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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker hur olika lärare förhåller sig till elever som tappar sin 

koncentrationsförmåga, inom ramen för skolans undervisningsverksamhet. Fokus ligger på 

hur olika lärare agerar i bemötandet när en elev tappar sin koncentration, om det fanns några 

skillnader i hur lärare agerar när det gäller barn med generella koncentrationssvårigheter 

jämfört med barn utan generella koncentrationssvårigheter, samt vilken effekt lärarens 

agerande får för den fortsatta undervisningen. 

 

Metod 

Denna undersökning består av 14 strukturerade observationer, vilket innebär att vi på förhand 

vet vilka situationer och beteenden vi vill studera.  

 

Teoretiska perspektiv 

Det kategoriska och det relationella perspektivet är de två perspektiv som denna uppsats 

kretsar kring.  Inom det kategoriska perspektivet anses eleven vara problemet, medan i det 

relationella perspektivet anses miljön vara problemet.  

 

Syfte  

Syftet med undersökningen är att studera hur olika lärare förhåller sig till elever när de tappar 

sin koncentration inom ramen för skolans undervisningsverksamhet. 

 

Resultat 

Undersökningen visar på skillnader i elevers koncentrationsförmåga i hel- respektive 

halvklass och eleverna tappar koncentrationen betydligt oftare i helklass. Dessutom har vi 

hittat skillnader i hur lärare bemöter elever och vi kan se att detta påverkar elevernas förmåga 

eller vilja till fortsatt koncentration under lektionen. Ett lugnt förhållningssätt från läraren ger 

bättre koncentration bland eleverna än en affekterad hållning.  
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Förord 

Författarna har disponerat arbetet med uppsatsen enligt följande. Vi har samarbetat med 

rubrikerna sammanfattning, bakgrund, litteraturöversikt, syfte och frågeställning samt 

referenslista. Rubrikerna resultat, diskussion och konklusion har vi delat upp. Fredrik 

Vallerström har skrivit diskussionen samt frågeställning tre ”Vad blir bemötandets effekt på 

den fortsatta undervisningen för eleven/klassen?”. Stefan Radovic har skrivit frågeställning 

ett ”Hur bemöter lärare elever som tappar koncentrationen?”, frågeställning två ”Hur skiljer 

sig bemötandet gentemot olika elever?” samt skrivit konklusionen.  

 

Som författare för detta arbeta så vill vi lägga in ett särskilt tack till de pedagoger, elever samt 

föräldrar på de tre skolor vi besökt. Detta för att de har gjort det möjligt för oss att genomföra 

de observationer som utgör underlaget för vår studie. Vi vill också rikta ett stort tack till vår 

handledare Madeleine Michaëlsson som har varit oerhört engagerad och ett stort stöd.  
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Bakgrund 

Linus sitter på sin plats i klassrummet. Senare under lektionen börjar han låtsas skjuta i luften 

mot övriga elever. Läraren är aggressiv och har taggarna utåt i bemötandet mot Linus vilket 

inte ger önskad effekt. Linus lyssnar ändå inte. Vid nästa lektion, nu med en annan pedagog, 

sitter Linus lugnt och stilla på sin stol och arbetar i matematikboken. Läraren vid denna 

lektion arbetar metodiskt i sitt bemötande mot Linus, hon inger ett lugn och väljer sina strider, 

hon använder sig inte av tillrättavisning som metod, utan hon pratar lugnt och sansat med 

Linus.  

 

I samband med lärarprogrammets VFU (verksamhetsförlagda utbildning) ges studenten 

tillfälle att under ett visst antal veckor praktisera och testar på att vara lärare. Vid vår VFU var 

situationer, likt den som skissats ovan, återkommande företeelser och det fick oss att vilja 

studera vilken betydelse lärarnas bemötande har för undervisningen. En pedagog spenderar 

många timmar per dag tillsammans med sina elever och har därför en stor inverkan på deras 

liv. Bemötandets betydelse är därför något som inte kan betonas nog mycket (Kadesjö, 2009 

s. 162). Den pedagog som förstår barnens svårigheter, har kunskap om ämnet samt verktyg för 

att hantera elevernas koncentrationssvårigheter ökar chanserna för att hjälpa eleverna behålla 

sin koncentration.  

 

Anpassning av miljön är en viktig faktor för elever med koncentrationssvårigheter. Studier 

visar att de personer som betyder något för ungdomar och unga vuxna med exempelvis 

ADHD, är de personer som sett dem, trott på dem och varit förstående (Nåkkve, Hedevåg, 

2013, s. 432). Björn Kadesjö, som forskar kring barn med beteendeproblem och 

utvecklingsavvikelser, har under många år varit verksam som skolöverläkare och idag arbetar 

han som chef för en utredningsenhet, ”Barnneuropsykiatri”. Han skriver i sin bok ”Barn med 

koncentrationssvårigheter” (Kadesjö 2009, s. 96) att samspelet mellan vuxna och barn är 

viktigt för att hindra dåliga cirklar. Enligt Kadesjö har därför vuxnas bemötande och 

förhållningssätt en stor betydelse för elevens lärande (Kadesjö 2009, s. 162). Även Emelie 

Kinge, som är specialpedagog med lång erfarenhet av att arbeta med barn av särskilda behov, 

samt är en flitigt anlitad föreläsare, hävdar att pedagogens förmåga till empati spelar en viktig 

roll för hur barn med särskilda behov utvecklas (Kinge 2000). Justeringar av miljö och 

bemötande anses också vara de främsta förändringarna som bör göras och innan eventuell 

medicinering sätts in ska skolmiljön för barnet ses över. När även medicinering övervägs så 
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ska det först vara visat att stödåtgärderna inte varit tillräckliga (Medicinsk vetenskap och 

praxis 2012, s.4)  

 

Alltfler barn med koncentrationssvårigheter diagnostiseras med ADHD (Medicinsk vetenskap 

och praxis 2012, s.4) och anledningen till detta är omdiskuterat. Det kan bero på att det 

numera krävs en diagnos för att få tillgång till hjälp och stöd i skolan, men en annan 

förklaring kan vara att personalen är mer uppmärksam på problematiken nuförtiden 

(Medicinsk vetenskap och praxis 2012, s.4). Ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet 

är koncentrationssvårigheter som kännetecknar ett barn med ADHD. Själva 

läkemedelsbehandlingen vid ADHD har ökat kraftfullt, men som nämnts ovan ska 

behandlingen vara en del av ett större behandlingsprogram. Ett barn ska ha fått tillgång till 

stödåtgärder innan läkemedelsbehandlingen sätts in, och när en sådan sätts in så ska det vara 

bevisat att stödåtgärderna varit otillräckliga (Medicinsk vetenskap och praxis 2012, s.4). 

Antalet barn som får medicin på grund av att de har ADHD har på senare år ökat markant. 

Som jämförelse var det färre än tio barn per år som fick centralstimulantia preparat under 80-

talet, jämfört med år 2000 då 2000 barn behandlades med centralstimulantia preparat – en 

tvåhundrafaldig ökning på drygt tjugo år (Socialstyrelsen 2002, s. 195).  

 

Ett barn som har svårt med koncentration, uppmärksamhet, impulskontroll och är motoriskt 

väldigt aktiva diagnostiseras ofta med ADHD. Vanligt vid ADHD är att individen väldigt lätt 

stör sig av det som händer omkring en, är väldigt aktiv eller känner sig trött och har svårt att 

komma igång med saker. Andra symtom på ADHD kan vara att individen har svårt för att läsa 

och skriva, svårt med vissa rörelser, att ta in instruktioner eller att den har humörsvängningar. 

Omgivningens krav och förväntningar har stor betydelse för hur stora svårigheterna blir 

(Vårdguiden 1177, hämtad 2013-11-30). 

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning väcktes som sagt vårt intresse för denna fråga. Vi 

blev nyfikna på i vilken grad pedagogens bemötande påverkar elevernas respons. Vårt intresse 

grundar sig i att vi upplevde stora skillnader i hur pedagoger bemötte en elev med generella 

koncentrationssvårigheter jämfört med en elev utan generella koncentrationssvårigheter. Vi 

tyckte oss även ana att eleverna reagerade på bemötandet på olika sätt, vilket kanske kunde 

påverka hur den fortsatta undervisningen utvecklade sig. Vilka konsekvenser får det för 

eleverna med koncentrationssvårigheter och vilka skillnader finns beträffande hur detta yttrar 

sig? 
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Denna fråga är också intressant på en mer övergripande, samhällelig nivå. Inför valet 2014 

har skolfrågan tagit stor plats på agendan och socialdemokraterna har framfört åsikten att fler 

lärare och specialpedagoger bör utbildas och att mindre klasser bör införas. 

Socialdemokraterna framför även med emfas åsikten att man vill satsa 4,5 miljarder kronor 

till fler lärare och mindre klasser, vilket förväntas ge lärarna mer tid för varje elev samt 

möjlighet till tidiga insatser (www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Mindre-klasser---mer-

kunskap, 2013-12-28). Ett annat parti som säger sig vilja göra stora satsningar på skolan är 

Miljöpartiet.  De vill satsa hela 27,5 miljarder kronor mer än Allianspartierna på skolan och 

dessa pengar ska bland annat gå till 10 300 nya medarbetare, varav 600 ska vara speciallärare 

och specialpedagoger (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/mp-vill-storsatsa-pa-

skolan_8761114.svd, 2013-11-25). Alliansen i sin tur vill satsa 3,9 miljarder på skolan där 

läs- och matematikinsatser med fokus på mellanstadiet och kompetenshöjning hos lärare 

värderas högt hos partiet (http://www.skolvarlden.se/artiklar/sa-vill-partierna-satsa-pa-

skolan).   

 

Som vi ser är skolfrågan högaktuell på politikernivå och partierna är villiga att satsa på 

skolan. Fler utbildade specialpedagoger och mindre klasser skulle ge en förmodad effekt 

klassrumsmiljön, som förväntas bli lugnare.  

 

Även ur ett vetenskapligt perspektiv kan vi se frågans aktualitet, bland annat genom det 

markant ökade antalet uppsatser per år i diva-portalen, se Diagram 1.  
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Källa: Det digitala vetenskapliga arkivet www.diva-portal.org (2013-12-03). Not. Sökordet 
”koncentrationssvårigheter” resulterade i 178 träffar. Tabellen visar träffarna sorterade per år, perioden 
1998-2013.. Den vertikala spalten till vänster visar på hur många uppsatser per år som är upplagda, 
vilket år det är kan vi se under de blåa spalterna.  
 

Vi kan konstatera att det skrivits lika många uppsatser, 89 stycken, som behandlar 

koncentrationssvårigheter mellan åren 2010-2013 som det gjordes mellan åren 1999-2009. 

Det vi kan konstatera utifrån diagrammet är att intresset för att undersöka olika aspekter av 

koncentrationssvårigheter har ökat markant inom forskningsvärlden över tid.  Vår poäng med 

diagrammet är primärt att visa hur intresset för att forska runt koncentrationssvårigheter har 

ökat markant. Vårt fokus, som behandlar bemötandet, är bara en del av ett stort 

forskningsområde. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att intresset för barn med koncentrationssvårigheter har 

ökat tydligt inom såväl samhällsdebatt, politik och vetenskap. Antalet forskningsuppsatser har 

ökat från cirka 9 uppsatser per år mellan 1999-2009 till cirka 30 uppsatser per år mellan 2010-

2013. Skolfrågan har även tagit en stor plats på agendan inför valet 2014 och flera partier är 

beredda att lägga flera miljarder på skolan, Miljöpartiet vill lägga hela 31.4 miljarder, bland 

annat på att fler lärare och specialpedagoger ska utbildas, men också på skapandet av mindre 

klasser.  

 

Vår uppsats fokuserar på liten del av ett stort område inom forskningen om 

koncentrationssvårigheter. Vi har intresserat oss specifikt för pedagogens bemötande 
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gentemot elever med respektive utan generella koncentrationssvårigheter. Vår uppsats 

fokuserar på pedagogens agerande, vilken betydelse det har för den fortsatta undervisningen 

samt reaktionen hos eleverna beroende på pedagogens bemötande. 

 

Litteraturöversikt  

I detta avsnitt presenterar vi tidigare studier, där olika orsaksförklaringar till 

koncentrationssvårigheter behandlas. Vi kommer också redogöra de olika 

teoretiska utgångspunkter som vi valt att utgå från i vårt arbete. 

 
Definitionen av koncentrationssvårigheter  
För Kadesjö innebär ordet koncentrationssvårighet att ett barn ska kunna ta in information och 

rikta sin förmåga gentemot en uppgift, men det innebär även att kunna ta in och använda sina 

tankar och känslor. För att vara fullt koncentrerad krävs det att man kan utesluta 

ovidkommande intryck, samt avsluta en påbörjad uppgift som eleven hållit fast vid under hela 

lektionen (Kadesjö 2009, s. 15).  

 

Christopher Gillberg är överläkare och professor i barn- och ungdomspsykiatri. Gillberg har 

bland annat forskat om autism, aspergers syndrom, ADHD, begåvningshandikapp och 

Tourettes syndrom och är författare till ett stort antal vetenskapliga artiklar om dessa tillstånd. 

Han anses vara den mest produktiva autismforskaren i hela världen. Gillberg delar upp 

koncentrationssvårigheter i olika grader. Barnet kan lida av lätta eller måttliga 

koncentrationssvårigheter, vilket medför att individen har svårt att hålla kvar sin 

koncentration och störs lätt av yttre händelser (Gillberg 2005, s.38). Det kan också röra sig 

om extrema koncentrationssvårigheter som medför att individen utöver lätta/måttliga 

koncentrationssvårigheter dessutom finner det svårt att rikta uppmärksamhet på ett lämpligt 

sätt (Gillberg 2005, s.38). Eva Johannessen, forskare kring barn med socio-emotionella 

problem, exempelvis koncentrationssvårigheter, förklarar koncentrationssvårigheter som att 

eleven har svårt att koncentrera sig på något och under en längre tid (Johannessen 1997, s.35-

36)  

 

Kadesjö menar på att när ett barn är överaktivt kan det betyda att barnet försöker hitta något 

som man gör rätt, det kan betyda att barnet har en osäker identitet. Barnet kan inte lägga sin 

energi på endast en uppgift. Detta är något som kan uppfattas som koncentrationssvårigheter, 
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ett barn som har svårt att genomföra något kravfyllt om man inte hela tiden får uppmuntran 

(Kadesjö 2009, s.20) 

 

Vi kan se att det råder enighet bland dessa forskare att barn kan ha olika svårt att fokusera på 

en uppgift och åsikterna om hur barnens problem egentligen uppkommer har under åren 

skiftat. Psykologiska orsaker har under vissa år dominerat, men så har även biologiska 

orsaksförklaringar gjort (Kadesjö 2009, s.18). De psykologiska orsakerna syftar på miljön, 

medan de biologiska syftar på hjärnan. Genom att lista ett antal olika definitioner på 

koncentrationssvårigheter menar Kadesjö på att man kan koppla ett barns bakgrund till en 

koncentrationssvårighet. 

 

I forskningen benämns olika orsaker till koncentrationssvårigheter. Det kan handla om 

primära koncentrationssvårigheter som är biologiskt betingande, det vill säga att det beror på 

brister i hjärnans funktion (Kadesjö 2009, s.21). Det kan även handla om sekundära 

koncentrationssvårigheter som handlar om barnets miljö, tillexempel bråk med kompis på 

rasten som eleven tar med sig till lektionen, dessa koncentrationssvårigheter anses vara 

tillfälliga (Kadesjö 2009, s.16-17). Det kan också röra sig om situationsbundna 

koncentrationssvårigheter, som beror på att eleven har svårt att fokusera sig i vissa situationer 

men inte i andra (Kadesjö 2009, s.18) Här nedan kommer vi ta upp de tre huvudsakliga 

perspektiven; det biologiska perspektivet, det sociala perspektivet och det situationsbundna 

perspektivet. Dessa perspektiv är väsentliga för vår studie med utgångspunkt från de 

erfarenheter vi gjorde under vår verksamhetsförlagda utbildning och som ledde fram till 

uppsatsens syfte och frågeställning. Nedan kommer vi att förklara de utmärkande dragen från 

varje perspektiv. 

 

Biologiskt perspektiv 

Primära koncentrationssvårigheter är en definition som Kadesjö (2009 s.21) nämner som ett 

biologiskt betingat tillstånd. Barnet har därmed svårigheter att rikta sin uppmärksamhet på en 

uppgift, man är impulsiv, har svårigheter med att finna lämplig aktivitetsnivå samt svårigheter 

med att uppfatta och följa instruktioner och regler (Kadesjö 2009, s.25) Gillberg hävdar att 

orsaken till koncentrationssvårigheter finns att hitta i släkten, det vill säga att det är ärftligt 

eller att barnet fått skador på hjärnan under graviditeten, vid förlossningen eller under de 

första levnadsåren (Gillberg 2005, s. 121-126). Många barn som diagnostiseras med ADHD 

medicineras.  
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Enligt Charlotte Lunde (2012 s. 30) rekommenderas medicin mot ADHD och det 

medicinerades 17 500 norska barn mot ADHD. Enligt läkaren Leif Elinder behandlas i 

Sverige cirka 1000 barn med amfetamin i större doser än vad vuxna blir påverkade av, jämför 

doser om 5-20 mg 2-3 gånger om dagen med en vuxen som blir påverkad av 10 mg 

(Hjärnspöken 2000, s. 228). Enligt Elinder (2000) är det minst 30 gånger vanligare med 

amfetaminbehandling i USA än det är i Sverige. Eva Kärfve är docent i sociologi och arbetar 

idag som universitetslektor vid Lunds universitet, hon är kritisk mot det biologiska 

perspektivet och menar på att barnet formas efter den miljö den växer upp i (DN, 

Hjärnkampen 2003). I debatten kring medicineringen av barn finns det således olika åsikter 

hos forskarna, där den ena sidan med Gillberg i spetsen menar att medicinering för barnen är 

bra, åtminstone i ett korttidsperspektiv och att den ska ske i kontrollerade former (Gillberg 

2005, s. 150-155). Kärfve ställer sig kritisk till medicinering och hänvisar till Elinder att 

medicinering av barn kan skada hjärnan. 

Elinder menar på att vi inte vet vad de långsiktiga effekterna av dessa behandlingar är då det 

är svårt att genomföra sådana typer av undersökningar men han hävdar att narkomaner som 

använder stora doser amfetamin får hjärnskador (Kärfve 2000, s. 228) Elinder menar också på 

att narkomaner inte reagerar normalt eftersom amfetaminet har bedövat mottagarceller i 

hjärnan och gör parallellen att det finns en risk att barn som medicineras med amfetamin 

under en längre period kan få hjärnskador och inte de inte reagerar normalt (Kärfve 2000, s. 

227).  Enligt Gillberg (2005, s.151) förbättras barns koncentrationsförmåga till det bättre när 

de behandlas med medicin och är därför viktigt för oss pedagoger att vara medvetna om de 

eventuella nackdelarna/fördelarna som finns när barn behandlas med medicin. 

Sociala perspektivet 

En annan utgångspunkt är att koncentrationssvårigheter exempelvis kan vara en normal 

reaktion på en påfrestande uppväxtmiljö. Mötet mellan den uppgift som barnet ställs inför och 

barnets tankar, känslor och erfarenheter är ett måste för att en koncentration skall vara möjlig. 

Det kan finnas en rad av orsaker som gör att barnets tankar och känslor kan befinna sig någon 

annanstans än den uppgift som man ställs inför. Det kan vara bråket som uppkom under 

rasten, mammas och pappas konflikt på morgonen eller så kan det vara djupare känslor, så 

som att föräldrarna skiljt sig i tidig ålder, en nära anhörig som gått bort eller att man blivit 

offer för misshandel eller övergrepp (Kadesjö 2009, s.19-20). Upprepade svåra upplevelser 

som man inte kan glömma är något som flyktingbarn ofta bär med sig, vilket också antas 
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kunna leda till att barnets tankar och känslor kan vara upptagna med funderingar om vad som 

pågår i familjen eller anhöriga där hemma, eller minnen av dramatiska händelser från förr 

(Kadesjö, 2009, s.19-20). Eva Kärfve ställer sig starkt kritisk mot diagnosen DAMP. Kärfve 

menar på att orsaken till koncentrationssvårigheter ligger i miljön och hennes bok 

”Hjärnspöken” (2000) argumenterar emot de biologiska faktorerna, speciellt mot DAMP som 

hon hävdar är påhittat, samt genom att granska och gå till angrepp mot de studier som gjorts, 

bland annat mot Gillberg och hans medarbetare. Även Velasquez menar tillståndet handlar om 

sociala konstruktioner där interaktionen mellan lärarna och kamraterna har betydelse för 

elevens beteende, det handlar därför inte om individuella handlingar utan allt sker i ett 

samspel mellan dessa aktörer (Velasquez, 2012 s. 263). Att ett samspel mellan lärare och elev 

sker är en grundläggande faktor, genom sitt egna liv har man lärt sig att man samspelar bättre 

med vissa människor än andra och så är det även mellan lärare och elev.  

 

Situationsbundna koncentrationssvårigheter 

Situationsbundna koncentrationssvårigheter är en definition som bara gäller under vissa 

förhållanden eller i en viss typ av situation. Då uppgiftens karaktär inte överensstämmer med 

barnets förmåga blir förutsättningarna mellan uppgiften och barnets förmåga obefintlig 

(Kadesjö 2009, s.18). Det kan handla om ett barn som förväntas uppfatta vad som sägs, eller 

ett barn med läs- och skrivsvårigheter som får lägga ner all kraft på att koda ord för ord och 

innehållet i den lästa texten faller bort vilket gör att barnet lätt tappar koncentrationen 

(Kadesjö 2009, s.18-19).  

Teoretiska utgångspunkter 

För närma oss vårt studieobjekt har vi tagit hjälp av perspektiv, som tagits fram av Claes 

Nilholm. Nilholm är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Teoretiska 

frågor inom det specialpedagogiska området har han intresserat sig för och han har analyserat 

grundläggande begrepp och relationer till dessa. Han nämner i sin text från 2005, 

Specialpedagogik – Vilka är de grundläggande perspektiven? Ett antal olika 

specialpedagogiska perspektiv som är lämpliga för vår studie, däribland de två mest 

grundläggande perspektiven, det kategoriska och det relationella perspektivet. Vi kommer i 

uppsatsen även förklara flera olika perspektiv eftersom vi finner dessa perspektiv som 

centrala för vår studie. 
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Traditionella perspektivet 

I det traditionella perspektivet menar man på att ifall man har en individuell rätt till extra 

resurser så har det skapats en social rättvisa, det vill säga elever som har diagnostiserade 

svaga sidor i en tillrättalagd utbildning har rätt till att få en resurs insatt (Nilholm 2005, 

s.126). Ett sätt att tolka det traditionella perspektivet är att nå ett normalt fungerande där man 

pekar på elevers bärande brister. Till elevens påpekade problem så tar man hjälp av en 

specialpedagog för att hitta det som man påstår är rätt typ av undervisningsmetod (Nilholm, 

2005, s.125-126). I det traditionella perspektivet menar man på att det problemet ligger hos 

individen.  

 

Alternativa perspektivet 

Den andra typen av specialpedagogiskt perspektiv som Nilholm (2005) nämner är det 

alternativa perspektivet. Detta perspektiv pekar snarare på förekomsten av sociala 

konstruktioner, det vill säga av relation till något annat, snarare än det individuella 

tillkortakommandet. Det finns en rad olika orsaker som kan ligga bakom en elevs 

koncentrationssvårigheter, exempelvis sociala orättvisor eller skolors misslyckande (Nilholm 

2005, s.125-126). Därmed lyfts problemet bort från individen och syftar istället på att det är 

skolan som anses vara problemet. 

 

Kritiska perspektivet 

Med det kritiska perspektivet definierar Nilholm att genom sociala processer, det vill säga det 

runtom en, skapas ett behov av specialpedagogik och inte genom barnets egenskaper. Ur detta 

perspektiv vill man utifrån barnets behov och sociala miljö hitta orsaker till pedagogiska 

svårigheter. Man är här skeptisk till nyttan av specialpedagogiken men menar på att barnets 

ska mötas efter sina förutsättningar och behov i skolan utan att behöva segregeras (Nilholm 

2003). 

 

Dilemmaperspektivet 

Detta perspektiv definieras på olika sätt, dilemman kan ses i relation till problem där man 

oftast har en lösning senare (Nilholm 2005, s.131). Dilemma som perspektiv motsäger sig 

själv dock, samtidigt som varje barn ska ges likvärdiga erfarenheter och kunskaper så ska det 

samtidigt anpassas till varje barns individuella förutsättningar (Nilholm 2005, s.131). 

 

Nilholm nämner även några fler perspektiv, däribland det kompensatoriska perspektivet, där 
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den grundläggande nivån är till att börja med identifieringen av problemgrupper för att sedan 

söka efter psykologiska och neurologiska förklaringar för att sedan skapa metoder för att 

kompensera problemet (Nilholm 2003). 

 
Bengt Persson är en professor i specialpedagogik och har en mångårig erfarenhet som 

klasslärare och speciallärare. Han har även haft ett stort antal expertuppdrag inom 

specialpedagogiken såväl som i Sverige och internationellt. Han nämner att specialpedagogisk 

verksamhet i grundskolan i praktiken utgör en del i skolans allmänna strävan efter skillnader 

och att urvalet av elever till denna specialundervisning baseras dels kortsiktigt på en akut 

problembild och dels diagnosrelaterade och individbundna svårigheter hos eleven (Persson 

1998, s.30). 

Genom hans tidigare forskning samt de teoretiska förståelsemodellerna argumenterar han för 

att modellen ska vara att specialpedagogisk verksamhet bör ses i interaktion med övrig 

pedagogisk verksamhet i skolan. Med det menas att samspelet mellan olika aktörer är centralt 

för vad som sker i förhållandet (Persson 1998, s.30). 

  

Under paragraf 10 i tredje kapitlet i Skollagen så nämns att elever i behov av särskilt stöd 

också skall få det. Det är viktigt ett sådant särskilt stöd ges på det sätt och i den omfattning 

som behövs för att eleven ska ha en möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås 

(Skollagen paragraf 10). Även i den proposition som låg till grund för 2011 års läroplaner 

pekade man på att värdet av att stödinsatser sätts in tidigt och att kunskapskraven skall ge 

vägledning när det gäller vilka elever som skall få stöd, även om det är tämligen fåordigt 

beskrivet (Persson 2013, s.20). 

 

I och med att det är kunskapskrav i årskurs 3, så får lärare en bättre möjlighet att redan innan 

eleven fyllt 10 år ha chans att identifiera de elever som riskerar att inte nå skolans 

kunskapsmål. Ifall de inte nås så ska dessa elever ges ett lämpligt stöd (Prop. 2008/09:87, 

s.18). 

 

Relationellt perspektiv 

Med hjälp av tidigare forskning samt de teoretiska förståelsemodellerna argumenterar Persson 

(1998) för att modellen ska vara att specialpedagogisk verksamhet bör ses i interaktion med 

övrig pedagogisk verksamhet i skolan. Med det menas att det är viktigt vad som sker i 
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förhållandet, samspelet eller interaktionen mellan olika aktörer och detta kan vara förhållandet 

mellan exempelvis pedagog eller specialpedagog och elev eller pedagog och specialpedagog 

(Persson 1998, s.30). Perssons uppfattning av det relationella perspektivet är att pedagogisk 

kompetens visar på att man som lärare bör ha förmågan att kunna anpassa undervisningen hos 

eleverna samt till skilda förutsättningar. Tidsperspektivet enligt det relationella perspektivet 

bör vara långsiktigt och elev, lärare och lärandemiljö anses vara huvudsakligt fokus för 

specialpedagogiska åtgärder. Skolans specialpedagogiska verksamhet ska fungera som en 

kvalificerad hjälp för att planera in en lämplig undervisning för den enskilda eleven. 

Orsakerna till specialpedagogiska behov är elever i svårigheter och dessa orsaker uppstår i 

mötet med olika företeelser i utbildningsmiljön. Specialpedagogiska verksamheter ska enligt 

Persson förläggas i arbetsenheter, det vill säga arbetslag med aktivt stöd från rektor (Persson 

1998, s.31). 

 

Anledningen till att detta perspektiv tas upp på ett genomgående sätt är för att vi kommer att 

använda oss utav det i observationen. Med tanke på att vi studerar bemötandet mellan 

pedagog och elev så anser vi att detta perspektiv passar bra in eftersom man genom det 

relationella perspektivet tittar på bemötandet och samspelet mellan olika aktörer och vad det 

har för effekt. En annan faktor som spelar in för vårt val av perspektiv är att speciellt fokus 

ska ligga på när en elev är i behov av specialpedagogiska åtgärder vilket vi i vår 

diskussionsdel kan argumentera för eller emot.  

 

Kategoriskt perspektiv 

Mot det relationella perspektivet kan ett kategoriskt perspektiv ställas, och med det menas att 

en elevs svårigheter reduceras till en effekt av exempelvis låg begåvning eller svåra 

hemförhållanden. Till skillnad från relationella perspektivet så är uppfattningen av pedagogisk 

kompetens ämnesspecifik och undervisningscentrerad samt att den specialpedagogiska 

kompetensen ska användas till att direkt kunna ge en kvalificerad hjälp som är relaterad till 

elevens uppvisade svårigheter. I det relationella perspektivet är det viktigare vad som sker i 

förhållandet, samspelet eller interaktionen mellan olika aktörer. Tidsperspektivet är till 

skillnad från det relationella perspektivet kortsiktigt och fokus för den specialpedagogiska 

åtgärden ligger endast på eleven. Orsakerna till de specialpedagogiska behoven bygger på 

elever med svårigheter, det vill säga att svårigheterna uppkommit antingen medfött eller på 

annat sätt individbundet. I det relationella perspektivet bygger svårigheterna på elever i 

svårigheter, det vill säga som hamnat i svårigheter. Ansvaret för specialpedagogisk 
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verksamhet verkställs med hjälp av en speciallärare och specialpedagog (Persson 1998, s.31). 

En speciallärare arbetar med barn i behov av särskilt stöd och tar fram åtgärdsprogram för 

eleven tillsammans med eleven, föräldrar och pedagog. Specialpedagog arbetar till skillnad 

från speciallärare endast i en handledande roll med eleven i behov av särskilt stöd.  

 

Anledningen till att vi anser att detta perspektiv är centralt för vår studie är att vi under våra 

observationer kunde se prov på elever med låg begåvning samt att det fanns 

specialpedagogisk kompetens som var direkt riktad mot elevens låga kompetens.  

 

I denna studie har vi tagit upp många olika teoretiska utgångspunkter och det har vi valt att 

göra eftersom ämnet är så pass brett och stort att det känns relevant för läsaren att nämna att 

det finns många olika perspektiv att förhålla sig till. I undersökningen utgår vi från det 

kategoriska respektive det rationella perspektivet eftersom dessa två perspektiv kan jämställas 

med de biologiska och de sociala orsakerna till koncentrationssvårigheter, på så sätt att det 

kategoriska utgår ifrån elever med svårigheter precis som det biologiska gör. Det relationella 

perspektivet utgår ifrån de sociala, det vill säga interaktionen mellan olika aktörer. Dessa två 

perspektiv är också de två dominerande perspektiven enligt litteraturen.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att studera hur olika lärare förhåller sig till elever när de tappar 

sin koncentration inom ramen för skolans undervisningsverksamhet. Undersökningens frågor 

är: 

 

1) Hur bemöter lärare elever som tappar koncentrationen? 

2) Hur skiljer sig bemötandet gentemot olika elever? 

3) Vad blir bemötandets effekt på den fortsatta undervisningen för eleven och för klassen? 

 

Metod  
I detta avsnitt presenteras arbetets utförande. Här redovisas metodval, genomförande och 

urval. I detta avsnitt diskuteras även etiska överväganden.  

 

Metod för datainsamling 
För att kunna undersöka pedagogernas bemötande har vi valt att använda oss av en empirisk 
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undersökning. Observation som metod lämpar sig bäst för denna frågeställning då vi ska 

undersöka iakttagelser och bemötande (Bergström, 6/9-13). Intervju, enkät och textanalys 

lämpar sig inte lika bra till denna typ av undersökning eftersom det bygger på andras åsikter 

och uppfattningar som kan ge en skev bild av verkligheten. Denna undersökning kommer 

bestå av strukturerad observation och med det menas att vi utgår från ett färdigt 

observationsschema som på förhand är bestämt vilka situationer och beteenden som ska 

observeras (Patel, Davidson 2012, s.93).  Att använda sig av observation som metod gör att vi 

har olika faktorer att ta ställning till: Olika grader av struktur; hög eller låg samt olika grader 

av deltagande; från fullständig observatör till fullständig deltagare samt där emellan (Norén, 

10/9-13).  

 

Undersökningen kräver full uppsikt över både lärare och elev och då lämpar det sig bäst att 

använda sig av en hög grad av struktur, även kallad ”bevisets väg” (Nóren 10/9-13) då det på 

förhand är bestämt vad som ska undersökas, det vill säga pedagogens bemötande. En struktur 

av hög grad kräver att ett färdigt förarbete, i det här fallet ett observationsschema (Norén, 

10/9-13). Undersökningen kommer även ställa kravet på oss att agera som fullständiga 

observatörer, det vill säga att vi tar ett par steg tillbaka och bara iakttar och lyssnar (Norén, 

10/9-13). Vi kommer inte delta i någon form av undervisning då riskerna att missa delar av 

observationerna ökar. Det blir inte heller naturligt om utomstående deltar i undervisningen på 

ett aktivt sätt. 

  
Totalt görs 14 observationer under fem dagar. Observationerna görs inte tillsammans utan 

enskilt. Detta val har gjorts av tidsmässiga skäl och utifrån ett antagande om att det inte 

påverkar undersökningens resultat på något avgörande sätt. Det kan i och för sig vara en 

nackdel att inte genomföra observationerna med fler än två ögon, speciellt med tanke på att vi 

är nybörjare. Vår gemensamma planering, vår gemensamma kunskapsgrund och det färdiga 

observationsschemat gör att vi förutsätter att upplägget ändå borgar för att observationerna 

blir likvärdiga. Vi har gjort ett medvetet val att inte ha tillgång till ljud- eller filminspelning, 

eftersom det då finns en risk att det kan påverka både elevernas och lärarens beteende. Det 

finns en risk att de kommer agera annorlunda och inte som de brukar. Forskarnas närvaro kan 

givetvis ha en betydelse i undersökningen eftersom det blir ett ansikte i klassrummet som 

vanligtvis inte är där. Dock är eleverna vana vid oss sedan tidigare. Vi anser ändå att detta är 

det mest naturliga jämfört med om vi hade gått runt med en kamera och filmat eleverna. 
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Kritiska moment 

Det som teoretiskt kan vara ett kritiskt moment är att vi är nybörjare vad gäller observationer, 

båda har endast varit ute på fältet en gång tidigare. Vi anser, trots detta, att denna typ av 

metod lämpar sig bäst för vår undersökning. Att endast ha en elev att hålla ögonen på är 

viktigt då det underlättar undersökningen och annars hade det kunnat bli för stort och svårt för 

att göra trovärdig studie. Ett annat tänkbart problem är att både pedagogerna och eleverna kan 

agera annorlunda när de är medvetna om att de är observerade. Ett moment som kan vara 

kritiskt är att studien kan drabbas av bortfall elev, till exempel att eleverna går ut tillsammans 

med en specialpedagog för att arbeta, eller att eleverna kommer försent till lektionerna. Detta 

hände under en av våra observationer, en elev kom till lektionen med endast tjugo minuter 

kvar av den, vi valde då att inte ha med den i studien eftersom det inte hade gett en rättvis bild 

av observationen. För att kompensera detta valde vi att observera en annan elev vid ett annat 

tillfälle för att komma upp i 14 observationer. Detta hade ingen relevans för vår undersökning 

eftersom vi valde att observera en elev med liknande koncentrationssvårigheter. 
 

Urval 
Undersökningen fokuserar på de lägre åldrarna, det vill säga låg- och mellanstadiet och det 

valet grundas i att vi utbildar oss för undervisning av de åldrarna. Vår studie bygger på 

observationer från tre olika skolor och endast en klass per skola observeras. Skolorna som 

observeras är en mindre skola samt två större skolor. Dessa tre skolor är valda eftersom vi 

hade tillgång dessa skolor genom den verksamhetsförlagda utbildningen. Att genomföra 

studien på dessa skolor underlättade processen för C-uppsatsen, då tiden varit begränsad. 

Dessa skolor valdes främst för att de har olika ekonomiska förutsättningar att exempelvis 

anställa speciallärare och specialpedagoger, vilket gör att det är mer lärare involverade per 

klassrum i de större skolorna. För att få observera eleverna har vi tagit kontakt med deras 

vårdnadshavare vilket är ett måste för att vår undersökning ska vara genomförbar. I sin 

föreläsning (10/9-13) kallar Niklas dessa tillträdesprocesser för ”gatekeepers” (rektorer, 

lärare, föräldrar och barnen själva beroende på ålder), det är dessa ”gatekeepers” som har gett 

oss tillstånd att observera eleverna. Eleverna valdes utifrån förbestämda kriterier på förhand: 

 

1) Vi ska ha fått godkännande från vårdnadshavare att observera eleven 

2) Eleven har inte en diagnos 

3) Eleven har eller inte har generella koncentrationssvårigheter. Information om detta fick vi 
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genom diskussion med klassläraren.  

 

Eleverna valdes sedan utifrån närvaron de aktuella skoldagarna, med det menat ifall eleven i 

fråga var på skolan den dagen som vi utförde vår observation. Eftersom vi valde elever med 

liknande problem/icke problem så kommer det inte påverka resultatet i vår studie. 

 

Observationerna är 60 minuter där fokus ligger på en elev per lektion. Innan observationerna 

inleds är vi närvarande i klassrummet några lektioner för att ge eleverna möjlighet att vänja 

sig vid vår närvaro. Syftet med detta är att minska risken för att eleverna anpassar sitt 

beteende till vår närvaro, vilket kan påverka studiens resultat. (Patel & Davidson 2012, s.100). 

Total kommer det göras 14 observationer, vi anser att det är en rimlig mängd observationer då 

det kommer ge oss en översiktlig bild över sakläget för att kunna svara på de forskningsfrågor 

som ställts. 
 

Material 
Innan observationerna påbörjades färdigställde vi ett observationsschema med utgångspunkt i 

undersökningens syfte och frågeställningar. I observationsschemat finns det möjlighet att 

utläsa det vi vill komma åt, det vill säga att schemat ger oss information när eleverna tappar 

sin koncentration och hur läraren agerar, exempelvis när eleven leker med något i sin bänk 

och följden kan då bli att läraren tillrättavisar eleven. Det ger oss möjlighet att fånga skeendet 

genom vårt observationsschema. Utgångspunkten när vi formulerade observationsschemat är 

att det ska ge oss möjlighet att samla in data som är relevant för vårt syfte och våra 

frågeställningar. Observationsschemat beskriver vad det är för material som samlas in. Vi har 

delat upp observationsschemat i två spalter (se bilaga), den horisontella spalten tar upp 

pedagogens agerande gentemot eleverna. Spalterna som förekommer är ignorans, beröring, 

ögonkontakt, tillrättavisning, minspel/gester/suckar samt reaktionen. Detta schema täcker de 

olika typer av bemötande som en pedagog kan använda sig av när en elev tappar 

koncentrationen. Den vertikala spalten syftar till att ringa in på vilket sätt eleven tappar sin 

koncentration. Först och främst har vi delat upp det i passivt okoncentrerat beteende där 

punkterna ”svårt att komma igång” samt ”sitter i tomma intet” finns med. Den andra kategorin 

är aktivt okoncentrerat beteende och de punkter som undersökts är ifall eleven plockar med 

saker, går runt på sin plats, gör oljud, pratar rätt ut samt stör andra. 
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Vi har övervägt att ha färre eller fler observationspunkter och har slutligen kommit fram till 

att detta är ett rimligt antal punkter för en inledande studie och som vi som observatörer är 

kapabla att kunna uppmärksamma. Med fler kategorier finns det en risk att observatören inte 

hinner med i skeendena. 

 

Databearbetning 
Efter slutförd datainsamling sammanställdes de fjorton observationerna. Därefter räknades 

antalet fall som skedde under observationerna, och med fall menas när eleven tappade sin 

koncentration och hur läraren bemöter detta, därefter kontrollräknades detta för att göra 

studien så tillförlitlig som möjligt. Därefter delades fallen in i två huvudkategorier, hel- och 

halvklass för att se om det finns skillnader i hur ofta eleverna tappade koncentrationen i hel- 

respektive halvklass Under dessa två kategorier skapades underkategorier som bestod av hur 

läraren agerade i de olika fallen och dessa underkategorier är: ignorerar, berör/närhet, 

ögonkontakt, tillrättavisning samt minspel, gester och suckar. Vi räknade fall per 

underkategori för att se hur lärarna agerade i bemötandet i de olika fallen. Eleverna 

kategoriserades också efter generella koncentrationssvårigheter kontra icke generella 

svårigheter, det vill säga om eleverna har en god förmåga att koncentrera sig/inte lika god 

förmåga att koncentrera sig. Till sist delades pedagogerna in, detta gjordes genom att döpa 

dem till exempelvis ”pedagog A”. Anledningen till detta är att underlätta för läsaren att förstå 

vilka observationer vilken lärare deltog i. 

 

Genomförande 
Redan under praktikperioden diskuterade vi studien med våra VFU-handledare och de erbjöd 

sig att hjälpa till genom att ställa upp för intervju eller observation. När det blev aktuellt några 

veckor senare kontaktades handledarna på nytt och arbetet inleddes. Vi kontaktade även 

skolor som vi tidigare haft VFU på och fick positiv respons. Därefter kontaktades föräldrarna 

via mail där vi informerade mer ingående om C-uppsatsen och vad den gick ut på. Vi satte en 

deadline på en vecka för att påskynda processen att få svar från alla, av totalt 76 elever 

svarade 60 stycken ja till att bli observerade. Under själva observationerna positionerade vi 

oss med full uppsikt över eleven i fråga. Till vår hjälp användes observationsschema samt 

anteckningsblock som det skrevs kommentarer i om de olika situationerna som uppstod. 

Endast en elev per lektion observerades.  
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Validitet och reliabilitet 
Redan efter första observationen behövdes observationsschemat kompletteras med ett nytt fält 

”läraren visar närvaro”, för att fånga upp de tillfällen läraren positionerar sig nära eleven. En 

sådan situation fanns inte angiven på schemat, men inträffade under observationerna när en 

elev tappat sin koncentration eller stört andra. Eftersom vi endast undersökte en elev åt 

gången var chansen att missa något nästintill obefintlig. Att använda sig av flera elever 

samtidigt hade varit för stort att undersöka och det hade inte gjort undersökningen lika 

tillförlitlig som den är nu. Även om fokus var på en elev åt gången så kände vi att de olika 

fälten kunde gå in i varandra, exempelvis när en elev tappade sin koncentration och störde en 

bordskamrat; läraren kunde då använda sig av både tillrättavisning och beröring samtidigt 

vilket innebär att det kan bli svårt för oss att avgöra vilket fält som ska kryssas i. Det var ett 

val vi tvingades att göra och således blev de exakta talen för de olika fälten inte helt korrekt, 

även om det totala antalet fall blev korrekt. När vi tvingades att fatta sådana spontana beslut 

försökte vi göra det i linje med undersökningens syfte, det vill säga att så långt som möjligt 

fånga lärarnas agerande i olika situationer i bemötandet med eleverna. Vi anser också att 

denna strategi var fruktsam och resulterade i tillräcklig information för att svara på 

undersökningens frågor.  
 

Reflektion över metoden 
Den undersökning vi gjort är alldeles för liten för att dra några definitiva slutsatser även om vi 

exempelvis kan se tendenser till att eleverna behåller sin koncentration bättre i halvklass än i 

helklass. I en större undersökning skulle även fler aspekter kunna beaktas då vi i denna 

undersökning endast förhållit oss till det direkta agerandet hos lärarna gentemot eleverna. En 

större undersökning skulle exempelvis kunna ta med aspekter så som tid, det vill säga hur 

länge eleverna håller koncentrationen uppe eller inte gör det, olika ämnens betydelse för 

koncentrationen, hur klassrummet ser ut och så vidare. Vi fokuserade dock inte på de sidorna 

eftersom undersökningen då inte hade varit rimlig att genomföra då tiden varit begränsad.  

 

Eleverna som observerades kan också ha påverkats av forskarnas närvaro och detta kan även 

ha påverkat resultatet.  Det är svårt att uppskatta hur mycket eleverna faktiskt påverkades av 

vår närvaro. Vi upplevde att de verkade vara väldigt bekväma, dels för att de kände oss sedan 

den tidigare praktikperioden, men också för att observationerna inte påbörjades direkt. 
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Etiska aspekter 

Vi har utgått från de etiska regler som finns på Vetenskapsrådets hemsida. Den första etiska 

regeln som vi ska följa är individskyddskravet, som går ut på att individer i vår undersökning 

inte får komma till fysisk eller psykisk skada, de får inte heller utsättas för kränkning eller 

förödmjukelse (Vetenskapsrådet, 2013, s. 5). Vi ska också se till att samhällsmedborgarna 

”skyddas mot otillbörlig insyn t.ex. i sina livsförhållanden” (Vetenskapsrådet, 2013, s. 5).  

I Ylva Bergströms föreläsning om etik den 17/9-13 tog hon upp de fyra etiska regler som 

lyder under individskyddskravet och dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det är dessa etiska regler som vi förhöll oss till 

under kontakten med vårdnadshavarna. Under kommande fyra kraven så utvecklar vi hur vi 

förhöll oss till de olika kraven. 

 

Informationskravet handlar om att informera deltagarna om studien. För denna undersökning 

innebär det att vi förklarade för föräldrarna att vi arbetade med en C-uppsats. I kontakten med 

föräldrarna informerade vi om undersökningens syfte och vårt tillvägagångssätt. Vi förklarade 

också att vi skulle observera deras barn under två till tre dagar (Vetenskapsrådet, 2013, sida 7 

& Bergström, 17/9-13). 
 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna som medverkar i undersökningen själva har rätten att 

bestämma över sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2013, s. 9). Eftersom det handlade om barn 

under 15 år vände vi oss till föräldrarna, som gav oss tillåtelse att observera deras barn. Vi 

förklarade för dem att undersökningen är frivillig och att de får avsluta den när de vill utan 

några som helst konsekvenser för de berörda. Således genomförs undersökningen på deras 

villkor (Vetenskapsrådet, 2013, s. 9-10).  

 

Konfidentialitetskravet värnar om deltagarens integritet och handlar om att forskaren ska 

förvara personuppgifterna så att de inte sprids vidare (Vetenskapsrådet, 2013, s. 12). I 

kontakten med föräldrarna förklarade vi att både skolor och elever anonymiseras, vi berättade 

för dem att vi inte kommer nämna vilka skolor det handlar om samt att deras barn kommer få 

fiktiva namn, de anonymiseras. Bengt Persson skriver i sin delrapport ”Specialpedagogiskt 

arbete i skolan” (1997, s. 57-58) att skola, elever och lärare bör avidentifieras och/eller ges 

fiktiva namn för att minimera riskerna att bli igenkända av utomstående. Vi förklarade också 

för föräldrarna att observationerna inte kommer att filmas/spelas in med ljud utan endast 
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observeras med våra egna ögon vilket gör att video/ljudmaterial på deras barn inte kommer 

finnas, vilket minimerar riskerna för igenkännande.   

 

Nyttjandekravet handlar om att personuppgifter inte får spridas vidare till sjukvård eller 

företag som kan utnyttja dessa för egen vinning (Vetenskapsrådet, 2013, s. 14). Vi förklarade 

för föräldrarna att materialet vi samlat in endast kommer att användas av oss och att insamlat 

material senare kommer att förstöras. Att sälja ut dessa personuppgifter skulle kunna få 

förödande konsekvenser för forskningsvärlden, det skulle kunna leda till att forskare inte 

längre är välkomna att observera.  

 

Övriga etiska överväganden  

Som vi tagit upp tidigare i texten är det viktigt att vi förhåller oss till de olika etiska kraven 

som finns uppsatta, men det är också viktigt att vi förhåller oss till forskningsetik mot oss 

själva och övriga forskarvärlden. När vi skriver vår uppsats måste vi vara ärliga då andra 

forskare kan komma att ta del av våra resultat. Att inte vara ärlig kan leda till forskningsfusk 

(Helsingforskonventionen (s. 77-78).  

 

En forskare som fuskar kan få flera straff, bland annat kan forskaren få en varning, men det 

kan även leda till värre påföljder, så som löneavdrag, uppsägning och åtalsanmälan 

(Vetenskapsrådet 2013, “att anmäla en forskare”). Det finns ett känt fall om detta som berör 

vårt område. Eva Kärfve (som hävdar att ADHD beror på miljön) anmälde Christopher 

Gillberg (han hävdar att ADHD beror på nedsättningar i hjärnan) för forskningsfusk i en av 

hans rapporter. Gillberg blev senare dömd och brände ner sitt material då han utlovade 

deltagarna anonymitet (DN, hjärnkampen 2003). Gillberg är fortfarande en tongivande 

forskare kring den här typen av frågor och många av hans studier är alltjämt aktuella. 

Resultat 

Redovisning och analys  

I detta avsnitt redovisar och analyserar vi våra resultat utifrån observationerna vi gjort. Totalt 

gjordes 14 observationer med sex olika lärare och sju olika elever på tre olika skolor i 

Uppsala. Vi har utgått från observationsschemat och dessa observationer kommer ligga till 

grund för resultatet vi presenterar här nedanför. Resultatredovisningen är indelad efter 

undersökningens frågeställning:. 1) Hur bemöter lärare elever som tappar koncentrationen? 
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 2) Hur skiljer sig bemötandet gentemot olika elever? 3) Vad blir bemötandets effekt på den 

fortsatta undervisningen för eleven/klassen? Avslutningsvis kommer vi diskutera resultatet 

och analysen. 

 

Hur bemöter lärare elever som tappar koncentrationen 

Under dessa observationer undersökte vi hur olika lärare agerar i bemötandet när elever tappar 

sin koncentrationsförmåga, och resultatet blev att lärarna ofta ignorerade situationerna. Totalt 

skedde 139 fall i hel-och halvklassundervisning där eleverna tappade sin koncentration, av 

dessa 139 fall ignorerade lärarna fallen 81 gånger. Vi kommer att utveckla vad bemötandet 

innebär senare i texten. 

Resultatet av lärarens respons är uppdelat i tre olika fält för att underlätta för läsaren. Fält 1 

innebär att läraren ignorerar eleven. Fält 2 innebär att läraren tillrättavisar eleven muntligt 

genom att exempelvis be eleven vara tyst. Fält 3 innebär beröring/visar sin närhet, 

ögonkontakt (spänner ögonen, det vill säga har en anspänd blick riktad mot eleven), minspel, 

gester och suckar, det vill säga att läraren använder sig av någon av dessa sätt för att bemöta 

eleven.  

Vi uppskattar att lärarna inte alltid medvetet ignorerade situationerna, utan att det helt enkelt 

inte var möjligt för dem att under 60 minuter hålla koll på exakt vad varenda elev gjorde eller 

inte gjorde när det rör sig om stora klasser. Utifrån observationerna ser vi att lärarna inte ges 

en rimlig chans att hjälpa alla elever att behålla sin koncentration då det rör sig om för många 

elever per lärare samtidigt. Vi kan dock inte avgöra huruvida lärarna vid varje fall medvetet 

eller omedvetet ignorerar eleverna, det skulle kräva fortsatta studier som kompletteras med 

både filminspelning och intervjuer.  

Många gånger tillrättavisade de olika lärarna eleverna vilket också var den näst största 

formen, fält 2, det skedde 38 gånger av 139 fall. Trots tillsägelserna från lärarna ser vi att 

eleverna fortsatte att tappa sin koncentration. Av dessa 38 tillrättavisningar så var 32 stycken 

fall där eleven tappade sin koncentration och störde andra elever. Exempelvis kunde lärarna 

be eleverna i fråga att vara tysta då de störde andra elever vilket ledde till att eleverna för 

stunden blev tysta. Det dröjde dock inte längre än ett par minuter innan eleverna tappade sin 

koncentration igen och lärarna tillrättavisade eleverna igen, i de fall de upptäckte situationen. 

En slutsats vi kan dra av detta är att lärarnas tillrättavisningar i längden inte ledde till att 

eleverna behöll sin koncentration eftersom eleverna gång på gång tappade den. När lärarna 

ignorerar eleverna fortsätter de att tappa sin koncentrationsförmåga, när lärarna säger till 
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tappar eleverna också sin koncentration och det leder till en ond cirkel.  

Fält 3 var den typ av respons lärarna använde sig minst av; beröring, visar sin närhet, 

ögonkontakt (spänner ögonen), minspel, gester & suckar. Denna typ av respons användes 

endast 20 gånger av de 139 fallen. Vår preliminära tolkning är att lärarna använde sig av detta 

bemötande för att inte behöva använda sig av tillrättavisning fler gånger. .  

Forskning visar att beröm och uppmuntran är en bättre metod att använda sig av som lärare 

för att hålla eleven att hålla sig till uppgiften än att tjata och tillrättavisa (Kadesjö 2008, 

s.163). Under våra 14 observationer var det påfallande hur pass lite beröm och uppmuntran 

eleverna fick. I stället handlade det oftast om tillrättavisningar och ignorans från lärarnas sida. 

Det fanns tillfällen då elever fick beröm och uppmuntran, men det skedde inte vid någon av 

våra observationselever.  

Sammanfattningsvis kan vi visa på att lärarna oftast ignorerade dessa fall, 81 gånger, 

medvetet eller omedvetet, därefter använde de sig av tillrättavisningar som respons, 38 

gånger, och sist beröring/visar sin närhet, ögonkontakt (spänner ögonen), minspel, gester och 

suckar, 20 gånger.  

 

Bemötande mellan olika lärare 

Efter att vi summerat våra resultat kan vi notera skillnader i hur lärare hanterar likartade 

situationer som uppstår i klassrummet. Vi har gjort en indelning i två huvudsakliga kategorier 

med utgångspunkt i lärarnas förhållningssätt. I den första kategorin ingår tre lärare som har ett 

lugnt och metodiskt förhållningssätt. I den andra kategorin finner vi tre lärare som agerar 

moraliserande i sitt förhållningssätt med tjat och kommentarer som ”tyst nu”, ”sätt dig ner”, 

och intrycket vi fick var att dessa kommentarer var vanligare förekommande än hos den 

förstnämnda kategorin. Vi jämför här lärare från kategori 1 med lärare från kategori 2 som har 

undervisat samma elev. Lärare inom kategori 1 benämns A, B och C. Lärare i kategori 2 

benämns istället 1, 2 och 3 för att läsningen ska underlättas. Redovisningen kan då se ut enligt 

följande: Lisa observerades av oss hos både lärare A (lugn och metodisk) och lärare 1 

(moraliserande).  

Här skedde nio observationer med fyra olika elever, det vill säga två olika lärare per elev 

eftersom dessa elever observerades av två olika lärare två tillfällen, förutom en elev som 

observerades av två lärare fast vid tre tillfällen, därav 9 observationer. Vi valde endast fyra 

elever av totalt sex eftersom dessa fyra elever undervisades av både kategori A lärare och 
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kategori 1 lärare, medan resterande två elever undervisades endast en gång av en lärare. Vi 

gjorde detta för att se skillnader i bemötandet mellan lärarna.  

 

Kategori 1 lärarna var inblandade i totalt 34 fall fördelat på fem observationer vilket ger ett 

snitt på 6,8 fall per lektion. Kategori 2 lärarna var inbladade i 75 fall på fyra observationer 

vilket ger ett snitt på 18,75 fall per lektion. Resultatet blev således att eleverna tappade sin 

koncentration färre gånger bland kategori 1 lärarna än när de undervisades av kategori 2 

lärarna då det skedde fler fall. 

Lisa 

Lisa undervisades två gånger, en gång av lärare A och en gång av lärare 1, se diagram 2. 

Skillnaden på Lisas koncentration med två olika lärare är stor. 

 

Lärare A (lugn och metodisk): Under denna lektion skedde totalt 15 fall där Lisa tappade sin 

koncentration. Lisa fick tre tillrättavisningar, och vid ett tillfälle ställde sig läraren bredvid 

henne. Lärare ignorerade Lisa 11 gånger när hon tappade sin koncentration. 

 Lärare 1 (moraliserande): Under denna lektion skedde totalt 38 fall där Lisa tappade sin 

koncentration.  Sju gånger fick Lisa tillrättavisningar och en gång rörde läraren Lisa. 

Resterande gånger, 30 stycken, ignorerade läraren att Lisa tappade koncentrationen 

 

Tabellen visar antalet fall per lärare och lektion, samt vilken form av fall det rör sig om. Lärare A är 

till vänster i varje stapel. Lärare 1 är till höger.  
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Mohammed 

Under dessa två observationer finner vi en tydlig skillnad i Mohammeds 

koncentrationsförmåga. Se diagram 3. 

 

Hos lärare B (lugn och metodisk): Skedde noll fall under hela lektionen, Mohammed tappade 

inte koncentrationen en enda gång och läraren använde sig inte av någon form av 

tillrättavisning. 

 Hos lärare 2 (moraliserande): Skedde totalt 16 fall. Lärare 2 tillrättavisade Mohammed tre 

gånger, hade ögonkontakt fyra gånger, använde sig av minspel, gester och suckar sju gånger. 

Två gånger ignorerade läraren honom.   

 
Tabellen visar antalet fall per lärare och lektion, samt vilken form av fall det rör sig om. Lärare B är 

till vänster i varje stapel. Lärare 2 är till höger. 

 

Amir 

Hos Amir finner vi också en skillnad i antalet fall, se diagram 4. 

 

Hos lärare B: Skedde sex stycken fall, varav två var tillrättavisningar och tre var minspel, 

gester eller suckar. En gång ignorerades Amir. 

 Hos pedagog 2 skedde nio fall där fem gånger var tillrättavisningar och en gång minspel, 

gester eller suckar. Han ignorerades också tre gånger. 
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Tabellen visar antalet fall per lärare och lektion, samt vilken form av fall det rör sig om. Lärare B är 

till vänster i varje stapel. Lärare 2 är till höger. 

 

Johan 

Johan observerades tre gånger. Två gånger av lärare C och en gång av lärare 3.  

Hos pedagog C (lugn och metodisk): Skedde sex fall varav fyra var tillrättavisningar och en 

var minspel, gester eller suckar. En gång ignorerades han.  

Hos pedagog C (observation 2): Skedde sju fall, fem gånger fick han tillrättavisningar, en 

gång minspel, gester eller suckar och en gång ignorerades Johan.  

 Hos pedagog 3 (moraliserande): Skedde 12 fall, fem gånger tillrättavisades Johan, en gång 

suckade, gestikulerade eller använde sig läraren av minspel, sex gånger ignorerades Johan.  
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.  

Tabellen visar antalet fall per lärare och lektion, samt vilken form av fall det rör sig om. Lärare C1 är 

till vänster i varje stapel. Lärare C2 är i mitten. Lärare 3 är till höger. 

 

Vi noterar en tydlig skillnad i hur pedagogerna förhåller sig till eleverna. Våra observationer 

visar på att kategori 1 lärarna fick eleverna att hålla sin koncentration uppe bättre än kategori 

2 lärarna fick eftersom de inte tillrättavisade eleverna lika ofta. Eftersom forskning visar på att 

tjat och kritik inte är bra för eleverna anser vi att lärare i kategori A behärskar den tekniken 

bättre och att det kan vara en anledning till att eleverna tappar sin koncentration mer sällan. Vi 

kan se att lärarna i kategori 2 tillrättavisar mer vilket kan tolkas som att de utgår från att felet 

ligger hos eleverna och att de därför oftare tillrättavisar eleverna. Vi tolkar det som att lärarna 

anser att felet ligger hos eleven och inte i miljön.Kategori 1 lärarna verkar mer tillfreds med 

eleverna och är inte lika moraliserande, vi kan således tro att lärarna ser eleverna som en del i 

ett socialt sammanhang och de är därför inte lika moraliserande. Vi kommer senare i resultatet 

att analysera vad effekten av lärarnas förhållningssätt på undervisningen blir 

Bemötande i hel- respektive halvklass 

Under dessa observationer fann vi en markant skillnad beträffande elevernas 

koncentrationsförmåga i hel- respektive halvklass. Stämningen i klassrummen var mycket 

lugnare när det var färre elever och som en följd därav minimerades antalet stimuli, vilket i 

sin tur ledde till att det blev lättare för eleverna att koncentrera sig på sin uppgift. Lärarna 

hade också större möjlighet att hjälpa varje elev vilket gjorde att eleverna inte behövde vänta 



 30 

på sin hjälp lika länge. I helklass fick eleverna vänta längre på hjälp från lärarna eftersom det 

var fler elever. Under den väntetiden tappade eleverna sin koncentration oftare än i halvklass.  

 

Vår studie visar att eleverna tappar sin koncentration betydligt oftare i helkass än i halvklass. 

Av de 14 observationer vi gjorde gjordes åtta i helkass där det skedde 92 fall, vilket i snitt ger 

11,5 fall per lektion. I halvklass gjordes 47 stycken fall fördelat på sex observationer vilket 

ger ett snitt på 7,83 per lektion. Effekten av det blev att antalet tillrättavisningar och övrig 

respons från lärarna minskade, 40 gånger responderade lärarna olika fall i helklass jämfört 

med 18 gånger i halvklass.  

 

 
Tabellen visar antalet fall i hel- och halvklass. Spalten till vänster i varje kolumn står för helklass. 

Spalten till höger i varje kolumn står för halvklass.  

Vi kan se att det inte finns någon speciell skillnad i hur lärarna agerar i halv- respektive 

helklass när det gäller respons. Visst sker det fler tillrättavisningar totalt sett i helklass 

gentemot halvklass, men lärarnas bemötande går parallellt med hur det ser ut i de båda 

klassrumssituationerna, det vill säga lärarnas bemötande i de tre olika fälten (fält1, 2, 3) inte 

sticker ut. Vår tolkning av denna undersökning visar på att mindre klasser förbättrar elevernas 

koncentration då risken för stimuli minimeras eftersom det inte är lika många elever i rörelse 

Enligt de studier vi har gjort är det lugnare i en liten klass jämfört med en stor vilket 

underlättar koncentrationsförmågan. 
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Av de totalt sju eleverna vi observerade studerades fyra i både hel- och halvklass och det är 

dessa elever som redovisas här. Tre av de fyra eleverna behöll sin koncentration i högre 

utsträckning i halvklass än i helklass. Vi kallar eleverna Lisa, Hanna, Kalle och Johan. Här 

följer en redovisning av hur de lyckades koncentrera sig i hel- respektive halvklass när vi 

observerade dem. 

Lisa 

Lisa observerades vid två olika tillfällen, halvklass och helklass och i helklass var Lisa 

inblandad i 38 fall där 30 av dessa bestod av att läraren ignorerade att Lisa tappade sin 

koncentration. Övriga fall var tillrättavisning sju gånger och beröring en gång. Lisa hade 

oerhört svårt att sitta still den här lektionen och hon kändes inte alls motiverad. I halvklass var 

Lisa mer koncentrerad, totalt blev det 15 fall som ignorerades 11 gånger av läraren. Övriga 

fall bestod av tillrättavisning tre gånger och beröring/visa närvaro en gång. 

Hanna 

Hanna observerades två gånger. Hon var väldigt bra på att hålla sin koncentrationsförmåga 

uppe under en längre tid, men hennes koncentration påverkades också av hel- och 

halvklassundervisning. I helklass skedde totalt sju fall där hon miste sin koncentration, 

samtliga gånger ignorerades av läraren. I halvklass tappade Hanna sin koncentration endast 

två gånger och båda gångerna ignorerades. 

Kalle 

Kalle observerades två gånger. I helklass tappade Kalle sin koncentration fyra gånger, tre 

gånger ignorerades dessa fall och en gång fick Kalle en tillrättavisning. I halvklass tappade 

Kalle sin koncentration sex gånger, tre gånger ignorerades dessa fall och tre gånger fick han 

tillrättavisningar. 

 

Johan 

Johan observerades tre gånger, två gånger i halvklass och en gång i helklass.  

 

Helklass observation 1: Kalle tappade sin koncentration 12 gånger, sex gånger ignorerades 

fallen och fem gånger fick han tillrättavisningar En gång använde sig läraren av minspel, 

gester och suckar.  

Halvklass observation 2: Tappade Johan koncentrationen sex gånger varav fyra gånger var 

tillrättavisningar, en gång ignorans och en annan gång minspel, gester eller suckar.  
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 Halvklass observation 3: I den andra observationen i halvklass tappade Johan 

koncentrationen sju gånger, fem gånger fick han tillrättavisningar. En gång ignorerades fallet 

och en gång använde sig läraren av minspel, gester eller suckar. 

 

Tre av fyra observationspersoner tappade koncentrationen färre gånger i halvklass än i 

helklass vilket kan tyda på att eleverna koncentrerar sig bättre i halvklass. I fallet Kalle ser vi 

att miljön inte spelar någon roll, och det skulle därför vara intressant att se fler observationer 

för att verkligen se om det finns någon skillnad i elevers koncentrationsförmåga i helklass 

kontra halvklass, genom att göra fler observationer som lägger fokus på just hel- respektive 

halvklass. Det för att undersöka om det var ett undantagsfall eller inte. Här skulle forskarna 

även lägga in observationer kring hur stimulerande lektionerna är för att se om det har någon 

påverkan på koncentrationen. 

 

Skillnader i bemötande gentemot olika elever 

Våra resultat visar att det inte finns några skillnader i hur ofta lärarna använder sig av olika 

former av respons. Vi delade upp eleverna i två olika kategorier, elever utan generella 

koncentrationssvårigheter med totalt fyra observationer och elever med generella 

koncentrationssvårigheter, totalt tio observationer.  

Eleverna med generella koncentrationssvårigheter var inblandade 120 i fall fördelat på tio 

observationer vilket ger totalt 12 fall per lektion. Av totalt 120 fall ignorerades 66 av dessa 

vilket ger ett resultat på 6,6 tillfällen per lektion. 34 av 120 fall var tillrättavisningar vilket ger 

ett snitt på 3,4 tillrättavisningar per lektion. Ögonkontakt, beröring/visar närvaro, minspel, 

gester eller suckar var tillsammans 20 stycken, vilket ger ett resultat på 2 gånger/per lektion. 

Icke generella koncentrationssvårigheter 

Eleverna utan generella koncentrationssvårigheter var inblandade i 19 fall fördelade på fyra 

lektioner vilket ger ett resultat på 3,75 ignorerande fall per lektion, resterande 4 fall 

tillrättavisade lärarna eleverna vilket ger oss 1 fall per lektion. 

 

Det är svårt att ge en rättvis bild av resultatet eftersom antalet observationer mellan elever 

med generella koncentrationssvårigheter och elever utan generella koncentrationssvårigheter 

skiljer sig stort. När vi räknade ut snittet ser vi en stor skillnad i hur lärarna agerar mot de 

olika eleverna. Elever med generella koncentrationssvårigheter får generellt fler 

tillrättavisningar än elever utan koncentrationssvårigheter, jämför 3,4 tillrättavisningar per 
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lektion med 1 tillrättavisning per lektion. Dessa elever får också andra former av visuella och 

kroppsliga tillrättavisningar i form av beröring/visar närvaro, minspel, gester eller suckar 

oftare än de andra barnen, 2 gånger per lektion jämfört med 0 gånger per lektioner. Elever 

med generella koncentrationssvårigheter ignoreras dock också fler gånger än de andra 

eleverna, 6,6 gånger per lektion jämfört med 4,75 gånger per lektioner. Det vi kan säga utifrån 

dessa resultat är att eleverna med generella koncentrationssvårigheter i snitt får fler 

tillrättavisningar, men de får också motsatsen, det vill säga att de ignoreras oftare än eleverna 

utan generella koncentrationer. Det tolkar vi som att lärarna både är mer moraliserande men 

låter också fler fall gå förbi, och det hade varit intressant att komplettera undersökningen med 

intervjuer för att ta reda på om lärarna är nonchalanta eller helt enkelt inte upptäcker 

situationerna.  

Bemötandets effekt på den fortsatta undervisningen  

En viktig faktor i hur den fortsatta undervisningen kommer arta sig är att förstå barnens 

svårigheter. En annan faktor är att pedagogen har kunskap om ämnet och har de verktyg som 

behövs för att arbeta med barns koncentrationssvårigheter. (Kadesjö, 2009, s. 162). Samspelet 

mellan barn och vuxna är viktigt för att kunna förhindra dåliga cirklar samtidigt som 

bemötandet och förhållningssättet mellan pedagog och elev har en stor roll för elevens 

fortsatta lärande. Det är inte bara pedagogens agerande som har betydelse för den fortsatta 

undervisningen, man måste även ha i åtanke att människor fungerar olika bra med olika 

människor, detta gäller även barns relationer med vuxna.  

En pedagog vi observerade agerade lugnt och metodiskt och valde sina strider medan en 

annan pedagog omedelbart kunde bemöta en elev med taggarna utåt. Detta är en faktor som 

kan spela in i hur en elevs relation är med en lärare, samt hur den fortsatta undervisningen 

artar sig. En annan faktor som kan spela in är att barn ofta upplever förmaningar som ”Ta det 

lugnt” som tjat och det fungerar snarare som en extra stimuli som stressar upp barnet än mer 

(Kadesjö, 2009, s.46). Detta är något som vi under våra observationer kunde se prov på. 

Lisa 

Under en lektion i helklass så hade Lisa 38 fall, av dessa 38 fall så bestod 30 av dem av 

ignorans, tillrättavisningar skedde 7 gånger och beröring en gång. Pedagogen hade en väldigt 

moraliserande stil i sitt bemötande, vilket snarast förefaller ha haft en stimulerande inverkan 

på eleverna att fortsätta med att störa lektionen. Upprepade tillrättavisningar fungerande på 

samma sätt. Eleven var duktig på att lyssna på tillrättavisningarna i de fall pedagogen sade att 
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Lisa skulle sätta sig, så gjorde hon det. Men i längden fungerade det ändå inte, eleven hade 

som tidigare nämnt 38 anmärkningar under ett 60-minuterspass, varken ignorans eller 

tillrättavisningar visade sig vara framgångsrikt för den fortsatta undervisningen.  

 

Vid nästa observationstillfälle så var Lisa i halvklass tillsammans med en annan pedagog. 

Totalt blev det 15 anmärkningar varav 11 ignorerades. Lektionen var överlag lugn och detta 

kan ha berott på lärarens bemötande. Pedagogen bidrar med ett lugn i klassrummet samtidigt 

som Lisa i halvklass har mindre störningsmoment runt om sig än när hon är i helklass. Under 

denna lektion fungerade ignorans som bemötande och Lisa var lugn. I halvklass slipper Lisa 

vänta på exempelvis hjälp under en kortare tid vilket resulterar i att eleverna i klassrummet 

har färre möjligheter att tappa koncentrationsförmågan. 

 

Mohammed 

Hos Mohammed ser vi ett tydligt exempel på hur pedagogens agerande kan skilja sig åt. 

Under två observerade lektioner så hade Mohammed 0 anmärkningar hos en pedagog men 16 

anmärkningar hos den andra. Där Mohammed hade 0 anmärkningar satt han och arbetade i 

matematikboken under genomgången, något som inte pedagogen i klassrummet la ner energi 

på. Hon ignorerade detta, anledningen kan ha varit att han satt lugn och stilla i klassrummet 

och arbetade, antagligen måste hon ha koll på att han förstått repetitionen redan. Effekten av 

pedagogens bemötande hade en stor betydelse för den fortsatta undervisningen. I och med att 

hon visade ett lugn så verkade hon smitta av sig ett lugn till eleven, han höll sig på sin plats 

och undervisningen flöt på väl. 

 

Med den andra pedagogen som har mer taggarna utåt så fick han utstå 14 suckar, gester eller 

minspel, reaktionen hos eleven blev att han antingen gjorde en min tillbaka eller fortsatte att 

störa övriga elever. Relationen mellan elev och pedagog kändes kall, ingen hade respekt för 

den andra och så fort eleven eller pedagogen gjorde något så störde sig den ena på den andra. 

När pedagogen märker att suckarna och gesterna endast triggar igång eleven hotar hon med 

att inte undervisa mer eftersom Mohammed ständigt stör det hon går igenom. Effekten av 

detta blir att varje gång hon sedan ställer en fråga till klassen där det krävs handuppräckning 

så räcker inte Mohammed upp handen, han ser ut att skämmas för sitt agerande. Effekten av 

pedagogens bemötande hade även här en stor betydelse, precis som för pedagogen som det 

nämndes i stycket innan. I och med att relationen mellan pedagog och elev kändes kall så 

visades ingen respekt gentemot varandra. Att pedagogen suckade verkade bara trigga igång 
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Mohammed att fortsätta störa andra elever. 

 

Tillsammans med pedagog C så arbetar Mohammed hela tiden flitigt, hon ger beröm åt 

honom och han försöker hålla tillbaka leendet men det håller inte, han är tvungen att låta 

leendet komma fram. 

 

Amir 

Amir observerades precis som Mohammed tillsammans med pedagog C och lärare 2. Som 

läsarna kanske kommer ihåg så är lärare 2 mer aggressiv i sin ledarroll, hon har mer taggarna 

utåt och vill ha kontroll genom att få eleverna att förstå att det är hon som bestämmer i 

klassrummet. Pedagog C är mer lugn i klassrummet och får kontroll över klassrummet genom 

sitt lugn och sitt moraliserande stöd till eleverna.  

 

Amir fungerar bra tillsammans med pedagog C, de har en tydlig respekt för varandra där det 

räcker med att pedagogen endast behöver hyscha eller titta mot honom så sätter han sig ner på 

platsen och arbetar. Det finns vid två tillfällen som pedagogen använder sig av 

tillrättavisningar, där hon säger att han ska gå och sätta sig. Amir reagerar med att gå och sätta 

sig men när han väl sätter sig så sitter han tyst på sin plats och tittar ut i tomma intet. 

Reaktionen på tillrättavisningar är något skamset. Pedagogens agerande vad gäller minspel, 

gester och suckar fungerar bättre än tillrättavisningar under den observerande lektionen.  

 

Ett kritiskt moment under genomgången är att Amir ställer sig vid vattenkranen och spolar i 

ca 2 minuter när han ska dricka, jag som sitter längst bak missar mycket av vad pedagog C 

säger vid genomgången. Frågan är om alla elever hörde vad pedagog C sa, hon ignorerade 

detta fall hos Amir. Det hade varit intressant att veta ifall alla elever fick grepp om det hon 

gick igenom. Pedagogens bemötande hade ingen större inverkan på den efterföljande 

undervisningen, lektionen fortsatte som att ingenting hade hänt.  

 

Lärare 2 använder sig till större delen av tillrättavisningar mot Amir, hon ifrågasätter honom 

vid varje tillfälle där tillrättavisning sker, vilket är vid fem tillfällen. Reaktionen hos Amir blir 

vid 3 tillfällen att han försvarar sig och ska förklara varför han gjort en handling, exempelvis 

varför han mitt under lektionen springer och lånar en bok i biblioteket, varför han stökar ner 

på bänken eller varför han pratar rätt ut. Effekten av pedagogens bemötande inför den 

fortsatta undervisningen blir således att när hon använder sig av tillrättavisningar så resulterar 
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det i 3/5 tillfällen att ett antal minuter försvinner i en diskussion om varför Amir gör som han 

gör. Dessa minuter går alltså bort till att diskutera små fall istället för att exempelvis gå runt 

att hjälpa övriga elever som sitter med händerna uppräckta. Precis som med pedagog C så 

reagerar Amir med att fortsätta arbeta vid det tillfället där lärare 2 använder sig av minspel 

och suck.  

 

Hanna 

Hanna var väldigt duktigt på att hålla sin koncentrationsförmåga uppe, med det sagt så 

påverkades även hon utav hel- respektive halvklassundervisning. Eleven hade sju 

anmärkningar i helklass och hon tappade endast koncentrationen vid två tillfällen i halvklass. 

Under de observationer som vi hade med Hanna så var det endast en pedagog som fungerade 

bättre med Lisa. Vi kunde under observationernas gång se att halvklassundervisning förbättrar 

elevernas koncentration då risken för stimuli minimeras avsevärt. Ju större klass, desto för 

störningsmoment. Något vi tydligt kunde se var att Hanna påverkades av hel- respektive 

halvklassundervisning, där koncentrationsförmågan verkade vara större under 

halvklassundervisning. 

 

Johan 

Det man tydligt kunde se med Johan är att förmaningar som ”Ta det lugnt” såg ut att fungera 

som tjat för eleven och som en extra stimuli till att fortsätta störa undervisningen. Vid tio 

tillfällen använde sig pedagogen av denna typ av förmaning med ett lugn, och resultatet blev 

vid samtliga tillfällen att eleven antingen ignorerade förmaningen, skrattade åt den eller 

gjorde en min tillbaka. Det fanns vid två tillfällen som pedagogen använde sig av beröring, 

där man omfamnade eleven och sedan bad honom att sätta sig på sin plats och vid båda dessa 

tillfällen lyssnade eleven. Vid två av tre observationer fick Johan gå ut med specialpedagogen 

och en kamrat för att arbeta, vid dessa tillfällen arbetade eleven flitigare och hade lättare för 

att koncentrera sig för den uppgift som låg framför honom. Vid det tredje tillfället när 

pedagogen hindrade honom från att gå ut och arbeta så var vår tolkning att Johan såg det som 

orättvist och han agerade med att lägga sig på soffan med huvudet i kudden, när Johan 

använde sig av denna metod så gick pedagogen fram till honom, höll honom på ryggen och 

tillät honom att gå ut och arbeta tillsammans med specialpedagogen. Vår tolkning av effekten 

av pedagogens bemötande var att det verkade som att Johan såg ut att veta hur pedagogen 

fungerade, han fick sin vilja igenom genom att göra en handling. Effekten för den fortsatta 

undervisningen i helhet blev att det blev ett lugnare klassrum när Johan gick ut, samtidigt som 
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Johan fick mer hjälp och ett större lugn utanför klassrummet.  

 

Om man tittar på Johans situation ur ett kategoriskt perspektiv så ska specialpedagogen finnas 

till hands för att direkt kunna ge en kvalificerad hjälp till elevens uppvisade svårigheter. 

Specialpedagogen agerade med ett lugn när han tillsammans med Johan satt och arbetade, 

detta föll Johan till hands väldigt väl och han arbetade som flitigast när dessa två satt 

tillsammans. Pedagogen bemötte Johan lugnt och detta fungerade inte lika bra vilket kan bero 

på att de enda gångerna hon pratade med honom var det genom tillrättavisningar, något som 

till synes fungerade som en extra stimuli för Johan. Det man tydligt kunde se under 

lektionerna var att effekten av pedagogens bemötande fungerade som en extra stimuli 

samtidigt som specialpedagogens bemötande fungerade bättre. Detta kan bero på relationen 

till den vuxna. Effekten av pedagogen och specialpedagogens bemötande för den fortsatta 

undervisningen var att lektionen i klassrummet blev lugnare när han gick ut. 

 

Kalle 

Kalles agerande i klassrummet bemöttes vid samtliga tio gånger med antingen ignorans eller 

tillrättavisning. Att Kalle bemöttes av ignorans gav ett betydligt bättre resultat för den 

fortsatta undervisningen jämförelsevis med om han bemöttes med en tillsägelse. När Kalle 

antingen gjorde oljud, gungade på stolen eller pratade med bordsgrannarna så valde 

pedagogen att inte tillrättavisa Kalle utan man lät det passera för att sedan, några minuter 

senare, tillrättavisa hela klassen. Pedagogen bidrog med ett stort lugn i klassrummet, något 

som jag anser smittade av sig hos eleverna. Pedagogen valde att vid 6 gånger av sammanlagt 

10 fall att bemöta Kalle med en tillrättavisning, vid fyra av dessa tillfällen så blev effekten att 

Kalle skulle börja förklara sig, skylla ifrån sig för att sedan sitta och titta ut i tomma intet när 

pedagogen lämnat honom. Vid övriga fyra tillfällen när pedagogen ignorerade eleven så 

fortsatte eleven att arbeta efter själva fallet Eleven hade vad det verkade som ett ganska dåligt 

självförtroende, han påpekade vid två tillfällen att han inte kunde matematik och att han hade 

mycket att göra hemma. Pedagogen valde att stötta eleven med att påpeka att eleven jobbat på 

bra i klassrummet och ju mer eleven får gjort i skolan, desto mindre behöver han tänka på att 

göra hemma. 

 

Pedagogen hade tillsynes en bra relation med eleven. När eleven inte fick uppmärksamhet för 

sin bristande koncentration så gav han snabbt upp försöken att få uppmärksamhet. När han 
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däremot fick uppmärksamhet så stördes han inte bara själv av det utan pedagogen hamnade 

också i diskussioner med honom vilket gjorde att övriga bordsgrannar följde diskussionen 

istället för att arbeta.  

 

Det relationella perspektivet menar på att förhållandet, samspelet och interaktionen mellan 

olika aktörer är viktigt. Man bör som pedagog ha kompetensen att anpassa undervisningen för 

lärande hos eleverna till skilda förutsättningar. Under dessa två observationer kunde man se 

att samspelet mellan pedagog och elev var god och pedagogen såg ut att ha hittat ett arbetssätt 

som fungerade för just denna elev. Pedagogens bemötande gentemot eleven visade sig ha en 

tydlig effekt för den fortsatta undervisningen. När han inte fick uppmärksamhet för sin 

bristande koncentration så blev det ett lugn i klassrummet, när han fick uppmärksamhet så 

resulterade det i diskussioner och att lektionens minuter gick till spillo. 

 

Diskussion 

Pedagogens bemötande av eleverna har under dessa observationer visat sig ha en betydande 

roll för den fortsatta undervisningen. Som observatörer har vi sett prov på olika bemötanden, 

det har funnits pedagoger som har visat stort lugn i klassrummet och arbetat utifrån sin 

personlighet och det har funnits pedagoger som istället har taggarna utåt, som har för vana att 

tillrättavisa och hackar på minsta lilla grej. Som vi såg i fallet Mohammed hade pedagogen ett 

aggressivt tillvägagångssätt för att få Mohammed att koncentrera sig, hon påpekade minsta 

lilla grej han gjorde så som att han exempelvis hade stökigt på bänken. Detta fungerade inte 

hos Mohammed, han såg detta ständiga tjat snarare som stimuli än ett sätt att bli koncentrerad. 

Mohammed är inte den enda eleven som vi har sett detta resultat med, även Amir och Kalle 

reagerade på att bli tillrättavisad. Det som dessa två elever hade gemensamt var att de kanske 

kunde känna en skuld i det som de blev tillrättavisade över, de började förklara sig, skylla 

ifrån och hamnade således i en diskussion med pedagogen om en liten händelse som inte ska 

behöva bli en diskussion. Att bli tillrättavisad är aldrig kul. Enligt Velasquez kallas denna 

strategi för den energiskt tillrättavisande läraren, man har lägre tålamodsgrad och en starkare 

röst. För stunden kan denna strategi vara verksam, men den kan även leda till missnöje från 

elevernas sida vilket kan yttra sig genom att de går i försvar eller ger tillbaka. Det sker oftast 

när de känner sig orättvist behandlade, något som vi kunde se hos både Amir och Kalle 

Velasquez, 2013, s.119) 
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Något som däremot fungerade på Kalle var ignorans med följden av en tillrättavisning, med 

det menat så ignorerade pedagogen det Kalle gjorde för att sedan tillrättavisa hela klassen att 

de skulle koncentrera sig i sitt arbete. Det kritiska momentet i denna typ av agerande är att 

övriga i klassen kan känna sig orättvist behandlade ifall de märker av att det är Kalle som är 

den elev som är okoncentrerad men alla dras över en och samma kam. Under de observationer 

som vi gjorde i Kalles klass så blev det dock inte en sådan reaktion, det blev ett större lugn i 

klassrummet vilket kan bero på att pedagogen valde ett tillfälle att tillrättavisa klassen när det 

var fler än Kalle som var okoncentrerade. 

 

I en annan situation, när vi inte observerade utan bara var med i klassrummet, ledde många 

tillrättavisningar till tjafs mellan elev och lärare vilket ledde till att en elev blev utslängd ur 

klassrummet. 

 

Något som vi kunde se utifrån resultatet är att en pedagog som är lugn och metodisk i sin 

ledarroll oftast har ett större lugn i klassrummet. Den enda gången som vi egentligen såg att 

denna ledarroll inte fungerade var med Johan, han var ganska tuff i sitt agerande och kunde 

köra över pedagogen med att tjura i ett soffhörn i klassrummet för att få sin vilja igenom. 

Johan hade en specialpedagog i klassrummet också, en specialpedagog som var svårare att 

köra. Att en specialpedagog finns i klassrummet märkte vi snabbt hade en betydande roll, inte 

endast de elever som har generella koncentrationssvårigheter påverkades av detta, utan hela 

klassrummet. Eleverna såg ut att vara medvetna om att det fanns fler än två ögon som hade 

koll på dem, så fort specialpedagogen gick ut med en elev resulterade det direkt i att 

klassrummet blev något stökigare för ett par minuter. Detta är något som inte bara vi märkte 

under våra observationer, även partierna har tryckt på detta inför kommande val. Alliansen 

vill bland annat att statens pengar ska gå till att anställa cirka 600 nya speciallärare och 

specialpedagoger (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/mp-vill-storsatsa-pa-

skolan_8761114.svd) 

 Vi kan se att barn med generella koncentrationssvårigheter får fler tillrättavisningar än barn 

utan generella koncentrationssvårigheter och frågan är vad detta kan bero på. En slutsats är att 

pedagogerna har ett förhållningssätt till elever med generella koncentrationssvårigheter som 

gör att eleverna blir utpekade så fort något händer. På förhand håller pedagogen därför ett 

extra öga på vad eleven gör, vilket gör att man är mer uppmärksam om eleven gör någonting i 

klassrummet som gör att den ser okoncentrerad ut. Erfarenheter från tidigare lektioner 

påverkar därmed pedagogernas agerande så att de inte arbetar förutsättningslöst gentemot 
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samtliga elever. Det finns två sidor av detta mynt. Det ena är att pedagogen har möjlighet att 

förekomma och förebygga besvärliga situationer genom att anpassa sitt agerande. Å andra 

sidan kan det medföra att vissa elever blir utpekade. Därmed ökar också risken för att de ska 

ta den roll de förväntas ha och en mer varaktig förändring av problematiska beteenden uteblir.  

Att det skedde betydligt fler tillrättavisningar per lektion gentemot elever med generella 

koncentrationssvårigheter än tillrättavisningar mot elever utan tyder på att detta mönster var 

etablerat.  

 

Samtidigt som det skedde fler tillrättavisningar mot barnen med generella 

koncentrationssvårigheter så skedde det även mer ignorans mot dessa elever. Vid ett stort 

antal tillfällen per lektion så ignorerades elevernas okoncentrerade beteenden gentemot ett 

betydligt mindre par tillfällen per lektion hos de elever utan generella 

koncentrationssvårigheter. Det är svårt att sätta fingret på varför vi såg denna tydliga skillnad 

men utifrån observationerna kunde man se att pedagogen tappar mer och mer energi ju fler 

gånger de tillrättavisar en elev, tillslut nådde pedagogen i många fall en gräns där man höjer 

rösten rejält för att sedan låta fler och fler händelser rinna genom fingrarna.  

 

Sammanfattningsvis utifrån våra resultat vad gäller pedagogens bemötande gentemot elever 

med generella koncentrationssvårigheter och elever utan generella koncentrationssvårigheter 

så kan vi tolka det som att läraren är både mer moraliserande, men även mer generösa i sitt 

agerande gentemot elever med generella koncentrationssvårigheter. 

 

Även frågan om betydelsen av mindre klasser måste diskuteras. Genomsnittligt genererar 

halvklassundervisning större koncentration hos eleverna. Inte bara elevernas agerande i 

klassrummet påverkades av mindre klasser, utan även lärarnas förhållningssätt. Stämningen 

var betydligt lugnare under de observationer i halvklass, vi gjorde än de observationer som vi 

var i helklass. En bidragande faktor till varför det är lugnare i halvklass är att läraren har 

större möjlighet att se alla elever, att hjälpa dessa elever snabbare vilket resulterar i att 

eleverna inte blir sysslolösa i väntan sin hjälp lika länge som i helklass.  

 

Som läsaren kanske kommer ihåg så nämndes det i bakgrunden att partierna lägger stor vikt 

vid skolans framtid. Man är beredd att satsa flera miljarder kronor på skolan och något som 

nämnts från politiskt håll är att fler lärare ska anställas samtidigt som det ska bli färre elever i 

landets skolklasser. (http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Mindre-klasser---mer-
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kunskap/). Detta skulle kunna resultera i att lärarna får mer tid till att ge varje elev en stabil 

grund att stå på i sitt fortsatta lärande. Att Alliansen vill anställa 600 nya specialpedagoger 

eller speciallärare om de vinner valet. Om politikerna infrias sina vallöften kan vi i framtiden 

kanske få mindre klasser samtidigt som vi har en pedagog samt en specialpedagog eller 

speciallärare i klassrummet. Våra resultat tyder på att det skulle kunna bidra till ett lugnare 

klassrum där eleverna får större chans till att utveckla sina kunskaper i en lugn harmonisk 

klassrumsmiljö.  

 

Som vi kan se ur det relationella perspektivet så är det tydligt att förhållandet, samspelet och 

interaktionen mellan olika aktörer har stor betydelse. Om en pedagog har kompetensen att 

anpassa undervisningen mot olika elever påverkar det hur undervisningen utvecklar sig. Om 

en elev trivs med en pedagog och kommer överens med pedagogen på ett socialt plan så ser vi 

i våra resultat att det avspeglade sig i hur eleven skötte sig på lektionen. Både elev och 

pedagog hade större respekt för varandra än om man inte kom överens på det sociala planet. 

 

Ur det kategoriska perspektivet kan vi tolka hur specialpedagogen ska finnas till hands som en 

kvalificerad hjälp till elevens uppvisade svårigheter. Alla elever har inte samma svårigheter i 

skolan, men genom att anställa en specialpedagog kan elevens skolsituation underlättas. På så 

sätt ökar det elevens chanser till att klara av undervisningen efter de mål och krav som ställs 

på eleven än ifall specialpedagogen inte är specialiserad inom elevens svårigheter. 

 

Det som våra studier kan leda till att vårt material kan användas som utgångspunkt för att 

utöka och testa studien i ett större sammanhang och se hur det påverkar resultatet. Exempelvis 

skulle observationerna kunna göras under längre tid. Med det menat så kan man observera 

pedagogens bemötande gentemot elever med och utan generella koncentrationssvårigheter 

under exempelvis en termin. På så sätt får man en större helhetsbild och kan utveckla, utesluta 

eller hålla kvar de påståenden som vi fått fram ur studien. Vår studie kan förhoppningsvis 

också användas som avstamp för fortsatta studier om hur antalet pedagoger i ett klassrum kan 

optimeras.  
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Konklusion 
Vi kan konstatera att lärare bemöter elever med olika förutsättningar på olika sätt och att 

bemötandet får konsekvenser för både den enskilde eleven och den fortsatta undervisningen. 

Tjat och kritik mot eleverna gav ingen god effekt, och att ignorera eleverna ledde heller inte 

alltid till någon önskad effekt.  

Att elever tappar koncentrationen oftare i helklass än i halvklass är intressant ur ett 

lärarperspektiv och kanske vore det något för politikerna att ta på allvar. Med mer 

koncentrerade elever ges större möjligheter för inlärning vilket ökar chanserna för att bättra på 

skolresultaten.  

 

Avslutningsvis tror vi att pedagoger som arbetar lugnt och metodiskt, som väljer sina strider 

och ser eleverna som i en social kontext skaffar sig en bättre klassrumsmiljö, vilket vi tror 

förbättrar koncentrationsförmågan jämfört med ett klassrum där eleverna konstant får höra 

tjat.  
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