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SAMMANFATTNING

Syftet med uppsatsen är att erhålla kunskap om och förståelse för elever med
koncentrationssvårigheter. Detta för att kunna bemöta dem med genomtänkta
strategier i och utanför undervisningssituationen.

Jag har studerat litteratur i ämnet och funnit att det finns en stor mängd att tillgå
om man vill läsa om elever som har diagnos. Om man däremot vill läsa om
elever med koncentrationssvårigheter utan diagnos finns det betydligt mindre
material. Litteraturgenomgången är koncentrerad till en begränsad mängd av det
material jag gått igenom.

Jag har i den empiriska delen genomfört ostrukturerade intervjuer med
standardiserade intervjufrågor. Jag har valt att intervjua personer som är insatta i
problematiken med elever med koncentrationssvårigheter på olika sätt.
Intervjuerna spelades in för att sedan skrivas ut så noggrant som möjligt för ett
tillfredställande resultat.

Min uppfattning är att jag har uppnått syftet med ett tillfredställande resultat och
att jag har fått svar på mina frågeställningar. Skolan måste göra det bästa
möjliga för samtliga involverade med de begränsade resurser som faktiskt
erbjuds i dag. Medvetenheten finns, medan kunskap och förståelse måste öka.
Man måste lära sig att förebygga och hantera problemen. 
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1. INLEDNING

Min uppfattning är att elever med koncentrationssvårigheter finns i alla klasser,
i alla skolor, överallt. Detta faktum har oroat mig i mitt arbete som nästan färdig
lärare. Jag har ständigt upplevt att jag inte har några svar eller lösningar på
problemen. Jag måste även medge att jag många gånger har känt mig totalt
värdelös inför desamma. 

Efter att ha arbetat som lärare i ungefär tre år är jag medveten om den
vardagliga problematiken kring elever med koncentrationssvårigheter.
Diskussioner i skolans miljö kring dessa elever brukar innehålla uttryck som
”han måste ha något, någon bokstavskombination eller så” eller ”ovanligt med
en tjej som beter sig så här, kan det vara DAMP?”. Kan detta resonemang
betyda att det skulle vara lättare att hantera problemen om vi hade ett namn på
dem? Man kallar ibland eleverna ouppfostrade, trotsiga och helt omöjliga.
Skulle vi sluta med det om det kom till en diagnos? Neurobiologerna kommer
inte längre än till diagnosen eftersom det nästan aldrig finns resurser att
genomföra de åtgärder som diagnosen egentligen kräver. Diagnostisering
medför ett ytterligare resursbehov inom skolan vilket inte känns realistiskt inom
dagens sparkrav.

I mitt arbete i ämnet elever med koncentrationssvårigheter utgår jag från eleven,
elevens personliga möjligheter och svårigheter. Jag antar ett i grunden
pedagogiskt utgångsläge. Jag utgår ifrån det som skolan och omgivningen ska
klara av.
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2. SYFTE

Syftet med min uppsats är att erhålla kunskap om och förståelse för elever med
koncentrationssvårigheter. Detta för att kunna bemöta dem med genomtänkta
strategier i och utanför undervisningssituationen.

Frågeställningar

- Vad är koncentrationssvårigheter?

- Vad utmärker elever med koncentrationssvårigheter?

- Hur ska vi skapa en positiv miljö, organisation, struktur för dessa elever och
omgivningen?

- Vilka möjligheter erbjuder skolan i arbetet med dessa elever?
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3. METOD

Området som jag har studerat är stort och svåröverskådligt. Debatten på området
kompliceras dessutom av att ganska mycket osystematiskt och illa underbyggt
tyckande förekommer. Därför upplevde jag det viktigt att verkligen fördjupa
mig i lämplig litteratur. Att finna litteratur inom området elever med
koncentrationssvårigheter är förhållandevis enkelt men eftersom fokus skulle
ligga på elever utan någon form av diagnos har det hela blivit lite svårare. Jag
har funnit ett material som motsvarar detta önskemål och därmed dominerar min
litteraturgenomgång, nämligen boken Barn med koncentrationssvårigheter
skriven av Björn Kadesjö.

Björn Kadesjö är barnläkare och medicine doktor tillika överläkare på
barnneuropsykiatriska kliniken vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
i Göteborg. Han har forskat om barn med neuropsykiatriska problemställningar.
Björn Kadesjö lägger främst pedagogiska aspekter på problemen och varken
sociologiska eller hjärnbiologiska vilket jag tycker gör honom mycket
intressant.

Efter att ha fördjupat mig i valda delar av den litteratur jag funnit i ämnet elever
med koncentrationssvårigheter var det dags att stämma av med verkligheten.
Min studie är en fallstudie. Jag har valt att använda intervjumetoden därför att
mitt syfte är att få ta del av hur det är att arbeta respektive leva med elever med
koncentrationssvårigheter. Min resultatredovisning är kvalitativ.

Jag har valt en ostrukturerad intervju vilket ger större svarsutrymme för
intervjupersonerna. När det gäller standardisering av intervjufrågorna har jag
valt att ställa likalydande frågor i samma ordning till varje intervjuperson i den
mån det har varit möjligt. Valet föll på en standardiserad intervju eftersom jag
ville kunna jämföra de olika resultaten (Patel – Tebelius, 1987). 

Urval

Min ambition har inte varit att bygga upp en stor databas av intervjusvar. I
stället har jag tillsammans med ett litet antal intervjupersoner fördjupat mig i
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svaren på de frågor som ligger till grund för denna uppsats. Generella svar finns
det tillräckligt av i den litteratur jag har studerat.

Jag har intervjuat tre personer som är insatta i problematiken med elever med
koncentrationssvårigheter på olika sätt. Detta var en förutsättning när jag valde
ut de personer jag ville intervjua. Jag tyckte att det skulle vara intressant att få
olika infallsvinklar på hur det är att leva respektive arbeta med elever med
koncentrationssvårigheter. Intervjuperson ett är en kvinna som är förälder till ett
barn med koncentrationssvårigheter. Hon arbetar dessutom som gymnasielärare
och möter problematiken även professionellt i stort sett dagligen. Hennes son är
åtta år. Intervjuperson nummer två är en kvinna som arbetar som elevassistent i
år 4-6. Intervjuperson nummer tre är en kvinna som arbetar som speciallärare i
år 7-9.

Genomförande

Jag bestämde mig för att använda mig av intervjuer i samband med
fördjupningsarbetet därför att med hjälp av dem får jag en möjlighet att jämföra
teori och verklighet. Valet av intervjufrågor utgår ifrån mina frågeställningar.

De personer jag har valt att intervjua är människor jag kommit i kontakt med
under utbildningen, privat och även under den tid jag har arbetat inom skolan.

Varje intervju tog ungefär två timmar att genomföra. Jag valde att spela in
intervjuerna efter att har fått klartecken från samtliga intervjupersoner. Jag skrev
sedan ut intervjuerna så noggrant det gick för att få ett bra resultat. Ibland kom
vi in på sidospår under intervjuerna, dessa diskussioner har jag av naturliga skäl
uteslutit från utskrifterna. Sådant jag uteslutit från utskrifterna kan vara när vi
har kommit in på privata, personliga detaljer eller när svaren har blivit mer
utvecklade än vad frågan kräver. Vid de här intervjuerna har jag upptäckt att det
finns otroligt mycket att diskutera och ventilera kring detta ämne. Ett utbyte av
tankar och erfarenheter har skett där allting inte har varit relevant inom
intervjufrågorna. 
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4. LITTERATURGENOMGÅNG

4.1 Koncentrationssvårigheter – vad är det?

Vad innebär det egentligen att vara koncentrerad?

När en person är koncentrerad på en uppgift söker den med sina sinnen så
mycket information om den eller så många aspekter av den som möjligt, enligt
Kadesjö (2001). Vidare menar Kadesjö att alla viktiga aspekter på uppgiften
värderas med hjälp av den insamlade informationen. Individens
koncentrationsförmåga är god om det är den mest användbara informationen
som samlats in på ett effektivt sätt. Allt viktigt finns med medan sådant som är
onödigt eller störande har uteslutits. För att kunna koncentrera sig på en uppgift
måste man kunna rikta sin perception, sina tankar, sina känslor mot uppgiften,
utesluta ovidkommande stimuli samt komma igång med, hålla fast vid och
avsluta uppgiften enligt Kadesjö.

Koncentrationsförmåga förutsätter en mental process där vi värderar och sorterar
vilka intryck som får tränga in respektive stängs ute. (Kadesjö 2001, s.16)

Kadesjö (2001) menar att om ett barn skall vara koncentrerat måste det ske ett
möte mellan den yttre verkligheten och barnets inre liv. De viktigaste faktorerna
som bestämmer vilka intryck barnet låter tränga in och vilka det stänger ute är
tidigare erfarenheter, känsloliv och motivation. Enligt Duvner (1998) krävs det
förmåga till koncentration, en begränsning av uppmärksamheten, för att man
medvetet ska kunna styra sina tankar och handlingar. Vidare enligt Duvner
består koncentrationsförmåga av faktorerna fokusering, uthållighet och delad
uppmärksamhet och Duvner menar att koncentrationsförmågan är beroende av
en mängd processer som sker i stora delar av hjärnan. Duvner menar också att
koncentration innebär att man riktar uppmärksamheten mot en företeelse i ett
visst sammanhang, i en viss omgivning och då spelar följande tre faktorer in:
individens förmåga, uppgiftens svårighetsgrad och omgivningens påverkan.

Kadesjö och Duvner har samma ståndpunkt när det gäller fokusering och
uthållighet för en elev med koncentrationssvårigheter. Kadesjö inriktar sig dock
mer på individens känsloliv och tidigare erfarenheter medan Duvner riktar fokus
på förmågan till koncentration och processer i hjärnan.
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Olika typer av koncentrationssvårigheter

Kadesjö (2001) skiljer mellan primära koncentrationssvårigheter, sekundära
koncentrationssvårigheter och situationsbundna koncentrationssvårigheter.

De primära svårigheterna kommer till uttryck i de flesta situationer barnet
befinner sig i. Det handlar om stora och varaktiga koncentrationssvårigheter
som skapar återkommande bekymmer i barnets vardag. Primära
koncentrationssvårigheter är enligt Kadesjö (2001) ett biologiskt betingat
tillstånd som innebär problem med att rikta uppmärksamheten på en uppgift, att
utesluta ovidkommande stimuli och dessutom att hålla fast vid uppgiften tills
den är avslutad. Tillståndet har sitt ursprung i medfödda eller tidigt förvärvade
brister i hjärnans funktion. De kommer till uttryck i de flesta situationer som
innehåller krav på anpassning och prestation, särskilt om barnet saknar
vuxenstyrning med tydliga gränser och regler för sitt beteende. Det är inte
ovanligt att barn med primära koncentrationssvårigheter också har en
psykosocialt påfrestad uppväxtsituation menar Kadesjö. Även om det inte är
förhållanden i uppväxtmiljön som är orsaken till koncentrationssvårigheterna
kan de ha en avgörande betydelse för hur svår och sammansatt problematiken
är. Kadesjö anser därför att barnets uppväxtsituation i familj och närsamhälle
måste tas i beaktande när man möter ett barn med stora
koncentrationssvårigheter.

De sekundära svårigheterna är en följd av eller reaktion på förhållanden i
barnets miljö, t ex en följd av brister eller stressfaktorer i barnets
uppväxtsituation.

Koncentrationssvårigheter, som i huvudsak beror på brister i barnets familjesituation
eller andra psykiska påfrestningar, dominerar sällan barnets beteende på det sätt som
de primära svårigheterna gör och har inte den utsträckning i tid som dessa. (Kadesjö
2001, s.23)

De situationsbundna svårigheterna innebär att barnet har svårt att koncentrera
sig i vissa situationer medan de mycket väl kan klara av att koncentrera sig i
andra.

I motsats till Kadesjös teorier om primära respektive sekundära
koncentrationssvårigheter står behavioristen Skinners. Skinner menar att allt
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beteende är en funktion av variabler i miljön (Stevenson, 1974). Skinner anser
vidare att ärftlighet spelar en viss roll men att man inte kan förneka miljöns
oerhörda betydelse. Skinners föregångare Watson har påstått att han skulle
kunna välja ut vilket barn som helst och göra vad han ville av det förutsatt att
det placerades i den rätta miljön (Stevenson, 1974). Detta påstående är
detsamma som ett förnekande av att arvet skulle ha någon inverkan på
mänskligt beteende. Skinner anser att vi i växande grad inser att miljön
bestämmer beteendet och följden blir att vi fritar människor från skulden genom
att peka på omständigheter i deras uppfostran (Stevenson, 1974).

Typiska problem hos barn med koncentrationssvårigheter

Enligt Kadesjö (2001) är de typiska problem som barn med primära
koncentrationssvårigheter brukar ha uppmärksamhetsstörning, impulsivitet,
svårigheter med att finna lämplig aktivitetsnivå och svårigheter med att uppfatta
och följa instruktioner och regler.

Dessa barns typiska svårigheter märks ofta tidigt i livet och följer dem sedan
under uppväxten. Några påpekanden som dock är viktiga menar Kadesjö (2001)
är att vart och ett av dessa problem kan finnas hos alla barn i speciella
situationer eller utvecklingsfaser. Det är svårighetsgrad, omfattning och
påverkan på barnets vardag som avgör hur de skall värderas. Vidare menar
Kadesjö att svårighetsgrad eller vad som är de mest framträdande problemen
varierar mellan olika barn och hos samma barn från en tid till en annan.
Dessutom anser han att svårigheterna kan ta sig skiftande uttryck i olika
situationer och miljöer och att alla personer i omgivningen inte heller behöver
uppfatta barnets svårigheter på samma sätt.

Uppmärksamhetsstörning

Barn med koncentrationssvårigheter blir lätt distraherade. Deras förmåga att hålla
kvar uppmärksamheten på den uppgift de påbörjat är dålig och de avleds lätt av annat
som sker i omgivningen och har svårt att få gjort det som var meningen. (Kadesjö
2001, s.26)
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Kadesjö menar att det är som om barn som har uppmärksamhetssvårigheter inte
kan låta bli att notera eller att reagera på alla intryck som finns omkring dem.

Impulsivitet

Många barn med stora koncentrationssvårigheter handlar utpräglat impulsivt. (---) Ett
impulsivt barn tänker inte på konsekvenserna av sitt handlande. De tar inte ställning
till alternativa handlingsmöjligheter utan reagerar på första bästa impuls oavsett hur
ändamålsenlig den är. (Kadesjö 2001, s.29)

Enligt Kadesjö väljer ett impulsivt barn det mest närliggande målet. Det som
kräver minst ansträngning och som snabbast ger resultat.

Svårigheter med att finna lämplig aktivitetsnivå

Många barn med koncentrationssvårigheter uppfattas som överdrivet aktiva;
hyperaktiva. (Kadesjö 2001, s.33)

Kadesjö menar att samspel med andra blir oväsentligt och att vara igång istället
är det viktigaste.

Svårigheter med att uppfatta och följa instruktioner och regler

Barn med koncentrationssvårigheter har svårt att höra eller snarare att uppfatta
tillsägelser och instruktioner och ännu mer att uppfatta och att anpassa sig till de mer
eller mindre underförstådda regler som gäller för alla sociala situationer. (Kadesjö
2001, s.40)

Kadesjö menar att svårigheterna att uppfatta och följa regler blir uppenbara i
inlärningssituationen. Vidare säger han att en mycket stor del av all teoretisk
inlärning går ut på att få barnet att se att mönster återkommer, och att det nya
följer på det tidigare enligt bestämda regler. Ju äldre barnet blir desto mer
abstrakt eller regelstyrt blir inlärningsstoffet.



13

Andra utmärkande drag

Kadesjö (2001) vill förutom de typiska problemen hos barn med
koncentrationssvårigheter även påvisa andra utmärkande drag för dessa barn.

Oförutsägbarhet

Förmågan att koncentrera sig varierar med motivation, typ av uppgift och med
yttre förhållanden, samt med hur pass nöjt barnet är med situationen. Dessa barn
förvånar och förvirrar ofta de vuxna i deras omgivning. Det handlar oftast inte
om bristande vilja eller trots utan faktiskt om oförmåga till koncentration vilken
de kan övervinna i goda förhållanden.

Bra och dåliga dagar

Enligt Kadesjö är barn med stora koncentrationssvårigheter mycket ojämna i
sina prestationer. De växlar i sitt humör, reaktionssätt och i sin förmåga till
inlärning. Dessa barn kan ha mycket bra respektive dåliga dagar eller perioder.
Under de dåliga dagarna handlar det om att göra de bästa möjliga av situationen.
Oftast är det omöjligt att förstå orsaken till varför just den här dagen har blivit
en dålig dag. 

Beroende av motivation

”Att det går bra om de bara vill är något som man ofta konstaterar i samvaron
med barn som har koncentrationssvårigheter.” (Kadesjö 2001, s.47) Dessa barn
kan koncentrera sig när de är motiverade för en uppgift. Det kan upplevas
provocerande för den vuxne att se barnet koncentrerat i en viss situation, men att
sedan inte kunna få det koncentrerat på sådant man själv vill. 

Bristande förmåga till självgranskning
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Många barn med koncentrationssvårigheter saknar förmågan att ha en realistisk
självbild. Barnet har inte förmågan att se hur det egna beteendet påverkar andra
eller att se sin del i en konflikt. Förklaringen till detta ligger, enligt Kadesjö, i
barnets bristande förmåga att planera sitt handlande och att uppfatta att en
handling består av olika delmoment som tillsammans ger det totala förloppet.

En rastlös otillfredsställelse

Det är som om många barn med koncentrationssvårigheter ständigt tycks vänta på
något. De bär på en diffus önskan att något ska hända men kan inte själva
tillfredställa denna önskan genom att komma på något att göra. I stället är barnet
beroende av andras initiativ till sysselsättningar för att fylla det tomrum det upplever
(Kadesjö 2001, s.50)

Passiva barn med koncentrationssvårigheter

Barn med koncentrationssvårigheter för kanske tanken i första hand till de som
är överdrivet aktiva. Det är också angeläget, enligt Kadesjö (2001), att
uppmärksamma de passiva och motoriskt stillsamma barnen som vi ofta kallar
dagdrömmare och som vi hela tiden behöver puffa på för att de ska få något
gjort. Dessa barn kräver mer tålamod, uppmuntran och stimulans än de flesta
andra barn.

Svåra situationer

Kadesjö (2001) beskriver hur ett barn med koncentrationssvårigheter fungerar i
tre typer av vardagliga situationer, väntan och förändringar samt valsituationer.

Väntan
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Väntan är ett vardagligt inslag för barn. Man måste vänta på sin tur, att få säga
det man vill säga, på att andra ska bli klara, osv. Väntan är enligt Kadesjö en
sedan-situation som innebär tid där man inte ska göra någonting, där det som
ska komma är viktigt och inte nuet, vilket dessa barn är inställda på. Barn med
svårigheter med koncentrationen blir fort otåligt och kräver aktivitet och
uppmärksamhet. 

Förändringar

Ett barns vardag är fylld av förändringar, t ex att byta från en aktivitet till en
annan. Enligt Kadesjö har ett barn med stora koncentrationssvårigheter ofta
svårt att ställa om sig från en situation till en annan när det är någon
utomstående som initierar det nya. När en förändring sker innebär det att barnet
måste lämna det tankarna kretsar kring just då för något som det inte vet något
om på förhand. Kadesjö menar att barnet har svårt att föreställa sig vad det nya
innebär och vad som kommer att krävas av det. Rädslan för att misslyckas och
att avslöja sina svagheter kan bidra till ovilja att pröva något nytt.

Valsituationer

Barnets vardag rymmer många små och stora val. En del av dem gör barnet utan
att veta att det befinner sig i en valsituation. Många vuxna upplever det positivt
att barn får välja fritt men detta är ofta svårt för ett barn med stora
koncentrationssvårigheter. Enligt Kadesjö innebär att välja att väga
konsekvenserna av möjliga handlingsalternativ mot varandra, och att försöka
förutsäga vad vart och ett kan tänkas ge för upplevelse eller ”belöning”. Barnet
måste snabbt återkalla vad liknande situationer har inneburit och för det
impulsiva barnet är det varken dåtid eller framtid som styr och avgör
handlandet. Det är svårt för dessa barn att göra kopplingar mellan tidigare
erfarenheter och framtiden.

Motorik
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Kadesjö (2001) skiljer mellan omogen motorik och avvikande motorik. Vid
omogen motorik fungerar barnet motoriskt som ett yngre barn. Barnets rörelser
är dåligt planerade och barnet uppfattas som klumpigt. Motorik och
koncentration påverkar varandra ömsesidigt. Kadesjö belyser problematiken
med ett konkret exempel: Jens kan sparka boll riktigt bra när han är tillsammans
med sin pappa i lugn och ro. Problemen dyker upp på matchen när han måste
fungera tillsammans med andra. Intrycken från omgivningen inkräktar på hans
uppmärksamhet och därför brister förmågan och koncentrationen. Jens har en
bristande förmåga att automatiskt samordna de olika delarna i en
handlingskedja.

Vid avvikande motorik är det hjärnans kontroll av musklernas spänning och
avspänning som orsakar de motoriska svårigheterna. I Jens fall beror de
motoriska svårigheterna främst på koncentrationssvårigheter. Vid avvikande
motorik är det de motoriska svårigheterna som leder till
koncentrationssvårigheter. När barnets muskelspänning tröttas får det svårt att t
ex sitta upprätt. För att undvika att sjunka ihop kan barnet gunga på stolen eller
gå omkring en stund, detta för att väcka musklerna till liv igen. Behovet av att
ständigt vara i rörelse stör naturligtvis barnets sysselsättning och kommer att
påverka skolarbetet.

Duvner (1998) talar om att man ibland vid analys av svårigheter med motorik,
tal och koncentration finner att huvudproblemet inte ligger i själva utförandet
utan i steget före, det vill säga i planeringen av rörelseaktiviteten – hur den ska
göras. Han menar att koncentrationssvårigheter kan bero på problem med att
komma på hur man ska börja. Barnet hittar inte sin kunskap utan behöver få
konkret hjälp med hur det ska börja med uppgiften.

Perception

Duvner (1998) menar att det krävs förmåga att hantera en stor mängd samtidig
information för att kunna koncentrera sig på en uppgift och samtidigt kunna
uppmärksamma vad som händer omkring en.

Genom att uppfatta och samordna olika sinnesintryck till en helhet kan vi tolka
verkligheten. Helheten förklarar verkligheten och hjälper oss att handla på ett
sätt som förväntas av oss i olika situationer. Vi tar hjälp av tidigare erfarenheter
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som finns lagrade i olika minnessystem och hjärnan kan tolka intrycken.
Kroppsligt förflyttar vi oss medvetet och riktar sinnena mot det vi vill
undersöka. Enligt Kadesjö (2001) är perception nära förbundet med motorik. En
perceptionsstörning innebär att hjärnans förmåga att registrera, organisera och
tolka sinnesintryck är nedsatt. Ett barn med nedsatt perceptionsförmåga kan ha
svårt att skilja ut ett stimuli från andra, relatera och sätta ihop olika intryck till
en begriplig helhet.

4.2 Åtgärder

Att upptäcka svårigheterna och skapa förståelse för dem

Kadesjö (2001) menar att de grundläggande problemen hos barn med primära
koncentrationssvårigheter påverkar både deras förskoletid och skolgång; deras
utveckling och inlärning, deras relationer till kamrater och personal samt vad de
upplever i sin familj. Ständiga misslyckanden och en känsla av otillräcklighet
får allvarliga följder för barnets självförtroende och självbild, vilket är angeläget
att försöka förhindra. Problemen måste bli uppmärksammade och igenkända för
att barnet ska få del av skolans stödinsatser. Upptäckt innebär inte alltid
förståelse. Förståelsen kan vidgas med hjälp av skolans stödsystem, t ex
elevvårdsteam. Skolhälsovården bör ta ett ansvar för att upptäcka de barn som
har så stora koncentrationssvårigheter att de inverkar på hur de fungerar i
skolan. Enligt Kadesjö borde varje skola utveckla en handlingsplan för hur man
kan uppmärksamma de barn som har denna typ av problem för att sedan kunna
initiera stöd. Ibland kan det vara så att man uppmärksammar svårigheterna men
har orealistiska förhoppningar om att problemen spontant ska försvinna, mogna
bort och därför väntar länge med att diskutera med andra. Det kan vara så att
man är rädd för att man ska förstora problemen genom att ta upp dem till
diskussion. 

Det grundläggande för skolans insatser för varje barn med
koncentrationssvårigheter måste enligt Kadesjö vara att inse hur just det barnet
fungerar. Då kan man ha realistiska förväntningar och utforma lämpligt stöd.
Som lärare kanske man upplever barnet krävande och svårförståeligt och söker
förklaringar till beteendet. Ofta dyker det upp förenklade orsaksförklaringar som
att föräldrarna inte förmått sätta gränser, att barnet är splittrat för att
omgivningen är det, att det inte rör sig tillräckligt, osv. Denna typ av
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förklaringar ger mycket liten vägledning för hur man ska bemöta barnet i
vardagen. Att verkligen förstå barnet innebär att man känner igen mönster i dess
sätt att fungera så att man kan förutsäga hur det kommer att bete sig. Man kan
bemöta barnet på ett bättre sätt och skapa en inlärningssituation där barnet självt
får komma till sin rätt och utvecklas. I vissa situationer är det motiverat att det
görs en utredning av barnet. Sådana situationer kan t ex vara när man upplever
att man inte förstår sig på barnet, när svårigheterna är så stora att man inte
tycker sig orka göra något bra för barnet eller när man tycker att man kört fast
och står och stampar med samma problem. Det kan också vara motiverat att
göra en utredning om barnets föräldrar har många frågor om sitt barn eller är
oroliga över dess utveckling.

Stöd till barn med koncentrationssvårigheter

Enligt Kadesjö (2001) bör målsättningen med olika insatser vara att minska
konflikten mellan vad omgivningen förväntar sig och vad barnet faktiskt förmår,
detta genom att anpassa kraven, tillrättalägga miljön eller genom att hjälpa
barnet utveckla sina färdigheter. Att anpassa sina krav till barnets förmåga
genom att förstå svårigheterna är det viktigaste i bemötandet. Genom
förändringar i miljön kan man göra det lättare för barnet att klara omgivningens
förväntningar. Konflikten mellan omgivningens förväntningar och barnets
förmåga kan minskas genom att barnet får hjälp att utveckla sina färdigheter
inom viktiga områden, som t ex uppmärksamhetsförmåga, motorik, språk och
sociala färdigheter.

Vidare är det, menar Kadesjö, viktigt att förhindra att barnets svårigheter får
negativa följder för barnets självförtroende. Det är betydelsefullt att man hela
tiden söker vägar för att stärka självförtroendet eftersom barnet, trots olika
insatser, alltid kommer att ha svårt med många saker. 

Tyvärr är det inte så ovanligt att man varken försöker anpassa kraven,
tillrättalägga miljön eller hjälpa barnet utveckla sina färdigheter utan konstaterar
istället att barnet är som det är. Därför är kunskap om dessa barns svårigheter
och möjligheter viktiga för att kunna bemöta dem så att de får chans att
utvecklas efter sina förutsättningar. I sin artikel Bökiga barn och bråkiga ungar
(2000) ställer Leif Mathiasson frågan hur bra skolan egentligen är på att möta
barnens olikheter och varför man inte förmår att lära av erfarenheter och hitta
sätt att hantera problemen på. Vidare citerar Mathiasson psykolog Anna-Karin
Schuller som menar att det alltid handlar om att se problem i ett
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helhetsperspektiv. Hon säger att frågeställningen måste breddas; vad finns hos
barnet respektive skolan? vad finns i barnets totala miljö och omgivning?
Schuller anser att vi ibland glömmer att ”diagnostisera” miljön i skolan.

Kadesjös resonemang utgår ifrån individen medan Mathiasson och Schuller i
stället utgår ifrån kollektivet dvs., i det här fallet, skolan. Kadesjö anser att det
är individen som är problemet medan Mathiasson och Schuller ifrågasätter
förhållandena i skolan. Kan det vara de som åstadkommer bristen på
koncentration?

Stödinsatserna till barn med svårigheter ska utgå från en helhetssyn på barnet.
Att anlägga helhetssyn på barns utveckling innebär enligt Kadesjö att man ser
hur de olika utvecklingsområdena – det motoriska, emotionella, kognitiva och
sociala – hänger samman och utgör en helhet där de olika delarna är beroende
av varandra. Välutvecklade förmågor inom ett område kan kompensera brister
inom ett annat. Ett barn med dålig läsförmåga kan t ex vara duktigt på att
uppfatta lärarens muntliga genomgång och därigenom lära sig lika bra som de
andra. Kadesjö menar att insatserna för ett barn med koncentrationssvårigheter
måste bygga på att man ser barnets olika egenskaper och förmågor som
sinsemellan beroende delar av barnet som person. Varje försök att påverka
enskilda funktioner och färdigheter berör helheten, barnet som person.

Kadesjö talar om att ett barn aldrig får bli ett objekt som görs till föremål för
åtgärder utan har rätt att uppfattas och bemötas som subjekt. De vuxnas
intentioner med olika insatser kan vara hur goda som helst men det är deras
innebörd för barnet som är det viktigaste. Barnets bild av sig självt och sin roll i
omvärlden påverkas i högsta grad av vilken innebörd de olika insatserna får och
vuxna måste ta ansvar för vilken innebörd som förmedlas till barnet.
Träningsinsatserna måste uppfattas som en hjälp att komma vidare eller till att
utveckla det som barnet önskar att det kunde, i ställer för en korrektion, då
kommer de att stärka barnets självförtroende.

Barnet och omgivningen måste lära sig att leva med och försöka hantera
svårigheterna och att se till att de inte får negativa konsekvenser för barnets
självkänsla enligt Kadesjö. Att tänka igenom bemötande och pedagogiska
förhållningssätt i barnets totala skolsituation är angelägnare än enskilda
träningsinsatser. Ett barn med stora koncentrationssvårigheter har svårt att skapa
sammanhang och överblick. Detta gör det angeläget att insatserna för just dessa
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barn utgår från hur barnets totala situation är. Målet är att hjälpa barnet utveckla
sin förmåga att planera och ta ansvar för sitt handlande och sin inlärning. I ett
sådant perspektiv blir vissa insatser viktigare än andra, t ex att det är viktigare
att hjälpa barnet att hantera sin impulsivitet än att det skriver snyggt. De
eventuella träningsinsatserna måste, för att vara motiverande, ha betydelse för
hur barnet fungerar i det dagliga livet och kännas meningsfulla för barnet självt. 

Bemötande och förhållningssätt som underlättar vardagen

Kadesjö (2001) säger att alla barn har sina svagheter och misslyckas i vissa
situationer. Men för det barn som ständigt upplever besvikelser, som inte hänger
med i skolan och som inte platsar i fotbollslaget får svagheter och
misslyckanden en annan dimension. Barnet väcker irritation hos omgivningen
med negativa reaktioner som följd. Detta leder till sämre självförtroende och att
barnet upplever att det inte kan påverka sin situation. Misslyckanden förvärras
av barnets sätt att bete sig på vid motgångar.

Från 8-10 års ålder blir barnet mer och mer medvetet om gapet mellan
förhoppningar och sin verkliga förmåga. Omgivningens krav ökar och
toleransen minskar. Barnet blir oroligt och ängsligt inför nya uppgifter.
Upprepade misslyckandesituationer medför att barnet kommer att präglas av en
bristande tilltro till den egna förmågan. Det sänker sin ambitionsnivå och
beskriver sig i negativa ordalag. Det är inte ovanligt att barnet visar alltmer
depressiva drag. Barn som inte tror sig om att lyckas försöker utveckla strategier
för att undvika misslyckanden. Kadesjö beskriver dessa strategier som ”rädda-
masken-strategier”. Den vanligaste strategin är undvikanden: ”vill inte”, ”har
inte lust”, ”orkar inte”. Genom att inte försöka är det heller ingen risk för ett
misslyckande. Andra strategier är att avleda kraven genom att busa, förstöra för
andra eller att låtsas kunna. I stället för att ge upp kan barnet rikta sin besvikelse
aggressivt mot omgivningen som anklagas för det egna misslyckandet. Uppåt
tonåren kan det ha utvecklats till en negativ identitet. Att vara bråkig, uppkäftig
och skrämmande är att vara någon som andra måste räkna med och det är bättre
än att alltid räknas som sämst eller dummast. Vuxnas bemötande och
förhållningssätt får stor betydelse och måste inriktas på att stärka barnets
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självkänsla genom att hjälpa det att lyckas enligt Kadesjö. Barnet måste också få
hjälp med att skapa sammanhang och struktur i sin tillvaro.

Dessa barn gör både andra barn och vuxna omkring sig besvikna och behöver
ännu mer än andra barn få höra att det är omtyckt. De är i stort behov av
bekräftelse vilket naturligtvis kan vara svårt att förmedla till ett barn som gång
på gång gör en besviken. Man behöver ge dem uppmuntran och beröm i stället
för tjat och kritik anser Kadesjö. För att kunna ge dem detta måste man förstå
barnets speciella svårigheter.

Barn med stora koncentrationssvårigheter har svårt att organisera och skapa
sammanhang i tillvaron. De behöver hjälp med att strukturera sin kaotiska värld.
Man ska göra vardagen mer förutsägbar genom yttre ramar, ingripanden och
rutiner. Det välkända blir barnets livlina enligt Kadesjö. Barnet behöver ett
mönster i de situationer som återkommer dagligen.

Ögonkontakt och ett uttrycksfullt kroppsspråk är viktigt i kontakten med dessa
barn. Det är viktigt att de olika signalerna säger samma sak så att inte orden
säger en sak och tonfall och gester säger något annat. Man måste ge tydliga och
kortfattade instruktioner. Dela gärna upp instruktionerna i steg. Det krävs av den
vuxne att man vet vad man vill och är trygg i sin yrkesroll. Tillsammans med
arbetskamrater behöver man en gemensam strategi för hur man ska bemöta
barnet. Det är viktigt att de vuxna runt omkring barnet är eniga och samspelta
och handlar genomtänkt.

Att sätta gränser på ett bra sätt är enligt Kadesjö att sätta stopp innan barnet
spårar ut, det vill säga i rätt ögonblick. Detta kräver att man som vuxen är ett
steg före och kan förutse händelser. För att kunna göra detta måste man känna
barnet och ha kontakt med det. Att sätta gränser och att vara tydlig innebär även
att ställa krav på barnet och hålla fast vid dem, enligt Kadesjö.
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4.3 Hur kan man arbeta i skolan?

Så här säger läroplanen (Lpo 94): ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs
förutsättningar och behov. (---) Hänsyn skall tas till elevernas olika
förutsättningar och behov”. Detta betyder att alla barn ska ges möjlighet att
utvecklas efter sin förmåga. För att detta ska kunna förverkligas måste det finnas
speciella stödinsatser och ett genomtänkt förhållningssätt. Ofta påpekas att
resursbrist begränsar möjligheterna för detta arbete.

Hela klassrumssituationen måste tillrättaläggas och man måste ha en
genomtänkt strategi för hur man pedagogiskt möter barnet enligt Kadesjö
(2001). För att underlätta inlärningen för barn med koncentrationssvårigheter är
det viktigt att tänka på att undervisningen ska vara så konkret som möjligt. Den
ska vara anpassad till barnets erfarenheter så att kunskapsnivån inte blir för hög.
Vidare ska man arbeta efter kortsiktiga mål eller delmål och uppgifterna ska
vara anpassade för elevens förmåga.

Enligt Kadesjö är en av de viktigaste uppgifterna för en lärare att formulera
avgränsade arbetsmoment på en lagom utmanade nivå. Då har barnet chans att
lyckas. Vidare krävs omedelbar feedback på prestationer. Denna fungerar som
ett stöd för barnet att stanna vid uppgiften och fortsätta med den. Berömmet
behöver bli vanligare än kritiken, då kommer barnet att ta det till sig.

Samspelet mellan lärare och elev måste präglas av bra bemötanden. För att
motverka en dålig relation är det viktigt att läraren agerar i stället för att reagera
(Kadesjö, 2001). Det krävs att man som lärare är trygg i sin yrkesroll för att
kunna bemöta dessa barn på bästa sätt. Det är viktigt att man i första hand tänker
på barnets behov och sätter det i första rummet. 

Kadesjö vill dela in undervisningens mål och syfte i två ambitionsnivåer där en
lägsta ambitionsnivå är att förhindra att onda cirklar med dåligt självförtroende
och ineffektiv inlärningsstil uppstår. En högre ambitionsnivå innebär att
utveckla ett arbetssätt som hjälper barnet att komma tillrätta med vissa av sina
grundläggande svårigheter och därigenom göra barnet bättre på att lära. 
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Skolbyten och övergångar kan medföra stora problem för barn med
koncentrationssvårigheter. Dessa medför lärarbyten, annorlunda arbetssätt och
nya miljöer. Beroende av barnets ålder varierar problemen. Högstadiet innebär
ökad komplexitet i arbetsuppgifterna, lärare med olika förhållningssätt och fler
förflyttningar mellan olika klassrum och byggnader. Kadesjö menar att
ungdomars problem med koncentration, perception och kognitiva funktioner
alltför ofta uppfattas som disciplinproblem eller känslomässiga störningar.

4.4 Diagnos – varför, varför inte?

Enligt Beckman (1997) påstår många att det är negativt att sätta namn på de
problem ett barn kan ha. Det skulle innebära att det onormala kan förstärkas och
ge upphov till mobbning. Kadesjö (2001) resonerar kring svagheten eller
svårigheten med diagnoser. Han menar att man bortser från de stora individuella
skillnader som alltid finns mellan barn som får samma diagnos. Vidare tar inte
en diagnosterm hänsyn till att problematiken förändras och påverkas under
barnets utveckling enligt Kadesjö. Även Eva Kärfve är kritisk till
diagnostisering. Hon menar i sin artikel DAMP – en fantasiprodukt (2000) att
DAMP-diagnoser till skillnad från seriösa medicinska diagnoser ställs i samråd
mellan läkare, kurator, sjukgymnast, psykolog, förskole- och skolpersonal.
Kärfves uppfattning är att hjärnskadan diskuteras fram. Vidare menar Kärfve att
diagnosen DAMP liknar de riktiga diagnoserna på en avgörande punkt,
nämligen att den aldrig går att radera ut. ”Det är en diagnos som sitter för livet.”
(Kärfve, 2000).

Det blir lättare att ta hänsyn till och leva med olikheten när man får ett namn på
den (Beckman, 1997). Det är ett sätt att ge omgivningen och även barnet bättre
förståelse för svårigheterna och möjligheterna att sätta in hjälp och stöd ökar.
Kadesjö menar att fördelen med en diagnos är att den ger ett barn tillhörighet till
en grupp barn med likartade problem och föräldrar kan får stöd av andra i
liknande situation. En annan fördel är att de vuxna lättare kan skaffa sig
kunskap om problemområdet. 

Enligt Kadesjö kan en diagnos ses som barnets rättighet att få en förklaring till
det som är svårt vilket ger barnet möjlighet att lära sig förstå sig självt och hur
det kan komma runt sina svårigheter. 
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5. INTERVJUREDOVISNING

Jag har valt att redovisa intervjuerna i sin helhet. Dock är alla utvikningar vid
sidan av ämnet borttagna. Orsaken till att jag valt denna redovisningsmodell är
att jag därmed kan visa vad försökspersonerna faktiskt har sagt och att jag
därmed kan hålla mina kommentarer till intervjusvaren tämligen kortfattade och
enbart som en sammanfattning. Mina egna synpunkter sparar jag till den slutliga
diskussionen där jag får möjlighet att jämföra det jag fått fram i intervjuerna
med de fakta och analyser jag funnit vid mina litteraturstudier.

5.1 Intervju 1 - föräldern

Vad tänker du på när du hör begreppet koncentrationssvårigheter?

Barn som inte har tid att hålla på med samma sak länge, en liten stund med
samma sak sedan vidare till något annat. Barnet gör hela tiden minst två saker
samtidigt, som t ex brer en macka och sitter och hoppar med ett ben under tiden.

Vad har du för erfarenheter av barn med koncentrationssvårigheter?

Den egna sonen, som är adopterad, och senare även genom arbetet (lärare).
Ungefär 8 år.

Vad är karakteristiskt för din son?

Han är alltid på väg till nästa grej. Han vet inte vart, varken han eller
omgivningen vet vart han är på väg. Högt tempo – han har aldrig tid att lyssna
på vad man säger. Ända sedan han låg i magen har han haft bråttom. Han föddes
3 månader för tidigt. 

Han kan inte styra känslor, reagerar blixtsnabbt. Antingen är han arg eller inte.
Det finns inget mellanläge. 
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Han har ingen empatisk förmåga. Han förstår inte andras känslor men känner
mycket själv utan filter. Han förstår inte att det han säger eller gör kan såra
andra människor.

Hur gick ni tillväga när ni planerade din sons skolgång?

När han var fem år gick han hos dagmamma. Då undersökte jag om det inte
fanns något alternativ till det – vilket det inte fanns. Innan han skulle börja
skolan tog jag reda på vilka alternativ som fanns och det visade sig att det enda
alternativet för honom var att gå i en vanlig klass med en extra resurs som var
till för alla barn i klassen. Jag insåg att det inte skulle fungera och började härja
runt bland olika människor på kommunen. Jag talade med många olika personer
och förklarade vår situation. 

Efter en tid fick vi beskedet att kommunen skulle starta upp en speciell grupp
för sådana här barn som skulle ligga under skolan men i egna lokaler. Den
personal som skulle jobba med gruppen visade sig vara sju vuxna med olika
utbildning, speciallärare, förskollärare, barnskötare. Barngruppen skulle bestå av
sex barn med liknande problem. Denna lösningen har fungerat bra och nu ska
han börja sitt fjärde år där.

Vad har man särskilt tänkt på vid utformningen av schemat, lektionerna och
miljön?

Varje barn har tre lärare runt sig och han har individuell studiegång. I det här
fallet innebär det att man prioriterar ett ämne i taget, just nu är det svenska. Vi
föräldrar och skolans personal har utarbetat schemat tillsammans. Personalen
lade fram ett förslag och förklarade hur de hade tänkt och vi tyckte att det
verkade bra. Förutom svenska finns till exempel även slöjd, massage, simning
och social träning på schemat. När de har social träning så är de ofta på
studiebesök. De har till exempel varit hos polisen, brandkåren, stadshuset och
taxi. Efter ett besök så bearbetar de det tillsammans, pratar, skriver och ritar om
det.

När det är lektion vill han sitta själv i ett rum, inga andra barn och helst inga
vuxna. Det måste vara städat, var sak på sin plats och inte en massa onödiga
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saker. Inte en massa tavlor och planscher på väggarna. Det får inte vara mycket
mönster på till exempel gardiner eller tapeter. Sakerna ska finnas på ett speciellt
ställe. Hans skolmaterial är bara för honom och ingen annan får röra det. Han
har tillgång till vissa hjälpmedel som till exempel dator och en speciell tyglapp
som man lägger mellan hand och papper när han skriver för att det inte ska bli
kontakt; det känns obehagligt eller gör ont.

Arbetspassen ska vara korta, ca en kvart i taget. Han behöver ligga och vila
emellanåt, kanske till och med sova en stund. Det finns många raster inlagda på
schemat, både inneraster och uteraster.

Han har ett schema som måste följas annars blir det problem direkt. Hans eget
schema är med bilder på.

Alla förändringar måste planeras och förankras noga.

Hur fungerar samarbetet mellan dig som förälder och skolans personal?

Vi har tät kontakt. Minsta lilla avvikande händelse leder till kontakt. Om det till
exempel skulle vara lite struligt hemma på morgonen så kontaktar jag skolan för
att förbereda dem på att det kan bli lite jobbigt när han kommer till skolan. Vi
har daglig kontakt via loggböcker som vi skriver i. Vi har en med hans ord och
en vuxenbok. Loggboken fungerar som hans kom ihåg – antingen skriver
personalen eller vi föräldrar ner hans ord om dagen och om något särskilt har
hänt. Det skrivs alltså i boken både i skolan och hemma varje dag. Vuxenboken
är för kontakt mellan oss hemma och personalen i skolan.

Hur reagerar klasskamraterna och deras föräldrar på din son? Fick de någon
förberedande information om honom? I så fall, hur?

Han tillhör en klass som han träffar en gång i veckan, vid utedagar. Meningen
var från början att han skulle integreras i klassen men det har inte fungerat.
Ibland har de omvänd integrering – alltså att några elever från klassen besöker
honom på hans skola. Barnen har inte reagerat annorlunda på honom.
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Jag var med på ett föräldramöte för att informera om min son. Detta gjorde jag i
stället för att skriva brev, för att de skulle få möjlighet att ställa frågor direkt till
mig. De flesta reagerade positivt och tyckte att det skulle vara spännande och
intressant och de var mycket förstående. Men det var ett par av föräldrarna som
inte tyckte att det var bra. De trodde att deras barn skulle bli rädda och störda av
honom.

Är du nöjd med din sons skolsituation, det som har uppnåtts och som den har
utvecklats? Är det något du skulle vilja hade gjorts annorlunda?

Ja, jag är nöjd. Jag tror att vi har kommit så långt det går i dagsläget. Det enda
som jag har upplevt negativt är att det har varit lite rundgång på personalen. Det
hade varit bättre med en fast personalstyrka.

Får skolans personal någon form av handledning eller annat stöd?

Ja, de får handledning varje vecka. Av psykolog och sjukgymnast. Denna
hjälpen förmedlas via mig som förälder. Det finns möjlighet till annan hjälp som
de känner att de är i behov av som till exempel specialpedagog och logoped.
Personalen får även regelbunden fortbildning.

Hur anser du att beredskapen generellt är på skolorna i arbetet med barn med
koncentrationssvårigheter?

Dålig. Det är mycket snack och liten verkstad. Medvetenheten finns men det blir
inget av det. De har ingen framförhållning – det får lösa sig när problemen
kommer. Det finns till exempel ingen fortsättning för min son efter år 6 som det
ser ut nu.
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5.2 Intervju 2 - assistenten

Vad tänker du på när du hör koncentrationssvårigheter?

Svårt att sitta still. Sedan är det mycket mer… Det är så mycket som händer, det
är svårt att fokusera, allt runt omkring. Kan inte vänta på sin tur. Pratar rakt ut.

Vad har du för erfarenheter av barn med koncentrationssvårigheter?

Under yrkeslivet. Jag har jobbat med barn i alla åldrar sedan 1971. Jag har
specialiserat mig på ”sådana barn” de senaste tre åren.

Vad är karakteristiskt för det/de barn du jobbar/har jobbat med?

Svårigheten att sitta still. Klättrar, vandrar runt, stör, pratar rakt ut.

Svårt med kamratkontakter. Förstår inte hur andra känner, förstår bara sig själv.
Ser bara andras fel och inte sina egna.

Nästan alla praktiska lektioner är jobbiga. Rörliga lektioner innebär kaos.

Irriterar sig på något hos någon och hakar upp sig på det under en länge tid - det
kan vara i flera dagar eller längre. Lättretade.

De kan reta upp andra och när de för tillbaka så är det den andres fel och det kan
bli världens slagsmål.

Kan bli jättearg och är inte kontaktbar då.
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Hur ser du på din roll som assistent?

Jag finns för alla barn.

Nummer ett är att hjälpa eleven till att behärska normal social samvaro, att
kunna leva ett socialt liv. Konflikthantering är vanligt. Jag hjälper till att reda ut
saker och ting. Nummer två är att ge honom så mycket kunskap jag kan utifrån
våra förutsättningar.

Hur gick ni tillväga i planeringen av skolgången för det barnet du är assistent
för nu?

Vid överlämnandet mellan trean och fyran var beskedet att han klarade sig bra
på raster och behövde stöd på lektionerna. I planeringsarbetet deltog
avlämnande lärare, mottagande lärare, speciallärare, rektor och jag själv.
Mamman deltog inte men ville försäkra sig om att någon skulle finnas för
honom.

Till en början fanns jag tillgänglig bara vissa lektioner. De lektioner jag hade
plats för i mitt schema eftersom jag även hade hand om andra barn då.
Situationen blev ohållbar eftersom det blev som att börja om på nytt vid varje
tillfälle vi träffades. Så jag berättade läget för rektor och successivt ökades tiden
med eleven under vårterminen i fyran upp till heltid.

Hur fungerar samarbetet mellan dig och klassläraren? 

Bra, måste jag säga. Tidsbrist. Vi hinner inte diskutera just den här eleven vilket
egentligen är viktigt för förståelsen.

Klassläraren har en planering för klassen. Jag får en grovplanering av honom
som jag får genomföra hur jag vill men jag frågar honom mycket, ”Är detta
okej?”, ”Hur ska vi göra här?”, och så vidare.
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Vad är viktigt att tänka på vid utformningen av lektioner, arbetsuppgifter och
miljön?

Med hjälp av specialpedagog har han ett välplanerat schema med exakta tider
för start och stopp av olika arbetspass – det ger trygghet. Vi har ett inplastat
schema som vi kan skriva på varje dag om det skulle vara något avvikande så att
han vet om det. Styrt och fyrkantigt är bra för honom. Struktur på tillvaron är
bra.

Eleven tycker att det är okej att sitta skild från klassen nu. Det gjorde han inte
förut men nu känner han att han har fått välja det själv, då går det bra. I
klassrummet har han sin plats nära dörren. Skolan har inte utrymme för dessa
barn. Jag skulle till exempel vilja ha ett eget rum för oss, lite mysigare. Jag
upplever att högstadiet har mer resurser.

Alla prylar måste plockas undan. Till exempel gem eller häftstift, sådant som
kan bli farliga vapen. Jag brukar vänta tills han lägger ifrån sig det, då kan jag ta
det utan att han saknar det.

Hur gör ni situationen bra för eleven vid andra aktiviteter, som t ex raster och
måltider, som kan vara problematiska?

Vid maten vill han helst stå först i kön så vi går ut fem minuter före alla andra.
Då slipper han fightas om platsen längst fram. Vi slipper kaoset som uppstår.
Inne i matsalen har han och några till ett inofficiellt eget bord. Det känns bra för
honom och fungerar bra.

I början var jag med på alla raster men nu är jag sällan med.

Lekar med regler! Reglerna måste följas exakt annars blir det problem. Reglerna
ska gärna vara nedskrivna så att han kan bevisa för de andra eller tvärtom. 
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Han har svårt med oskrivna regler och modifieringar. ”Det står inte i lagen”,
säger han.

Hur reagerar/reagerade klasskamrater och föräldrar på honom?

De gick i samma klass i trean. Det är helt öppet att prata om hans problem, eller
handikapp. Mamman vill att alla vuxna på skolan ska veta.

Hur fungerar samarbetet mellan föräldrar och skola?

Bra. Det är bara mamman. Hon är positiv och vill veta hur vi kan hjälpa hennes
son på bästa sätt. Hon jobbar på efter sin förmåga.

Får du och klassläraren någon form av handledning eller annat stöd?

NEJ! Kuratorn finns för samtal – som ett bollplank. Men jag vill att
handledningen ska gå ut mer på att få tips och råd från någon som kan dessa
barn. ”Hjälp, det fungerar inte det jag gör! Vad ska jag göra i stället?” Jag vill
ha respons och hjälp att hitta lösningar. Kanske ett nätverk skulle vara bra…

Hur anser du att beredskapen är generellt på skolorna när det gäller den här
typen av problematik?

Ganska dålig på mellanstadiet. Svårt att bedöma. Jag tycker att beredskapen är
bättre på högstadiet.

Jag tror att ekonomin styr. Man chansar på att det ska fungera och gör det inte
det så löser man det då. Eller löser det eventuellt då. Det kan gå lång tid, man
liksom förhalar det.
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5.3 Intervju 3 - specialläraren

Vad tänker du på när du hör koncentrationssvårigheter?

För många intryck. Det blir rörigt i huvudet och myror i rumpan.

Vad har du för erfarenheter av barn med koncentrationssvårigheter?

Jag har jobbat som speciallärare i 25 år. Jag har gått olika utbildningar, bland
annat för att utreda dyslexi. Har vidareutbildat mig regelbundet. Efter
speciallärarutbildningen har jag utbildat mig till lågstadielärare, och har jobbat
som det också.

Vad är karakteristiskt för de barn du jobbar med?

De kan inte urskilja objekt. De har svårt att veta vad de ska göra. Svårighet att
fokusera på det som ska göras. De kan inte sitta still och de låter hela tiden, om
det är rörigt omkring dem.

Hur ser du på din roll som speciallärare?

I första hand stå på elevernas sida, vara någon slags försvarsadvokat inför andra.

Hur går du tillväga i planeringen av undervisningen för de barn du är
speciallärare för?

Jag är lite kluven här. Min undervisning går mycket ut på att ge stöttning för att
klara betyg. Jag jobbar inte så mycket med egna lektioner utan försöker hjälpa
eleverna med deras planering, till exempel i SO, vi tar det steg för steg och inte
allt på en gång.
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Hur fungerar samarbetet mellan dig och ämneslärarna? 

Det är tufft. Det är svårt att få förståelse för svårigheterna. Många har
förutfattade meningar om sådana elever. Jag känner mig ofta missförstådd som
speciallärare, många uppfattar det som att jag daltar med ungarna. Jag tycker att
man i första hand ska vara smidig. Jag kallar det för smidighet.

Vad är viktigt att tänka på vid utformningen av lektioner, arbetsuppgifter och
miljön?

Under lektionerna ska det vara klara och korta instruktioner på deras nivå.
Positiv förstärkning är jätteviktigt. Att tro på eleven är a och o. När det gäller
uppgifter så får jag dem oftast av ämnesläraren. Miljön, ja, lugn och ro, inga
störande intryck, ingenting på väggarna, till exempel färg – inte rött eller
orange. Det ska vara bleka färger.

Hur fungerar samarbetet mellan föräldrar och skola?

Ofta bra. Det är viktigt att vara tydlig mot hemmet. Rak och enkel. Man får inte
lägga några egna värderingar i familjens liv vilket är svårt men otroligt viktigt.

Får du någon form av handledning eller annat stöd?

Jag har varit med i elevvårdsteamet i ungefär 10 år. Där finns både psykolog och
kurator. Det har hjälpt mycket. Man får ventilera ärenden man har fastnat i och
få en annan infallsvinkel.

Hur anser du att beredskapen är generellt på skolorna när det gäller den här
typen av problematik?

Mycket kortsiktig. Man har läsårsbudget. Det innebär nödlösningar. Det blir
kortsiktigt när ekonomin styr. Man hoppas att det ska lösa sig.
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6. NÅGRA KOMMENTARER TILL INTERVJUERNA

Efter att ha intervjuat tre personer med olika relation till elever med
koncentrationssvårigheter finns det dock vissa gemensamma beröringspunkter
som jag tänker ta upp.

Samtliga tänker på elever som har svårt att sitta still när de hör begreppet
koncentrationssvårigheter. Eleverna har ett högt tempo och är alltid på väg
någonstans. Dessa elever kan inte styra sina känslor och har ingen empati. De
förstår inte andras känslor, har mycket känslor själva och ser andras fel men inte
sina egna.

Samarbetet med annan personal verkar fungera ganska bra i en del fall.
Specialläraren tycker att det är tufft att få till ett bra samarbete med andra lärare.
Hon tycker att det är svårt att få förståelse för eleverna och hon känner sig
missförstådd i sitt arbete med eleverna.

När det gäller utformningen av skolmiljön för dessa elever verkar lugn och ro
vara nyckelorden. Det ska vara undanplockat och var sak ska vara på sin plats.
Arbetspassen ska vara korta. Det är viktigt att schemat följs noggrant och
förändringar måste planeras. Eleverna behöver korta och tydliga instruktioner.
Specialläraren betonar betydelsen av tron på eleven och positiv förstärkning.

Samarbetet med hemmet fungerar bra i alla tre fallen. Det är viktigt att vara
tydlig, rak och enkel i sin kommunikation.

När det gäller handledning för personalen råder olika uppfattningar. Förälder
och speciallärare är eniga om att handledningen fungerar bra medan assistenten
tycker att hon vill ha mer och på ett annat sätt. Hon skulle vilja ha tips och råd i
sitt arbete och kanske ingå i ett nätverk. Vid handledning deltar vanligtvis
psykolog och/eller kurator.

Beredskapen på skolorna för elever med koncentrationssvårigheter är generellt
dålig enligt samtliga intervjupersoner. De menar att ekonomin styr detta arbete.
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Man har ingen framförhållning och man arbetar mycket kortsiktigt. På skolorna
hoppas man att det ska lösa sig, man chansar och kommer på nödlösningar.
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7. DISKUSSION

Efter ett mycket intressant arbete med litteratur och intervjuer menar jag att det
finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att elever med
koncentrationssvårigheter ska få en fungerande skolgång. På skolorna möts
dessa barn ofta av okunskap och oförståelse från sin omgivning vilket leder till
en ännu större problematik. Det är av stor vikt att alla människor runt omkring
dessa barn är förberedda för arbetet för att även personalen ska få en dräglig
arbetssituation. För att detta ska bli verklighet krävs ökad kunskap, samarbete
och samsyn, inte bara inom skolan utan i hela samhället. Det är med
utgångspunkt i läst litteratur och genomförda intervjuer som jag här nedan ska
försöka svara på de frågeställningar jag har formulerat.

Koncentrationssvårigheter innebär att man har svårt att rikta sin perception, sina
tankar och sina känslor mot uppgifter. Man har svårt att komma igång med,
hålla fast vid och avsluta uppgifter beroende på att man inte kan utesluta
ovidkommande stimuli (Kadesjö, 2001). Det finns olika typer av
koncentrationssvårigheter. De kan vara situationsbundna eller varaktiga.
Situationsbundna koncentrationssvårigheter innebär att eleven har svårt att
koncentrera sig i vissa situationer men kan koncentrera sig i andra. De varaktiga
koncentrationssvårigheterna delar Kadesjö upp i primära och sekundära där de
primära är biologiskt betingade och de sekundära beror på uppväxtmiljön. 

Det som utmärker elever med koncentrationssvårigheter verkar i stora drag vara
svårigheten att sitta still, lyssna och fokusera. Detta är åtminstone de viktigaste
faktorerna som gör skolsituationen besvärlig för alla inblandade. Eleven
kommer inte igång med uppgiften som läraren har instruerat på grund av sina
svårigheter att lyssna och ta till sig information, utan börjar vandra omkring i
klassrummet, stannar till hos kompisen, pillar på kompisens saker och så kan en
konflikt uppstå. Den eventuella konflikten kommer i det här läget att påverka
alla som befinner sig i klassrummet på ett eller annat sätt. Andra genomgående
drag hos elever med koncentrationssvårigheter tycks vara att de har svårt med
kompisrelationer och att de inte förstår andras känslor. De har svårt med det
sociala samspelet. 

För att kunna skapa en positiv skolmiljö för barnet och dess omgivning krävs
förståelse för och kunskap om de svårigheter barnet har. Det kan ibland vara
svårt att förstå att barnet har ett handikapp som gör att det inte klarar av att
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fungera i den miljö som skolgången innebär. En miljö som är full av krav och
måsten och en mängd distraherande moment. Som lärare är det lätt att känna
misslyckande och obehag inför de situationer som uppstår. Som vuxen behöver
man förståelsen för att barnets beteende inte grundar sig i elakhet eller ovilja
utan i oförmåga. Skolans personal måste samarbeta kring dessa elever för att få
en rimlig arbetssituation och arbetsbelastning.

Den fysiska miljön verkar också vara viktig. Elever med
koncentrationssvårigheter behöver lugn och ro. Deras arbete fungerar ofta bättre
i mindre grupper där det inte blir så mycket ljud och rörelse. Mina
intervjupersoner framhåller att det behöver vara undanplockat i klassrummen.
Man ska inte ha tavlor, planscher eller mycket färg på väggarna. Detta oroar
barnen, menar de. 

En ytterligare förutsättning för en framgångsrik skolgång för dessa barn är att
samarbetet mellan skola och föräldrar fungerar väl. Skolan måste ha en öppen
och ärlig dialog med föräldrarna om barnets skolsituation. Detta kan vara
mycket svårt och känsligt. Det är dock viktigt att man utvecklar en ömsesidig
förståelse för barnet. Att involvera föräldrarna i barnets skolgång och att
hemmet och skolan strävar mot samma mål är nödvändigt för att skapa en
dräglig skolmiljö för barnet.

Enligt Kadesjö (2001) är det inte ovanligt att man varken försöker anpassa
kraven, tillrättalägga miljön eller hjälpa barnet utveckla sina färdigheter utan
man konstaterar istället att barnet är som det är. Detta förhållningssätt strider
mot vad läroplanen säger om anpassning till elevens förutsättningar och behov.
Naturligtvis krävs speciella stödinsatser för att det ska vara möjligt och
genomförbart att följa läroplanens uppmaning. Dagens skola präglas av ett
arbete där eleverna i allt större utsträckning ska ta ansvar för sitt lärande genom
att arbeta själständigt, planera och strukturera sitt arbete. Detta gör att det blir
allt svårare för rastlösa och okoncentrerade elever att hänga med. Elever med
koncentrationssvårigheter behöver struktur och tydlighet. Konkret och
strukturerad undervisning gör att barnet lättare kan slappna av och istället lägga
energi på skolarbetet. Man tycks i det stora hela vara överens om att dessa barn
behöver fasta tider, ett schema som följs i det närmaste exakt och att om någon
aktivitet bryter schemat ska barnet förberedas på detta så tidigt som möjligt.
Även i klassrumsmiljön behövs struktur. Ett välstrukturerat klassrum hjälper
barnet i den dagliga situationen. Om allt har sin plats och om barnet känner igen
sig i miljön slipper det slösa energi på att bli distraherat. 
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Situationer utanför klassrummet är mycket prövande för barn med
koncentrationssvårigheter. Som nämnts ovan har de svårt med det sociala
samspelet. Intervjuperson två har t ex löst matsalssituationen så att hennes elev
får gå fem minuter tidigare till matsalen och därmed slipper trängseln i kön.
Eleven har dessutom inofficiellt ett eget bord i matsalen. 

Enligt mina intervjupersoner verkar beredskapen för arbetet med elever med
koncentrationssvårigheter på skolorna vara dålig. Man har ingen
framförhållning och intervjupersonerna två och tre menar att ekonomin styr.
Man tror och hoppas på att det ska lösa sig till det bästa från fall till fall. Bör det
inte finnas gemensamma utarbetade strategier för hur man ska gå tillväga i
arbetet med elever med koncentrationssvårigheter? Jag får en känsla av att det är
mycket upp till var och en i personalen hur väl man tar hand om elever med
koncentrationssvårigheter eller vilken inställning man har till de samma. Jag tror
inte att kunskapen är särskilt stor när det gäller dem. När det gäller ekonomin är
det väl så att det man drar in på först är de extra resurserna, assistenter och
liknande. Detta är absolut inte bra för dessa elever. De behöver tryggheten. De
behöver samma personal omkring sig i största möjliga mån. De har svårt för
ombyte och nya relationer.

Jag tror att det krävs en attitydförändring i våra skolor. En attitydförändring som
innebär att skolans ledning erkänner att det finns elever med
koncentrationssvårigheter och att de tar ett pedagogiskt ansvar. De måste ge sin
personal den tid och de resurser som krävs för att kunna skapa en fungerande
skolgång för dessa elever. Jag är väl medveten om att all makt inte finns i
skolledningens händer men de måste uppmärksamma sina chefer på problemen.

När det gäller huruvida en diagnos ska ställas eller inte råder det som känt
delade meningar. Kärfve (2000) menar att en sådan diagnostisering är oseriös
och Kadesjö (2001) anser att man bortser från stora individuella skillnader samt
att problematiken förändras och påverkas under barnets utveckling men att en
diagnos kan ses som barnets rättighet till en förklaring till sina svårigheter.
Beckman (1997) däremot är av uppfattningen att det blir lättare att ta hänsyn till
och leva med olikheten om man har ett namn på den. Min uppfattning är att
diagnosen kan vara ett hjälpmedel att förstå och i viss mån acceptera de
svårigheter eleven har. Diagnosen måste leda till någonting mer än bara
vetskapen om att någonting inte är som det ska. Det viktiga är inte vad den
kallas utan hur jag som lärare och övrig personal ska kunna hjälpa eleven på
bästa sätt. Detta kräver naturligtvis resurser och om en diagnos kan medföra
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extra stöd för eleven tycker jag att en diagnostisering kan vara ändamålsenlig.
Jag kan i viss mån ha förståelse för att en diagnos sitter för livet som Kärfve
(2000) uttrycker det men jag tycker att man måste väga för- och nackdelar
noggrant och bestämma vilket som är viktigast för eleven. Jag kan känna att en
diagnos under skoltiden kan vara till mycket stor nytta och hjälp medan den
efter skoltiden inte har så stor betydelse och inte behöver komma till
utomståendes kännedom om man inte väljer det själv. 
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8. AVSLUTNING

Vi som arbetar i skolan måste acceptera att elever med
koncentrationssvårigheter finns i våra klassrum. Medvetenheten om
problematiken finns och vi måste göra det bästa av situationen. Förståelsen och
kunskapen måste öka. Vi måste lära oss att hantera problemen, förebygga dem
och anpassa arbetssituationen för både elever och personal. För att arbetet ska
fungera krävs mer resurser och jag tror att de ska vara i form av fler vuxna i
skolan. De människor som arbetar på högre nivå och har inflytande över skolan
måste också inse och förstå verkligheten.

En fråga som har utkristalliserats under mitt arbetes gång är hur viktig, eller
nödvändig, en diagnos kan vara för en elev med koncentrationssvårigheter. Den
debatten kommer säkerligen att fortgå under en lång tid framöver. Det kommer
att vara intressant att följa den och se om man kommer fram till någon
gemensam ståndpunkt i frågan. Kanske kan diagnostiseringen vara en
nödvändig väg att gå för att få beslutsfattarna att förstå och inse skolans
problematik då det hela tiden ska sparas och dras in på resurser. Det är ju trots
allt så att elever med diagnos har rätt till den hjälp de behöver.
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diagnos. Om man däremot vill läsa om elever med koncentrationssvårigheter utan diagnos finns det betydligt mindre
material. Litteraturgenomgången är koncentrerad till en begränsad mängd av det material jag gått igenom.

Jag har i den empiriska delen genomfört ostrukturerade intervjuer med standardiserade intervjufrågor. Jag har valt
att intervjua personer som är insatta i problematiken med elever med koncentrationssvårigheter på olika sätt.
Intervjuerna spelades in för att sedan skrivas ut så noggrant som möjligt för ett tillfredställande resultat.

Min uppfattning är att jag har uppnått syftet med uppsatsen tillfredställande och att jag har fått svar på min
frågeställning. Skolan måste göra det bästa möjliga för samtliga involverade med de begränsade resurser som faktiskt
erbjuds i dag. Medvetenheten finns, medan kunskap och förståelse måste öka. Man måste lära sig att förebygga och
hantera problemen.

Nyckelord koncentrationssvårigheter, koncentrerad, bemötande, skolsituation, diagnos
Keyword


	1. INLEDNING
	2. SYFTE
	Frågeställningar

	3. METOD
	Urval
	Genomförande


	4. LITTERATURGENOMGÅNG
	4.1 Koncentrationssvårigheter – vad är det?
	Vad innebär det egentligen att vara koncentrerad?
	Olika typer av koncentrationssvårigheter
	Kadesjö (2001) skiljer mellan primära koncentrationssvårighe
	De primära svårigheterna kommer till uttryck i de flesta sit

	Typiska problem hos barn med koncentrationssvårigheter
	Uppmärksamhetsstörning
	Impulsivitet
	Svårigheter med att finna lämplig aktivitetsnivå
	Svårigheter med att uppfatta och följa instruktioner och reg

	Andra utmärkande drag
	Oförutsägbarhet
	Bra och dåliga dagar
	Beroende av motivation
	Bristande förmåga till självgranskning
	En rastlös otillfredsställelse

	Passiva barn med koncentrationssvårigheter
	Svåra situationer
	Väntan
	Valsituationer

	Motorik
	Perception


	4.2 Åtgärder
	Att upptäcka svårigheterna och skapa förståelse för dem
	Stöd till barn med koncentrationssvårigheter


	5.1 Intervju 1 - föräldern
	Får skolans personal någon form av handledning eller annat s
	5.2 Intervju 2 - assistenten
	9. REFERENSFÖRTECKNING
	Litteratur
	Officiella dokument
	Tidskriftsartiklar



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


