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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att jämföra läroplanerna Lgr 69 och Lpo 94 för att se vad dessa
anser vara viktigt att tänka på avseende bemötandet av elever med koncentrations- och
motivationssvårigheter. Dessutom jämförs vad  litteraturen beskriver som lämpligt bemötande
av tidigare nämnda elevgrupp. Syftet är också att jämföra vad berörda lärare verksamma i
observationsklassen under 1960 – 1970- talet och  Hemklassen under 2000- talet beskriver
som lämpligt bemötande av elever med koncentrations- och motivationssvårigheter. Detta för
att genom jämförelsen få fördjupade och praktiskt användbara kunskaper så att jag, i min
kommande profession som lärare, kan bidra till att ge nämnda elever en möjlighet att utifrån
sina egna förutsättningar utvecklas och övervinna svårigheter, känna trygghet och självkänsla.

I frågeställningarna tittar jag närmare på hur bemötande beskrivs i forskning, i läroplanerna
Lgr 69 och Lpo 94 samt hur lärare beskriver sitt bemötande av elever  med koncentrations-
och motivationssvårigheter. 

För att ta del av lärarnas beskrivningar och tankar har jag, genom att använda mig av en
ostrukturerad intervjuteknik, intervjuat två  observationsklasslärare och två lärare som arbetar
i Hemklassen. 

Resultaten tyder på likheter mellan gårdagens och dagens bemötande av elever i särskild
undervisningsgrupp. Det har också framkommit att ett flertal olika undervisningsteorier ligger
till grund för både litteraturens och lärarnas beskrivningar, av vad som anses vara lämpligt
bemötande av elever med koncentrations- och motivationssvårigheter. En, i mitt tycke,
betydande skillnad som framkommit är de båda läroplanernas syn på den särskilda
undervisningsgruppens syfte.
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1. Inledning

Intresse för ämnet specialpedagogik och idén till denna uppsats fick jag under en kurs i
specialpedagogik inom ramen för lärarprogrammet vid Linköpings universitet.

Skolan har under alla år varit bättre anpassad för en del studeranden än för andra. Elever i
behov av extra stöd och hjälp har funnits lika länge som skolan. I slutet av 1970- talet fanns
fortfarande en undervisningsform som jag under min egen skolgång kunde betrakta på
avstånd, observationsundervisningen. Den fanns där för ”bråkstakarna”. Men vad gjordes där
då och hur bemöter lärarna motsvarande elevgrupp idag? 

1964 beskriver Sigrell, i sin licentiatavhandling i ämnet pedagogik, de barn som återfinns i
observationsundervisningen. Han beskriver även principerna för en metodik anpassad efter
dessa elevers behov och förutsättningar. Sigrell (1964) nämner att det fanns flera olika
observationsklasser (på grund av åldersindelning och hjälpbehov) och konstaterar att även om
alla elever inte hade lika grava problem kan man i en metodisk diskussion beskriva principer
som i varierande grad är tillämpbar vid all observationsundervisning. Jag har valt att inrikta
min undersökning på elever med koncentrations- och motivationssvårigheter något som,
enligt Sigrell (1964), var vanligt bland eleverna i observationsklassen.

Koncentrations– och motivationssvårigheter beskrivs av intervjuade lärare i Hemklassen och i
vald litteratur, som ett vanligt förekommande beteendeproblem också i den särskilda
undervisningsgruppen (Gillberg & Ödman, 1994, Kadesjö,1994). Det finns idag en mängd
olika diagnoser för barn och ungdomar med beteendeproblem. För att fastställa dessa
diagnoser identifieras ett antal specificerade symtom. En diagnos kan ses som en
sammanfattning av barnets problem och kan underlätta bemötandet av barnet. Det finns
emellertid förenande faktorer mellan olika beteendeproblem och hur dessa lämpligast bör
hanteras, antingen eleven har fått en diagnos eller ej, menar de intervjuade lärarna.

Som avslutning på min lärarutbildning ska jag skriva en c- uppsats och har då valt att inom
det specialpedagogiska området göra en jämförande studie av observationsklassen och
Hemklassen med avseende på elever med koncentrations- och motivationssvårigheter.
Hemklassen är ett av mig påhittat namn på den särskilda undervisningsgrupp som jag
använder i min studie.

Uppsatsen är indelad i ett flertal kapitel med underrubriker enligt följande; Syfte och
frågeställningar (2). Metod (3) under denna rubrik beskrivs hur arbetet men uppsatsen
bedrivits och vilka avgränsningar som gjorts. Historik (4) här presenteras kort skolans och
specialundervisningens framväxt. Kapitel 5 heter ”Särskildundervisningsgrupp förr och nu”
och under denna rubrik ges en beskrivning av de två undervisningsformerna som jag har valt
att jämföra med varann; särskild undervisningsgrupp ( Hemklassen) och observationsklassen.
Därefter följer en Litteraturgenomgång (6) där vald litteratur presenteras. Detta kapitel har
delats in i tre underrubriker 6:1 redovisar vad läroplanerna Lgr69 och Lpo 94 har att säga om
särskilda undervisningsgrupper och elever med koncentrations- och motivationssvårigheter.
Under 6:2 ges en presentation av vad författare och forskare har att tillföra vad beträffar
lämpligt bemötande av elever med kocentrations- och motivationssvårigheter. Sist i detta
kapitel (6:3) presenteras kort de klassiska undervisningsteoriernas syn på lämpligt bemötande
för att ge eleverna möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas och övervinna
svårigheter, känna trygghet och självkänsla. Resultaten från genomförda lärarintervjuer
presenteras i kapitel 7. Detta kapitel är indelat tre underrubriker; i 7:1ges en presentation av
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hemklassen, i 7:2 presenteras kort de fyra lärare som intervjuats och i 7:3 redovisas lärarnas
beskrivningar av vad de anser vara lämpligt bemötande av elever med koncentrations- och
motivationssvårigheter. Kapitel 8 heter ”Diskussion och slutsatser” och är indelat i sex
underrubriker där aktuella läroplaner diskuteras i 8:1, därefter följer 8:2 som innehåller
resultat framkomna i tidigare redovisad litteratur. I 8:3  redovisas resultaten som framkommit
i de tidigare nämnda lärarintervjuerna. Under rubriken 8:4 redovisas skillnader och likheter
mellan observationsklassen och hemklassen och som avslutning återfinns praktiska tips, på
lämpligt bemötande av elever med koncentrations- och motivationssvårigheter, under
rubriken med samma namn (8:5). En begreppsordlista (bilaga 1a- b) och de utgångspunkter
som använts vid intervjuerna (bilaga 2) återfinns som bilagor.  
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2. Syfte och frågeställning

2:1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att jämföra läroplanerna Lgr 69 och Lpo 94 för att se vad dessa
anser vara viktigt att tänka på avseende bemötandet av elever med koncentrations- och
motivationssvårigheter. Dessutom jämförs vad  litteraturen beskriver som lämpligt bemötande
av tidigare nämnda elevgrupp. Syftet är också att jämföra vad berörda lärare verksamma i
observationsklassen under 1960 – 1970- talet och  Hemklassen under 2000- talet beskriver
som lämpligt bemötande av elever med koncentrations- och motivationssvårigheter. Detta för
att genom jämförelsen få fördjupade och praktiskt användbara kunskaper så att jag, i min
kommande profession som lärare, kan bidra till att ge nämnda elever en möjlighet att utifrån
sina egna förutsättningar utvecklas och övervinna svårigheter, känna trygghet och självkänsla.
 

2:2 Frågeställningar

Vad säger läroplanerna Lgr 69 och Lpo 94 om bemötande av elever i
observationsundervisning och särskild undervisningsgrupp? 

Vad beskrivs i litteraturen som lämpligt bemötande av elever med koncentrations- och
motivationssvårigheter?

Hur beskriver lärare som varit verksamma i observationsklass och Hemklass sitt bemötande
av elever med koncentrations- och motivationssvårigheter? 
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3. Metod

3:1 Forskningsansats

Forskningsansatsen i denna uppsats är kvalitativ. Det finns flera olika sätt att närma sig den
kvalitativa undersökningsformen, Holme & Solvang (1991) beskriver den som ett
tillvägagångssätt att via den informationssökning man bedrivit nå en djupare förståelse av den
problemkontext man studerar. Lanz menar att: […]Kvalitativa analyser innebär en möjlighet
att öka förståelsen av nya fenomen. De gör det möjligt att beskriva fenomen på ett
differentierat sätt. Komplexa sammanhang blir möjliga att förstå och utifrån en analys av det
enskilda fall går det att bygga upp modeller som belyser fenomenet ur ett nytt perspektiv
(Lantz 1993, sid. 31). Detta beskriver väl uppsatsens ansats och hur jag har för avsikt att gå
tillväga.

3:2 Intervjuteknik

För att få en fördjupad kunskap om lämpligt bemötande av elever i observations- och
Hemklass har jag valt att intervjua lärare som varit verksamma i observationsundervisningen
såväl som lärare vilka arbetar i Hemklassen idag. En intervju kan genomföras på flera vis. Jag
har valt att använda mig av en intervjuteknik som är att likna vid ett samtal.
En samtalsliknande intervjuform är mindre formell vilken innebär att intervjuaren under
samtalets gång kan formulera om frågorna eller ändra dem, enligt Cohen & Manion (2000).
Patel och Davidsson menar att en ostrukturerad intervju lämnar större utrymme för den
intervjuade att förstå frågan och ge ett relevant svar (Patel & Davidsson 1991).

3:3 Urval/ genomförande

Studien består delvis av en jämförelse mellan två likartade smågrupper. Den första fanns på
1960 – 1970- talet, observationsklassen, och den andra, Hemklassen, förekommer idag. I
observationsklassen bedrevs en form av specialundervisning, skild från den vanliga
skolformen. Även Hemklassen är skild från traditionell undervisning och är ett resultat av
varje skolas rätt att fritt, utifrån elevers behov, utforma särskilda undervisningsgrupper.
Hemklassen är av den anledningen att betrakta som unik i sitt slag. Fakta om nämnda
skolform är baserad på en intervju med två av klassens lärare.

För att komma i kontakt med observationsklasslärare och Hemklasslärare valdes ett för mig
sedan tidigare känt, stort  skolupptagningsområde. Inom det aktuella upptagningsområdet
finns en skola för skolår 7 - 9 med anor från det tidiga 1940 – talet. Ett brev med en
presentation av mig och uppsatsidén, samt en förfrågan om lärarnas inställning till att
medverka vid en intervju, sändes till rektorn på utvalda skola. Två före detta
observationsklasslärare och två Hemklasslärare visade stort intresse och var villiga att låta sig
”bandintervjuas”. Lärarna upplystes om att utlämnad information skulle behandlas
konfidentiellt och avlyssnas endast av mig. Samtliga lärare fick möjlighet att, innan
intervjuerna, bekanta sig med de frågeområden vilka utgjorde grunden för intervjuerna (bilaga
2).

Under båda intervjuundersökningarna satt vi i tomma klassrum. Lärarna intervjuades parvis
(lärare 1 och 2 är ett par, lärare 3 och 4 är det andra) med sin respektive kollega. Detta sedan
de själva påpekat att de var för sig kanske skulle kunna förbise något som ”den andre” var
bättre på. Men också för att lärarna skulle känna sig avspända, då mitt syfte var att
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intervjuerna skulle likna öppna och trevliga samtal, gärna med inslag av berättande från
pedagogens sida. 

Efter intervjuerna avlyssnades inspelningarna och noggranna anteckningar gjordes. 

3:4 Litteraturdel

Litteraturen som valts består dels av läroplanerna Lgr 69 och Lpo 94 och dessutom av tidigare
gjord forskning; tankar och beskrivningar om hur man som lärare rent praktiskt bör bemöta
barn som på grund av koncentrationssvårigheter är i behov av särskilt stöd, diagnostiserade
(DAMP, AD/HD och Autism) såväl som odiagnostiserade. Duvner, Kadesjö, Arte &
Berglund och Sigrell är alla forskare och har skrivit sina avhandlingar i ämnet. Då dessa
avhandlingar ofta är svåra att finna har jag valt att använda forskarnas böcker och kompendier
i ämnet. Dessa böcker och kompendier beskriver dessutom lämpligt bemötande mer ingående
och på ett mer lättillgängligt vis än avhandlingarna som dessa forskare skrivit.
Avhandlingarna är riktade åt det psykologi/ medicinska hållet, vilket innebär att de innehåller
en rad termer hämtade från psykologin och medicin, något som inte gagnar min undersökning. 

Litteraturdelen har delats in i  fem kapitel enligt följande : Läroplanerna Lgr 69 och Lpo 94.
Forskare och författares syn på lämpligt bemötande av elever med koncentrations- och
motivationssvårigheter, denna del har delats in i underrubrikerna ”Motivation och beröm”,
”Krav och struktur”, ”Schema och koncentration” och ”Arbetsuppgifter och
problemhantering”. Litteraturdelen avslutas med ett urval av de klassiska inlärningsteoriernas
beskrivning av hur de ser på inlärning. Jag har valt att titta närmare på behaviorismen,
Vygotsky, Montessori och Waldorf.  

3:5 Metoddiskussion

Anledningen till att jag valt att jämföra vad lärare säger om lämpligt bemötandet av elever i
observationsklass och hemklass är att de båda undervisningsformerna är att betrakta som
särskilda undervisningsgrupper. Därtill att de båda härbärgerar elever vilkas problem bland
annat består av koncentrations- och motivationssvårigheter, dessa likheter motiverar en
jämförelse. Under rubriken ”Särskild undervisningsgrupp förr och nu” presenterar jag
observationsklassen och i korta drag även Hemklassen, den sistnämnda för att erbjuda läsaren
en översikt. En mer omfattande presentation lämnas i resultatkapitlet.

Valet att använda en öppen, ostrukturerad intervjuteknik gynnade min undersökning då denna
form inbjöd till fritt berättande. Något som  gav tillgång till tankar och idéer som skulle varit
svåra att nå om en strukturerad intervjuform, eller en enkät undersökning använts, menar
Holme & Solvang (1991). Enligt Holme & Solvang (1991) är fördelen med det kvalitativa
undersökningsförfarandet att man under intervjuns fortskridande kan formulera om, lägga till
eller ta bort intervjufrågor, samt därtill vara flexibel beträffande de förhållanden under vilka
intervjuerna genomförs. Till skillnad från den kvantitativa undersökningen, vilken innebär att
den frågeställning som inlett undersökningen måste vara konstant, även om fel och brister
skulle upptäckas. Den kvantitativa metoden ger inte heller något utrymme för den intervjuade
att själv berätta om sin verklighet, menar författarna och fastslår att likheten mellan den
kvantitativa undersökningsmetoden och ett vardagligt samtal är ytterst få (Holme & Solvang
1991).
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Istället för att satsa på ett skolupptagningsområde som var känt sedan tidigare, kunde jag ha
valt att annonsera efter lärare som arbetat i särskild undervisningsgrupp. Detta skulle
emellertid tagit längre tid och resultatet skulle inte ha blivit bättre.

Fyra högstadielärare, två f.d. observationsklasslärare och två lärare som arbetar i Hemklassen
idag, syntes tillräckligt då den kvalitativa undersökningsformen innebär att: Man har få
enheter och strävar efter att få en helhetsbild av dem i relation till frågeställningen (Holme &
Solvang 1991, sid. 95). De fyra lärarna sökte själva upp mig (sedan deras rektor beskrivit
uppsatsens syfte) och var alla mycket intresserade, vilket talar för att alla fyra var positivt
inställde till intervjun. Alla fyra lärarna blev också upplysta om att uppgifterna skulle
behandlas konfidentiellt, för att inte lämna ut någon, vare sig skola, lärare eller elev. Detta
löftet var en förutsättning för att lärarna skulle ställa upp och bidrar också till att höja
trovärdigheten i mitt insamlade material, eftersom lärarna inte behövde känna att de ”hängde
ut” någon enskild person.  

De intervjuade lärarna var alla män. Ett förhållande som kan tyda på att det är övervägande
män som arbetar i beskrivna elevgrupper. Det är möjligt att undersökningen skulle blivit
annorlunda om könsfördelningen mellan män och kvinnor varit jämn. De intervjuade lärarna
valde själva att delta och det var i första hand deras eget intresse för studien som gjorde att
just dessa valdes. Detta talar för att alla var positivt inställda till intervjun.För att lärarna
skulle känna sig bekväma och kunna prata i lugn och ro fick de bestämma tid och plats för
vårt möte.  Detta bidrog till att de tog sig tid att låta sig intervjuas. Det var enkelt för dem att
stanna en stund extra och de behövde inte lägga någon tid eller ork på att åka till en annan
mötesplats.

Vid båda intervjutillfällena användes enbart en bandspelare. Inga anteckningar gjordes, då
detta skulle varit ett störande moment i samtalssituationen (Carlström & Hagman, 1995).
Intervjun blir mer naturlig om alla närvarande helt och hållet kan delta i samtalet. Intervjuerna
gick mycket bra, stämningen var lugn och avspänd, lärarna tycktes trivas med att berätta och
delade gärna med sig av sina idéer och erfarenheter, vilket var mitt syfte.

De bandade intervjuerna avlyssnades och informationen nedtecknades. Detta gav en god
överblick över intervjuerna. Dessutom går det snabbare, att vid behov, förflytta sig i en skrift
än att spola fram och tillbaka på en bandspelare. Intervjuerna redovisas i löpande text, då
materialet kommer bättre till sin rätt i denna form. Andra alternativ kunde varit att istället
redovisa resultaten i tabellform eller som frågor och svar. Dessa två sistnämnda alternativ kan
emellertid inte, som den berättande formen, återge vad lärarna berättade. Dessutom användes
inte någon strikt frågeställning, intervjun är snarare att likna vid ett samtal med mycket inslag
av beskrivande och berättande, varför den valda formen framstår som den mest lämpade. 

3:6 Avgränsning

I begreppet bemötande inkluderar jag i denna uppsats, dels lärares förhållningssätt till eleven i
undervisningssituationen, dels övriga förhållanden i klassrummet vilka i forskning och av
lärarna beskrivs som viktiga och därtill kan påverkas av den enskilde läraren, till exempel
tankar om läromedlets utformning och klassrumsinteriören.

De kriterier som krävs för att få gå i en särskild undervisningsgrupp berörs inte i denna
uppsats, ej heller olika former av åtgärdsprogram eller beslutsprocessen runt dessa. Jag ger
mig inte in i diskussionen om integrering eller segregering. Detta är en studie som är ämnad
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att skildra vad 4 lärare uppfattar som lämpligt bemötande, av elever som har koncentrations-
och motivationssvårigheter, användbart i den vardagliga undervisningen.  

Fysiska såväl som psykiska ”förklaringar” till berörda svårigheter nämner jag endast i
undantagsfall och då inte i form av medicinska termer utan endast i allmänna ordalag för att
motivera  varför t.ex. ett beskrivet bemötande kan vara att föredra framför ett annat.

Eleverna i observationsklassen och Hemklassen är alla högstadieelever. Begreppen
högstadium och mellanstadium används i uppsatsen liksom  skolår 7- 9. 
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4. Historik

 
4:1 Skolans och specialundervisningens framväxt

Den obligatoriska folkskolan instiftades i Sverige 1842 i och med skolreformen (Hartman
1999). För första gången i svensk utbildningshistoria beslutade sig staten för att blanda sig i
undervisningen gällande det ”vanliga folket” (köpmän, bönder, hantverkare) och instiftade
folkskolestadgan. I varje stadsförsamling och socken skulle en skola och en utbildad lärare
finnas. Undervisningen var uppbyggd runt ett växelundervisningssystem vilket innebar att
läraren undervisade ett antal elever, vilka i sin tur förmedlade det inlärda vidare till andra
elever. Det var inte ovanligt att en och samma klass bestod av närmare etthundra barn, gängse
undervisningsmetod präglades enligt Hartman (1999) av struktur och väl drillade elever. År
1842 beslutades också, i Folkskolestadgan, att för flickor och Barn vilka saknar erforderlig
fattningsförmåga att förvärva det fulla kunskapsmått som undervisningen erbjuder (Hartman
1999, sid. 22) eller särskilt fattiga barn, som på grund av dåliga ekonomiska levnadsvillkor,
inte kunde delta i skolundervisningen, kunde en förkortad skolgång (minimikurs) anordnas.

Skolan var vid denna tid odifferentierad vilket innebar att elever med förkortad skolgång gick
tillsammans med övriga barn men med lägre prestationskrav (Alin - Åkerman &
Strinnholm.1997). För de som av olika anledningar inte uppfyllde utbildnings kraven och fick
”flytta upp” en klass kunde kvarsittning (eleven fick gå om samma klass en gång till) bli
aktuell (Ahlström & Emanuelsson m.fl. 1986).

1887 års folkskolestadga innehöll en åtskillnad mellan fattiga och förståndssvaga elever och
tre år senare togs minimikursen bort. Växelundervisningsmetoden ersattes alltmer av
åskådningsundervisning där läraren visar bilder och ställer frågor och eleven svarar (Hartman
1999).

Runt 1900 började de första ”hjälpklasserna” att växa fram som ersättning för de tidigare
minikurserna (Alin - Åkerman & Strinnholm. 1997).  

År 1919 trädde en ny undervisningsplan i kraft och en ny undervisningsmetod växte fram,
aktivitetspedagogiken, vilken förespråkade ”att lära genom att göra” och ”andlig
problembrottning”. Skolan skulle vara ett laboratorium och inte ett auditorium (Hartman
1999).

1930 inrättades i Uppsala landets första observationsklass, vars huvudsakliga syfte var att
skydda de ”vanliga skoleleverna” från ”de hindrande och störande eleverna”. Denna form av
specialklass utvecklades och fanns tillsammans med ett flertal andra hjälpklasser (bl.a.
hörselklass, cp - klass och läsklass) omnämnda i 1955 års undervisningsplan (Alin - Åkerman
& Strinnholm .1997 ).

1962 sammanfördes alla olika skolformer i en grundskola vars styrdokument var Lgr 62.
Specialundervisning gavs i ett flertal olika kliniker, däribland observationsklinik för socialt
och emotionellt störda barn (Alin - Åkerman& Strinnholm  1997 ).

1969 införs en ny läroplan, Lgr 69. Denna innebar ett namnbyte från specialundervisning till
samordnad specialundervisning. Syftet var att specialundervisningen skulle ske i grupper
inom den ordinarie undervisningen. Normalisering, integrering och flexibilitet var vad som



13

eftersträvades och förväntades utveckla eleverna såväl kunskapsmässigt som känslomässigt
(Alin - Åkerman& Strinnholm  1997).

Missnöjet med specialundervisningen växte. En utredning (SIA – skolans inre arbete)
tillsattes bl.a. för att kontrollera åtgärder för elever med särskilda behov. Utredningens förslag
lade grunden till ännu en ny läroplan Lgr 80. Arbetsenheternas tid var inne. I arbetsenheten
skulle arbetslag konstrueras och det var inom ramen för dessa som de flesta elevproblem
skulle lösas. Specialundervisningen och synen på eleven förändrades till följd av den SIA - 
utredning som gjorts. I Lgr 80 utgick man inte som tidigare från elevens begränsningar utan
från dennes möjligheter. Begreppet specialpedagogik myntades och återigen skulle resultatet
av specialundervisningen vara en återgång till den ”vanliga undervisningen” (Alin -
Åkerman& Strinnholm  1997).

1994 var det åter dags för en ny läroplan, Lpo 94. I denna står att läsa att alla som arbetar i
skolan har ansvaret att uppmärksamma och därtill hjälpa elever i behov av särskilt stöd (Lpo
94).Om det finns särskilda skäl får stöd ges i en särskild undervisningsgrupp
( Grundskoleförordningen 3 kap. §5).
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5. Särskild undervisningsgrupp förr och nu

5:1 Särskild undervisningsgrupp/ Hemklass

Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall
i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl,
får sådant stöd i stället ges i särskild undervisningsgrupp. Styrelsen skall efter samråd med
eleven och elevens vårdnadshavare besluta i fråga om elevens placering i särskild
undervisningsgrupp (Grundskoleförordningen, 3 kap. §5).

Hemklassen är ett resultat av den möjlighet som grundskoleförordningen ger skolorna, att vid
behov skapa särskilda undervisningsgrupper. Denna möjlighet gör att utformandet av nämnda
grupper kan variera mellan skolorna. Jag har valt att titta på en skola och den specifika modell
som under en treårsperiod utkristalliserats och omformats för att passa de elever som går där.
Bland de elever som valde att börja i Hemklassen var följande problem vanligast:
• Skolkade från den vanliga undervisningen.
• Bråkiga/ stökiga.
• Koncentrationssvårigheter.
• Läs - och skrivsvårigheter ( intervju 2003).

5:2 Observationsklass  

Enligt Lgr 69 var observationsklasserna främst avsedda för normalbegåvade elever, som
uppvisar sådana psykiska särdrag att de lämpligen inte bör undervisas i vanlig klass och som
inte är i påtagligt behov av annan specialundervisning (Sigrell 1971, sid.34 ). Andra åsikter
var att observationsundervisningen var till för att övervaka och isolera besvärliga element
från den övriga gruppen (Ahlström & Emanuelsson m.fl.1986 sid.62). I Lgr 69 står att de
elever som hänvisas till observationsundervisningen har på grund av sina störningar haft
särskilt svårt att orka med de krav i fråga om koncentration, uthållighet och allmän
anpassning som undervisningen i en vanlig klass innebär (Lgr 69). 

De vanligaste beteendeproblemen som observationsklasseleverna uppvisade var:
•  Aggression.
• Bristande koncentrationsförmåga
• Lågt arbetstempo.
• Dålig ordning.
• Läs – och skrivsvårigheter (Sigrell. 1971, s.32).

En metodik för hur elever i observationsklass skulle bemötas växte, enligt Sigrell (1964), fram
och presenterades 1962 av Philipps och Haring:

• Minskning av omkringliggande stimuli som kan distrahera undervisningen. 
• Minska utrymmet där eleven får vara.
• Välplanerat och strukturerat schema.
• Ett ökat stimulivärde i själva skolmaterialet.
• Gränser för var eleven får sitta stilla respektive röra sig.
• Gränser för lek och avkoppling.
• Gränser för känsloyttringar (Sigrell 1964).
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6. Litteraturgenomgång

6:1 Vad säger läroplanerna Lgr 69 och Lpo 94 om lämpligt bemötande av elever med
koncentrations- och motivationssvårigheter? 

Lgr 69 är till skillnad från Lpo 94 uppdelad i en allmän del och flera ”supplementdelar”.
Supplementdel II handlar om specialundervisning och innehåller bland annat arbetsmetoder
vilka beskrivs som lämpliga att använda i undervisningen av elever i observationsklass. 

I Lgr 69 konstateras att elever med skolsvårigheter om möjligt bör få gå i vanliga klasser där
dessa ska erbjudas ett arbetssätt och en arbetsgång som är anpassad efter den enskildes behov
och förutsättningar. Från att tidigare varit skild från den ordinarie undervisningen eftersträvas
i Lgr 69 ett samarbete mellan specialundervisningen och den vanlig undervisningsformen s.k.
samordnad specialundervisning. I Lpo 94 står skrivet att undervisningen ska anpassas efter
vars och ens behov och förutsättningar med särskild hänsyn tagen till elevens bakgrund,
tidigare erfarenheter, kunskaper och språk. I Lpo 94 konstateras att skolan har ett särskilt
ansvar för de elever som av skiftande orsaker har svårigheter att nå utbildningsmålen. 

I Lpo 94 poängteras att det finns olika sätt att uppfylla de undervisningsmål vilka varje elev
som lämnar grundskolan skall ha uppnått. Av den anledningen kan inte undervisningen
utformas lika för alla, hävdas i Lpo 94. Liksom i tidigare läroplaner finns möjlighet till extra
stöd och hjälp av en specialpedagog i ”det vanliga klassrummet” eller i en särskild
undervisningsgrupp, påpekar Skolverket (2003). 

I Lgr 69 betonas att specialundervisningen innefattas av den vanliga grundskolans kursplaner,
dock påpekas att skolsvårighetens art bör vara avgörande för urval av lärostoff och
omfattningen av detsamma. Beträffande elever i observationsklass betonas i Lgr 69 vikten av
att sänka kraven på dessa elevers skolprestationer och rikta uppmärksamheten åt elevens ofta
mycket dåliga självkänsla. Att anpassa undervisningen till en sådan nivå att var och en kan
lyckas är av stor betydelse. Att skapa ett förtroende mellan elev och lärare förordas också i
Lgr 69 - supplement II om specialundervisning. Skolan ska erbjuda alla elever en möjlighet
att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas och övervinna svårigheter, hävdar Lpo 94.
Liksom tidigare läroplan poängterar Lpo 94 vikten av att eleven känner trygghet och
självkänsla, vilket delvis uppnås genom att eleven i skolan möts av respekt för sin person och
sitt arbete.

För observationsundervisningen rekommenderas en arbetsmetod där uppbyggandet av elevens
självförtroende står i centrum. För att skapa en mindre negativ känsla för skolan, skolarbetet
och klassrumssituationen/ gruppen förespråkar Lgr 69  i initialskedet individuellt arbete  med
långsamt stegrande inslussning tillbaka till gruppen. 

Då eleverna i observationsundervisningen ofta saknar egen drivkraft, bör motivationen ägnas
särskild uppmärksamhet hävdas i Lgr 69 supplement II. Genom att gemensamt med eleven,
utifrån dennes intressen, planera det fortsatta skolarbetet finns goda förhoppningar om att
lyckas vända skoltröttheten ryggen, menar ovan nämnda läroplan. 

Eleverna i obsundervisningen kännetecknas enligt Lgr 69 supplement II. av bristande
uthållighet och har ofta svårigheter med att slutföra alltför omfångsrika arbeten. Av dessa
anledningar bör läraren planera för korta, tydligt avgränsade arbetsuppgifter för att eleven ska
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komma in i rutiner vilka kan fungera som stöd för att fullfölja vad som påbörjats, hävdas i Lgr
69 supplement II. Vidare påpekas att en lugn, gärna avgränsad miljö utan några störande
faktorer (till exempel andra elever i klassen ) hjälper eleverna att bibehålla  den lättflyktiga
koncentrationen. 

Då eleverna som går i observationsundervisningen har mycket skiftande arbetsförmåga bör
det valda arbetssätt vara så flexibelt att eleven kan byta uppgift om intresset tryter. Även här
nämns vikten av att eleven inte känner misslyckande. Läraren bör inrikta sig på att ge
eleverna självförtroende, trygghet och goda arbetsvanor, lämpligast med hjälp av begränsande
och näraliggande mål för att fylla de största kunskapsluckorna, menar Lgr 69 supplement II.
 
I Lgr 69 supplement II. rekommenderas att morgontimmarna avsätts för teoretiska ämnen
medan fysisk aktivitet lämpar sig väl på eftermiddagen. Undervisningsmetoden bör anpassas
efter eleven, elevgruppen och lärarens förutsättningar, dock bör hänsyn tas till aktuell
organisationsform, lokaltillgång och läromedel, poängteras i Lgr 69 supplement II. 

I Lpo 94 påpekas att eleven ska förberedas för att aktivt kunna delta i samhällslivet. Hur
lärandet bäst befrämjas bör genom diskussioner mellan elev, föräldrar, lärare och den enskilda
skolan fastställas. Lpo 94 förespråkar en blandning av teori, praktiska övningar och olika
uttrycksformer.

6:2 Vad säger forskare/ författare om vad som kan betecknas som lämpligt bemötande
av elever med koncentrations- och motivationssvårigheter?

Motivation
Motivation är en nödvändig ingrediens för all form av undervisning då den är av avgörande
betydelse för elevens prestationsnivå menar Sigrell (1964). Arte & Berglund (1985)
instämmer i detta liksom Kadesjö (1994) som tillägger att barn med koncentrationssvårigheter
ofta kräver betydligt kraftigare motivation än andra barn. Den bästa  och mest fruktbara
”belöningen” är den känsla av tillfredställelse som eleven upplever då denne själv lyckats
slutföra en uppgift. I initialskedet är det däremot inte ovanligt att eleven har så låg självkänsla
och så stark ångest att denna belöning inte förmår tränga fram varför beröm och yttre stimuli
från läraren är ett måste (Sigrell 1964). Genom att så långt det går förebygga misslyckanden,
undvika alltför negativa tillrättavisningar och istället visa vad som eftersträvas styrks elevens
självkänsla, menar Duvner (1996). 

Kadesjö (1994) påpekar att elevens förmåga till koncentration blir bättre om läraren träder in
som elevens ”hjälp- jag” och förtydligar när något fungerar tillfredställande, detta genom att
ge beröm och uppmuntringar just i den stunden som eleven arbetar bra, inte fem minuter
senare.  Vikten av att kunna erbjuda ett ”hjälp- jag” påpekas även av Öhlmér (2000) . 

Såväl Kadesjö (1994) som Öhlmér (2000) menar att det är av stor vikt för motivationen att
eleven förstår varför de själva reagerar som de gör och också att de får förklarat för sig varför
de ska arbeta med skolarbetet som ligger framför dem. Kadesjö (1994) menar att lärarens
uppgift är att finna vägar runt problemen för att undvika misslyckanden. I stället för att låta en
elev som har svårt att skriva vackra bokstäver träna detta i oändlighet, tills de blir vackra,
måste nya idéer kläckas. Arte & Berglund (1985) påpekar det pedagogiska i att markera rätt
svar istället för de felaktiga, något som de menar bidrar till ökad arbetsglädje. Johansson &
Ogenstam (1985) hävdar vidare vikten av att eleven själv får vara med och påverka sin
undervisning samt att känna att de lyckas.
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Krav och struktur

Sigrell (1964) påpekar att elever med koncentrations- och motivations svårigheter är i stort
behov av stöd och hjälp utifrån tydligt uppgjorda gränser, men menar att hjälpen inte får gå så
långt att läraren gör uppgiften. Kravet att eleven själv måste prestera sin del av
arbetsuppgiften är av stor betydelse för självförtroendet, menar Sigrell (1964). Som exempel
nämner han att eleven kan få hjälp med att stava genom att läraren skriver ordet på en lös lapp
och eleven skriver sedan själv av ordet i sin bok. Om ett tal är svårt kan läraren visa och
förklara noga på ett löst papper, det viktiga är sedan att eleven själv räknar och skriver talet i
sin bok eller på sitt eget papper .”[…] läraren skall hjälpa eleven att klara uppgiften och att
komma igång med den, men han ska inte utföra den åt honom. Varje gång eleven kan lösa en
arbetsuppgift stärks hans jag”( Sigrell 1964 sid. 90). Detta instämmer även Kadesjö (1994) i
då han menar att ett fåtal tydligt beskrivna regler knutna till vissa bestämda situationer ofta
fungerar bra, medan alltför många generella regler och ständigt tjat leder till oro.

Det är vanligt att observationsklasselever har svårt att anpassa sig i en grupp, påpekar Sigrell
(1964). Vidare menar författaren att det är vanligt med kamratkonflikter och kompisbyten, då
dessa barn ofta saknar förmåga att känna empati. Eleverna är ofta lättstörda och avundsjuka
vilket inte bidrar till att förenkla grupparbetet. Trots nämnda förutsättningar bör grupparbetet
som en metodisk arbetsform, där alla utifrån samma normer strävar efter ett gemensamt mål,
användas menar Sigrell (1964). Han påpekar att dessa elever har stort behov av att träna på att
rätta sig efter andra samt lära sig ta hänsyn till ramar och regler för hur arbetet ska bedrivas.
Den gemensamma nämnaren kan i klassen bestå av att alla räknar fyra tal, hur, vad eller var
behöver inte vara lika, menar författaren. Välgenomförda grupparbeten bidrar till att förenkla
kontakten mellan elever och lärare, vilket är positivt då många obs- elever på grund av
tidigare dåliga erfarenheter har relationsproblem, menar Sigrell (1964). 

Vidare konstaterar Sigrell (1964) att observationsläraren för att kunna hjälpa eleven bör vara
medveten om på vilken nivå eleven befinner sig – vad klarar eleven av? Såväl Sigrell (1964)
som Arte & Berglund (1985) poängterar att det är bättre att i början lägga undervisningsnivån
lite låg (”jag- stärkande”) snarare än tvärtom. Dessutom bör eleven få arbeta med liknande
uppgifter under en längre tid, oberoende av hur hög eller låg denna nivå är (Sigrell 1964).
Detta arbetsförfarande menar han leder till att ge eleven ett arbetsmönster för hur lektionerna
ser ut. Mönster som genom stöd, rutiner, kravlöshet och beröm stärker elevens självkänsla och
minskar ångesten för att misslyckas (Sigrell 1964).
Även Öhlmér (2000) instämmer beträffande kravnivån men tillägger att alltför lågt ställda
krav kan leda till att eleven börjar att gissa och får rätt i många fall. Detta för med sig att
eleven senare då svårighetsgraden ökar inte alls vet vilken strategi som bör användas för att
lösa uppgiften. 

Schema och koncentration

Observationsundervisningen ska vara välstrukturerad och enkel, hävdar Sigrell (1964). Tid då
eleven inte vet vad denne ska göra upplevs av många elever med koncentrationsstörning som
oerhört frustrerande, läraren bör av den anledningen vara på det klara med vilka stunder som
det enskilda barnet upplever som svårast och noga ha tänkt igenom strategin. Exempelvis;
Hur hanteras den som gjort sin arbetsuppgift färdig? Ska eleven sitta och vänta vid matbordet
tills alla ätit klart?, menar Kadesjö (1994). Sigrell (1964)  och Arte & Berglund (1985) har
samma syn och menar att ett schema uppsatt väl synligt underlättar för eleven, då kan denne
se vad som kommer härnäst vilket bidrar till att minska otrygghet och ångest. Även Öhlmér
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(2000) framhåller fördelen med att använda sig av ett synligt schema, gärna ett individuellt, i
text eller bildform, då många barn med koncentrationsproblem har svårt att minnas
arbetsordningen som följer efter en avslutad uppgift.

 Duvner (1996) menar liksom Kadesjö (1994) att bristande tidsbegrepp många gånger kan
leda till onödig ångest. En äggklocka kan underlätta för eleven att hålla ordning på
arbetspassetslängd och tid som återstår, påstår Duvner (1996). Läraren bör också vara
försiktig med att tala med barnen om framtida aktiviteter eftersom detta många gånger leder
till oro hos de emotionellt störda barnen, vilka har svårt att vänta och genast vill rusa iväg,
menar Sigrell (1964) och får medhåll av Arte & Berglund (1985).Vidare menar Sigrell (1964)
att rutiner är av stor betydelse för eleverna i observationsundervisningen. Dagarna bör
planeras så att de är så lika som möjligt, då vet eleven vad som ska göras och vilka krav som
ställs, hävdar Sigrell (1964). Författaren konstaterar också att läraren i största möjliga mån ska
undvika att ”hålla föredrag” då eleverna i observationsundervisningen inte kan förmås att
koncentrera sig under någon längre tid. Sigrell (1971)föreslår följande lektions uppläggning:

• Kort information till hela gruppen. 
• Längre moment där eleverna själva arbetar.

Uppgifter, vilka kan fungera som ”belöning” i form av att läsa eller spela spel, för de som är
klara. Dessa uppgifter måste vara välstrukturerade och tydligt uttalade för varje enskild elev,
att välja skapar ofta oro, menar Sigrell (1971). 

Genom att lära eleven strategier för hur en arbetsuppgift kan lösas ges eleven ett värdefullt
verktyg vilket på sikt leder till trygghet och ett ökat självförtroende, hävdar Öhlmér (2000)
och Kadesjö (1994), varvid den senare föreslår följande strategier för att ta sig an
arbetsuppgifter:

• Vad går uppgiften ut på?
• Vilka möjliga lösningar finns?
• Vad innehåller t.ex. en läst text för viktig information?
• Hur kom jag fram till resultatet? (Kadesjö. 1994,s. 144- 145) 

Att låta eleven med egna ord berätta hur denne uppfattade uppgiften hjälper läraren att få en
uppfattning om huruvida eleven förstått syftet med arbetsuppgiften. Då eleven använder sina
egna ord och gärna prata högt infinner sig elevens förståelse lättare, eleven hör hur han/hon
tänker, en process som på sikt kommer att ske tyst, menar Kadesjö (1994). Att tänka högt
motverkar den osäkra elevens impuls att snabbt gissa svaret, eller passivt vänta på att den
vuxne talar om lösningen. Kadesjö hävdar att elever med stora koncentrationssvårigheter inte
är intresserade av annat än att uppgiften blir klar, resultatet intresserar dem föga. Detta bidrar
till att adepterna många gånger har svårt att minnas hur de kom fram till lösningen, något som
i sin tur gör att eleverna är omedvetna om vad de kan och får svårt att upprepa lösningen vid
ett annat tillfälle. Kadesjö hävdar att eleven efter en väl genomförd uppgift ska uppmuntras att
granska, läsa det skrivna, rätta sina mattetal för att därefter med egna ord beskriva hur han/
hon gjorde för att finna lösningen. Hellre ett granskat och genomtänkt tal än fem rutinmässigt
genomförda (Kadesjö. 1994,sid. 145).

Duvner (1996) poängterar även vikten av att inte låta arbetspassen vara för långa, efter 10 –
20 minuter av koncentration kan det vara lämpligt med en paus där eleven får möjlighet att
röra sig en liten stund ute. En sedan tidigare gjord överenskommelse (angående tid för paus
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och pausens längd) mellan läraren och eleven har alla förutsättningar att fungera, hävdar
Duvner (1996) och får medhåll av Öhlmér (2000). Kadesjö (1994) tillägger att om inte läraren
föreslår ett avbrott så tar sig eleven det själv, antingen i form av att gå omkring i klassrummet
eller genom att låta tankarna fara iväg. Pausen , i vilken form den än är, bör inte vara alltför
vildsint då det kan vara svårt att återställa ordningen, poängterar Kadesjö (1994). Såväl
Duvner (1996)som Kadesjö (1994) påpekar att även aktiviteten på rasterna bör vara
strukturerad och att vuxna bör finnas till hands. 

Arte / Berglund (1985) menar att skoldagen bör börja med teoretiska ämnen eftersom eleverna
är mer utvilade då och av den anledningen har lättare att koncentrera sig, praktiska ämnen
passar bäst på eftermiddagen, menar författarna. 

Början på arbetspasset (då eleven ska börja arbeta själv) är en kritisk punkt, hävdar Sigrell (
1964), eftersom många av eleverna på grund av sitt dåliga självförtroende förutsätter att de
ska misslyckas, de vill inte börja. Detta tar sig olika uttryck men vanligt är att alla vill ha
hjälp, att de knotar, skäller på läraren  och vägrar att börja arbeta. Sigrell (1964) menar att det
mest effektiva i dessa situationer är att som lärare inte låta sig provoceras utan istället hjälpa
en elev i taget, inte argumentera emot utan i lugn och trygg förvissning om att alla klarar sina
uppgifter hjälpa igång de som behöver. En del av eleverna måste få gruffa lite för att
överhuvudtaget komma igång. De tycks vilja visa för sig själva att de klarar att skälla på
läraren – då kanske de klarar uppgiften också, eller också att läraren accepterar deras gruff
– då kanske han accepterar deras resultat också (Sigrell 1964,sid. 89). 

 Arbetsuppgifter och ”problemhantering”

När läraren ställer en elev inför en arbetsuppgift, bör metoderna och materialet vara sådant att
det hjälper eleven att koncentrera sig på uppgiften, menar Sigrell (1964). Det är viktigt att
material och metoder så lite som möjligt kan distrahera eleven att tänka på något annat än vad
läraren planerat. Till skillnad från annan undervisning, då läraren ofta försöker utgå från
elevens erfarenhetsbakgrund, gäller det här att försöka undvika den metoden, menar Sigrell (
1971). Materialet bör avdramatiseras (neutraliseras) vilket innebär att läraren plockar bort
bilder, texter och så vidare som kan verka överstimulerande, stötande eller provocerande,
menar Sigrell (1964). 

Vidare menar Sigrell (1964) att neutraliserings tanken är bra att praktisera även i mer
praktiska ämnen som musik och bild men då i form av att begränsa instrumentanvändning, val
av motiv, antalet färger o.s.v. Den tidigare rådande uppfattningen att fritt musicerande skulle
hjälpa eleverna att ”ladda ur”, för att sedan kunna återgå till det vanliga skolarbetet mer
koncentrerade, har snarare  den motsatta effekten. Även alltför fritt berättande om fritiden,
kompisar mm kan också mycket lätt spåra ur och resultera i att klassen mister
koncentrationen, menar Sigrell (1964).

Arte / Berglund (1985) poängterar vikten av att utgå från större sammanhang och därtill med
verklighetsanknytning, de menar att det sannolikt är lättare att motivera eleven om man utgår
från dennes intressen. Något som även Kadesjö (1994), Duvner (1996) och Öhlmér (2000)
instämmer i. Sigrell (1964) poängterar vikten av att eleven lyckas med den uppgift den fått sig
tilldelad, att kunna/ hinna göra färdigt. Detta kräver att läraren avgränsar, förenklar, följer
inlärningsrutiner samt att arbetet presenteras i små etapper, menar Sigrell (1964) vilket även
Öhlmér (2000) instämmer i och tillägger att ögonkontakten med eleven är mycket viktig då
instruktioner ges. 



20

En tjock mattebok med många räknetal kan verka som ett oöverstigligt hinder för många
elever. Begränsning av arbetsuppgiften så att eleven varje timme får uppleva att denne lyckas
är viktigt menar Sigrell (1964), och förtydligar genom att hävda att eleven då ställs inför en
kravsituation som han/hon klarar av. Lämpligt är av den anledningen, liksom även av att
elevens nivå kräver tal vilka återfinns i de lägre årskursernas böcker, att praktisera
lösbladssystem där endast ett fåtal räkneuppgifter finns, menar Sigrell (1964) såväl som  Arte
& Berglund (1985). Detta förfaringssätt medför (förutom att adepten inte vet varifrån
uppgiften är hämtad vilket skulle kunna leda till en spricka i självförtroendet) att eleven
lyckas och därtill att eleven uppmärksammas speciellt då detta blad med tal var avsett för just
den enskilde individen, menar Sigrell (1964). Liknande resonemang förs hos Kadesjö (1994),
Duvner(1996) och Öhlmér (2000) . Dessutom  menar Sigrell att undervisningsmaterialet bör
vara av sådant slag att det syns då eleven presterat något. Även på den punkten förespråkar
Sigrell lösbladssystemet vilket han menar kan sättas i en pärm som blir alltmer innehållsrik ju
mer eleven arbetar (Sigrell 1964). Arte & Berglund (1985) är inne på samma linje och föreslår
att eleverna efter varje arbetspass antecknar i en för ändamålet avsedd bok vad de presterat, på
så vis blir arbetsinsatsen tydligare, menar de och tillägger, att låter man föräldrarna ta del av
arbetsboken kan effekten bli ännu bättre. Arte & Berglund (1985) anser att en bok över
elevbeteendet med fördel kan föras av både eleven och läraren. Boken skall sedan ligga till
grund för diskussioner om elevens beteende såväl bra som dåligt. Kadesjö (1994) proklamerar
användandet av konkret material där eleven får använda händerna i praktiskt arbete (snickra,
måla, konstruera och dramatisera) för att stimulerar koncentrationsförmågan. Författaren
poängterar dock att vissa barn koncentrerar sig bättre om de får arbeta med rutinbetonade,
mekaniska uppgifter (Kadesjö 1994).

Val mellan olika arbetsuppgifter liksom flera olika svar till en och samma fråga bör som regel
undvikas. Tydligt uttalade uppgifter och endast ett sätt att lösa uppgiften på gör att eleven
känner sig trygg, menar Sigrell (1964).Viktigt i sammanhanget är också att läraren uttrycker
och utstrålar självsäkerhet särskilt då eleverna vill ha andra uppgifter eller är stökiga och
samtidigt osäkra, hävdar författaren och påpekar att läraren skall fungera som elevens ”hjälp-
jag” i situationer där kraven upplevs som för stora. 

Undervisning som bygger på elevens fantasi och skaparförmåga anser Sigrell (1964) vara
olämpligt i observationsklassen då dessa elever ofta saknar denna förmåga. Risken är istället
att självkänslan sjunker. Som exempel på en alltför svår uppgift för många av barnen i
observationsundervisningen nämner Sigrell (1964) uppsatsskrivning, då detta förutom
skrivförmåga kräver nyss nämnda fantasi- och skaparförmåga. Ett enklare alternativ som
däremot de flesta klarar, vilket är ”jag- stärkande”, är att skriva till en bildserie. 

Om en elev plötsligt, mitt under pågående lektion börjar sjunga eller uppvisar något annat
icke önskvärt beteende förespråkar Sigrell (1964) en metod som han kallar ”Medvetet
ignorerande”. En metod som även Kadesjö (1994) menar kan vara användbar då eleven inte
förlorat kontrollen över sitt beteende utan använder sig av ett kraftigt utspel för att få
uppmärksamhet, eller driva sin vilja igenom. Sigrell (1964) hävdar att elevens oförutsägbara,
plötsliga beteende många gånger fungerar som en ventil för eleven. Trycket/ spänningen
minskar och leder till att eleven ofta finner arbetsro efter ett ”utbrott”. Det blir som regel inte
några stora uppträdanden eller katastrofer vid dessa tillfällen, menar författaren, men påpekar
att det är svårt att skilja dessa störningar från sådana störningar där kraftfullare metoder är
motiverade. Sigrell (1964) menar att de övriga elevernas reaktion till viss del kan vara
vägledande. Är de andra eleverna oberörda finns det inte någon anledning för läraren att
ingripa. 
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Är situationen av annat slag, då klassens övriga elever blir provocerade, bör läraren innan
denne ingriper på ett mer handfast sätt, varsko eleven först, menar Sigrell (1964) och tillägger
att det inte är någon idé att varsko om utspelet redan är i full gång. Då gäller det att snabbt
ingripa. Har elevens beteende redan spårat ur, pågått en tid, måste läraren ta till en mer
aggressionsladdad metod som det ”autoreaktiva förbudet”, vilket innebär att läraren säger ett
bestämt ”NEJ” och samtidigt med tonfall och gester markerar att nu är det slut på detta
beteende, menar Sigrell (1964). Även Duvner (1996) poängterar vikten av att vänligt men
bestämt hjälpa eleven att återgå till ordningen. Vanligtvis upplevs beskrivna tillsägelser som
en lättnad för eleven som oftast är väl medveten om att gränsen är överskriden, menar Sigrell 
(1964) men tillägger att nämnda metod mister sin kraft om den brukas alltför ofta.

Har eleven helt mist kontrollen över sitt beteende ,vilket Sigrell (1964) påpekar att ett försenat
ingripande eller misslyckat avvärjningsförsök kan leda till, är tidigare nämnda metoder inte
till någon hjälp. Vad som då återstår är att ”handgripligen” stoppa (hålla om, lyfta ut) eleven.
Detta för att undvika att eleven gör sig själv eller någon annan illa. Kadesjö instämmer med
föregående och menar att det är bättre att agera istället för att reagera ( Kadesjö 1994, s.
182). Liksom vid tidigare nämnda ingripanden poängterar Sigrell (1964) att det handlar om att
vara elevens ”hjälp- jag” för att förhindra impulshandlingar, något som inte ska förväxlas med
straff, vilket dessa elever inte alls förstår utan snarare tar som ett argument för att vidare
utveckla det icke önskvärda beteendet.

Att använda straff som en metod i observationsundervisningen leder inte till vare sig
återinlärning eller återanpassning, menar Sigrell (1964) och Duvner (1996). Det är emellertid
så att de krav som läraren har fastställt bör följas och de elever som av olika anledningar inte
klarar detta bör få ta konsekvensen av sitt handlande, menar Sigrell (1964) och tillägger att
det är viktigt att tydliggöra skillnaden mellan person och handling för dessa elever, något som
även Kadesjö (1994) betonar. Arte & Berglund (1985) menar att läraren i förlängningen tjänar
på att vara lyhörd för elevens behov och för kortare perioder hellre göra undantag från gängse
regler än att vända eleven mot sig. Kadesjö (1994) hävdar att beröm är det effektivaste sättet
att påverka en elevs beteende. Han påpekar dock att det ibland kan vara nödvändigt med en
markering av ett icke önskvärt beteende,  i form av en indragen förmån. Om eleven ska förstå
konsekvensen av sitt handlande måste ”bestraffningen” ligga i direkt anslutning till det
oönskade beteendet och därtill förklaras: Fortsätter du att knuffa och störa de andra vid
matbordet får du flytta till ett annat bord (Kadesjö 1994, s. 182). Duvner (1996) instämmer
med Sigrell (1964) och menar att det är bättre att förebygga elevens misslyckande vilket bäst
låter sig göras genom handling snarare än tillrättavisning med ord. 

Sigrell (1964) menar att det i många situationer handlar om att försöka lotsa eleven vidare
runt problemet, läraren går in som en styrmekanism, ett ”hjälp- jag”, då eleven tappat
kontrollen. Många gånger kan en lugn tillsägelse, en blick eller en huvudskakning vara
tillräckligt för att hjälpa eleven att bryta beteendet. Duvner (1996) hävdar att läraren många
gånger är hjälpt av att använda ett tydligt och entonigt tonfall särskilt om eleven är orolig,
därtill menar författaren att såväl ögonkontakt som kroppskontakt hjälper till att fånga elevens
uppmärksamhet.

Duvner (1996) påpekar vikten av att endast en i taget talar och att alltid ge eleven tid att tänka
efter för att kunna formulera eventuellt svar. Även Kadesjö (1994) hävdar vikten av att läraren
lyssnar på eleven, dennes tankar och idéer, att vara någon och att ha något att säga har stor
betydelse för dessa ofta utskällda barn.
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Väl avvägd humor som hjälpmedel för att avvärja/lösa konflikter kan många gånger vara ett
bra sätt att få klassrumsatmosfären trevlig och avspänd, menar Sigrell (1964).

6:3 Vad säger ett urval av de klassiska undervisningsteorierna om hur inlärningen
lämpligen bör utformas?

Behaviorismen utvecklades, enligt Egidius ( 1999), i USA i början av 1900- talet. Teorins
grundtanke är att yttre påverkan ger en reaktion hos individen. Den ursprungliga modellen,
klassisk betingning, utgick från reflexmässigt beteende. Teorin utvecklades senare då teorin
kritiserats för brister bland annat att individen inte styrs av enbart reflexer. Skinner ( psykolog
och forskare) utvecklade den behavioristiska läran med motivations teorin (operan
betingning). Denna innebar bland annat  att beröm ges till eleven då denne utfört något bra.
Syftet med berömmet är, enligt behavioristen att detta beröm fungerar som en förstärkning av
ett önskat beteende vilket i sin tur leder till att det eftersträvade beteendet blir alltmer vanligt
förekommande. Beteende som inte belönas (förstärks) blir enligt behavioristen mindre
vanliga. Genom att låta ett mindre ”regelbrott” passera utan uppmärksamhet menar
behavioristen att det oönskade beteendet kan avklinga. Undervisningen beskrivs som tydlig,
konsekvent och strukturerad. Vidare menar författaren att elevens eget tänkande inte
uppmuntras vilket kan leda till att eleverna blir passiva och osjälvständiga.  Enligt denna teori
kan vem som helst lära sig vad som helst om man får rätt påverkan (Egidius 1999).
 
Montessori - en pedagogik som utvecklades i början av 1900- talet, för att i första hand hjälpa
mentalt störda och socialt missanpassade barn. Montessori förordar vikten av att eleven
arbetar efter ett individuellt anpassat schema, får arbeta i sin egen takt, ta en paus vid behov
och därtill får möjlighet att arbeta ostört. Liksom i behaviorismen förespråkas inom
Montessoripedagogiken tydlighet och struktur för att underlätta elevernas inlärning.
(Montessori, skolsidan 2002).

Vygotskys inlärningsteori utvecklades under början av 1900- talet och enligt detta synsätt
utvecklas människans intellekt och tankeförmåga  genom socialaktivitet. Enligt Vygotsky
finns två typer av grundläggande mänskliga handlingar. Den återskapande som är förknippad
med minnet , vilken innebär att människan upprepar tidigare erfarenheter eller återupplivar
tidigare intryck. Den andra typen av aktivitet, den kreativa, innebär att hjärnan kombinerar,
bearbetar och skapar nya situationer och beteende ur tidigare erfarenheter. Beskrivna
aktiviteter är, enligt Vygotsky, beroende av varann. Om en människa inte vore kreativ skulle
hon inte kunna anpassa sig till nya situationer, en nödvändighet, eftersom samhället ständigt
är under förändring. Förmågan att sätta samman gamla erfarenheter med nya intryck är
grunden för allt skapande. Människan skapar sin framtid och förändrar samtidigt sin nutid,
enligt Vygotsky (Imsen 2000). Språkets betydelse för förståelsen poängteras också i
Vygotskys teori, genom att tala högt sätts ord på tankarna, vilket underlättar för eleven som då
”hör vad han/ hon tänker”. Ett centralt begrepp i Vygotskys teori är den proximala
utvecklingszonen hos individen, han menar att det finns en gräns för vad individen själv klarar
av att lära och en ytter gräns som individen kan nå med hjälp av andra ( Imsen 2000).

Waldorfpedagogiken förespråkar användandet av ett ”organiskt schema”. De innebär att
morgonen viks åt ”tanken”, mitt på dagen ägnar man sig åt ”känslan” för att på eftermiddagen
ägna sig åt gymnastik och slöjd (Waldorfskolfederationen 2002).
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7. Resultat

7:1 Beskrivning av Hemklassen 

Läsåret 2000/ 2001 startades Hemklassen som en åtgärd och hjälp för 20 elever vilka inte
förväntades nå undervisningsmålen. De elever som ansågs vara i behov av extra hjälp och
stöd erbjöds på sommaren, innan de skulle påbörja sitt sista år i ”högstadiet”, en plats i den
särskilda undervisningsgrupp vars start planerades till tidigare nämnda hösttermin. I
Hemklassen arbetade första läsåret tre manliga lärare, en Ma/ No och två Sv/ So. 

Klassrummet där denna nya grupp skulle börja byggas upp låg i samma skolhus som alla
övriga klassrum, men lite avskilt. Hemklasseleverna förvarade alla sina skolböcker och övrig
utrustning i denna lokal. Då den särskilda undervisningsgruppen först startade läste eleverna
svenska, matematik och So i sin nya grupp tillsammans med de tre hemklasslärarna.
Undervisningen  inom dessa tre områden var inriktad på att lära ut baskunskaper för att
eleverna skulle klara att nå målen för år 9. I So- undervisningen  arbetade de med ett ämne i
taget för att bibehålla koncentrationen. Eleverna delades också in i mindre grupper om 3 –5 st.
även detta för att lösa koncentrationsproblematiken. Övriga ämnen läste eleverna tillsammans
med sin ”gamla klass”. Att gå mellan den nya och den gamla klassen visade sig inte fungera
som tänkt, hävdar lärarna. Som exempel nämner de att eleverna på sin väg mellan
klassrummen ofta ställde till problem eller ”försvann”. Idrottslektionerna var värst drabbade,
dit gick inte någon av hemklasseleverna. 

Året därpå erbjöds ett lika stort antal elever som läsåret innan att få börja i Hemklassen.
Eleverna i Hemklassen har olika hjälpbehov, gemensamt är att de har koncentrations- och
motivationsproblem. Utvärderingen som gjordes av Hemklassens första år förde med sig att
eleverna i Hemklassen 2001/2002 undervisades i samtliga ämnen, av sina nya hemklasslärare,
i sitt eget klassrum. Detta år fanns inte möjligheten till smågruppering, varför 19 elever delade
på ett klassrum och tre lärare. 

Under läsåret 2002/ 2003 ändrades förutsättningarna för de elever som skulle få ett
erbjudande om att börja i Hemklassen. Enbart elever med läs - och skrivsvårigheter togs emot.
Detta förde med sig en lugnare och mer lättarbetad klass där alla kämpade med liknande
problem. Antalet elever är 12 st.

7:2 Presentation av lärarna

Lärare 1.
Man 55 år som under 4 år arbetade i observationsklass på högstadiet. Utbildad högstadielärare
i Sv/ So, arbetade först i en vanlig högstadieklass men sökte sig snart, på grund av ett
tilltagande intresse för ”stökiga barn”, till en observationsklass. 

Lärare 2.
Man  61 år. Utbildade sig först till folkskollärare och arbetade ett par år, valde sedan att
vidareutbilda sig till speciallärare och började därefter sin tjänst som observationsklasslärare.

Lärare 3.



24

Man 35 år. Började direkt efter avslutad lärarutbildning i Sv/ So att arbeta i en särskild
undervisningsgrupp. Lärare 3 har gått kortare utbildningar för att förkovra sig i ämnet
specialpedagogik. Var tillsammans med sin kollega (som jag också intervjuade) med om att
starta nuvarande särskilda undervisningsgrupp, vilken de valt att kalla Hemklassen.

Lärare 4.
Man 56 år. Utbildad ämneslärare i matematik, vidareutbildade sig till speciallärare och arbetar
i tidigare nämnda Hemklassen.

7:3 Redovisning av intervjuerna

7:3:1 Motivation och beröm

Observationsklasslärare (1 och 2)

Obslärarna menade att var eleven inte motiverad och själv ville komma till skolan så kom han
helt enkelt inte. Periodvis var det mer regel än undantag att observationsklassläraren fick ta en
morgon runda på skolområdet, för att om möjligt samla hela klassen. Lärare 2 menar att just
beskrivna handling betydde mer än att endast hämta eleven. Genom att ta den där turen på
morgonen visade man att man brydde sig (Lärare 1). Plötsligt var eleven efterfrågad, något
som både lärare 1 och 2 menade var av stor betydelse för elevens självkänsla. Att vara
”någon” var lika viktigt som beröm, menar de. Eleverna i observationsklassen var beroende
av att läraren trodde på deras förmåga, de behövde känna sig omtyckta. Hade en elev gjort
något som de visste med sig inte var så väldigt bra var det svårt att motivera eleven att börja
jobba innan den där olyckan var ur världen ,beskriver lärare 2. Det var viktigt att bygga upp
en god relation till eleverna. Vi firade allt möjligt! Vi brukade fira födelsedagar med sång. En
lyckad brännbollsmatch kunde vi sitta och snacka om , vem som gjort vad och så vidare. Vi
försökte nog att se så mycke vi kunde och  uppmärksamma sådant som var bra både i och
utanför skolan.( Lärare 2). Stämningen i klassrummet beskriver observationslärarna som god
och viktig att värna om.

Hemklasslärare (3 och 4)

Att tillsammans med eleven titta på vad denne ska försöka nå upp till och utifrån detta försöka
engagera eleven är ett sätt att motivera, menar lärarna i Hemklassen. Man kan likna eleven vid
en idrottsman, och själv är jag coach då… Det är viktigt att få eleven att fokusera på ett mål,
ett eget realistiskt mål. På vägen dit måste det finnas delmål så eleverna inser att det lönar
sig att jobba, annars tappar de lätt sugen ( lärare 4). Lärare 3 påpekar att lagom ställda krav
hjälper till att motivera eleverna, de känner att det finns en chans att klara av något även i
skolans värld, vilket många elever inte varit bortskämda med, menar han. Lärare 3 och 4
menar att de försöker individualisera undervisningen så att var och en arbetar på sin nivå. Då
känner eleverna att de klarar av arbetsuppgifterna, något som fungerar som en sorts beröm,
menar lärare 4. 

Lärare 3 varnar för frestelsen att försöka motivera eleverna genom att lova något som skulle
ske längre fram (till exempel en badresa), om de jobbar bra. Något som verkligen inte
motiverar till annat än tankar och förväntningar runt den stundande resan, menar han. Beröm
är som färskvara, det är inte mycke värt om man inte får´t i tid ( Lärare 4). Lärare 4 menar att
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det är bättre att vara observant och försöka passa på att säga något bra till den elev som
verkligen jobbar. Kollegan instämmer och hävdar att det är svårt med beröm och påpekar att
en elev som efter mycket besvär kommit igång med sitt arbete självklart skulle må bra av att
få beröm, risken är dock att koncentrationen och motivationen att arbeta avbryts och då tjänar
inte berömmet sitt syfte, menar lärare 4.

7:3:2 Krav och struktur

Observationsklasslärarna 

Det är viktigt att vara tydlig och säker på sig själv som lärare och vad man vill att eleverna
ska inrätta sig efter (lärare 1) . Det var viktigt att man som lärare ”vågade löpa linan ut”,
menar observationslärarna och förklarar att man måste stå för vad man säger som lärare, även
om det innebär att det blir en upprörd stämning. Det var inte ovanligt att gränserna för vad
som fick göras och inte fick göras testades, påpekar lärarna 1 och 2. Detta förde med sig att
man inte kunde ha alltför många regler för då fick man tjata ständigt och också göra ständigt
avkall från dessa regler. Bättre att ha ett fåtal regler som man håller på (lärare 1). Lärare 1
tillägger att man som lärare i en observationsklass inte alltid kunde sträva efter att det såg bra
ut på ytan, huvudsaken är att eleverna vill jobba. Kravet var i första hand att de dök upp i
klassrummet, menar lärare 1 och 2, då hade de visat att de ville. Utifrån eleven anpassades
sedan kraven på vad som skulle göras. Det var viktigt att inte lämna ut arbetsuppgifter som
var för svåra. Det hade dessa elever fått i sin hand tillräckligt många gånger och det förde med
sig sämre självförtroende hos eleven vilket bidrog till att eleven inte hade modet att försöka
igen. Det var i situationer liknande dessa som eleven kunde spåra ur, hävdar lärare 2.

Hemklasslärarna

Det är nödvändigt att ställa krav och sedan finnas där till hands och hjälpa till att strukturera
upp dagen, lektionen, arbetsuppgiften, att hela tiden försöka heja på (lärare 3). Är kraven för
högt ställda tappar eleven lusten och självförtroendet, menar lärare 4. Är kraven för lågt
ställda är inte heller det så bra eftersom den nivå som läraren presenterar uppgifter på för
eleven, blir synonymt med lärarens tankar om elevens prestationsnivå (sett ur elevens
perspektiv), menar lärare 4. Struktur, väluttalad arbetsordning och gruppering i klassrummet
är nödvändigt menar Hemklasslärarna och berättar att de förra året delade upp sina 19 elever i
tre mindre grupper och ansvarade för varsinn grupp. Tanken med detta var, menar lärare 3 och
4, att eleverna skulle få ha en egen lärare per grupp istället för att alla tre lärare var
engagerade i alla. Detta tyckte de hade en positiv inverkan på klimatet i klassrummet, det blev
lugnare och tystare vilket gjorde det lättare för alla att koncentrera sig. Att dom vet vilken
lärare som kommer och tittar och hjälper till gör att dom kan koncentrera sig bättre ( lärare
4).

7:3:3 Schema och koncentration

Observationsklasslärare

Observationsklasslärarna menade att de hade stor hjälp av att strukturera undervisningen, de
påpekar dock att den sociala ”biten” gjorde att schemat ofta fick anpassas efter elevens
dagsform. Ingen dag var den andra riktigt lik, menar lärare 1. Att det var bättre att ägna
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förmiddagarna åt teoretiska ämnen var båda observationslärarna överens om, eftermiddagarna
användes till lite friare aktiviteter, beskriver de. Det var inte ovanligt att ett teoretiskt
arbetspass avbröts för en paus, kortspel var en vanlig sysselsättning som
observationsklasslärarna tyckte fungerade bra. Kortspelandet var något som alla kunde vara
med på ( ingen oro) och hade tydliga regler, dessutom var det snabbt och lätt att ta till och
krävde inte några långa förklaringar. 

Klassrummet såg nog obebott ut förklarar lärare 2 och beskriver att de inte hade tavlor eller
planscher på väggarna och inte material liggande framme, var sak hade sin plats för att inte
locka eleverna att tappa koncentrationen på vad de skulle göra. Bord användes också av den
anledningen, istället för bänkar med lock vilka hela tiden ska öppnas och stängas. Alla elever
hade sin egen plats, att låta eleverna  flytta och byta plats gjordes endast i undantagsfall.
Grupparbete i traditionell bemärkelse, dvs. att eleverna arbetar tillsammans med ett tema eller
projekt, praktiserades inte i denna observationsklass, hävdar pedagogerna.

Hemklasslärare

Hemklasslärarna beskriver skoldagen som mycket strukturerad med i förväg inlagda pauser,
inte nödvändigtvis för alla på en gång. Att varva teori med pass där eleven rör sig är bra
menar lärare 3, men påpekar samtidigt att andra elever som arbetar kan bli störda om det bara
finns ett rum att tillgå. Båda lärarna i Hemklassen är överens om att det är bättre att undervisa
i teoretiska ämnen i början av dagen och ägna dagens sista timmar åt idrott eller slöjd, detta
rår de dock inte själva över.  Alla elever har ett individuellt schema där de ser vad som ska
göras nu och vad som kommer sedan, detta menar de båda lärarna, hjälper eleven att fokusera
på nuet och ta en sak i taget. I klassrummet har alla en egen sittplats och böckerna i en låda
som finns i ett skåp längs väggen. Lärarna försöker se till att eleverna inte har så många
böcker i lådan, blir det rörigt så är det flera som inte klarar av att ta rätt bok och börja jobba,
menar de. Hörlurar är något som används i hemklassen för att underlätta för eleverna att
koncentrera sig, en del elever har musik i sina, andra har det inte , förklarar pedagogerna. Det
finns en tavla längst fram i klassrummet och där skriver lärarna upp korta viktiga
meddelanden. Har tavlan använts för att visa något är pedagogerna noga med att sudda då de
förklarat färdigt och eleverna ska börja jobba, hävdar lärare 4. Klassrumsväggarna beskrivs av
hemklasslärarna som kala och tomma för att inte bidra till att eleverna mister koncentrationen.
Av den anledningen har de också nästan alltid persiennerna nerdragna, menar de. 

7:3:4 Arbetsuppgifter och ”problemhantering”

Observationsklasslärare

Observationsklasslärarna hävdar att de gjorde mycket eget material genom att klippa och
klistra, viktigt att tänka på var att inte använda för många bilder. En del elever behövde också
lite större text än vad som brukade användas i läroböckerna. Det egenhändigt konstruerade
materialets innehåll var, i förhållande till det ”vanliga”, betydligt enklare och innehöll inte så
krångliga eller svåra ord, påpekar lärare 2. Vidare försökte vi använda oss av elevens intresse,
de kunde välja ett ämne som de tyckte var intressant att skriva om, något som ibland kunde få
häpnadsväckande resultat, hävdar lärare 2. På förmiddagarnas teoritimmar var det i historia
och svenska en god idé att berätta med inlevelse och lite lagom dramatik ( lärare 1), inte läsa
innantill. Eftersom detta gjordes regelbundet fungerade beskrivna form av undervisning bättre
och bättre ju längre tid som eleven fanns i observationsundervisningen, menar lärarna. På
eftermiddagarna var det mer lämpligt med film, slöjd eller gymnastik (oftast i form av fotboll,
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brännboll, innebandy eller friidrott - grenar med enkla tydliga regler fungerade bäst, menar
lärarna). 

Många onödiga missförstånd kunde undvikas om man som lärare undvek uttryck som ge mig
ett handtag eller håll mun (lärare 2) då dessa av många elever tolkades bokstavligt. Vidare
hävdade båda observationsklasslärarna att konflikter som uppstod oftast kunde avta och ebba
ut om läraren behöll sitt lugn, talade till eleven med en lugn jämn röst, helst med ögonkontakt.
Det inträffade inte alltför sällan att eleven lämnade klassrummet, men var kvar på
skolområdet, om de blev upprörda. I sådana fall fick eleven vara ifred en stund för att sedan
hämtas av en lärare, det var inte någon idé att bråka med dem då de var arga, menar lärare 3
och får medhåll av sin kollega. Viktigt var att när eleven blivit lugn igen, prata igenom vad
som hänt och  tillsammans med eleven försöka komma på en bättre lösning än att sticka iväg,
menar lärarna.

Hemklasslärare

Hemklasslärarna påpekar att arbetsuppgifterna ska genomsyras av tydlighet och struktur .
Korta meningar utan krångliga ord och knepiga formuleringar. Enkel rak information med
kuriosan bortskalad är att föredra. Mycket material som produceras av läromedelsföretagen
går att använda menar lärarna, men tillägger att det händer att de gör eget med färre bilder och
text som är mer rakt på sak. I första hand får eleverna en sorts allmänbildning här, kan man
väl säga, så dom ska kunna ”hänga med” ute i samhället, utan att behöva känna att dom är
annorlunda ( Lärare 4). Vidare påpekar lärarna att det är viktigt att tänka på hur man talar till
eleverna då uppgifter ska förklaras. Att uttrycka sig lugnt och tydligt, inte prata i munnen på
varann om man är flera lärare, och att hela tiden hävda samma regler.  Det blir stökigt ibland
hur noga man än har planerat, menar lärare 3. Oberoende av vad som inträffat tjänar man på
att vara lugn och inte höja rösten. Ibland kan det vara bättre att låtsas att man inte ser vad som
händer, andra gånger är det bättre att ta tag i det direkt, innan någon mer dras in i röran, menar
lärare 3. Vidare påpekar lärare 4 att det inte är någon idé att fråga eleven varför denne beter
sig som han/ hon gör, det vet de inte då. Möjligtvis senare när allt lugnat ner sig. Man får
försöka att låta bli att just i den upprörda situationen tänka på varför, det är bättre att
bestämma sig för att det ska bli lugnt, avslutar hemklasslärarna.
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8. Diskussion och slutsatser

8:1 Vad säger läroplanerna Lgr 69 och Lpo 94 om bemötande av elever i
observationsundervisning och särskild undervisningsgrupp? 

Båda läroplanerna uttrycker att elever har rätt till en undervisning som är avpassad efter var
och ens behov och förutsättningar. I Lgr 69 menar man att denna, för observationselevens del,
lämpligen består i att kraven på vad denne presterar i skolan sänks och att självkänslan stärks.
Vilket kan tolkas som att själva kunskapsinlärningen får lämna plats för uppbyggandet av ett
raserat självförtroende och träning i socialkompetens. Lgr 69 lämnar även rekommendationer
på hur detta bäst låter sig göras, då man hävdar att en undervisning där varje elev har
möjlighet att lyckas stärker elevens självkänsla. Vidare poängterar man motivationens
betydelse för att stimulera eleven att ta tag i skolarbetet. Även här ges tips till läroplansläsaren
om det lämpliga i att gemensamt med eleven och utifrån dennes intresse planera skolarbetet.
Därtill ges rekommendationen att planera för korta arbetsuppgifter som är tydligt avgränsade,
helst i en lugn, gärna avgränsad miljö. Detta för att inte fresta på elevens bristande uthållighet
och dåliga koncentrationsförmåga, utan ge eleven goda chanser att fullfölja vad som påbörjats
och därmed lägga grunden för bra arbetsrutiner. Läraren får också veta att
observationsklasselevernas arbetsförmåga kan vara mycket skiftande, varför ett flexibelt
arbetssätt är att föredra. Tröttnar eleven på sitt uppgift är det lämpligt att låta eleven byta för
att istället arbeta med något annat, risken för misslyckande är annars stor. Vidare gör man
läraren uppmärksam på att morgontimmarna lämpligen bör användas för teoretiska ämnen
medan eftermiddagen kan vikas åt fysiska aktiviteter. Att arbeta för att skapa trygghet och
förtroendet mellan lärare och elev betonas också som viktigt i samanhanget.

I Lgr 69 ges en mängd handfasta, praktiska råd om hur läraren bör bemöta eleven för att
undervisningssituationen ska bli så gynnsam som möjligt. Något som jag tror att många lärare
haft mycket hjälp av och varit tacksamma för. Denna detaljstyrning av lärarens arbete och
bemötande av eleven kan, tycker jag, ses som både positiv och negativ. Fördelen, som jag ser
det, är att alla lärare oavsett speciallärarutbildning eller ej får en god insyn i problematiken.
Vilket jag tycker borde bidra till att öka kunskaperna/ förståelsen och därtill underlätta
bemötandet av elever i behov av särskilt stöd. Nackdelen är, anser jag, att läraren genom
dessa välmotiverade och praktiskt tillämpbara råd lätt kan fastna i dessa och på så vis få sin
egen kreativitet strypt, vilket leder till att sökandet efter det mest lämpade bemötandet
avstannar.

I Lpo 94 anser man också att elevens självkänsla och trygghet är viktig och menar att dessa
stärks om eleven möts av respekt för sin person och sitt arbete. Vidare poängteras vikten av
att eleven  får möjlighet att övervinna svårigheter, hur lämnas osagt. Man påpekar tvärtom att
det finns olika sätt att uppfylla målen och att också vägarna dit kan se olika ut. Syftet är att
alla elever som genomgår grundskolan ska nå skolans kunskapsmål (Lpo 94).

Lpo 94 menar att eleven ska förberedas för att aktivt kunna delta i samhällslivet, till skillnad
från den äldre läroplanen lämnas inte några konkreta tips. Istället ges läraren stort utrymme att
i samråd med elev och föräldrar komma fram till hur lärandet bäst bör utformas. Lpo 94
poängterar dock att en blandning av teori, praktiska övningar och uttrycksformer är att
föredra.
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I Lpo 94 ges inte några konkreta eller praktiska råd till läraren. Lärarens kunskap beträffande
specialundervisning förutsätts liksom även lärarens kreativa förmåga att själv finna lämpliga
vägar för att kunna bemöta elever i tex. hemklassen. Har läraren goda kunskaper i ämnet
finns, inom ramen för Lpo 94, stora möjligheter att utifrån elevens behov och förutsättningar
finna goda lösningar beträffande lämpligt bemötande för elever med koncentrations- och
motivationsproblem. Nackdelarna, som jag ser det, är att specialpedagogik inte är ett
obligatoriskt ämne i lärarutbildningen. Detta för med sig att många ”nyutbildade” lärare inte
kan förväntas besitta specialpedagogisk kunskap i sådan omfattning att läroplanens frihet kan
ses som positiv, varken för lärare eller elev. Även om läroplanen inte i första hand ska utbilda
redan utbildade lärare menar jag, att ett styrdokument med råd (vilka inte behöver följas
slaviskt) baserat på aktuell forskning i ämnet, skulle gynna såväl speciallärare som vanliga
lärare, äldre lärare i yrket såväl som yngre. Detta eftersom det alltid, enligt min åsikt, kommer
att finnas elever med beskrivna problematik i de vanliga klasserna. De flesta av såväl
observationsklasseleverna som Hemklasseleverna började och gick många år i en ”vanlig”
klass. Endast i undantagsfall ska särskilda undervisningsgrupper konstrueras, menar
läroplanen.

8:2 Vad beskrivs, i litteraturen, som lämpligt bemötande för att ge elever med
koncentrations- och motivationsproblem en möjlighet att utifrån sina egna
förutsättningar utvecklas och övervinna svårigheter, känna trygghet och självkänsla?

De undersökningar som gjordes på 1960 – talet, och utgjorde grunden för Sigrells licentiat
avhandling, har fortfarande stor genomslagskraft på vad som i litteraturen anses som lämpligt
bemötande av elever koncentrations- och motivationssvårigheter. Författarna påpekar vikten
av att eleven är motiverad för att skolarbetet ska fungera, genom att använda sig av elevens
intresse och stödja samt uppmuntra eleven finns goda chanser att lyckas. Begrepp som
trygghet, struktur, tid (arbetspassens längd) och social träning återkommer hos författarna,
vilket får mig att dra paralleller med Montessoripedagogiken. En pedagogik som utvecklades i
början av 1900- talet, för att i första hand hjälpa mentalt störda och socialt missanpassade
barn. Montessori förordar liksom tidigare redovisad litteratur vikten av att eleven arbetar efter
ett individuellt anpassat schema, får arbeta i sin egen takt, ta en paus vid behov och därtill får
möjlighet att arbeta ostört (Montessori, skolsidan 2002).

Att använda beröm som en förstärkning av ett önskat beteende poängteras av flera författare.
De påpekar samstämmigt att såväl motivation som självförtroende stärks av positivt
bemötande. Beskrivna förhållningssätt för mina tankar till behaviorismen och
motivationsteorin. Användandet av motivationsteorin i form av förstärkningsprincipen, vilken
går ut på att ett beteende belönas, leder till att det eftersträvade beteendet blir alltmer vanligt
förekommande. Beteende som inte belönas (förstärks) blir enligt behavioristen mindre vanliga
(Egidius 1999). Sigrells kallar detta ”medvetet ignorerande” och hävdar liksom
behaviorismen att det kan vara lämpligt att låta mindre ”regelbrott” passera utan
uppmärksamhet. En rad andra tips på lämpligt bemötande, vilka nämns i litteraturen, är att:
tala tydligt, hålla ögonkontakt, uppträda lugnt när eleven är upprörd, använda kroppsspråket
för att förstärka vad man vill ha sagt och först efter ett utbrott tala med eleven om ”varför”
och sedan tillsammans försöka finna en lösning på problemet.

Sigrell nämner vikten av att använda sig av grupparbete som en form för att träna
hänsynstagande och social kompetens. De övriga författarna nämner inte grupparbetet som en
arbetsform lämplig för att träna socialtsamspel. Detta kan bero på att det då Kadesjö, Duvner,
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Arte & Berglund och Öhlmér författade sina texter inte var lika vanligt förekommande med
enskild undervisning som på 1960-talet. Det förhållande angående grupparbete som Sigrell
nämner är, enligt mitt sätt att se, att likna vid dagens förhållande i Hemklassrummet. Hänsyn,
regler och ramar är viktiga och nödvändiga åtgärder, vilka samtliga tränas dagligen.

Öhlmér och Sigrell är överens om att skolarbetet bör presenteras i små etapper för att på så vis
bli gripbart för eleven, en tanke som även denna kan härledas till behaviorismen. Genom att
ge eleven uppgifter den klarar av och hinner med lyckas eleven slutföra arbetet, detta kan då
beskrivas som en positiv förstärkning vilken tjänar till att stärka elevens självförtroende. 
Flera av författarna poängterar att undervisningen bör anpassas efter elevens nivå. Genom att
utgå från vad eleven kan och gärna låta adepten stanna på denna nivå en stund för att
”beundra utsikten”, menar bland andra Öhlmér att självförtroendet stärks. Även andra fördelar
med att utgå från elevens proximala zon (den utvecklings nivå där eleven befinner sig) är
enligt tidigare nämnda författare att arbetsmönster och strukturer tydligare framträder och blir
vägledande för elevens fortsatta skolarbete. Kopplingen till Vygotskys inlärningsteori är,
enligt mitt sätt att se, tydlig. Vygotsky menar  bl.a. att människan lär genom att upprepa
tidigare erfarenheter, vilket låter sig göras om undervisningen utgår från elevens
erfarenhetsbakgrund (Imsen 2000). Kadesjös förslag på hur man som lärare kan hjälpa eleven
att förstå en uppgift bär även dessa tydliga drag av Vygotsky, tycker jag. Kadesjö hävdar att
läraren genom att ställa relevanta frågor om arbetsuppgiftens innehåll och diskutera möjliga
problemlösningar får eleven att tänka högt vilket leder till att kunskapen bättre befästs. Dessa
tankar om språkets betydelse för förståelsen stämmer väl överens med Vygotskys teori där
språket är själva kärnan, genom att tala högt sätts ord på tankarna, enligt Imsen (2000). 

Arte & Berglund föreslår att morgontimmarna används för teoretiska ämnen för att ägna
eftermiddagen åt praktiska övningar, detta för att  ta vara på elevernas koncentrationsförmåga,
vilken författarna hävdar är bäst på morgonen. En åsikt som de delar med
Waldorfpedagogiken där man arbetar efter ”organiskt schema”. De innebär att morgonen viks
åt ”tanken”, mitt på dagen ägnar man sig åt ”känslan” för att på eftermiddagen ägna sig åt
gymnastik och slöjd (Waldorfskolfederationen 2002).

Sigrell menar att läraren ska undvika att utgå från elevens erfarenhetsbakgrund. Han talar här
om elever med svåra hemförhållanden; invandrarelever med krigsupplevelser i bagaget eller
andra problemfyllda uppväxtförhållanden. Mycket tänkvärda råd som tyvärr inte är mindre
aktuella idag än 1964. Att däremot utgå från elevens intresse för att engagera henne/ honom är
flera författare ense om. Framförallt med tanke på ”motorn” vilken driver den
koncentrationssvage framåt – motivationen. Liksom att begränsa uppgifternas omfång och
förenkla dem när så krävs.

Litteraturen är förvånande enig rörande lämpligt bemötande av elever med koncentrations-
och motivationssvårigheter. Vad som dessutom framträder är den variation av
undervisningsteorier som ligger till grund för hur man bäst kan hjälpa dessa elever. Således
kan, enligt litteraturen,  konstateras att sökandet efter vad som anses vara lämpligt bemötande
av elever med koncentrations- och motivationssvårigheter, bäst låter sig göras i ett brett
spektrum av undervisningsteorier. 
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8:3 Hur beskriver lärare som varit verksamma i observationsklass och hemklass sitt
bemötande av elever med koncentrations och motivationsproblem? 

Motivation och beröm

I intervjun poängterar observationsklasslärarna den sociala kontakten, relationen med
eleverna och vikten av att eleven verkligen blir sedd. I hemklassen talar man om vikten av att
motivera eleven för att denne ska nå målen. Självförtroendet och tankarna om ”färskvaran”,
beröm, nämns som viktiga men har ändå en underordnad betydelse. Intervjuerna resulterade i
intressanta likheter där de intervjuade lärarna beskriver bemötande som fungerat och
fortfarande fungerar bra i praktiken (tillexempel vikten av att läraren uttrycker sig  tydligt och
att dagen med fördel bör vara välstrukturerad och likna dagen innan). Skillnader vilka
framträder mer eller mindre tydligt är, enligt mina bedömningar, att observationsklassens
lärare tycks vara mer inställda på hur eleven mår, växer, socialiseras och blir bekräftad som
människa. Även Hemklasslärarna ägnar mycket tid åt detta. Men är, som jag tolkar
situationen, betydligt mer prestationsinriktade. Målet är i första hand att lotsa eleven fram till
betyget ”G”, ett krav som observationsklasslärarna inte hade.

Krav och struktur

Observationsklasslärarna är även i denna fråga något mindre drivna i sitt bemötande av
eleverna. Det viktiga är inte hur det ser ut utan hur det känns, beskriver de själva. Beträffande
behovet av krav och struktur är lärare 1,2,3 och 4 överens, beskrivna begrepp är en
nödvändighet i undervisning av elever med koncentrations- och motivationssvårigheter.
Hemklasslärarna poängterade även viktiga aspekter med tanke på elevernas arbetsro, till
exempel att minimera antalet lärare som eleverna möter genom att gruppera så att varje
elevsammansättning får ”sin” lärare. 

Schema och struktur

Såväl observationsklasslärarna som hemklasslärarna hävdar att strukturen är viktig för elever
med koncentrations – och motivationsproblem. I observationsklassen pekar man på vikten av
att strukturera dagen, helst teori på förmiddagen och praktiska övningar på eftermiddagen.
Pausens betydelse för koncentrationsförmågan betonas också. Olika typer av
individanpassade scheman förespråkades liksom vikten av ”var sak har sin plats”.
Hemklasslärarna nämnde avskärmning som en åtgärd för att öka koncentrationen, exempelvis
med hjälp av hörlurar.

Arbetsuppgifter och problemhantering

Samtliga fyra lärare är överens om att arbetsuppgifterna bör genomsyras av struktur och
enkelhet. Lärarna bör vara eniga sinsemellan och undvika otydligheter i samspelet med
eleverna. Kroppsspråkets betydelse liksom röstläge och ögonkontakt påpekas som viktiga
instrument vilka läraren bör tänka på att använda på rätt sätt i bemötandet av elever med
koncentrations – och motivationssvårigheter. I berättandet användas beskrivna
tillvägagångssätt, varför denna undervisningsform fungerar mycket bra menar
observationsklassläraren.
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8:4 Reflektioner 

Avslutningsvis kan konstateras att inte så mycket har förändrats under åren mellan
observationsklassen och Hemklassen, vad beträffar synen på lämpligt bemötande. Såväl
läroplaner, litteratur som berörda lärare, är rörande eniga om att struktur, tydlighet, trygghet,
motivation och självkänsla är och har varit viktiga begrepp att tänka på i bemötandet av elever
med koncentrations- och motivationsproblem. Under arbetets gång har jag funnit att vad som
av litteraturen och lärarna beskrivits som lämpligt bemötande, av elever med koncentrations-
och motivationssvårigheter, i båda fallen kan skönjas spår från ett flertal olika
undervisningsteorier. Detta anser jag vara av stor praktisk betydelse för hur man som lärare
lämpligen bör förhålla sig till den rika flora av undervisningsteorier som står till buds. Studien
visar att det är, för att finna lämpliga former för bemötande av dessa elever, nödvändigt att
inta ett öppet förhållningssätt och att plocka det ”bästa” ur varje undervisningsfilosofi. Detta
framträder då både observationsklassläraren och hemklassläraren uttrycker, likt Vygotsky,
vikten av att anpassa undervisningen efter elevens nivå (Imsen, 2000). Lärarna vill också, som
Montessori pedagogiken (Montessori, skolsidan 2002), att undervisningssituationen skall
präglas av struktur och ”var sak på sin plats”. Därtill uttrycks fördelarna med att lägga
teoretiska lektioner på morgonen för att ägna eftermiddagen åt praktiska övningar, vilket jag
härleder till Waldorfpedagogiken (Waldorfskolfederationen, 2002). Även i fråga om beröm är
lärarna ense, berömmet skall ges i rätt tid för att få avsedd effekt. Ett förhållningssätt som får
mig att tänka på behaviorismen och dess idéer om förstärkning av ett önskat beteende
(Egidius, 1999). Om berörda lärares beskrivna kunskaper är hämtade ur läst litteratur. Eller
om lärarna själva, genom praktisk erfarenhet, kommit fram till vad de beskriver som lämpligt
bemötande av elever med koncentrations- och motivationssvårigheter, är en intressant fråga. 

Vad som tydligast skiljer observationsklassen från Hemklassen är kravet på prestation, i första
hand ska eleverna i Hemklassen få hjälp att nå skolans kunskapsmål, vilket är det samma som
betyget G i basämnena: svenska , engelska och matematik. Ett krav som jag är övertygad om
stärker självförtroendet hos de elever som uppnått målen. För att detta ska lyckas krävs en
tydlig och skolarbetsinriktad profil. Dessa krav fanns inte på eleverna i observationsklassen.
Där skulle i första hand eleven stärka sitt självförtroende och tillägna sig socialkompetens,
något uttalat kunskapsmål förekom inte.

8:5 Praktiska tips

Under denna rubrik presenteras ett urval av  praktiska råd, angående lämpligt bemötande av
elever med koncentrations- och motivationssvårigheter, hämtade från tidigare redovisade
källor.

• Motivera genom att använda elevens eget intresse.
• Strukturera genom att vara tydlig, använda ett fåtal väl uttalade regler.
• Undvik ”dödtid” eftersom denna skapar oro och försvårar koncentrationen.
• Undvik att tala om planerade aktiviteter alltför långt i förväg då detta leder till oro.
• Anpassa undervisningen efter elevens kunskapsnivå. 
• Undvik att ”hålla  långa föredrag”, många av eleverna klarar inte att koncentrera sig långa

stunder i sträck .
• Hjälp eleven att förstå informationen i texter/ uppgifter genom att tala med eleven om vad

som står, vad det betyder, eventuellt kan även flera olika lösningar på problemet
diskuteras.



33

• Ge eleven tid att hinna tänka och lyssna på svaret.
• Arbetsmaterialet bör anpassas efter elevens behov, vilket kan innebära att ”kuriosan” bör

skalas bort för att inte uppta alltför mycket av elevens koncentration.
• Begränsa arbetsmaterialet så att eleven varje arbetspass har möjlighet att slutföra vad som

påbörjats. Lösbladssystem rekommenderas dels för att det underlättar för läraren att
begränsa uppgiften och dels för att lösbladssystemet, i kombination med en pärm,  tydligt
visar vad som presterats i form av ett allt rikligare pärminnehåll. Ytterligare ett förslag på
hur prestationen tydliggörs är att dagens arbetsinsats antecknas i ett häfte. 

• Trygghet genom att följa rutiner och ge ett schema med dagens planering till var och en.
• Dagarna bör planeras så att de är så lika som möjligt för att skapa rutiner.
• Arbetspassens längd anpassad efter elevens koncentrationsförmåga, paus med jämna

mellanrum. Växla teori och praktik.
• Viktigt att ställa krav. Dessa måste, om de ska hjälpa eleven, vara avpassade efter vad den

enskilda eleven klarar av. 
• Fördelaktigt om klassrummet är ”avskalat” för att underlätta koncentrationsförmågan.
• Hörlurar ( med eller utan musik) kan hjälpa till att bibehålla koncentrationen.
• Beröm eleven i rätt tid, då arbetet fungerar bra (men reservation för de elever som störs av

berömmet).
• Beröm när en uppgift är välutförd.
• ”Medvetet ignorerande” kan ibland vara den bästa lösningen då en ”förseelse” inträffat i

klassrummet.
• Att vänligt men bestämt tillrättavisa eleven då denne inte följer ”reglerna” är vanligtvis en

bra lösning på problemet.
• Straff missuppfattas ofta av nämnda elever, då de tolkar straffet som en anledning till att

reagera kraftigare.
• I situationer då eleven är upprörd är det en fördel om läraren bibehåller sitt lugn och därtill

talar med lugn och entonig röst. 
• Vänta tills eleven lugnar sig efter ett utbrott innan anledningen till det inträffade söks.

8:6 Förslag till fortsatt forskning

Jag har i denna uppsats tittat närmare på vad läroplanerna Lgr69 och Lpo94, litteraturen och
därtill hur lärarna gör och vad lärarna beskriver som lämpligt bemötande av elever med
koncentrations- och motivationssvårigheter. Det vore intressant att vidare undersöka hur
lärarna tillägnar sig beskrivna kunskaper. Varifrån hämtar lärarna sin kunskap om lämpligt
bemötande av elever med koncentrations- och motivationssvårigheter?
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Bilaga 1a
Begreppsordlista

”Hjälp jag”. 
En person som kan hjälpa till att eliminera svårigheter genom att vid behov ”gå in” som ett
ställföreträdande omdöme.

Koncentration – innebär, enligt Kadesjö (1994), att med sina sinnen registrera och sortera
intryck, att kunna rikta sin perception mot en uppgift och sedan hålla fast vid den. För att ett
barn ska kunna koncentrera sig måste det alltså öppna sig för olika intryck och därefter i
vimlet av all påverkan förmå sig att välja ut det intryck som för stunden är det mest relevanta,
menar Kadesjö (1994). Denna mentala process fungerar endast om det råder en känslomässig
och betydelsefull överensstämmelse mellan intrycken från omvärlden och de egna
förutsättningarna. Det måste ske ett möte mellan den yttre verkligheten och barnets inre,
menar Kadesjö och tillägger att de faktorer som är av störst betydelse för vad barnet tar till sig
är: Barnets tidigare erfarenhet.
      Barnets känslor.
     Barnets motivation.
Johanessen (1995) menar att vi ofta har en tendens att endast se till de yttre tecknen på om ett
barn är koncentrerat eller ej. Barn som sitter stilla och ser ut som om de lyssnar verkar
koncentrerade. En del barn ger däremot ett annat intryck då de t.ex. är motoriskt oroliga och
flackar med blick, de tycks inte lyssna alls. I själva verket kan det förhålla sig precis tvärt om ,
hävdar Johanessen (1995).

Koncentrationssvårigheter -  Barn med koncentrationssvårigheter har stora problem med att
koncentrera sig i de flesta situationer. De klarar inte av att sortera intryck som finns i deras
omgivning. Det kan vara allt från ljud– syn- intryck till knuffar. På dess intryck reagerar
barnen direkt och gör vad som faller dem in utan att tänka efter. Dessa barn upplevs ofta som
högljudda, splittrade, och oroliga, menar Kadesjö (1994). Barn med allvarliga
koncentrationssvårigheter kan också upplevas som fräcka, lata, slarviga, lögnaktiga och
lymmelaktiga. Det finns dock barn med koncentrationssvårigheter som uppvisar helt motsatt
beteende påpekar Kadesjö. Dessa barn är väldigt tysta, passiva och tillbakadragna. I
klassrummet sitter de lugnt och stilla men de har mycket svårt att göra något utan att få
direkta instruktioner, menar Kadesjö (1994).

Kursplan
Kompletterar läroplanen och anger målen för undervisningen i varje enskilt ämne.

Kvarsittning
Innebar att elever som inte nådde upp till målen efter genomgången kurs fick gå kvar i samma
klass ett år till. Avskaffades sakta i takt med att specialundervisningen växte sig allt större.
Grundskolans införande 1962 blev kvarsittningens definitiva upphörande.

Läroplan
Fastställs av regeringen och styr tillsammans med skollagen verksamheten i skolan. Skolans
uppgifter och de värden som ska ligga till grund för undervisningen bestäms i läroplanen.
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Bilaga 1b

Mål att uppnå
Kunskaper som alla elever, vilka genomgått grundskolan, skall besitta. Återfinns i Lpo 94.

Proximal zon
Att utvecklas utifrån den utgångspunkt eleven har. I praktiken innebär detta att eleven för att
lära sig bör möta något nytt och ”lite lagom svårt”.

Skollagen
Innehåller grundläggande bestämmelser om utbildningen inom alla skolformer. Lagen anger
övergripande mål för utbildningen samt övergripande riktlinjer för hur skolans verksamhet
ska utformas.

Specialpedagogik
Kunskapsform som ska stötta den vanliga pedagogiken vid elevers svårigheter.

Styrdokument
Samlingsnamn för skollagen, läroplaner och kursplaner vilka är våra nationella styrdokument,
dessa styr verksamheten i skola och barnomsorg. Kommunernas och skolornas frihet att
utforma sina verksamheter är stor.

Särskild undervisningsgrupp
Grupp där elever med svårigheter får stöd under kortare eller längre tid.
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Bilaga 2

Utgångspunkter för lärarintervjuer

• Lärarnas utbildning och lärarbakgrund.

• Observationsklassens respektive Hemklassens bakgrundsinformation.

• Elevproblematik

• Hur arbetar lärarna

• Bemötande och problemhantering

• Klassrummet
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