem försöker att undvika onödigt tjatande. En av pedagogerna har vid behov använt sig av ett 
individuellt schema, en annan har använt sig av avslappningsövningar. En pedagog talar om 
att det är viktigt att tid ges till återhämtning. En av pedagogerna tycker att det är viktigt att 
komma ihåg att det inte alltid är hos barnet som problemet ligger. 
 

5.7 Vilka möjligheter har skolan för att förebygga att problemen 
uppstår? Hur ser du som pedagog på möjligheten att förebygga? 
Hur ser det ut med resurser på er skola?  

 

Andrea tycker att de har det som på de flesta skolor när det gäller resurser och som alltid är 
det ett problem med pengar. Hon säger vidare att resursen ska finnas inom arbetslaget och sen 
är nästa steg att ta in en resurs i form av en vikarie om någon är sjuk.  Arbetslaget i sig är en 
resurs och det ska kunna finnas en person som kan avsättas om man arbetar med mindre 
grupp. Arbetslaget ska kunna arbeta ihop sig så att alla vet vad de ska göra och att en person 
är just den som arbetar med den lilla gruppen men sen faller ju det här om någon blir sjuk. Vi 
har även specialpedagogerna som är ett antal och de är ju också en resurs men det är 
begränsad tid som man kan använda dem. De kommer med förslag på material och utför tester 
och sådär. 
När det gälla att förebygga så använder hon sig mycket av samtal med föräldrar, tydliga regler 
som utformas tillsammans med föräldrar under möten. På föräldramötet finns en dialog om 
hur en bra skola ska vara och  vilka regler som ska gälla. Föräldrar och pedagoger spinner 
vidare på detta och i ett senare skede så bjuds eleverna in till föräldramötet. I hennes klass har 
det arbetats med ämnet livskunskap. 
 Britta tycker att det finns ganska bra möjligheter att förebygga och hon anser det som en 
tillgång att hon haft ett annat yrke innan. Hon menar att skolans värld kan vara ganska 
stelbent i sitt sätt att tänka och att detta tar tid att förändra. Hon tycker att man i skolan måste 
börja titta på det här med att ha kollegiehandledning eller handledning överhuvudtaget.” Om 
vi upplever en svår sits i en klass med tex. några elever, att vi då kan gå till någon med mer 
erfarenhet och få handledning. Hur ska vi lösa det här , Vad kunde jag ha gjort här, kan du 
råda mig, kan vi titta på det här”. Detta för att få ett öppnare klimat så att man kan diskutera 
sådana här saker. Hon tror också att man i skolan behöver vara mer lyhörd och att man måste 
arbeta mer med gruppen. Britta arbetar med barn i de lägre åldrarna och menar att man börjar 
arbeta med gruppen i det stadiet och sedan fortsätter steg för steg för när eleverna kommer 
upp i mellanstadiet(4:an, 5:an) är det något som händer och det fungerar inte så bra. Det är 
som att barnen med de här svårigheterna på något sätt ballar ut och det blir väldigt jobbigt 
kring dem. Hon anser att vi borde titta mer på hur vi lär ut och finna olika inlärningsstilar. 
Vad det gäller resurserna så finns det inte längre några speciallärare och  det finns tillgång till 
en specialpedagog men den har för mycket att göra. Hon menar att vi ofta lägger problemen 
på individen i stället för att titta på gruppen och organisationen. 
Christina tycker att när det gäller att förebygga så har skolan misslyckats och resurserna sätts 
in för sent. Hon tror att det kan vara så att pedagogen har fullt upp ,för lite resurser och 
rektorn syns inte till. Då kan det i sämsta fall bli så att man på lågstadiet hoppas att det ska 



 - 17 - 

växa bort och när eleven kommer upp till mellanstadiet så skyller man på förpuberteten. Hon 
tycker att som det ser ut i skolan i dag så är man alltför maktlös, många pedagoger jobbar 
häcken av sig men det räcker ändå inte. Hon tycker att de har ganska bra klasstorlek(20-25 
elever) men då har de inte mer hjälp med elever som på något sätt är utmärkande och om hon 
jämför med hur det såg ut när hon började som pedagog så finns det i dag elever som faller 
igenom på ett helt annat sätt. 
Doris tar precis som Britta upp att skolan behöver tänka om för som det har sett ut så har vi i 
skolan  varit väldigt problembaserade, vi ser bekymren och försöker att ha en förklarning till 
varför och vad vi ska göra när det har hänt något. Vi är väldigt dåliga på det här med att 
förebygga. Hon tror på det här med att arbeta med SET i förebyggande syfte. Vad det gäller 
resurserna så har hon fått höra att de på hennes arbetsplats har det ganska bra förspänt ”men 
så tycker man ju aldrig att det räcker till”. Tanken är att det ska vara tre pedagoger på två 
klasser och det går även bort lite tid för planering så det är ju inte timmarna i klassen som ser 
ut så.  
Det är ju ganska bra om man jämför med hur en del andra har det men det beror ju också på 
hur behoven i klassen ser ut.  
Elsa säger att deras rektor tror att dens främsta uppgift är att till varje pris hålla budgeten. 
Man vill så mycket och man vill så gärna hjälpa de här barnen. Man skulle vilja ha det på ett 
visst sätt för att det ska fungera, vara dubbelt så mycket folk men det går inte. Hon säger att 
de förebygger i den mån de kan och de har nivågrupperat i vissa ämnen. De är tre pedagoger 
som delar på två klasser och en arbetar heltid medan de andra arbetar 80 %. Hon nämner att 
de har gjort så att de som har svårt med koncentrationen eller de som behöver extra hjälp av 
andra anledningar  har fått vara i en mindre grupp. Det fungerar i de mindre grupperna men 
sen är det resten av dagen i stor grupp som ska fungera också. Elsa nämner att de vissa dagar 
bara är två pedagoger och då blir det två stora grupper och det blir svårt för de här barnen som 
har svårigheter att klara av  de här dagarna. Hon tycker att de har alldeles för lite med 
resurser. Specialpedagogen finns endast för handledning och arbetar inte alls med barnen. 
 

5.7; 1 Sammanfattning 

 
Vad det gäller resurser så tycker de flesta att pengarna är ett problem och en påpekar att det är 
för lite med resurser till de här barnen. Man har tillgång till specialpedagog för handledning 
och de hjälper till med att utföra tester och att ta fram lämpligt material för barnen. I sitt 
förebyggande arbete använder sig en av pedagogerna av samtal med föräldrarna. Tre av 
pedagogerna ser möjligheter att förebygga med hjälp av metoder som tex. SET och Komet. 
En av pedagogerna tycker att skolan har misslyckats när det gäller att förebygga  och att 
resurserna sätts in alldeles för sent.   

 5.8 Hur ser du på framtiden för arbetet för de koncentrationsstörda 
barnen? 

 
Christina säger att den optimala lösningen skulle kunna vara friskolor eller kommunala skolor 
som har specialiserat sig för att ta emot elever som har dyslexi och där de även har utrustning 
så att eleverna tar sig runt handikappet. Där de får om det tex. ska läsas om Skåne att de då får 
texten uppläst så att de kan ta in via hörseln. Att det skulle finnas fungerande skoldaghem, det 
har ju gjorts några halvhjärtade försök men samtidigt  sätta ihop sju stycken som stör. Hur 
man ska organisera det vet hon inte men de här barnen blir ju dyra så småningom. Många av 
dem som inte har fått hjälp sitter i dag på fängelse och de som sitter och håller i pengarna 
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tänker för kortsiktigt. De tänker på att hålla årets budget och inte på det faktum att de drar en 
tickande bomb med sig.  
 Doris säger att detta är något som diskuteras  mycket i lärarrummet och de här barnen tar så 
mycket kraft samtidigt som man känner att de tar mycket tid för de andra barnen. Vidare säger 
hon att de på hennes arbetsplats saknar det där  gammeldags systemet med speciallärare.” Att 
de barn som behöver få gå ifrån en stund ska kunna göra det”. Det kan vara bra för de här 
barnen att få lite lugn och ro en stund med en vuxen, få bli sedd och hörd en stund. Det blir ju 
lite återhämtning från all stimuli samtidigt som det ger resten av klassen lite andrum. Hon 
säger att hon inte tror på att lyfta ut ett barn ur klassen större delen av tiden utan  en stund 
under dagen. 
 Elsa tror att man i skolan behöver bli bättre på att förstå de här barnen. Hon tycker inte att 
man i skolan gör rätt mot de här barnen när man kräver av dem att de ska kunna fungera en 
hel dag i stor grupp. Det är inte en skola för alla för det är ju inte alla som klarar av det.  
 

5.8; 1 Sammanfattning 

 
Vad det gäller det framtida arbetet med de här barnen så har en av pedagogerna en vision om 
specialiserade friskolor. En av pedagogerna nämner att på sin arbetsplats så saknar de 
systemet med en speciallärare och det kan vara bra för de här barnen att få lugn och ro ett tag. 
Två av pedagogerna nämner att det är ju inte en skola för alla om vi kräver att de här barnen 
ska klara hela dagen i stor grupp. 
 
 
  

5.9 Resultatsammanfattning 

 
I mina intervjuer tycker jag att det tydligt framstår att flertalet av pedagoger anser att för det 
pedagogiska arbetet så har en diagnos inte så stor betydelse utan det gäller att se individen och 
anpassa sin undervisning utefter det. Några av pedagogerna tror att det kan vara skönt för 
familjen att få en diagnos på barnet och därmed en förklaring till de svårigheter som barnet 
har. När det gäller att förebygga att problemen uppstår tycker merparten av pedagogerna att 
det finns en hel del som man kan göra och de förespråkar metoder som Komet och SET i 
förebyggande syfte.   
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6. Diskussion 

 

6.1 Metoddiskussion 

 
En fördel med mitt val att använda kvalitativa intervjuer har varit att jag under  en pågående 
intervju kunnat ställa följdfrågor och på så vis kunnat få en bredare bild över respondentens 
sätt att förhålla sig till min fråga. Enligt Johansson & Svedner(2004) så kan man genom en 
kvalitativ intervju skaffa sig kunskap som man har nytta av i sitt yrke som pedagog. 
Jag tror att det faktum att jag inte är van att genomföra intervjuer kan ha påverkat mitt resultat 
samt att mina värderingar kan ha avspeglat sig valet av följdfrågor. Jag är medveten om att 
det resultat jag fått fram gäller för en mindre del av pedagogerna och det är möjligt att om 
man gör om samma undersökning i en annan kommun så kan det komma att bli ett annat 
resultat. 

6.2 Resultatdiskussion 

 
Diagnos, vad tänker du på när du hör ordet?  För min del så vandrar tankarna genast till 
diagnoser som ADHD, DAMP och Aspergers och jag trodde nog att de flesta andra tänkte 
ungefär likadant. Under mina intervjuer framkom det att två av pedagogerna i första hand 
tänkte på diagnosen dyslexi. Min tanke med det här arbetet var att ta reda på vilket värde 
diagnosen har för pedagogen när undervisningen ska planeras och ska sanningen fram så 
trodde jag att den skulle ha en större betydelse än vad som kommit fram i mitt arbete. 
 
Kadesjö (1992) anser att det är viktigt att barnet får sin diagnos så tidigt som möjligt. Han 
menar att diagnosen är en hjälp när det gäller att förstå orsakerna till de svårigheter som 
barnet har. Han anser att det underlättar för de vuxna i barnets omgivning om det finns en 
diagnos. De kan då skaffa sig kunskap om vad diagnosen innebär för barnet och vilken slags 
hjälp eller behandling som barnet har störst nytta av. Men är det så enkelt? Skulle jag inte 
kunna hjälpa och stödja mitt barn eller mina elever utan diagnosen?  I många fall tror jag att 
man kan hjälpa och stödja barnet ändå men det är här som min kluvenhet till diagnoser 
kommer. Ibland kanske det är nödvändigt att få en diagnos och jag håller  med Kadesjö till 
viss del i han sätt att se på det hela. Om jag ska se på det hela ur ett föräldraperspektiv så vet 
jag av erfarenhet att det kan vara otroligt befriande att få en diagnos på sitt barn. Man har 
under en längre tid tvivlat på sig själv och sin förmåga som förälder och undrar vad det är som 
man gör fel. Varför beter sig barnet på det här viset? Varför är det ingen som vill komma och 
leka med mitt barn? Hur kommer det sig att bara ett barn i syskonskaran gör så här? Till 
föräldrarnas egna tvivel och funderingar tillkommer omgivningens syn på barnet. Många 
gånger upplevs de här barnen av sin omgivning som ouppfostrade och som förälder kan 
omgivningens attityder vara väldigt påfrestande och till slut undviker man att åka och hälsa på 
någon. Bekanta slutar att komma hem till familjen, syskon skäms osv. och i ett sådant läge 
kan en diagnos vara guld värd. Man får en förklarning till sitt barns beteende. 
Enligt Duvner(1997) så söker föräldrarna hjälp till sitt barn för att kunna förstå det bättre och 
för att kunna få en fungerande vardag tillsammans med barnet och detta resonemang är något 
som jag känner igen. Utan större överdrifter kan jag säga att min dotters beteende höll på att 
göra oss alla galna av maktlöshet att inte kunna förstå vad som rörde sig inom henne och hur 
hon fungerade. När vi väl fick diagnosen så bidrog den till att jag fick en annan förståelse för 
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mitt barn och jag insåg att mycket av det som hände runt i kring henne var sådant som hon 
inte kunde rå för. 
 
 Kärfve (2000) har en helt annan syn på diagnoser och hon menar att man genom att ge barnet 
en diagnos så tar man ifrån dem deras normalitet och med en diagnos flyr allt hopp om en 
förbättring. Vidare anser hon att  skolan är en beställare av diagnoser. Detta synsätt som 
Kärfve har kan jag svårt att förlika mig med och jag tycker att det kommit fram i mitt arbete 
att skolan inte är en beställare av diagnoser. Tydligt i mina intervjuer är det faktum att de 
flesta av pedagogerna känner sig väldigt kluvna till diagnoser och att de anser att en diagnos 
inte har så stor betydelse för deras pedagogiska arbete. Någon tycker att det kan vara bra för 
familjen att det sätts en diagnos men de är rörande överrens om att diagnosen inte har så stor 
inverkan på deras planering av undervisningen. Ofta är diagnosen en bekräftelse på det de 
redan vet och många gånger har de redan börjat arbeta med barnet på det sätt som 
specialpedagogen föreslår. Jag tycker mig ha sett att i alla fall en av pedagogerna lutar åt 
Kärfves syn på diagnoser och detta tydliggörs i meningen” jag tror att det är samhället som 
har ett stort behov av att sätta bokstäver på människor”    
Precis som några av pedagogerna sagt i intervjuerna så tror jag att det viktigaste är att se till 
vad barnet behöver och vad som fungerar bäst för just det här barnet. Alla barn är olika och 
det gäller inte minst de här barnen. Det som fungerar för ett barn med de här svårigheterna 
kanske inte fungerar på nästa. 
 
 Det är viktigt att man som pedagog har kännedom om att ett barn med diagnosen ADHD kan 
bete sig olika i olika slags miljöer och det kan vara en bidragande orsak till att det låser sig i 
kontakten mellan skola och hemmet. Föräldrarna kanske inte alls upplever problembilden på 
det sätt som pedagogen gör och vice versa. Det kan även vara så att föräldrarna har olika 
uppfattningar om sitt barn.  
Ett barn med koncentrationssvårigheter  har ofta en ojämn prestationsförmåga och de har 
snabba humörssvängningar.  Under en dålig dag går det mesta på tok för barnet och det bidrar 
till att barnet blir än mer uppskruvat och oroligt. Föräldrarnas eller pedagogens förmaningar 
blir till tjat och dessa fungerar som stimuli och bidra till att barnet blir ännu mer stressat 
(Kadesjö 1992).  
Eftersom att de här barnen låter sig avledas väldigt lätt så är det viktigt att man tänker på 
placeringen i klassrummet och försöker att begränsa avledande stimuli så mycket som möjligt 
(Juul, 2005). Detta är något som även pedagogerna nämner och en del av dem har använt sig 
av skärmar för att ge eleven möjlighet till avskärmning eller grupprum så att barnet får en 
möjlighet till lugn och ro en stund. Doris tycker att det är viktigt att man har ordning och reda 
i klassrummet så att det inte blir en rörig miljö kring de här barnen. Detta med ordning och 
reda tycker jag är viktigt och eftersom en del av barnens problematik är att de har svårt att 
planera och organisera.  
Jag tror att det är viktigt att man som pedagog lär sig att se barnets dagsform och att man som 
pedagog tar tillvara på de dagar när allt flyter på och anpassar dagen när barnet har en dålig 
dag.  Här tror jag att jag i mitt blivande yrke som pedagog kommer ha stor nytta av mina egna 
erfarenheter som förälder till ett barn med ADHD. Jag har en stor förståelse för vilka känslor 
och problem som föräldrarna till dessa barn brottas med. 
 Detta för mina tankar till läxor, ska de här barnen ha lika mycket läxor som de andra barnen ? 
Av egen erfarenhet vet jag hur jobbiga läxor kan vara för ett barn som har försökt att hålla 
koncentrationen uppe under skoldagen. Som förälder har man inte lust eller orkar inte kriga i 
flera timmar för att få läxan gjord. Själv har jag talat om för min dotters pedagog att om läxan 
inte är gjord så beror det på att det inte känts som en nödvändighet att ta den fighten med 
henne. Ibland kan tio glosor ta flera timmar att förhöra och det blir arbetsamt både för mig 
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men  framförallt för henne. Beckman(2004)  skriver om att man ska välja sina strider när man 
har att göra med de här barnen. Jag skulle vilja påstå att man som förälder blir ganska bra på 
att välja sina krig. 
 Min personliga åsikt är att om det har fungerat bra i skolan och barnet hänger med 
kunskapsmässigt så kanske det skulle vara bättre att låta de här barnen  slippa ha läxor. Enligt 
Juul(2005) så ska man när det gäller läxor se till kvaliteten i stället för kvantitet och att många 
gånger är det så att de här barnen  behöver ha mindre läxor än andra barn. 
 
 Iglum(1999) talar om vikten av att hitta alternativa och konstruktiva strategier istället för att 
leta syndabockar och att vi ibland genom att vara rädda för att anmärka på något som barnet 
inte kan rå för tillåter mer än vad vi borde. Doris talar under intervjun om att det finns de barn 
som använder sin diagnos som en sköld att gömma sig bakom och de skyller allt på sin 
diagnos.   
När det gäller förebyggande åtgärder så hoppas jag att skolorna börjar inse vikten av att skapa 
en trygg grupp och att tidigt börja arbeta med värdegrunden. Doris tycker att skolan bör tänka 
om och att hittills har det varit så att man ser problemen och försöker att hitta en förklaring till 
dessa när något redan har hänt. Britta efterlyser mer kollegiehandledning så att man i en svår 
situation kan vända sig till någon med mer erfarenhet och på så vis få stöd och handledning i 
att hitta en lösning på problemen. Hon anser att det är viktigt att man stannar upp och tittar på 
hur man lär ut. Doris tycker att man måste vara ärlig mot sig själv och titta på om det är något 
som man kan ändra på för det är ju inte alltid som problemet ligger hos barnet. Jag tror att hon 
har rätt i det hon säger och man har även sett detta under vfu att barnets sätt att vara ändrar sig 
beroende på vilket bemötande det får av pedagogen. Andrea har valt att samarbeta med 
föräldrarna i sitt förebyggande arbete och hon tycker att det är viktigt med tät föräldrakontakt. 
Jag anser också att det är av största vikt att man har ett väl fungerande samarbete med hemmet 
och det finns ju ingen som känner sitt barn lika väl som en förälder. Jag tror att föräldrar och 
pedagogerna kan ha ett stort utbyte av varandras kunskaper i arbetet kring barnet. Det kan ju 
vara så att föräldern har tips på vad man kan göra om det uppstår problem. Själv brukade jag 
se om min dotter hade en ” jobbig dag” genom att titta på hennes hår och gång. På de jobbiga 
dagarna var det som om all energi gick rätt ut i håret och fick det att stå åt alla håll och kanter 
och hon gick alltid på tå under en sådan dag. Som pedagog tror jag att det är bra om man får 
reda på sådana tecken av föräldrarna för då blir det lättare att veta vilken strategi man ska 
använda sig av och man kan lättare anpassa skoldagen efter barnets behov. 
 
Viktigt att komma ihåg i arbetet med de här barnen är att de behöver tydliga regler och 
struktur för att det ska fungera på ett bra sätt i skolan( Juul 2005). 
Alla pedagogerna är överrens om att detta med tydlighet är en av de stora stöttepelarna i 
arbetet med de här barnen. Detta med tydlighet är otroligt viktigt för barnen och de har svårt 
för det oförutsägbara. Av egen erfarenhet vet jag att det kan bli väldigt besvärligt för barnet 
när det inträffar något oförutsägbart och det kan vara en väldigt enkel sak som vi andra knappt 
tänker på. Men för det här barnet kan det kännas som att hela världen är på väg att rasa 
samman och de vet inte hur de ska handskas med den situation som uppstått. 
 
 
 Några av de pedagoger nämnde att de på sina skolor har fått lära sig en metod som heter 
Komet och att det i stora drag går ut på att ignorera dåligt beteende och belöna ett gott 
beteende. Belöningen för barnet kan vara tex. ett biobesök och ett bra samarbete med 
föräldrarna krävs. Kometmetoden  påminner mig om den metod som jag fick lära mig när jag 
gick en PMT( parents manegement training)- kurs på BUP. Det gick ut på att träna barnets 
uppmärksamhet, belöna gott beteende och undvika att ge barnet negativ uppmärksamhet. 



 - 22 - 

Under denna kurs fick vi även lära oss att tillverka ett belöningssystem och hur man skulle 
göra för att få det att fungera. Belöningssystem är något som man kan använda sig av både 
under skoldagen och i hemmet. 
Även en metod som kallas SET togs upp av pedagogerna under intervjuerna och denna metod 
bygger på social emotionell träning. Tanken är att det ska avsättas tid på schemat för att arbeta 
med denna metod och man använder sig bl.a. av rollspel för att spela upp en händelse ifrån 
tex. rasten. Vad jag har förstått så bygger det på att skapa en bra gruppdynamik och en 
grundtrygghet i gruppen.  
Några av pedagogerna är positiva i sitt tänkande angående skolans möjligheter att förebygga 
att problem uppstår men Christina tycker att i det här fallet så har skolan misslyckats rejält 
och resurserna sätts in för sent. Hon tycker att som det ser ut i skolan i dag så är det fler elever 
som faller igenom och det finns en tendens till att skjuta problemen framför sig. I lågstadiet 
förväntar man sig att det ska växa bort, i mellanstadiet skyller man på förpuberteten.  
 
Jag tycker att jag i detta arbete fått ännu mer kunskap om ämnet och jag tror att jag kan ha 
nytta av dessa nyvunna kunskaper i min blivande yrkesroll. Och jag har insett min erfarenhet 
av vad det innebär att leva med ett barn som har koncentrationssvårigheter kan vara till stor 
hjälp och då framför allt i kontakten med hemmet. Jag har än en gång genom både litteratur 
och intervjuer fått bekräftelse på att struktur, fasta regler och ramar är väldigt viktigt. I mitt 
arbete fann jag en dikt som handlar om ADHD och denna dikt tror jag alla pedagoger skulle 
ha nytta av att läsa så därför har jag valt att ta med den som en bilaga(bilaga3) 
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7. Slutsats 
 
Det jag har kommit fram till under arbetets gång är att  de pedagoger som jag har intervjuat 
inte anser att diagnosen har något större värde för deras pedagogiska arbete och det var för 
mig ett förvånande resultat. Jag trodde att diagnoser skulle ha en större betydelse för det 
pedagogiska arbetet än vad som framkommit i min undersökning. Flertalet av pedagogerna 
nämner att en diagnos kan vara bra i vissa fall och att det kan vara bra för familjen att få en 
bekräftelse på sitt barns svårigheter. Deras kluvenhet till diagnoser är väldigt intressant tycker 
jag och även jag själv känner mig kluven till diagnoser.  
 
 

8. Förslag till vidare forskning 
 
Det jag skulle vilja forska vidare om är flickor med  koncentrationssvårigheter. Både litteratur 
och några av pedagogerna nämner att symtomen skiljer sig åt och att det finns för lite 
forskning kring det här ämnet. Jag skulle även vilja forska i vilka effekter det ger om man 
tidigt börjar arbeta med social emotionell träning i skolorna. Jag finner bägge dessa områden 
intressanta och värda att titta närmare på.  
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Hej! 

Jag heter Christina Magnusson och studerar just nu till lärare på Karlstad universitet och ska 

de kommande veckorna skriva mitt examensarbete. 

Jag har i mitt kommande arbete tänkt skriva om koncentrationssvårigheter och skulle behöva 

komma i kontakt med pedagoger på låg och mellanstadiet som har eller har haft elever med 

dessa svårigheter och som kan tänka sig att ställa upp på en intervju. 

Min huvudfråga kommer att vara: Underlättar eller försvårar en diagnos undervisningen? 

Jag vore ytterst tacksam om du kunde hjälpa mig att genomföra detta arbete och givetvis 

kommer pedagogernas och skolans identitet inte att röjas. 

Jag återkommer till dig på telefon i början av v.36 så att vi får pratas vid om detta. 

Tack på förhand 

Christina Magnusson 

0565-10242  

kickimagnusson@yahoo.se 
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INTERVJUFRÅGOR 

1. Hur länge har du arbetat som pedagog? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Vilken erfarenhet har du av elever med koncentrationssvårigheter? 

4. Har du någon elev i klassen just nu som har koncentrationssvårigheter? 

           (Har eleven en diagnos? Hade eleven en diagnos?)( vilken/vilka diagnoser ?) 

      5. Tycker du att diagnosen har påverkat undervisningen? 

           ( underlättat/försvårat ?)   (På vilket sätt?) 

      6. Anser du som pedagog att en diagnos behövs? 

          (varför?) 

      7. Vad händer med eleven när den blir okoncentrerad? 

          (beskriv vad du ser)  

      8. Behöver du anpassa klassrummet för elever med koncentrationssvårigheter? 

      9. Använder du dig av någon särskild metod eller strategi när du undervisar barn med                                         

          Koncentrationssvårigheter?(Grundar sig metoden/strategin på erfarenheter/litteratur?) 

      10. Vid vilka situationer är problemen mest synliga? (Speciellt ämne? Skillnad mellan                

             könen?)  

      11. Vilka möjligheter har skolan för att förebygga att problemen uppstår? 

      12. Hur ser du som pedagog på möjligheten att förebygga? Om Ja. Hur kan du göra/ vad  

           gör du ?  Om Nej: Vad hindrar dig?          

      13. Hur ser det ut med resurser på er skola?  

      14. Hur ser du på framtiden för arbetet för de koncentrationsstörda barnen? 
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ADHD 
 
Missförstådd, hånad och skör  

Du går genom livet och stör. 

Koncentrationssvårigheter och DAMP 

Ger en inre ständig kamp. 

Intrycken flödar i aldrig sinande ström 

Trots otaliga försök får du aldrig beröm. 

 

Din attityd kan verka kaxig och tuff 

Men är din osäkerhets bedrägliga bluff. 

Inuti ett vilset barn med ömhetstörst 

Söker bekräftelse när oredan är som störst. 

Se min kreativitet och glöd 

I stället för att banna mig i min nöd! 

 

När ska de någonsin förstå 

De säger: Du kan bättre än så 

Om du bara lägger manken till 

Och försöker att sitta still. 

Att just detta är ditt problem 

Ger födelsen av detta poem 

 

Från gryende morgon till slumrande kväll 

Du gör ditt yttersta för att vara snäll 

Din levnadsram behöver vara stram 

Din oro lugnas av en värmande kram 

Missförstådd, hånad och skör 

Du går genom livet och stör. 

 
                                                                             Moniqa Klintestrand Öberg 
 


