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Sammanfattning 
 
Studiens syfte var att öka kunskapen om hur verksamma lärare i grundskolan arbetar inkluderande i 

klassrummet med fokus på elever med koncentrationssvårigheter. Studien syftade även till att ta reda på om, 

och i så fall hur, diagnoser påverkar lärarens arbete i klassrummet och vilka olika arbetssätt som har visat sig 

fungera bättre och sämre i arbetet med elever med koncentrationssvårigheter. Metoden som användes var 

kvalitativ och det empiriska materialet inhämtades genom semistrukturerade intervjuer. I studien deltog fem 

lärare och en speciallärare från tre olika skolor. Resultatet visade att lärare strävar mot att inkludera alla 

elever, men att det inte alltid är praktiskt genomförbart, att ingen metod är bättre än den andra och att diag-

noser inte har någon större betydelse för lärare väljer arbetssätt i klassrummet.  

 
 
Nyckelord: inkludering, koncentrationssvårigheter, individanpassning, arbetssätt. 
 

 



Innehållsförteckning 

1. Inledning 1 
1.1 Syfte och frågeställningar 1 

1.2 Avgränsningar 1 
1.3 Disposition och uppdelning 2 

2. Sociokulturellt perspektiv 2 
3. Tidigare forskning 3 

3.1 Inkludering 3 

3.1.1 Vad säger styrdokumenten? 4 
3.2 Koncentrationssvårigheter 5 

3.2.1 Primära koncentrationssvårigheter 5 
3.2.2 Sekundära koncentrationssvårigheter 6 

3.2.3 Situationsbundna koncentrationssvårigheter 6 
3.3 Behov av diagnos 6 

3.4 Individanpassad undervisning 7 

4. Metod 8 
4.1 Val av metod 8 

4.1.1 Kvalitativ metod 8 
4.2 Urval 9 

4.3 Etiska överväganden 10 
4.4 Validitet och reliabilitet 10 

4.5 Genomförande 10 
4.6 Metodreflektion 11 

5. Resultat och analys 11 
5.1 Skolors arbete och riktlinjer 12 

5.1.1 Platsen för undervisning 12 
5.2 Innebörd av ett inkluderande arbetssätt  12 

5.2.1 Arbetsmaterial 13 
5.3 Varje elev är en enskild individ  14 

5.2.2 Den fysiska miljön 14 
5.2.3 Rörelse 14 

5.2.4 Delaktighet 14 
5.3 Behov av diagnos 15 

 
 
 



 

  

6. Diskussion 15 
7. Slutsats 18 

7.1 Förslag till vidare forskning 18 

8. Referenser 19 
9. Bilagor 21 

Bilaga 1 - Första mejlet till intervjupersoner 21 
Bilaga 2 - Andra mejlet till intervjupersoner 22 

Bilaga 3 - Intervjuguide 23 

 

 

 



 

 1 

1. Inledning 
 
Alla elever ska ges samma möjligheter till utbildning oavsett vilka förutsättningar, erfarenheter och 

svårigheter de har. Under skolans värdegrund och uppdrag i läroplanen står följande: “Det är skolans uppgift 

att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för 

att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.” 

(Skolverket, 2015, s. 10). 

Under våra praktikperioder har vi stött på många elever med olika sorters svårigheter och genom 

lärarutbildningen har vi fått lära oss att inkludering är ett viktigt begrepp inom skolan. Vi har därför valt att 

göra en studie där vi undersöker hur verksamma lärare och speciallärare arbetar med ett inkluderande 

arbetssätt i skolan. Arbetssätten ser olika ut beroende på vilka svårigheter man ämnar inkludera. Vi har valt 

att i vår studie utgå från inkludering av elever med koncentrationssvårigheter, något som vi kan ha nytta av i 

vår roll som blivande lärare.  

I läroplanen står att: “En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt, eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas förutsättningar och behov” 

(Skolverket, 2015, s. 8). För att få möjlighet att ta del av en större variation på anpassningar och metoder 

som kan användas för att hjälpa elever med koncentrationssvårigheter, anser vi att det är viktigt att få flera 

olika lärares syn på detta arbetssätt. Vi har därför valt att intervjua fem verksamma lärare och en special-

lärare på tre olika skolor, för att kunna ta del av deras erfarenheter. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur verksamma lärare arbetar inkluderande i klassrummet 

med fokus på elever med koncentrationssvårigheter. Studien syftar även till att ta reda på om, och i så fall 

hur, diagnoser påverkar lärarens arbete i klassrummet och vilka olika arbetssätt som har visat sig fungera 

bättre och sämre i arbetet med elever med koncentrationssvårigheter. Genom vår studie ämnar vi svara på 

följande frågor: 

 
1. Hur uppger lärare att de praktiskt arbetar för att inkludera alla elever i undervisningen? 

2. Hur uppger lärare att de arbetar för att hjälpa elever med koncentrationssvårigheter i under-

visningen? 

3. Hur påverkar elevers diagnoser arbetet i klassrummet? 

 

1.2 Avgränsningar 
 
Studien syftar således till att undersöka om och hur lärare arbetar inkluderande. Eftersom inkludering gäller 

alla elever, oavsett svårigheter, har vi valt att göra en avgränsning till att bara fokusera på hur man inkluderar 

elever med koncentrationssvårigheter. Koncentrationssvårigheter är ingen egen diagnos, utan ingår som en 

av de karaktäristiska svårigheter som visar sig hos personer med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder) (Olsson & Olsson, 2007). Då vi är intresserade av att se om och hur elever utan diagnos får hjälp 
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och stöd i skolan har vi valt att inte gå in djupare på diagnosen ADHD, utan fokusera studien kring endast 

koncentrationssvårigheter.  

 

1.3 Disposition och uppdelning 
 
I följande avsnitt redogörs först för studiens teoretiska utgångspunkt och därefter tidigare forskning följt av 

en beskrivning av studiens metod. Sedan följer resultat och analys samt en diskussion följt av slutsatser. 

 Eftersom vi är två författare till denna studie har vi prioriterat att gå igenom en stor mängd tidigare 

forskning. Vi har valt att göra all litteratursökning tillsammans, men valde sedan att ha varsitt huvudfokus. 

Malin hade fokus på inkludering och Alexandra fokuserade på koncentrationssvårigheter. 

När all fakta var insamlad hjälptes vi sedan åt med skrivandet, samt med att konstruera en intervjuguide 

och kontaktformulär (se bilaga 1–3). Däremot delade vi upp de sex intervjuerna och efterföljande 

transkribering mellan oss, så att vi tog hälften var. Dels för att vi skulle hinna med samtliga moment inom 

uppsatsens tidsram och dels för att en uppdelning av arbetet krävdes. Vi valde sedan att göra analysen av 

intervjuerna tillsammans för att lättare kunna skriva resultat och analysdelen ihop.  

 

2. Sociokulturellt perspektiv 
 
Vi har valt det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt för vår studie på grund av att den 

passar bra till vår inriktning. Vi anser att lärandet i skolan sker i sociala sammanhang mellan lärare och elev 

och mellan elever, både som individer och i grupp. Säljö (2000) menar att det sociokulturella perspektivet 

fokuserar på samspelet mellan människor och därför passar detta perspektiv till vår studie. 

Människans utveckling börjar redan vid födseln. Vid det första ögonblicket börjar person-

lighetsutvecklingen genom samspelet med vår omgivning. Samspelet med andra människor utvecklar oss 

både intellektuellt, socialt och känslomässigt (Olsson & Olsson, 2007). Utgångspunkten i det sociokulturella 

perspektivet är ett intresse för hur individer eller grupper tillägnar sig fysiska och kognitiva resurser, och hur 

man utnyttjar dessa. Interaktion och kommunikation är det centrala i perspektivet eftersom dessa ses som 

länkar för lärandet. Det är genom kommunikation kunskap skapas och även förs vidare (Säljö, 2000). 

Lev Vygotskij (1896-1934) var en rysk utvecklingsteoretiker och var grundaren av det sociokulturella 

perspektivet som senare vidareutvecklats av andra forskare. Långt efter hans död fick hans filosofi en snabb 

utveckling i både öst och väst och Vygotskij räknas som den viktigaste nytänkaren i sovjetisk psykologi, 

enligt Lindqvist (1995). Enligt Säljö (2003) menar Vygotskij att man lär sig i interaktion med andra i sociala 

sammanhang. “Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskilde 

individen och hans eller hennes tänkande/handlande” (Säljö, 2000, s. 9). Perspektivet betonar det sociala 

sammanhangets och kulturens betydelse för tänkandet, kunskaps- och språkutvecklingen. Att använda sig av 

det sociokulturella perspektivet i undervisningen gör att eleverna utvecklar sociala kompetenser (Skolverket, 

2012). Lärare använder sig av kommunikation med och till elever. Kommunikationen mellan lärare och elev 

och mellan elever gör individen delaktig i kunskaper och färdigheter (Säljö, 2000).  
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Ett grundläggande antagande inom det sociokulturella perspektivet är att lärande i sig inte är ett problem. 

Det handlar inte om att människor lär sig något eller inte, utan vad de lär sig i den gällande situationen 

(Säljö, 2000). Även människor som tyckts ointresserade av att lära sig något eller som helt tar avstånd från 

en lärsituation, kan i själva verket vara mitt i att lära sig något annat, att utveckla kunskap av ett helt annat 

slag. Säljö (2000) menar att det intressanta är att undersöka varför människor engagerar sig och motiveras i 

vissa situationer medan det kan vara svårt att skapa engagemang i andra situationer, men att grundtanken är 

att människor inte kan undvika att läras (Säljö, 2000). 

 

3. Tidigare forskning 
 
Detta avsnitt redogör för tidigare forskning som vi anser är relevant för denna studie. Begreppet inkludering 

beskrivs i förhållande till begreppet integrering och vi förklarar varför det är viktigt att inkludera och vad 

styrdokumenten säger om det. Därefter redogörs vad som menas med koncentrationssvårigheter och 

tydliggör skillnaderna mellan primära, sekundära och situationsbundna koncentrationssvårigheter. Vi tar upp 

vad styrdokumenten säger om diagnoser och avslutar avsnittet med vad som menas med individanpassad 

undervisning. 

 

3.1 Inkludering 
 
Inkluderingsbegreppet utgår från en politisk, filosofisk och demokratisk utbildningsidé (Nilholm, 2006). 

Begreppet fick på kort tid stort genomslag och har utvecklats under åren, särskilt inom skolans värld, både 

begreppets betydelse, men även hur inkluderande undervisning beskrivs i praktiken. Inkludering som 

begrepp kan förklaras på många olika sätt och ersätter alltmer integrationsbegreppet (Nilholm & Göransson, 

2013). Forskarna är dock inte överens i frågan om vad skillnaden mellan dessa begrepp är. 

Integrationsbegreppet har kritiserats för att det fokuserar för mycket på den fysiska placeringen av eleverna 

(Nilholm, 2006; Nilholm & Göransson, 2013). Integrering innebär att elever ska passa in i skolans helhet 

från början och om dem inte gör det, är det eleven som är avvikande. Förr hade eleverna inte rätt att vara 

olika och med olika förutsättningar inne i ett och samma klassrum. Integreringsbegreppet har även fått kritik 

för att det bygger på en uppdelning av vi och dem (Nilholm & Göransson, 2013). Det nya begreppet 

inkludering betyder att eleverna har rätt att vara olika och att skolan ska se till att alla ges möjlighet att passa 

in (Nilholm, 2006). “Elevernas olikheter är något som ska ses som en tillgång och något som berikar skolan. 

Särlösning ska undvikas och barns rätt till delaktighet ska betonas” (Nilholm, 2006, s. 17). Man kan säga att 

inkludering handlar om att skolmiljön ska förändras för att anpassa sig till mångfalden av elevernas olikheter 

(Nilholm, 2007). 

År 1994 undertecknade Sverige tillsammans med andra medlemsländer inom UNESCO Salamanca-

deklarationen. Deklarationen innebar att medlemsländerna valde att arbeta för att alla elever oavsett kön, 

etnicitet, klass eller funktionsnedsättning skulle undervisas gemensamt.  Det var genom denna deklaration 

som inkluderingsbegreppet fick sitt fäste (Assarsson, 2009). I stort kan man säga att Salamancadeklarationen 



 

 4 

förespråkar inkludering och att alla elever ska undervisas gemensamt så långt som det är möjligt (Olsson & 

Olsson, 2007).  

Enligt Meynert (2014) är inkludering en filosofi som betonar vikten av att föra samman olika elever, 

familjer, lärare och samhällsmedborgare, i avsikt att skapa sociala miljöer som är baserade på respekt, 

acceptans och tillhörighet. Att använda sig av inkluderande arbetssätt möjliggör att alla elever känner sig 

delaktiga och att de får ta del av samma undervisning, men på sin egen nivå, efter deras personliga 

förutsättningar och behov (Meynert, 2014). Inkluderande arbetssätt siktar mot att etablera samarbetsvilliga, 

stöttande och fostrande lärmiljöer som syftar till att ge alla elever den hjälp och stöd de behöver för att 

lyckas, samtidigt som eleverna kan respektera och lära av varandras olikheter (Meynert, 2014). 

Trots att inkludering är ett centralt begrepp i skolans värld, nämns det inte i skolans styrdokument. 

Nilholm (2007) menar att svenska forskare hellre använder begreppet delaktighet än inkludering. Nilholm 

betonar att man ska undvika att formulera sig ”inkludering av barn i behov av särskilt stöd” då det signalerar 

till att det är något avvikande i gruppen, därför pratar man inte om inkludering i allmänhet (Nilholm, 2006). 

Inkluderande undervisning antas vara ett av de mest effektiva sätten att motverka diskriminerande attityder 

och dessutom förebygga marginalisering (Assarsson, 2009).  

Ett konkret exempel på hur en skola arbetat med ett inkluderande arbetssätt är Nossebro skola i Essunga 

kommun. I en artikel i Lärarnas Nyheter skriver Marianne Hühne von Seth (2011-01-27) att de i Nosse-

broskolan har förflyttat alla extra resurser in i klassrummen istället för att ha små undervisningsgrupper eller 

stödundervisning i speciella klassrum. Alla klasser har tillgång till resurser hela tiden, inne i det ordinarie 

klassrummet. Det har resulterat i att inte bara elever med svårigheter lyckas bättre utan även de mer 

studiebegåvade eleverna och alla elever däremellan drar nytta av att det är fler lärare i klassrummet. Alla på 

skolan arbetar på samma sätt och med tydliga strukturer. Alla lektioner börjar och slutar på samma sätt, 

oavsett vilken lärare som ansvarar för lektionen. Lärarna lägger mycket vikt vid att belöna positiva be-

teenden och undviker att peka ut enskilda elevers brister (Hühne von Seth, 2011).  

3.1.1 Vad säger styrdokumenten? 
 
Trots att begreppet inkludering aldrig används i läroplanen så finns det tydliga riktlinjer som förklarar vad 

skolan respektive lärare och rektor har i uppdrag att göra för att skolan ska bli en inkluderande miljö. 

Dessutom finns statliga bestämmelser för hur man ska arbeta för att detta ska genomföras. Förutom de 

angivna målen i Salamancadeklarationen så står det i Skollagen att: ”Alla barn och elever ska ges den 

ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.” (Skollagen, 3 §). 

I läroplanen, under övergripande mål och riktlinjer, står det att en del av lärarens uppdrag är att ta hänsyn 

till varje enskild individs förutsättningar och behov, att stimulera och assistera elever som har svårigheter 

och ge särskilt stöd där det behövs (Skolverket, 2015). Detta innebär att även om begreppet inkludering 

aldrig används, ingår det i lärares, rektors och alla andra verksamma inom skolans uppdrag att inkludera alla 

elever, med eller utan svårigheter. 
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3.2 Koncentrationssvårigheter 
 
När man koncentrerar sig på en uppgift använder man sig av alla sina sinnen för att kunna få så mycket 

information som möjligt av uppgiften, för att uppfatta så många aspekter som möjligt. Med hjälp av informa-

tion som samlats in värderas sedan alla viktiga delar av uppgiften, det onödiga filtreras bort och allt viktigt 

sparas. Detta sker utan större problem om man har en god koncentrationsförmåga (Kadesjö, 2007). För att 

kunna koncentrera sig på en uppgift behöver man kunna rikta sin förmåga att ta in information, sina tankar 

och känslor på uppgiften. Man måste kunna filtrera bort onödiga intryck och man måste klara av att komma 

igång med, hålla fast vid och avsluta uppgiften (Kadesjö, 2007). En god koncentrationsförmåga kräver en 

mental process där man värderar och sorterar  vilka intryck som ska släppas in respektive stängas ute.  

När man ser till koncentrationsförmågan hos barn finns det en rad faktorer som avgör vad  barnet släpper 

igenom eller stänger ute och några av de viktigaste är: barnets tidigare erfarenheter, kunskap och intel-

lektuella nivå, barnets känsloliv och barnets motivation till att vilja närma sig uppgiften. Motivationen styrs 

och bestäms till stor del av de första två faktorerna (Kadesjö, 2007).  

Man hör ofta att barn har svårt att koncentrera sig, det är ett vanligt uttryck som beskriver och benämner 

en rad olika beteenden, det är därför viktigt att förstå vad som menas med uttrycket. Kadesjö (2007) förklarar 

att det kan handla om stora och varaktiga (primära) koncentrationssvårigheter som skapar återkommande 

problem för barnet under dess uppväxt och påverkar barnet i de flesta situationer det deltar i. Det ställer till 

bekymmer både för barnet, föräldrar, lärare och annan personal kring barnet. Vidare förklarar Kadesjö 

(2007) att det även finns de barn som har mer tillfälliga (sekundära) koncentrationssvårigheter. Dessa kan 

vara en reaktion på förhållanden kring barnet, stress eller brister i barnets uppväxt. Sedan finns det andra 

barn som kan ha svårt att koncentrera sig i vissa situationer, medan de i andra situationer inte har några 

svårigheter alls, denna form av koncentrationssvårigheter kallas situationsbundna koncentrationssvårigheter. 

Det kan till exempel röra sig om motoriska svårigheter. Bakgrunden till koncentrationssvårigheter beror 

alltid på olika faktorer som påverkar varandra. Att försöka hitta en enda orsak till problemen är att förenkla 

verkligheten på ett sätt som begränsar och försvårar förståelsen för barnet. Det kan i sin tur leda till att det 

blir svårt att hjälpa barnet (Kadesjö, 2007). 

3.2.1 Primära koncentrationssvårigheter 
 
Kadesjö beskriver primära koncentrationssvårigheter enligt följande: “Primära koncentrationssvårigheter är ett 

biologiskt betingat tillstånd som innebär problem med att rikta uppmärksamheten på en uppgift, att utesluta 

ovidkommande stimuli och dessutom att hålla fast vid uppgiften tills den är avslutad” (Kadesjö, 2007, s. 21). 

Svårigheterna märks oftast redan tidigt i livet och följer barnet under hela uppväxten. Det kommer ofta 

till uttryck i sådana situationer som inte är tillräckligt spännande eller motiverande och som ofta innehåller 

krav på anpassning eller prestation (Kadesjö, 2007). Barnet har ofta svårt att uppfatta, följa instruktioner och 
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att hålla sig till regler. Många barn med primära koncentrationssvårigheter blir fort alltför aktiva och upp-

varvade, medan andra istället blir drömmande och överdrivet passiva (Kadesjö, 2007).  

Det är vanligt att det finns en koppling mellan de primära koncentrationssvårigheterna och barnets 

uppväxtsituation. Det är ofta så att barnets uppväxtförhållanden inte är optimala, men även om det inte är 

uppväxtmiljön som är orsaken till koncentrationssvårigheterna kan den ha en avgörande betydelse för hur 

svåra och sammansatta problemen är för barnet (Kadesjö, 2007). Om barnets koncentrationssvårigheter beror 

på uppväxtsituationen brukar svårigheterna avta om uppväxtmiljön förändras till det bättre. Upp-

växtsituationen kan vara en förklaring till att barn med koncentrationssvårigheter har stort behov av positiva 

och empatiska relationer och fungerar bra med vuxna som de har en bra relation till. Är relationen mellan till 

exempel lärare och elev en negativ sådan kan samarbetet fungera sämre (Olsson & Olsson, 2007). 

3.2.2 Sekundära koncentrationssvårigheter 
 
Om barnets tankar och känslor är upptagna med annat, till exempel efter ett bråk med kompisen på rasten, 

eller med föräldrarna under morgonen, kan det påverka koncentrationen under resten av dagen. När barnet 

ska koncentrera sig på en uppgift i skolan, rikta sina känslor och tankar mot den, är dessa upptagna med 

annat, vilket får till följd att barnet får svårt att koncentrera sig på uppgiften (Kadesjö, 2007). Sådana 

koncentrationssvårigheter kallas sekundära koncentrationssvårigheter och beror i största del på att barnets 

känsloliv stör koncentrationen. Det uppstår ofta i situationer eller miljöer som är stökiga och röriga, till 

exempel i entrén till klassrummet. 

3.2.3 Situationsbundna koncentrationssvårigheter 
 
Situationsbundna koncentrationssvårigheter handlar om svårigheter som bara uppstår i vissa situationer eller 

under vissa förhållanden, till exempel när barnets förmåga inte överrensstämmer med uppgiftens karaktär. 

När uppgiften barnet får tilldelad är för komplicerad för vad det klarar av kan en sådan form av 

koncentrationssvårighet uppstå. Det kan även handla om situationer då motoriska svårigheter kan försvåra att 

genomföra en uppgift. Om barnet råkar slå ner saker eller knuffar till andra personer kan det vara stör-

ningsmoment som tar uppmärksamheten från uppgiften barnet skulle genomföra. Denna typ av koncentra-

tionssvårigheter är helt bundna till de olika situationerna och barnet kan mycket väl koncentrera sig i andra 

situationer (Kadesjö, 2007). 

 

3.3 Behov av diagnos 
 
I Skollagen 8 §, under utredning står det att: 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, uppgifter från lärare, övrig 
skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en 
elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpass-
ningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det 
finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens 
behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 
svårigheter i sin skolsituation.  
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Det här innebär att om personal i skolan märker att en elev har svårigheter görs en utredning som senare 

skulle kunna leda fram till en diagnos. Det finns både för- och nackdelar med att sätta en diagnos, enligt 

Kadesjö (2007). En fördel med en diagnos kan vara att den ger eleven en känsla av tillhörighet till andra 

elever med likartade problem samt att föräldrarna kan få stöd och råd av andra föräldrar som har barn med 

liknande svårigheter. En diagnos kan också leda till att eleven får en förklaring till sina svårigheter och kan 

genom det lära sig att leva med dem och hitta sätt att komma runt sina svårigheter (Kadesjö, 2007). En 

nackdel med diagnoser är att de sällan tar hänsyn till att elevens svårigheter kan förändras över tid och att de 

kan påverkas av förändrade förhållanden i omgivningen. En annan nackdel är att diagnoser ofta är generella 

och ger en allmän beskrivning av elevens svårigheter vilket leder till otillräcklig vägledning för specifika 

stödinsatser. Kadesjö (2007) förtydligar att även om en utredning inte leder till en diagnos betyder det inte 

automatiskt att eleven inte har några problem. Det är viktigt att utredningen har värderat elevens styrkor och 

svagheter för att kunna anpassa stödinsatser utifrån elevens förutsättningar och behov.  

 

3.4 Individanpassad undervisning 
 
Som tidigare nämnts står det i läroplanen att en likvärdig utbildning inte är detsamma som att undervisningen 

ska utformas på samma sätt eller att skolans resurser ska fördelas lika överallt. Hänsyn måste tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov. Skolan ansvarar för att alla elever, även de som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen, ändå ska kunna nå dit och det finns många olika vägar att gå. För 

att lyckas med det kan undervisningen inte utformas lika för alla, eftersom att alla elever är olika 

(Skolverket, 2015).  

Det betyder att man som lärare måste individanpassa undervisningen för att inkludera eleverna. Varje 

individ har sitt unika sätt att lära sig och man kan därför inte säga att en metod är bättre än den andra. Det 

handlar om hitta en eller flera metoder som passar för varje enskild individ. Det kan vara svårt att hitta rätta 

metoderna i början och det kan då vara bra att börja tänka generellt hur man kan gå tillväga för att hjälpa en 

elev som har koncentrationssvårigheter. Ett tillvägagångssätt är att testa sig fram för att upptäcka vad som 

fungerar för just den individen (Olsson & Olsson, 2007).  

Att ha koncentrationssvårigheter gör det svårt för eleven att arbeta teoretisk för att man tröttnar fort på 

uppgiften. Det kan därför underlätta om läraren försöker variera arbetssätt med andra metoder för att 

eleverna ska få arbeta mer praktiskt (Olsson & Olsson, 2007). Läraren behöver därför tänka på vad den ger 

för typ av uppgifter och när uppgiften utförs behöver läraren hitta ett samband mellan elevens egen 

erfarenhet, tankestruktur och den nya uppgiften (Olsson & Olsson, 2007). Det är viktigt att hitta en nivå som 

passar för eleven. Om uppgiften som eleven ska genomföra är på en lagom nivå kräver den ett visst mått av 

ansträngning men erbjuder samtidigt möjligheter att lyckas vilket ökar elevens koncentration och känslan av 

att räcka till (Jacobsson & Nilsson, 2011). 

För att det ska vara möjligt att individanpassa undervisningen krävs goda relationer till eleverna, säger 

Boo (2014). Goda relationer kan ses som en förutsättning och det krävs tid samt en medveten insats från 

lärarna för att få till dessa. Man måste även skapa ett klimat som gör invididanpassning möjligt och här tycks 
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ramar, rutiner och regler vara betydelsefullt. När både klimatet i klassrummet och relationerna mellan lärare 

och elever är etablerade får de betydelse för planering, genomförande och efterarbete av undervisningen 

(Boo, 2014). 

Karlberg (2011) skriver att elever tycker att det är roligare att gå i skolan när lärarna är snällare, vilket 

också tyder på att goda relationer är viktigt. Ett sätt att få till ett gott klimat i klassrummet, som Karlberg 

också nämner är att fokusera på det eleverna gör bra och berömma detta, istället för att bestraffa och lägga 

vikt vid de negativa beteendena. 

 

4. Metod 
 
I detta avsnitt presenteras studiens metod och urvalsprocess. Slutligen görs en metodreflektion där mot-

gångar och anpassningar diskuteras. 

 

4.1 Val av metod 
 
För att ta reda på hur verksamma lärare gör för att inkludera elever med koncentrationssvårigheter har vi valt 

att använda intervjuer som metod. Vi övervägde att göra observationer, men eftersom vi ansåg att det kan 

vara svårt att upptäcka anpassningar och metoder som lärare använder sig av skulle det krävas betydligt mer 

tid för att kunna göra en tillräckligt lång observation. Att göra intervjuer gav lärarna en chans att dela med 

sig av sina erfarenheter och reflektioner kring arbetssätt. Fördelen med att använda sig av intervju som 

metod är dess flexibilitet. Genom intervjuer kan man få mer information genom tonfall, mimik och konst-

pauser som ett skriftligt svar inte avslöjar (Bell, 2006). 

4.1.1 Kvalitativ metod 
 
När man använder sig av en kvalitativ metod intresserar man sig för hur någonting upplevs eller förstås och 

strävar efter en djupare förståelse av det som ska studeras, ofta med ett litet urval av personer (Bjørndal, 2005). 

En metod som passar den här studien utifrån våra frågeställningar och antal intervjuade personer. En kvalitativ 

studie är mer ostrukturerad och mer flexibel än en kvantitativ studie (Bjørndal, 2005). Det gör att det finns 

plats för förändringar av insamlingen under studiens gång, något som vi har haft nytta av då vi hade svårt att få 

till en intervjutid med alla intervjupersoner och därför fick göra två av intervjuerna via mejl istället.  

En nackdel med att välja intervju som metod är att de kräver mycket arbete - de ska planeras, genomföras 

och bearbetas (Bell, 2006; Bjørndal, 2005). Även om själva intervjuerna inte tar mer än 40 min att genom-

föra måste man räkna in restid, förseningar eller att intervjun kan bli avbruten av olika anledningar. Efter 

intervjun ska man sedan gå igenom vad som sagts, titta på anteckningar och lyssna av inspelningen. Man 

måste därför tänka på att planera in tillräckligt med tid för intervjuerna och efterarbetet (Bell, 2006), vilket är 

varför vi valde att ta kontakt med våra intervjupersoner tidigt under arbetsprocessen för att kunna planera in 

datum och tider för våra intervjuer med ordentlig tidsmarginal.  
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Vi valde att formulera två mejl som vi skickade ut till våra intervjupersoner. Det första mejlet (se bilaga 

1) var till för att etablera kontakt och informera om studiens ämne samt ge allmän information gällande 

deltagandet i studien. När vi fått ett positivt svar på det första mejlet, skickades ett andra mejl ut (se bilaga 

2), där detaljer om dag och tid för intervjun meddelades samt intervjufrågor. 

Vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer, där vi utarbetat en intervjuguide (se bilaga 3) 

som vi utgick ifrån. Att använda sig av en intervjuguide gör att intervjun blir mer strukturerad än ett vanligt 

samtal för att man till exempel kan ändra ordningsföljd på frågorna under intervjuns gång. Man får dessutom 

hjälp att hålla sig till ämnet ifall svaren glider iväg (Bjørndal, 2005). Det passade oss bra eftersom vi redan 

hade en personlig kontakt med våra intervjupersoner och risken var stor att intervjun skulle bli mer likt ett 

vanligt samtal och man kan glömma viktiga frågor.  

Intervjuguiden byggs upp av fyra teman; allmänt, inkludering, material och klassrumssituation. Till varje 

tema kopplas ett antal frågor och eventuella följdfrågor. Vi formulerade öppna intervjufrågor med utgångs-

punkt i vårt syfte och frågeställningar. Dessa frågor bearbetades för att vara så konkreta som möjligt för att 

försäkra oss om att vi skulle få svar på det vi ville veta, men med utrymme för att intervjupersonerna kan 

komma med egna tankar, som kan leda till nya följdfrågor. När frågorna var färdigformulerade skrevs de in i 

ett dokument som vi sedan mejlade till våra sex intervjupersoner, då de tackat ja till att delta. Detta för att de 

skulle få en chans att förbereda sig inför intervjun. 

 
4.2 Urval 
 
Vi intervjuade sex personer, fem lärare och en speciallärare, som arbetar i grundskolan i de lägre åldrarna i 

Mellansverige (se tabell 1). Vi valde att vända oss till lärare som vi redan hade etablerat kontakt med genom 

våra VFU-perioder för att det kan vara svårt att få tag på okända personer att intervjua. Vi ville undvika 

problem längs vägen och valde därför personer vi redan hade kontaktuppgifter till. Anledningen till valet av 

fem lärare och en speciallärare var för att vi ville veta hur lärarna tänker kring inkludering i klassrummet, 

men även hur en speciallärare arbetar för att inkludera, då vi av egna erfarenheter märkt att de flesta special-

lärare arbetar med eleverna utanför klassrummet.  Antalet lärare som intervjuades bestämdes utifrån vad vi 

trodde skulle hinnas med inom tidsramen. I följande tabell redovisar vi för våra intervjupersoners utbildning, 

vilken årskurs de arbetar i nu samt på vilket sätt intervjun skedde och om de är lärare eller speciallärare. Vi 

har valt att redovisa denna information på detta sätt för att lättare ge en överblick över våra utvalda lärare. 

 

        Tabell 1. Tabell över intervjupersonernas utbildning, årskurs och intervjumetod. 

Intervjuperson Utbildning/Inriktning Arbetar i årskurs Lärare/Speciallärare Intervjumetod 
Lärare 1 Förskoleklass - Åk 6 Årskurs 2 Lärare Intervju via mejl 
Lärare 2 Förskoleklass - Åk 6 Förskoleklass Lärare Fysisk intervju 
Lärare 3 Årskurs 1-6 Årskurs 1-6 Speciallärare Fysisk intervju 
Lärare 4 Årskurs 1-7 Årskurs 1 Lärare Intervju via mejl 
Lärare 5 Fritidspedagog, F-6 Årskurs F-4 Lärare Fysisk intervju 
Lärare 6 Årskurs 1-5 Årskurs 2 Lärare Fysisk intervju 
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4.3 Etiska överväganden 
 
I det första mejlet som skickades ut förklarade vi syftet med vår studie och de forskningsetiska principerna 

som Vetenskapsrådet (2015) har tagit fram. De innefattar fyra krav som man ska förhålla sig till när man 

forskar, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Vi informerade de sex intervjupersonerna om vilka villkor som gäller för deras deltagande, att de deltar 

frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när de vill, även om intervjuerna redan är gjorda (Ve-

tenskapsrådet, 2015). Vi förtydligade att personuppgifter och andra eventuella konfidentiella uppgifter om de 

deltagande eller elever de nämner ska behandlas och förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av 

dessa och att uppgifterna kommer att raderas efter studiens färdigställande (Vetenskapsrådet, 2015; Bell, 

2006). Vi förklarade även att allt insamlat material endast kommer att användas till studien (Vetenskaps-

rådet, 2015). Dessa principer har förklarats för intervjupersonerna både i informationsmejlet och innan 

intervjuerna skett.  

 
4.4 Validitet och reliabilitet 
 
Oavsett vilken metod man använder sig av i sin studie, bör man alltid vara kritisk till metoden för att avgöra 

hur tillförlitlig och giltig den information som man får fram är (Bell, 2006). Reliabilitet (tillförlitlighet) 

förklarar hur väl ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under samma omständigheter. En 

fråga som ger ett svar i en situation, men ett annat svar i en annan situation är inte reliabel (Bell, 2006). 

Validitet (giltighet) är ett mått på om frågorna man ställer ger svar på det man vill ha svar på (Bell, 2006). 

Om en fråga saknar reliabilitet, saknas även validitet, men om reliabiliteten är hög betyder inte det 

automatiskt att validiteten också är det. En fråga kan ge samma svar vid olika tillfällen men ändå inte svara 

på det den är avsedd att svara på (Bell, 2006).  

I denna studie kan reliabiliteten ifrågasättas i och med att resultatet visar vad just de sex utvalda lärarna 

har för erfarenheter och uppfattningar. Skulle sex andra lärare deltagit är det möjligt att resultatet sett 

annorlunda ut då urvalet är så pass begränsat i storlek, men då intervjuer tar tid i anspråk har man under ett 

kortare projekt som detta inte utrymme för fler än några få intervjuer (Bell, 2006). Det kan även diskuteras 

om resultatet blivit annorlunda om vi inte delat upp intervjuerna eller om vi bytt personer att intervjua, 

eftersom våra personliga uppfattningar eller tolkningar också kan spela roll i val av följdfrågor till exempel, 

men även i analysen. 

 

 

4.5 Genomförande 
 
Vi delade upp de sex intervjuerna mellan oss och ansvarade för tre var. Vi bestämde tid via mejl och sedan 

mötte vi upp lärarna på skolan när det var dags. Lärarna fick själva välja platsen för intervjun för att de 
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skulle känna sig bekväma och för att vi skulle få lugn och ro samt undvika störande moment. Det kan vara 

viktigt för att kvaliteten på intervjun kan påverkas av hur miljön runt omkring ser ut (Bjørndal, 2005). Innan 

vi började intervjun påminde vi om Vetenskapsrådets etiska principer och förklarade ännu en gång att 

deltagandet var fullständigt frivilligt. Vi förtydligade att alla eventuella personliga uppgifter, så som namn 

eller liknande, inte skulle komma att användas i studien. Vi spelade in intervjuerna, men hade 

anteckningsblock och penna redo för att snabbt kunna skriva ner eventuella följdfrågor, tankar och 

kommentarer. Eftersom lärarna redan fått intervjufrågorna via mejl hade de fått chansen att förbereda sig och 

det märktes under vissa intervjuer genom att svaren verkade genomtänkta. 

Under intervjuerna tänkte vi mycket på att inte avbryta utan att låta personen svara klart innan vi tog nästa 

fråga eller följde upp med en följdfråga. Den första intervjun vi gjorde, som kan ses som en pilotintervju, 

gick väldigt fort och i efterhand insåg vi att det berodde på att vi ställt för få följdfrågor. Vid efterföljande 

intervjuer fokuserade vi mycket mer på att få konkreta exempel på arbetssätt och djupare förklaringar på 

frågorna. För att vi inte skulle missa någon viktig åsikt från vår första intervjuperson återkopplade vi till 

denne via mejl och gav hen möjligheten att ge utförligare svar på vissa frågor. 

På grund av att två av de inbokade intervjuerna flyttades ett flertal gånger fick vi till slut genomföra dessa 

intervjuer via mejl, där de svarade skriftligt på frågorna vi redan skickat ut med det första bekräftelsemejlet.  

 

4.6 Metodreflektion 
 
När vi påbörjade denna studie var vi helt överens om att vi ville vara ute i god tid med kontakten mellan oss 

och våra intervjupersoner, för att undvika problem mot slutet. Det var även därför vi valde att använda oss 

av, för oss, kända personer att intervjua. Till en början gick kontakten bra, vi fick snabba svar och kunde 

boka in tider för intervjuer tidigt under perioden. På grund av sjukdom, schema krockar och andra 

anledningar blev två av dessa intervjuer framflyttade vid ett flertal tillfällen. Vi gjorde resterande intervjuer 

enligt plan, men fick i slutändan be dessa två personer mejla sina svar på frågorna vi redan skickat ut, för att 

kunna slutföra studien. Tack vare att vi fick dessa svar skriftligt kunde vi analysera och sammanställa dessa 

tillsammans med de andra eftersom vi sparade tid på att inte behöva transkribera dessa svar. Detta kan ha 

gjort att vi förlorade viktig information, då vi inte kunde ställa spontana följdfrågor, men samtidigt fick vi 

välformulerade svar som vi lätt kunde använda oss av. Detta tror vi kan bero på att dessa två lärare fick en 

bra chans att reflektera och formulera sig väl när de fick svara skriftligt.  

 
 

5. Resultat och analys 
 
Syftet med vår studie är att öka kunskapen om hur verksamma lärare arbetar inkluderande i klassrummet 

med fokus på elever med koncentrationssvårigheter. Studien syftar även till att ta reda på vilken betydelse 

diagnoser har för lärares arbete och vilka olika arbetssätt som har visat sig fungera. Att få tips och ideér för 

hur man kan gå tillväga och se alla möjligheter som finns för att kunna hjälpa elever, är något vi kan ha nytta 

av i vår pedagogiska framtid. 
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Alla de sex lärare vi har intervjuat har svarat att de stött på flertal elever med någon form av kon-

centrationssvårigheter under sin tid som lärare. De har olika erfarenheter om hur man kan gå tillväga och de 

är alla överens om att det finns många olika arbetssätt, beroende på vilken individ det gäller.  

I detta avsnitt presenterar vi våra resultat från de sex intervjuer vi genomfört. Vi utgick från 

intervjuguidens teman när vi skulle sammanställa svaren men i vår analys upptäckte vi att det uppstått nya 

teman som vi valt att använda oss av istället. Enligt Braun & Clarke (2008) kan en tematisk analys med 

fördel användas när man sammanställer data från intervjuer eftersom man under transkribering får möjlighet 

att riktigt ”lära känna” sitt insamlade material och att man har lätt för att se olika teman som byggs upp under 

tiden som man transkriberar.  

 
5.1 Skolors arbete och riktlinjer 
 
När vi ställer frågan om skolan har några speciella riktlinjer för hur lärarna ska arbeta med inkludering svarar 

majoriteten av de tillfrågade lärarna att det inte finns några specifika riktlinjer på deras skolor, utan att de 

följer Skollagen och Skolverkets riktlinjer gällande inkludering. Två lärare på samma skola berättar att de 

har “elevhälsomöten” en gång i veckan, där de uppdelade i arbetslag diskuterar problem eller andra viktiga 

händelser som skett under veckan. Under dessa möten finns även möjlighet för att ventilera om elever för att 

få konkreta tips och ideér av resterande personal i arbetslaget på hur man kan arbeta vidare för elevens bästa. 

Den ena av dessa två lärare, som dessutom är speciallärare, förklarar vidare att det finns en tydlig arbetsgång. 

Från lärare och elev i klassrummet fram till rektors beslut och dessa möten är ett steg på vägen, för att till 

exempel få särskilt stöd eller för att göra åtgärdsprogram. Specialläraren förtydligar dock att för att det ska 

komma dit så måste det ha gått ganska långt och problemen blivit för stora för läraren eller arbetslaget att 

hantera på egen hand. Hen menar att eleven ska kunna inkluderas i klassrummet med hjälp av särskilda 

anpassningar, men att om problemen blir för stora så finns det alltså hjälp att få. 

5.1.1 Platsen för undervisning 
 
En annan lärare beskriver att i sin skola finns inga specifika riktlinjer för inkludering, men att elever med 

särskilt behov oftast får lämna undervisningen i klassrummet och gå till specialläraren där de får hjälp med 

specialträning. 

Specialläraren på samma skola motiverar valet att låta eleven arbeta utanför den ordinarie undervisningen 

och förklarar att det inte alltid är det bästa alternativet att inkludera eftersom specialträning i klassrummet 

kan störa mer än det hjälper. En annan lärare håller med: ”Inkludering är bra och viktigt, men det är inte 

alltid det fungerar. Alla elever har rätt att tillhöra en klass/grupp där de kan, efter sina förutsättningar, ta del 

av den undervisning som sker” (Lärare 4).  

 
5.2 Innebörd av ett inkluderande arbetssätt  
 
Den generella uppfattningen när lärarna beskriver inkludering är att det innebär att skapa lärmiljöer där alla 

elever kan vara med oavsett deras förutsättningar och behov och att alla ska kunna få den undervisning de 
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behöver, på deras villkor. ”Jag tycker inte bara att det är oerhört viktigt att alla elever ska vara delaktiga i 

undervisningen utifrån sina behov och förutsättningar, utan tycker även att detta är en nödvändighet för att 

undervisningen i en klass ska fungera” (Lärare 1). 

Att man individanpassar arbetsuppgifterna i undervisningen och att variera arbetssätten betonas av flertal 

lärare där eleverna får arbeta både praktiskt och teoretiskt samt att de får samarbeta med sina kamrater i olika 

gruppstorlekar och konstellationer såväl som att arbeta enskilt.  

Samtliga lärare anser att tydliga instruktioner, struktur och rutin är viktiga steg för att inkludera alla i 

klassrumssituationen. En av lärarna förklarade att hen brukar tänka att om en slags undervisning, 

arbetsmetod eller liknande fungerar bra för elever med svårigheter, brukar det även fungera bra för resten av 

klassen. Då kan man med fördel använda sig av detta och på så sätt underlätta utan att särskilja. “Jag arbetar 

på ett inkluderande sätt och tänker att det jag gör för en elev med svårigheter hjälper alla elever i 

klassrummet att lyckas” (Lärare 2). En annan lärare säger att det tar tid att hitta sådant som fungerar, att man 

utesluter den ena saken efter den andra och att man ofta får ändra, korrigera och förändra sina metoder 

många gånger för att det ska passa alla olika elever. 

5.2.1 Arbetsmaterial 
 
Flera av lärarna nämner att de använder sig mycket av nivåanpassat material, såsom till exempel läseböcker 

på olika nivåer. Många beskriver att de ofta skapar eget material, ibland själva och ibland tillsammans med 

eleverna och dessa material blir då också anpassade till elevernas olika kunskapsnivåer. Att eleverna får 

arbeta mycket tillsammans gör att de kan lära sig av varandra på ett naturligt sätt, samtidigt som eleverna då 

får utvecklas kunskapsmässigt och kan upptäcka att de är bra på olika saker. Flera av lärarna förtydligar 

vikten av nivåanpassat material eftersom att det gör det möjligt för klassen att tillsammans fokusera och 

träna på samma område gemensamt, men utifrån individuella förutsättningar. Flera lärare beskriver att det 

kan vara bra att arbeta med flera sinnen, såsom syn, hörsel, tal och om möjligt känsel, under till exempel 

genomgångar, eftersom alla elever tar in information på olika sätt.  

 
I en klass är alla individer olika och skulle läraren inte anpassa arbetssätt, material med mera, utifrån de olika 
behoven och förutsättningar som eleverna har, så skulle inte heller undervisningen kunna fungera. Eleverna 
skulle inte vara delaktiga på lika villkor, och det är ett krav som jag anser att en undervisning måste uppfylla. 
           Lärare 1 

 

Som tidigare nämnts förklarar lärarna att de märkt att tydlig struktur och rutiner är viktigt för alla elever, 

men framför allt för elever med koncentrationssvårigheter. Även att man som lärare är bestämd och väl för-

beredd samt att hela tiden ligga steget före är bra förutsättningar för att kunna hantera eventuella ändringar 

och förebygga motstånd från elever med koncentrationssvårigheter. Flera av lärarna nämner att många elever 

har nytta av att få gå igenom dagens schema på tavlan eller att ha ett eget arbetsschema på bänken, för att det 

kan hjälpa för att bibehålla elevens fokus. En av lärarna menar att detta gör att eleven lättare kan fokusera på 

det den ska göra istället för att bli störd av eventuella ändringar i schemat. Att tydligt få förklarat för sig vad 

som ska ske under dagen verkar underlätta för dessa elever.  
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Några av lärarna nämner att tekniska hjälpmedel, så som dator eller Ipad, kan stimulera elever att lära sig 

utan att de tänker på det. Specialläraren säger att hen märkt att elever stimuleras av att få använda datorer 

och annat särskilt arbetsmaterial men att det kan vara svårt att hitta material som alla förstår: ”Men ofta så 

måste man ju ha konkret material för elever som kommer till mig. Och då måste man även hitta konkret 

material som dom förstår, och det är inte alltid de förstår de andra förstår.” (Lärare 3). 

 

 
5.3 Varje elev är en enskild individ  
 
De tillfrågade lärarna är överens om att det inte finns någon gyllene regel för hur man ska gå tillväga för att 

hjälpa elever med koncentrationssvårigheter. De har alla stött på elever med dessa svårigheter och har därför 

testat många olika metoder. De har många tips att ge, men förtydligar att det inte går att säga vilken metod 

som fungerar för vilken elev, eftersom alla elever är individer och fungerar olika. En av lärarna vill inte dra 

generella slutsatser utan beskriver hur elever med koncentrationssvårigheter är beroende av dagsformen, att 

den kan bidra till att ingenting fungerar vissa dagar medan andra dagar är koncentrationen inte ett problem. 

5.2.2 Den fysiska miljön 
 
Arbetsmiljön och placeringen i klassrummet är andra saker som lärarna nämner som viktiga saker att tänka på. 

Två av lärarna tar till exempel upp att mycket material på väggarna kan vara ett störande moment för elever 

med koncentrationssvårigheter. Lärarna menar att elevernas fokus kan flyttas från arbetsuppgiften till att fastna 

på väggen med uppsatt elevmaterial och eleven tappar på så sätt koncentrationen. Elevernas placering i 

klassrummet kan vara avgörande för koncentrationen, säger några av lärarna och menar att ibland fungerar det 

bättre när eleverna får gå ut i korridoren eller i ett tomt rum. Flera av lärarna använder sig också av så kallade 

”skärmar” för att kunna dela av klassrummet när vissa elever behöver mer lugn och ro, men inte vill gå ut ur 

klassrummet. Ibland hjälper det att en vuxen sätter sig på platsen bredvid eleven, medan andra elever behöver 

en slags ”morot” för att komma vidare i arbetet, säger en av lärarna. En annan beskriver att det kan hjälpa att ha 

tydligt avgränsade uppgifter och att låta eleven ta en uppgift i taget och då i sin egen takt. 

5.2.3 Rörelse 
 
Flera av lärarna tar upp vikten av att låta eleverna röra på sig, ta små pauser ibland och inte alltid kräva att de 

ska sitta stilla och vara tysta hela tiden. Ibland kan det underlätta för elevens koncentration om den får gå ut 

och springa av sig lite på skolgården för att sedan komma tillbaka in och arbeta vidare, säger en av lärarna. 

5.2.4 Delaktighet 
 
En sak som de flesta av lärarna betonar är vikten av att låta eleverna vara delaktiga i sin egen undervisning, 

både vad gäller arbetsmängd, arbetsformer och lösningar. Att tillsammans diskutera fram rimliga mål för vad 

eleverna ska uppnå under lektionens gång, vad de ska hinna med och hur de ska gå tillväga för att klara det. 
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En av lärarna säger att hen ofta har samtal med sina elever och att de då tillsammans arbetar fram en plan för 

hur eleven ska kunna koncentrera sig på sitt och inte bli störd av de andra eleverna. Specialläraren säger att 

hen ofta ställer frågor till eleverna för att öka delaktigheten i undervisningen och ibland dumma frågor. Hen 

säger att det verkar öka intresset hos dessa elever när de själva får komma med svar och lösningar. 

 
Jag frågar ofta, hur skulle du… hur tror du att du skulle kunna lära dig det här? Har du nåt förslag på hur du 
skulle kunna göra? Eller vad vill du att vi ska göra tillsammans eller vad vill du att jag ska hitta på? Så dom 
frågorna, och andra frågor, tycker jag är väldigt bra, å försöka få eleverna framåt. […] Och dom får förklara 
och dom får beskriva och dom får själva komma med idéer. 
            Lärare 3 

 
5.3 Behov av diagnos 
 
Det finns inga krav på att eleverna ska ha en diagnos för att de ska få hjälp, särskilt stöd eller anpassningar i 

klassrummet, enligt lärarna i vår studie. En av lärarna förklarade att det kan vara en fördel för skolan att 

eleven har en diagnos. Det kan på så sätt bli lättare att söka extra resurser till eleven, men att diagnosen inte 

påverkar hens arbetssätt i klassrummet. Alla elever får det stöd och hjälp de behöver oavsett om eleven har 

en diagnos eller inte. Alla lärare vi intervjuat säger likadant, att deras eget arbetssätt eller bemötande 

förändras inte baserat på elevens diagnos. Det är elevens behov och förutsättningar som avgör vad som ska 

göras. En av lärarna påpekar att det enligt skollagen inte behövs någon diagnos för att få särskilt stöd, men 

om det krävs större insatser tas det vidare högre upp och slutligen är det rektors ansvar att se till att 

eventuella större anpassningar och kartläggningar sker vid behov. “Ja, alla barn ska bemötas på ett sätt som 

passar dom, med eller utan diagnos. Vi anpassar oss självklart till en elev som har diagnos men inte på ett 

sånt sätt att inte de andras behov också tillfredsställs” (Lärare 5). 

 

6. Diskussion 
 
Syftet med vår studie var att öka kunskapen om hur verksamma lärare arbetar inkluderande i klassrummet 

med fokus på elever med koncentrationssvårigheter. Studien syftade även till att ta reda på om och i så fall 

hur diagnoser påverkar lärarens arbete i klassrummet och vilka olika arbetssätt som har visat sig fungera bra 

i arbetet med elever med koncentrationssvårigheter.  

Vi valde att skriva om inkludering för att vi var intresserade av att ta reda på vad inkludering innebär för 

lärare i praktiken. Det är ett relativt nytt begrepp som vi har fått lära oss mycket om under lärarutbildningen, 

men vi har inte fått lära oss hur det faktiskt fungerar i verkligheten. Meynert (2014) och Skolverket (2015) 

menar att man ska inkludera därför att det skapar möjligheter för elever att känna sig delaktiga och att de får 

ta del av samma undervisning utifrån sina egna förutsättningar och behov. Inkludering innebär att alla elever 

ska ges möjlighet att passa in och att deras olikheter ska ses som en tillgång och något som berikar skolan 

(Nilholm, 2007). 

Att inkludering i teorin innebär att ”alla ska få vara med” är en fin tanke, men fungerar det verkligen så 

för alla elever i skolan? Våra egna erfarenheter, både från vår egen skoltid och under VFU-perioder har 
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snarare visat på att de elever som behöver extra stöd får gå ifrån klassrummet i större utsträckning och att 

väldigt lite specialundervisning sker i klassrummet. Det här är något som våra intervjuer också har bekräftat, 

men att lärarna ändå försöker få till anpassningar för att elever med svårigheter ska fungera tillsammans med 

resten av klassen. Det händer fortfarande att elever får gå ut ur klassrummet för att få specialundervisning, 

vilket vi inte riktigt tycker stämmer överens med vad inkludering innebär, men lärarna förklarar att det inte 

alltid är möjligt att inkludera alla, varken för den enskilda elevens eller klassens bästa. Även fast man inte 

kan inkludera alla elever så kan man alltid försöka, vilket lärarna i vår studie gör genom att till exempel 

nivåanpassa material och undervisningen. Att hitta en nivå som passar eleverna är viktigt för att uppgiften 

ska vara utmanade, men samtidigt erbjuda möjligheter för eleven att lyckas, vilket kan leda till att elevens 

koncentration och självkänsla ökar, säger Jacobsson & Nilsson (2011). I läroplanen står det att man ska 

anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar och behov (Skolverket, 2015). Gör man en ansats att 

inkludera alla elever så får man åtminstone med fler elever än vad man skulle om man inte försöker. 

I vår studie har vi valt att fokusera på elever med koncentrationssvårigheter, eftersom att dessa elever inte 

nödvändigtvis har behov av specialundervisning men ändå kan ha svårigheter att fungera tillsammans med 

andra elever i klassrummet. Lärarna säger att det ibland fungerar bättre för en elev med 

koncentrationssvårigheter att få kliva ut ur klassrummet för att kunna fokusera på sin uppgift, eftersom 

eleven då varken stör eller störs av resten av klassen. Det stämmer överens med det Kadesjö (2007) säger om 

primära koncentrationssvårigheter.  

Koncentrationssvårigheter är något som verkar ha ökat inom skolan och lärare stöter på många elever 

med dessa svårigheter. Eftersom att koncentrationssvårigheter inte är en diagnos i sig, utan ingår i till 

exempel diagnosen ADHD var vi intresserade av att se hur viktig en diagnos är för att lärarna ska ge stöd och 

extra anpassningar till dessa elever. Styrdokumenten säger att alla elever, oavsett svårigheter, ska få hjälp 

och stöd utifrån sina behov och att en diagnos inte ska krävas för detta (Skollagen 8 §; Skolverket, 2015). Vi 

har upptäckt att lärare, i enlighet med styrdokumenten, inte anser att diagnoser är nödvändiga för att de ska 

försöka hjälpa elever med svårigheter utan de gör vad de kan för att anpassa sin undervisning efter alla 

elevers olika förutsättningar och behov. Stöter de på elever som kämpar med sin inlärning försöker de 

komma på lösningar som kan hjälpa dessa elever, de testar olika metoder och använder olika hjälpmedel för 

att försöka få alla elever att lyckas.  

Olsson & Olsson (2007) säger att man inte kan säga att en metod är bättre än en annan utan det handlar 

om att hitta en eller flera metoder som fungerar för individen ifråga. Det är här är något som våra tillfrågade 

lärare håller med om och förtydligar att det inte finns någon gyllene regel för hur man ska gå tillväga och att 

svårigheterna kan variera från dag till dag. Det här är ytterligare en anledning till att vi valde att fokusera oss 

på elever med koncentrationssvårigheter och inte elever med dokumenterade diagnoser, för att koncentra-

tionssvårigheter kan drabba vem som helst och det kan bero på många olika saker. Det kan tillexempel bero 

på det som Kadesjö (2007) kallar sekundära koncentrationssvårigheter, att man blir okoncentrerad på grund 

av att någonting stör ens känsloliv, som till exempel ett bråk med kompisen på rasten. Alla människor kan 

vara okoncentrerade och i våra intervjuer har det framkommit att det kan bero helt på dagsformen om en elev 

fungerar i klassrummet eller inte, eller om lärarnas försök till att hjälpa fungerar. Det kan även bero på det 



 

 17 

som Säljö (2000) säger om att en person som verkar ointresserad av att lära sig i själva verket bara är 

upptagen med att lära sig något annat. Det att det är viktigt för en lärare att vara full av idéer och ha mycket 

fantasi eftersom att även om en metod fungerar ena dagen finns ingen garanti för att den fungerar nästa dag. 

Då krävs det att man som lärare snabbt kan komma på en annan metod för att kunna hjälpa den eleven. 

Lärarna som vi har pratat med förklarar vikten av att vara väl förberedd och ha många ess i rockärmen för att 

kunna bemöta dessa elever på ett okomplicerat sätt. Som vi förklarat tidigare har elever med koncentra-

tionssvårigheter stort behov av positiva relationer och det kan därför vara nyttigt att vara väl förberedd som 

lärare för att kunna undvika negativa reaktioner (Olsson & Olsson, 2007; Karlberg, 2011). Lärarna menar 

också att många av de metoder som fungerar väl för elever med koncentrationssvårigheter kan fungera minst 

lika bra för alla elever och att använda sig av dessa metoder är därför ett bra sätt att få med alla elever.  

I intervjuerna har vi fått fram att lärarna försöker anpassa sin undervisning och låta eleverna arbeta i olika 

gruppstorlekar och konstellationer. Det har visat sig att eleverna lär sig av varandra när de får samarbeta och 

vara delaktiga. Det här stämmer överens med grundtanken i ett sociokulturellt perspektiv där man menar att 

elever lär sig i samspel med andra människor. Genom interaktion och kommunikation med varandra skapar 

eleverna kunskaper och färdigheter som de kan ha användning för i sin vidareutveckling (Säljö, 2000).  

Det vi tyckte var mest intressant, som uppkom under våra intervjuer var det som två av lärarna nämnde 

om att de försöker undvika att ha för mycket saker uppsatta på väggarna, då det är sådant som kan störa 

eleverna, framför allt elever med koncentrationssvårigheter. Detta kan bero på det Kadesjö (2007) säger om 

att elever med koncentrationssvårigheter inte kan filtrera bort onödiga intryck. Då man använder sig av alla 

sina sinnen för att koncentrera sig på en uppgift är det inte konstigt att mycket material på väggen bidrar till 

att eleven tappar fokus. Detta tyckte vi var intressant eftersom vi under hela lärarutbildningen fått höra att det 

är viktigt att synliggöra elevernas arbeten, att det ska finnas en mottagare och att man gärna ska sätta upp det 

eleverna gör på väggarna. Detta tyder på att erfarenhet är viktigt och det var därför vi valde att intervjua 

verksamma lärare för att få ta del av hur det egentligen fungerar i praktiken.  

Trots motgångar har valet av metod fungerat bra och vi har fått mycket material att arbeta med under 

studiens gång. Vi övervägde att använda oss av observationer, men med tanke på svaren vi fick i intervjuerna 

är vi i efterhand ännu mer säkra på att vi inte hade kunnat upptäcka vissa av de anpassningar lärare gör och 

därför hade den metoden inte varit tillräcklig för att få svar på våra frågeställningar. Eftersom urvalet är 

begränsat till sex lärare kan vi inte dra några generella slutsater, men som blivande lärare är vi rätt 

övertygade om att inställningen till inkludering och diagnoser är detsamma för de flesta.  
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7. Slutsats 
 
Frågorna vi ville få svar på genom denna studie var: 

1. Hur arbetar lärare praktiskt för att inkludera alla elever i undervisningen? 

2. Hur gör lärare för att hjälpa elever med koncentrationssvårigheter i undervisningen? 

3. Hur påverkar elevers diagnoser arbetet i klassrummet? 

 

Alla de sex lärare vi har intervjuat är överens om att det är en självklarhet att försöka inkludera alla elever i 

undervisningen. Det verkar dock som att det är svårt att få det att fungera, rent praktiskt. Förutom att det inte 

alltid är det bästa alternativet för eleverna att ha all undervisning i klassrummet, tillsammans med alla andra, 

så är det inte alltid genomförbart. I den mån det går försöker de att anpassa undervisningen utifrån alla 

elevers förutsättningar och behov, men mycket specialundervisning sker fortfarande utanför klassrummet.  

Alla lärarna som deltog i studien har svarat att de har stora erfarenheter av elever med 

koncentrationssvårigheter och de är alla överens om att det inte finns en metod, en gyllene regel, som 

fungerar för alla elever. De har testat sig fram och upptäckt att vissa saker fungerar på vissa elever och ibland 

handlar det om att vissa metoder passar vissa dagar, men andra inte. Många av de metoder de använt sig av 

är sådant som vi också har stött på under våra VFU-perioder och vi har själva sett att de faktiskt fungerar. 

Slutsatsen vi kan dra är att det viktigaste att tänka på är att vara väl förberedd, påläst och positivt inställd till 

eleverna. Genom att ha en tydlig struktur och följa rutiner kan man hjälpa många elever framåt utan större 

ansträngning. I intervjuerna har vi fått många tips på vad man kan testa för att hjälpa elever med 

koncentrationssvårigheter, bland annat användningen av skärmar, nivåanpassat material, tydliga 

arbetsscheman, tekniska hjälpmedel och kortare pauser/raster när koncentrationen tryter. Alla dessa har 

fungerat, i perioder, för enskilda individer och är något som lärarna gärna provar igen när elever med 

liknande svårigheter visar behov av anpassningar.  

Sist men inte minst har vi kommit fram till att alla de intervjuade lärarna anser att en diagnos inte har 

någon betydelse för om eleverna ska få hjälp och stöd att klara sig i undervisningen. Lärarna gör vad de kan 

för att anpassa sin undervisning efter elevernas förutsättningar och behov för att få med sig så många som 

möjligt. Det här är något som man kanske kan se som en självklarhet eftersom det står i styrdokumenten, 

men eftersom att vår studie fokuserar just på elever som inte har en egentlig diagnos kändes det viktigt att få 

det bekräftat och att kunna dra denna slutsats.  

 

7.1 Förslag till vidare forskning 
 
Då vår studie baseras på sex intervjuer där resultatet visar vad dessa lärare uppger att de gör, vore det av 

intresse att göra en vidare undersökning inom ämnet, där metoden förslagsvis kan bytas ut mot observationer 

för att se om det stämmer i praktiken. Man kan även bredda undersökningen till fler kommuner, fler lärare 

eller använda andra metoder för att öka generaliserbarheten.  
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9. Bilagor 
 
Bilaga 1 - Första mejlet till intervjupersoner 
 
Hej (Namn)! 

 

Vi heter Malin och Alexandra och är lärarstudenter som går sista terminen på grundlärarprogrammet med 

inriktning mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, vid Uppsala Universitet.  

Den här terminen skriver vi en uppsats som handlar om inkludering av elever med koncentrations-

svårigheter och söker efter lärare och speciallärare att intervjua. Därför kontaktar vi dig eftersom vi skulle 

vilja intervjua dig någon gång under vecka 15, 16 eller 17, om och när det passar dig. 

Det kommer att vara en enskild intervju, som kommer att spelas in och ljudupptagning kommer att 

förstöras efter studiens färdigställande. Alla eventuella personuppgifter eller andra känsliga uppgifter kom-

mer att behandlas konfidentiellt. Ditt deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att 

intervjun är genomförd.  

Har du några ytterligare frågor om studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för 

kontaktuppgifter). 

Om du vill delta, återkom gärna med svar och förslag på tider som skulle kunna passa för att genomföra 

intervjun, uppskattningsvis tar intervjun ungefär 40 minuter. Vi uppskattar även om du svarar om du inte 

önskar delta i studien.  

 

Med vänlig hälsning, 

Malin Eriksson      Alexandra Edquist 

malin.eriksson.5247@student.uu.se    alexandra.edqvist.8459@student.uu.se 

Mobiltelefon: 07X-XXXXXXX    Mobiltelefon: 07X-XXXXXXX 

 

Studiens handledare: Magdalena Cedering 

magdalena.cedering@edu.uu.se  

Telefon arbete: 01X-XXXXXXX 

Mobiltelefon: 07X-XXXXXXX 
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Bilaga 2 - Andra mejlet till intervjupersoner 
 
Hej (Namn)! 

 

Tack för ditt mejl. 

Vad kul att du vill delta i vår studie, vi uppskattar det väldigt mycket! 

Av de tider du föreslog så passar denna tid bäst för oss: __________. 

När intervjun sker kommer bara en av oss att delta, detta eftersom vi behöver dela upp intervjuerna för att 

hinna med att genomföra samtliga inom arbetets tidsram.  

Vi skickar med intervjufrågorna så att du kan se studiens fokus. 

Tack igen och vi ser fram emot att ses den (datum och tid). 

Hör gärna av dig om du har några frågor. 

 

Med vänlig hälsning, 

Malin Eriksson      Alexandra Edquist 

malin.eriksson.5247@student.uu.se     alexandra.edqvist.8459@student.uu.se 

Mobiltelefon: 07X-XXXXXXX    Mobiltelefon: 07X-XXXXXXX 

 

Studiens handledare: Magdalena Cedering 

magdalena.cedering@edu.uu.se  

Telefon arbete: 01X-XXXXXXX 

Mobiltelefon: 07X-XXXXXXX 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 
 
Tema: Allmänt 

Vilken utbildning har du? 

Har du arbetat på fler skolor? 

I vilken årskurs arbetar du? 

Vad har du för erfarenheter av att arbeta med elever med koncentrationssvårigheter? 

 

Tema: Inkludering 

Vad innebär inkludering för dig? 

Hur gör du för att inkludera? 

Har skolan riktlinjer för hur ni ska arbeta med inkludering? Följdfråga: Hur påverkar dessa riktlinjer ditt 

arbete i klassrummet? 

 

Tema: Material 

Arbetar du med individanpassat material i din undervisning? 

Vilka slags material använder du dig av? 

Får alla elever tillgång till olika slags material vid behov? 

 

Tema: Klassrumssituation 

Hur skulle du bedöma klassrumsklimatet? 

Har du upptäckt några lösningar som fungerar bra för elever med koncentrationssvårigheter? Om ja, Vilka? 

Hur är arbetssättet på er skola med vikten av att ha en diagnos för att få tillgång till särskilt stöd?  

Har diagnos någon betydelse för ditt arbetssätt i klassrummet? 

Kan du se att det finns olika arbetssätt att jobba med de här frågorna? 

Har du provat på olika arbetssätt? 

 

Tema: Avslutning 

Något du vill tillägga?  


