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Abstrac

Arbetet handlar om barn med koncentrationssvårigheter. Vårt syfte är att få fördjupade kunskaper om barn som har
det svårt att koncentrera sig i klassrumssituationen. Vidare vill vi fördjupade kunskaper om förebyggande och
åtgärdande handlingar för att bygga upp ett bra klassrumsklimat. De frågeställningar vi behandlar är vad
koncentrationssvårigheter är, hur det yttrar sig samt hur man kan förebygga och åtgärda dem. Metoderna som vi
använt oss av är observationer, intervjuer och litteraturstudier.

Det vi kommit fram till är att koncentrationssvårigheter kan vara svårigheter med att sitta stilla, lyssna och förstå
instruktioner. Koncentrationssvårigheter kan också vara impulsivt beteende och sociala svårigheter. Förebyggande
och åtgärdande handlingar som vi kommit fram till är att läraren ska utgå från eleven och dennes förutsättningar.
Läraren ska även vara tydlig i sina instruktioner och kunna sätta gränser och regler. Vi tycker att lärare inte alltid
ser till elevens bästa utan låter ibland problemet vara.
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Bakgrund

Vi har valt att göra ett arbete om barn med koncentrationssvårigheter.
Anledningen till detta är att vi under våra tidigare praktiktillfällen upplevt att
det i dagens skola finns barn med koncentrationssvårigheter i nästan varje
klass. Vi känner att vi därför vill få fördjupade kunskaper om dessa barn.

Det som vi sett under våra praktiktillfällen är att det finns elever som har haft
det svårt med koncentrationen på grund av för svår kunskapsnivå på
undervisningen, oklara instruktioner eller störande intryck från omgivningen.
Elever som sitter i andra tankar på grund av sin sociala situation, eller fysiska
besvär som till exempel motoriska svårigheter. På grund av att eleverna har
svårt med koncentrationen så har vi sett att de har svårt att sitta still. De
vandrar gärna omkring i klassrummet, pillar med saker som finns runt
omkring dem, stör sina kamrater och kan ha svårt med kompisrelationer.
Eleverna som har haft dessa svårigheter med koncentrationen har i många fall
inte varit av så allvarlig grad att de har behövts diagnostiseras. Det är dessa
barn som vi vill få större kunskap om eftersom vi som blivande lärare vill
kunna skapa ett klassrumsklimat som varje elev mår bra av att gå i.

För att kunna hjälpa eleverna på bästa sätt behöver vi ha förståelse för
elevens sätt att vara och bete sig. Vi får inte glömma bort att det finns en
orsak till varför eleven är som den är. Vi tror att om man får kunskap om
elevens bakgrund så kan man lättare anpassa skolsituationen. Det är viktigt
att man inte bara ser eleven som ett problem som inte går att lösa. Det är bra
att söka kunskap om åtgärder som eleven och hela klassen kan ha nytta av.

I LPO 941 har vi funnit många mål och riktlinjer för skolans arbete med barn
som är i behov av särskilt stöd. Vårt arbete handlar om barn med
koncentrationssvårigheter och dessa barn är i behov av särskilt stöd. Vi tar
upp några mål och riktlinjer som har störst betydelse för vårt arbete. Det som
läraren ska göra är att utgå från varje elevs behov, förkunskaper och
kunskapsnivå. Läraren ska också stärka elevens självförtroende och motivera
elevens vilja att lära. Alla som arbetar med elever som är i behov av särskilt
stöd ska samarbeta för att eleverna ska utvecklas och nå utbildningsmålen (
LPO 94 s.12).

                                       
1 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet.
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Syfte

Syftet med vårt arbete är att vi ska få fördjupade kunskaper om elever som
har svårt att koncentrera sig i klassrumssituationen. Vi vill få kunskap om hur
man kan förebygga och åtgärda koncentrationssvårigheter för att bygga upp
ett klassrumsklimat där alla elever mår bra. Vår förhoppning är att vi i vårt
framtida yrke kommer att ha och få mycket nytta av vårt arbete, då det idag
finns många elever med koncentrationssvårigheter i skolan.

Problemformuleringar

Vad är koncentrationssvårigheter och hur yttrar det sig?

Hur kan man förebygga och åtgärda koncentrationssvårigheter?
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Metod

Litteraturdel

I vår litteratursökning har vi utgått ifrån ordet koncentrationssvårigheter. Då vi
ville få mer kunskap om allmänna koncentrationssvårigheter och inte
diagnostiserade former som Damp2, har vi fått välja bort mycket litteratur. Vi
upplevde det som svårt att hitta den litteratur vi sökte. I litteraturstudien
utgick vi från våra problemformuleringar och sammanställde litteraturen
utifrån dessa.

Empirisk del

Vår empiriska del består av intervjuer av lärare och elevassistenter samt
observationer av lärare och elever i två klasser. Skolan som vi gjorde
undersökningarna på fick en av oss kontakt med under den avslutande
praktikperioden. Louise gjorde där praktik under sex veckor i de båda
klasserna. Skolan ligger i en förort och omfattar årskurs F-9 med 501 elever.
På skolan finns även fritidsverksamhet.

Personalen som arbetar i dessa två klasser består av en lärare med
mellanstadieutbildning, en lärare med Ma/No 1-7 utbildning. Det finns tre
assistenter varav två är utbildade med fritidspedagog- och
barnskötarutbildning och en utan utbildning. Klass A består av 19 elever
varav 12 är pojkar och 7 är flickor. Klass 2 består av 21 elever varav 14 är
pojkar och 7 är flickor. Klassrum A har ett loft med en trappa ner vilket gör
att det rummet blir litet. Det finns även ett litet grupprum. De flesta fönster
vetter ut mot en gångbana. Klassrum B ser ut som klassrum A men utan loft
och fönstren vetter mot ett litet gräsområde. Båda klassrummen har
glasdörrar och fönster ut mot korridoren.

Vår undersökning har vi valt att göra i två klasser på samma årskurs för att få
ett stort utbud av elever med koncentrationssvårigheter, som har samma
ålder. Anledningen till att vi valde år fyra är att vi anser att det är en
övergångsperiod där det ställs högre krav på eleverna än tidigare. Då eleverna
tillbringar mest tid i klassrummet har vi valt att begränsa vårt arbete till
klassrumssituationen.

                                       
2 Dysfunktion i fråga om Aktivitetskontroll och uppmärksamhet, Motorik-kontroll och
Perception (Gillberg, 1996).
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Vi har valt att göra intervjufrågor till lärare (se bilaga 1) och till assistenterna
som har utbildning (se bilaga 2). Båda lärarna får samma intervjufrågor och
assistenterna får också samma frågor, fast de skiljer sig lite från klasslärarnas.

Vi har valt att göra en personlig intervju vilket innebär att vi personligen
träffat dem vi intervjuat. Våra frågor har varit öppna så att intervjupersonen
har kunnat svarat utifrån sina egna erfarenheter (Patel, 1986).

Eftersom vi var två som utförde intervjuerna så valde vi att inte använda
bandspelare utan en av oss noterade svaren medan den andra ställde
frågorna. Kort tid efter intervjutillfället gjorde vi sammanställningarna, för att
de skulle vara så aktuella för oss som möjligt. Sammanställningen har vi gjort
utifrån våra frågor i en löpande text. Vi har valt att inte ge de personer vi har
intervjuat några fingerade namn.

Observationer har vi utfört i två klasser för att få se hur barn med
koncentrationssvårigheter beter sig i klassrumssituationen. Vi har valt att
inrikta våra observationer mot fem elever med olika typer av svårare
koncentrationssvårigheter i jämförelse med de i övriga i klassen. Vi valde
även att titta på lärarens roll i elevens lärande. Observationerna planerade vi
innan vi utförde dem, genom att skriva ner det vi ville observera (se bilaga
3). För att få se eleverna vid flera olika situationer valde vi att vara ute tre
hela dagar i varje klass. Då vi observerade satt vi bredvid så att vi såg klassen
och läraren. Vi antecknade hela tiden utifrån våra observationsfrågor (Patel,
1986).

Observationerna sammanställde vi i en löpande text där vi utgick ifrån
observationsfrågorna. Vi jämförde våra anteckningar som vi båda fört under
observationerna, då vi sammanställde texten. När vi beskriver eleverna som
vi inriktat våra observationer på har vi valt att kalla dem vid fingerade namn
på grund utav sekretessen. De namn vi har valt i observationerna i 4A är Tor,
Bo och Ove. Namnen som vi valt till 4B är Åke och Sven.
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Litteraturgenomgång

Vad är koncentrationssvårigheter och hur yttrar det sig?

Barn med koncentrationssvårigheter har svårt med att rikta sin perception,
sina tankar och sina känslor mot uppgifter. De har även svårt med att komma
igång med, hålla fast vid och avsluta uppgifter beroende på att de inte kan
utesluta ovidkommande stimuli, som t.ex. ljud, knuffar, synintryck och
beröring med mera (Kadesjö, 1992).

Det finns olika typer av koncentrationssvårigheter och en av dem är bunden
till olika situationer. Den visar sig i att barnet har svårt att uppfatta och förstå
i en sådan situation då de inte har förmågan eller de intellektuella
förutsättningarna som behövs. Det yttrar sig i att barnet blir splittrat och
okoncentrerat. Andra typer av koncentrationssvårigheter kan vara varaktiga
och yttrar sig då i de flesta situationer. Orsakerna till dessa varaktiga
koncentrationssvårigheter kan vara sekundära och beror då på brister i
barnets uppväxtsituation som kan ha varit kaotisk och otrygg. Det kan också
bero på att barnet varit med om en traumatisk upplevelse som trafikolycka,
misshandel eller övergrepp. Barnet kan inte koncentrera sig för deras tankar
är upptagna av funderingar på sådant som de har upplevt (Kadesjö, 1992).

Barn som är analytiska har en inlärningsstil som går ut på att de lär sig på
bästa sätt då instruktionerna är uppdelade i olika steg. Globala barn har en
inlärningsstil som gör att de lär sig då de får förståelse för vad och varför de
ska utföra uppgiften. De lär även bäst då de får uppgiften förklarad med hjälp
utav symboler och bilder. De globala barnen har svårast för att koncentrera
sig och det yttrar sig i att de har svårt att komma igång med arbetet, tar
pauser för de kan inte arbeta med en uppgift för länge, har ofta flera
aktiviteter igång samtidigt och avslutar ofta uppgifterna abrupt (Dunn &
Treffinger, 1995).

Barn med koncentrationssvårigheter har svårt att koncentrera sig på lugna
aktiviteter. De blir lätt störda av andra saker. Ett yttre tecken kan vara att
barnen inte kan sitta stilla, men det behöver inte alltid vara så. Barnens energi
går ofta åt till att dölja svagheter istället för att lägga sin energi på uppgiften.
En orsak till koncentrationssvårigheterna kan vara arbetets organisation i
skolan (Johannessen, 1997).

Barn som har inlärningssvårigheter har ofta svårt för att koncentrera sig.
Eleven har svårt för att följa och ta instruktioner, de vet inte vad de ska göra
när de får en uppgift. Dessa barn är ofta impulsiva och oroliga, de kan
nästan aldrig jobba på egen hand med en uppgift. Orsakerna till svårigheterna
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kan vara organiska faktorer som hjärnskador, ärftliga faktorer och
biokemiska störningar eller miljöfaktorer som stress, understimulering och
undernäring (Asmervik, Ogden & Rygvold, 1991).

Primära koncentrationssvårigheter är en typ av varaktig
koncentrationssvårighet som uppkommer på grund av brister i hjärnans
funktion. Detta leder till att barnet har svårigheter med att koncentrera sig på
en uppgift och hålla fast vid den, för de kan inte låta bli att påverkas av andra
stimuli. Detta yttrar sig i att barnet har svårt att urskilja det oviktiga från det
viktiga. Vidare visar det sig i att barnen är impulsiva, har svårt att följa regler,
uppfatta en instruktion och blir ofta hyperaktiva eller passiva (Kadesjö,
1992). Dessa barn har svårt att se konsekvenserna av sina handlingar och
svårt att ta motgång och misslyckanden (Johannessen, 1997). Då dessa
primära koncentrationssvårigheter kombineras med sekundära svårigheter
kan detta leda till stora svårigheter för barnet (Kadesjö, 1992).

Dessa problem som visar sig hos barn med koncentrationssvårigheter kan
finnas hos alla barn, mer eller mindre i olika situationer och under olika
utvecklingsfaser (Kadesjö, 1992).

Typiska problem och situationer för barn med
koncentrationssvårigheter. Hur kan läraren förbättra för dessa
barn?

Barn med koncentrationssvårigheter har flera utmärkande drag så som
uppmärksamhetsstörningar, impulsivitet, svårt att finna lämplig aktivitetsnivå,
svårigheter med att uppfatta och följa regler och instruktioner, varierat
beteende, bristande förmåga till självgranskning samt svårigheter med
kamratrelationer (Kadesjö, 1992).

Uppmärksamhetsstörning innebär att barnet lätt blir distraherat. De
påverkas så lätt av olika yttre stimuli, inre tankar och minnen som leder till
olika associationer, som leder deras tankar bort från undervisningen. För att
få barnet att fullfölja uppgiften krävs det att barnet är väl motiverat (Kadesjö,
1992). Elever med bristande uppmärksamhet klarar inte att arbeta färdigt
med påbörjade uppgifter. De blir lätt distraherade och behöver hela tiden
tillsyn och vägledning från vuxna. Eleverna är slarviga och osystematiska
och har svårt att vänta på sin tur (Johannessen, 1997). Problem med
uppmärksamheten gör att eleverna störs av händelser, föremål omkring dem,
egna tankar och impulser. De följer ofta inte med i undervisningen utan
avbryter arbetet med andra uppgifter (Asmervik, Ogden, & Rygvold, 1991).

Impulsivitet handlar om att barnen agerar utan att tänka på följderna. De
byter ofta aktivitet utan att fullfölja dem och arbetet blir ofta slarvigt och
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osystematiskt utfört (Johannessen, 1997). Då det finns alternativa
handlingsmöjligheter tar eleverna inte ställning till dem. Barnen skyller ofta på
andra, för de förstår inte att de kan vara orsaken till det inträffade. Barnen
har lätt att reagera och gör det ofta och då har de svårt att reagera lagom
starkt. Här är det extra viktigt med vuxenstyrning som hindrar att handlandet
får tråkiga följder. Läraren behöver i många fall hjälpa eleven att hantera sina
känslor t.ex. genom förståelse och medkänsla, vänta ut eller hålla om barnet
(Kadesjö, 1992). Eleverna kan ha svårt att förstå hur andra känner sig och
vilka konsekvenser deras handlande kan få. Orsaken till detta är att de är
inställda på att tillfredsställa sina egna behov. De har svårt att veta hur man
ska bete sig i olika sociala situationer och uppfattas därför som störande
och elaka (Asmervik, Ogden & Rygvold, 1991).

Rätt aktivitetsnivå kan vara svårt att finna, antingen kan barnen vara
överdrivet aktiva eller passiva. Barn som är passiva utmärker sig ofta som
”dagdrömmare” och sitter då försjunkna i sina egna tankar. De har även svårt
att komma igång med uppgifter och arbetar långsamt. På grund av att barnet
ofta drömmer sig bort får de svårt med att se sammanhanget, för de får
luckor i lärandet (Kadesjö, 1992). Orsaken till överdrivet passiva barn kan
vara att de saknar motivation, har svårigheter med uppmärksamheten eller att
de protesterar (Asmervik, Ogden & Rygvold, 1991). Barn på mellanstadiet
brukar pilla på sudd, pennor och annat som finns i närheten för de måste hela
tiden aktivera sig. Barn kan ha problem med sömn- och vakenhetsmönster
och det är då viktigt att man som lärare inte anklagar dem för att vara lata då
de ej kan styra sitt beteende. Det är av stor vikt att ha tålamod med dessa
barn och ge dem mycket uppmuntran och stimulans för att de ska lyckas
(Kadesjö, 1992). De flesta barn som upplevs som hyperaktiva är bara
normala barn och inte kliniskt hyperaktiva. De är bara i behov av mer rörelse
och en orsak till det är att de inte är intresserade av inlärningen (Dunn &
Treffinger, 1995).

Barn som har svårigheter med att uppfatta och följa instruktioner ger sig till
känna genom att barnen inte lyder, gör bort sig för de förstår inte de
underförstådda regler som finns. Dessa elever saknar struktur på sin inlärning
och har ingen förståelse för den. Det är viktigt att som ledare vara tydlig och
konkret visa instruktioner och regler (Kadesjö, 1992). Elever med
inlärningssvårigheter har stora problem med att uppfatta och följa
instruktioner, vilket leder till att de har svårt att veta vad de ska göra
(Asmervik, Ogden & Rygvold, 1991).

Barn med varierat beteende är mycket oförutsigbara i sina reaktioner.
Barnen har bra och dåliga perioder som kan sträcka sig från timmar till
veckor. De har svårt att uttrycka och beskriva känslor eftersom de ofta är
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abstrakta upplevelser. Läraren måste visa förståelse och ha tålamod med
barnen och inte undvika dem under deras dåliga stunder (Kadesjö, 1992). De
är viktigt att eleven får vara gnällig en stund och att vuxna står ut med det.
Genom det lär sig eleven att orka med sina jobbiga känslor hos sig själv. Det
är viktigt att eleven själv får hitta en väg ut och den vuxne ska bara finnas
med som ett stöd (Grandelius, 1997).

Vissa barn med koncentrationssvårigheter är jagcentrerade vilket innebär att
de är självupptagna och vill ha all uppmärksamhet. De lever i nuet och vill
därför ha omedelbar respons. Dessa barn kan inte tänka in i framtiden eller
se bakåt i det förflutna. De har svårt att dela med sig. Eleven blir ofta
svartsjuk då läraren hjälper någon annan och de kan bli arga då de inte får
som de vill (Andersson, 1989). Att ha bristande förmåga till självgranskning
innebär att barnen inte har en realistisk självbild och förstår inte att deras eget
beteende påverkar andra samt sig själva. Barnen kan dock se egenheter och
svagheter hos andra men inte hos sig själva. Läraren bör försöka att sätta
igång ett inre resonemang hos eleven så att denne blir medveten om sitt
handlande (Kadesjö, 1992).

Kamratrelationerna fungerar ofta dåligt vilket kan bero på att de har svårt att
vänta på sin tur, ställa om sig till ny aktivitet och att de inte kan styra sina
impulser. Det man som lärare kan hjälpa eleverna med är att ge andra elever
bra erfarenheter av eleven. Det är bra att ge eleven social träning (Kadesjö,
1992). Barn som har svårt med kamratrelationer är ofta centrerade till sig
själva och kan då inte förstå andras tankar eller dela med sig av vuxnas
uppmärksamhet. De mår ofta dåligt av att inte få vara med i kamratgruppen,
vilket kan leda till att de vantrivs i skolan och visar detta genom att bråka
eller dra sig undan (Andersson, 1989). Dåliga kamratrelationer kan bero på
att eleven är hänsynslös och egoistisk. Eleven saknar medkänsla och
omsorg om andra. Detta kan man se genom att iaktta hur barnen tar hand
om, tröstar, hjälper andra och hur mycket de låter andra bestämma
(Johannessen, 1997).

Barn med koncentrationssvårigheter har svårigheter i situationer då det krävs
av dem att de ska vänta på något. De lever i nuet och blir därför otåliga fort.
Barnen kräver ständig aktivitet eller uppmärksamhet och får de inte detta blir
de rastlösa, störande och tjatar. För att kunna hjälpa barn i situationer som
innebär vänta, så bör läraren plocka ut de tillfällen som innebär vänta för
barnet. Läraren måste sedan se vilka av dem som kan bli alltför påfrestande
för barnet. Man får inte ha för höga förväntningar på barnet för då kan det i
värsta fall leda till misslyckanden. Ett sätt att hjälpa barnet är att ge det
konkret sysselsättning (Kadesjö, 1992).
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Situationer som innebär förändring har barn med koncentrationssvårigheter
också svårt för. Det kan innebära att de har svårt för sådant som är nytt som
de inte känner till för de är i behov av det trygga och det invanda. Blir det
avvikelser från det trygga resulterar det ofta i misslyckanden och avslöjanden
av deras svagheter. Barnen har svårt att inse vad en förändring kan innebära.
Innan en förändring ska ske är det viktigt att tänka på att med en enkel och
konkret beskrivning tala om vad som ska hända. Det är av stor vikt att
barnet är väl förberett och vet sin roll i den nya situationen (Kadesjö, 1992).
För otrygga barn är det viktigt att det finns fasta rutiner och klarar regler.
Det är bra om eleverna har samma vuxna personer omkring sig (Andersson,
1989).

Barnets omgivning är fylld av valmöjligheter vilket leder till att barnen ställs
inför stora och små val, som barn med koncentrationssvårigheter har svårt
för. Detta kan leda till förvirrat eller handlingsförlamat beteende. Det är
viktigt att tänka på att inte ge barnen för många valmöjligheter. Ge tydliga
instruktioner, ramar och sätt tydliga gränser (Kadesjö, 1992).

Under ostrukturerade situationer då läraren inte är med och styr och då
outtalade regler gäller uppstår ofta konflikter. En sådan ostrukturerad
situation kan vara rasten, korridorstunder, matsalssituationen samt
omklädningsrummet. För att förebygga att dessa konflikter inte uppstår är
det av stor vikt att de tillfällena planeras väl. Det man kan göra är att hjälpa
till med konstruktiva sysselsättningar, social träning och individualiserat
bemötande t.ex. att ej behöva vänta länge i kö, byta om i eget rum. Det är
bra om man kan begränsa skolgården till mindre områden, för att främja att
eleverna leker i mindre grupper som ofta leder till stillsammare lekar. Det är
bra att skapa en trygg atmosfär runt barnen (Kadesjö, 1992).

Hur kan man arbeta i skolan med barn med
koncentrationssvårigheter?

Det är av stor vikt att identifiera barn med koncentrationssvårigheter vid ett
tidigt stadium, för att inte problemen ska bli för stora.

Viktigt att tänka på i undervisningen för att underlätta inlärningen för barn
med koncentrationssvårigheter är att den ska vara så konkret som möjligt.
Den ska också vara anpassad till barnets erfarenheter, så kunskapsnivån inte
blir för hög. Motivationen är väldigt viktig för dessa barn för att de ska
kunna närma sig en uppgift och utföra den. Det får inte vara för långa
förklaringar. Studietekniken hos dessa barn behöver i de flesta fall
förbättras. Eleverna ska tänka på att inte ha för bråttom och att reflektera
över sitt lärande. Oroliga barn kan inte arbeta under för lång tid och de kan
inte klara av att se mål som ligger för långt fram i tiden. Därför måste man ha
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kortsiktiga mål och arbetsuppgifter som är anpassade för elevens ork och
förmåga. För att eleven ska orka vara alert när den ska arbeta kan det vara
bra att eleven får gå ärenden, göra rörelseträning i klassrummet så som hoppa
rep och sånglekar (Kadesjö, 1992). Det är viktigt att ha rimliga krav på barn
med koncentrationssvårigheter och därför kan det vara bra att de får lugn
och ro. Det kan ske genom undervisning i  mindre grupper (Andersson,
1989). Barn med koncentrationssvårigheter är också mycket känslomässigt
lättpåverkade vilket man även måste tänka på. Det är viktigt att ge mycket
uppmuntran vid det aktuella tillfället, för att eleven lättare ska kunna hålla sig
till sin uppgift. Tjat och kritik uppfattas ofta av barnet som om de blir
missförstådda och orättvist behandlade (Kadesjö, 1992). Läraren får inte
använda maktspråk såsom tjat, hot, hån och förbud för det ger negativ effekt
på barnet. Istället är det viktigt att ge barnen en chans att själva reda ut och
lösa konflikter och problem. Ett bra sätt är att arbeta efter ett jagbudskap
där eleven får möjlighet att arbeta utifrån sina egna känslor och tankar
(Grandelius, 1997). Insatser för att hjälpa barn med
koncentrationssvårigheter förutsätter att man vet vilken typ av svårighet som
barnet har och vad som kan ligga bakom (Kadesjö, 1992).

Det är av stor vikt att elevernas vardag består av fasta rutiner, för att ge
eleverna trygghet så att de vet vad som kommer att hända. Skoldag,
arbetspass och läxläsning  bör vara upplagda på samma sätt, tid och plats.
Hela arbetslaget måste arbeta efter en och samma strategi så att bemötandet
av barnet blir likartat av alla. Det är viktigt att man på skolan har tydliga
gränser så att man hindrar barnet att begå misstag. För att göra eleverna
medvetna om gränser och regler är det bra att använda flera sinnen så att
barnen blir starkt påverkat och minns dem bättre (Kadesjö, 1992). Bra sätt
att hantera regelbrott på är att istället för att tillrättavisa ge eleven andra
alternativ på handlanden, som eleven kan välja mellan. Istället för att hela
tiden prata eleven till rätta kan man komma överens med eleven om tecken så
som blickar, fingrar i luften, teckningar och affischer. Man kan också
påminna eleven genom lätt beröring (Johannessen, 1997). Ett annat sätt att
tydliggöra gränserna är att läraren och annan personal synliggör åsikter om
vad som är rätt och fel, bra och dåligt. Undantag från regler är inte
katastrofalt utan kan behövas ibland, men man måste poängtera att reglerna
gäller fortsättningsvis. Det är viktigt att konsekvenserna av elevens
handlande är förknippade med händelsen. Konsekvenserna är till för att
barnet ska lära sig något och inte bara vara ett smärtsamt straff. Det är också
viktigt att man utreder händelsen för att undvika att eleven blir felaktigt dömd
(Grandelius, 1997).
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Samspelet mellan lärare och elev måste utmärkas av bra bemötanden. För att
motverka en dålig relation är det viktigt att läraren agerar istället för att
reagera (Kadesjö, 1992). Det man kan göra är att med en normal men
bestämd ton försöka att dämpa de eleverna som stör. En annan sak man kan
tillämpa är att avbryta undervisningen och be de som stör att ta över. Att
ignorera de som stör är också ett bra sätt att agera på (Johannessen, 1997).
Då man reagerar och agerar mot barnet är det viktigt att man visar sitt
ogillande mot beteendet och inte mot barnet (Andersson, 1989). Det är
viktigt att läraren är förberedd, så att läraren både säger och visar med hjälp
utav sitt kroppsspråk vad läraren menar. Det är viktigt att inte säga en sak
och mena en annan sak med sitt kroppsspråk. För att kunna göra det kan det
vara bra att stanna upp och reflektera över vad, varför och hur man säger
något till eleven. För att en elev ska känna sig uppskattad är det
betydelsefullt att eleven blir sedd av läraren. Blir inte eleven sedd försvagas
elevens identitet och eleven försöker med alla otillåtna medel att bli sedd
(Grandelius, 1997). I skolan måste man arbeta för att eleven ska få ett gott
självförtroende. Det kan göras genom övningar där eleven får lära känna sin
egen kropp och sina sinnen (Andersson, 1989). Agera och reagera som
lärare inte bara när eleven gör något fel utan också vid positiva och lugna
situationer. Då visar läraren eleven att det finns bra relationer dem emellan
(Grandelius, 1997). Det läraren kan tänka på är hur situationen ser ut mellan
lärare och elev samt vad som kan göras för att förändra den (Kadesjö,
1992). För att bli uppmärksammad på hur situationen är i klassen med
relationer bör läraren observera barn och vuxna. Därefter gör man en
tolkning av vad som behövs förändras. För att få till en förändring kan man
en tid behöva ignorera andra mindre viktiga problem (Johannessen, 1997).

Då eleven har en personlig assistent är det också viktigt att de har en nära
och bra relation till varandra. Det är viktigt att assistenten känner sin elev väl
så att han kan förutse vad barnet kommer att göra och hur eleven kommer att
reagera i olika situationer. Assistenten måste veta elevens bakgrund så att
provokationer kan förstås och lösas på rätt sätt. Det är viktigt att assistenten
har pedagogisk utbildning så att barnet utvecklas (Kadesjö, 1992).

Samspelet mellan personal i skolan och föräldrarna till barn med
koncentrationssvårigheter är viktig för att man ska få förståelse för barnet och
dess beteende. I samspelet med föräldrarna är det bra att lyfta fram elevens
starka sidor för att utgå från dem och ge dem en positiv skolstart (Kadesjö,
1992). En viktig uppgift för läraren är att försöka få med föräldrarna på
föräldramöten och andra aktiviteter i skolan för att det har stor betydelse för
barnet, eftersom det visar om föräldrarna bryr sig om barnet. Ett sätt att få
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med sig föräldrarna kan vara att börja med att besöka dem i hemmet
(Grandelius, 1997).

Miljön i klassrummet är av stor betydelse för att eleven ska kunna
koncentrera sig på sin inlärning. För att eleven ska kunna koncentrera sig på
sin uppgift är det viktigt att det är ordning och reda runt eleven, och då
främst på bänken. En annan sak man måste vara medveten om är elevens
placering i rummet. Helst ska eleven sitta så att läraren kan ha ögonkontakt
med den. Övriga elever i klassen bör sitta så att de inte stör koncentrationen
för eleven med svårigheter. Det är heller inte bra att byta platser för ofta.
Viktigt är att se vad det är i miljön som kan vara störande för eleven och vad
som kan främja koncentrationen. En av lärarens viktigaste uppgift är att
skapa ett gott klassrumsklimat med positiv atmosfär vilket är en
förutsättning för en lyckad inlärning (Kadesjö, 1992).

En metod för att få bråkiga barn att sitta stilla.

Denna metod för att få bråkiga barn att sitta stilla är en slags beteendeterapi
som utvecklats av två psykologer, Martin Forster och Thomas Tegenmark.
Metoden går att läsa om i Lärarnas Tidning, nummer 18/99 och går ut på att
läraren hjälper barnen att träna bort negativa beteenden och istället öva in
positiva.

Det finns två former av träning. Dessa är kamratträning och
koncentrationsträning och de är till för barn med stora
koncentrationssvårigheter som är aggressiva och utstötta av klasskamraterna.

Koncentrationsträningsmetoden fungerar så att varje barn som man arbetar
med gör en lista på saker som den tycker om att göra. Exempel på roliga
saker kan vara att spela dator, rita, bygga med lego och spela spel. Eleven
får en kortare arbetsuppgift som de ska utföra under koncentrerat arbete.
Det koncentrerade arbetet ger en belöning från den roliga listan, sedan är det
dags för nästa kortare arbetsuppgift o.s.v. En varning kan eleven få genom
ett hemligt tecken som läraren och eleven kommit överens om. Varning fås
om eleven börjar tappa koncentrationen och störa under sitt arbete. Om
eleven får tre varningar så utdelas inte någon belöning från den roliga listan.

Kamratträningen går ut på att barnet sociala färdigheter ska övas upp.
Läraren tar reda på elevens starka och svaga sidor genom tjugo stycken
frågor. Det frågorna tar upp är hur barnet kommunicerar, samarbetar, visar
deltagande, stöd och uppskattning samt löser sociala problem med mera.
Svaren på frågorna och lärarens åsikter samspelar när man ska komma fram
till elevens problem. Läraren och eleverna kommer tillsammans under
hemliga träningar fram till hur eleven ska uppträda vid speciella situationer.
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Därefter görs övningen i hel klass, då är eleven förberedd och kan visa den
övriga klassen att han kan klara sådana situationer, som förut vållat stora
problem.

Lärarna uppfattar att barnen blir mer lugna och tycker att det är roligt och
vill fortsätta arbeta med arbetsuppgiften, istället för att hela tiden bryta av
med saker från roliga listan. Lärarna har kommet fram till att de tycker att det
var mer bestraffande förut när de fick tjata på eleverna istället för att som nu
ge eleverna hemliga tecken.

Denna undersökning är inte vetenskapligt uppföljd och man vet inte vad och
hur långtidseffekterna blir. Genom jämförelse mellan undersökningsgruppen
och kontrollgruppen har man funnit att eleverna blev mindre utagerande
mindre hyperaktiva och mindre störande. Deras arbetsstil förbättrades och
de blev mer koncentrerade och effektiva, enligt vad lärarna har uppfattat.
Kritik mot metoden är att den är ytlig och att barnen kan behöva bearbeta
sina problem i psykoterapi istället (Lärarnas Tidning nr 18, 1999).
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Resultat av intervjuer

Klassläraren i 4A

Läraren anser att hon har elever med koncentrationssvårigheter i sin klass.
Hon menar att koncentrationssvårigheter kan vara av olika grad.

Elever med koncentrationssvårigheter har svårt att uppfatta instruktioner och
måste få individuell extra hjälp. De plockar och pillar med saker och har svårt
för att sitta stilla. De kan ha dåligt självförtroende och behöver extra
uppmuntran för att kunna arbeta. Vissa elever stör mer eller mindre medvetet
medan andra är helt omedvetna om sitt sätt att vara.

Läraren anser att de som har stora sociala och stora
koncentrationssvårigheter inte klarar av att gå i en stor grupp. Hon menar att
det är bättre för dem att de får gå i en mindre grupp, för att få den bästa
hjälpen. Om dessa elever får vara kvar i klassen förstör de både för sig själva
och de övriga eleverna i klassen. Läraren anser att de inte kan bli ”normala”
om de får fortsätta att gå i en ”vanlig ” klass. De  möbler som finns i
klassrummet nu anser hon inte vara lämpade, de är svåra att möblera med
och barnen inkräktar lätt på varandras arbetsytor. De bästa vore att varje elev
fick ha en egen bänk, med en egen arbetsyta och sakerna finns på plats.
Dessa bänkar är lättare att möblera man kan ställa dessa i u-form så att alla
ser varandra, eller två och två placerade. Läraren anser att fyran är en
prövotermin då man ska få in grundläggande rutiner och se vilken nivå
eleverna befinner sig på. Hon har den policy att alla eleverna ska klara av en
grundkurs för att sedan kunna gå vidare. Om eleverna inte klarar
grundkursen är det allvarligt.

Bra kontakt med föräldrarna till de barnen med stora
koncentrationssvårigheter tycker läraren att hon har. Hon känner dock att
dessa föräldrar säger saker som inte stämmer i verkligheten. Läraren tror att
föräldrarna gör så gott de kan, men att de inte alltid klarar av att ta sitt
föräldraansvar. För att ha kontakt med de föräldrar vars barn inte har så
stora svårigheter, känner läraren att hon inte har tillräckligt med tid till. Hon
skulle dock vilja att kontakten med dem var bättre.

Läraren samarbetar med klassläraren i parallellen och tycker att det är bra.
De vill dock ha mera samarbete och ska försöka att få mer tid att planera
tillsammans. Assistenten i klassen är ny och samarbetet har inte riktigt
kommit igång.
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Konflikter i klassen löses när de är aktuella och det sker i klassrummet. De
inblandade får säga sin uppfattning om händelsen. Läraren försöker att jämka
och få de inblandade att bli sams. Hon poängterar att det är bättre att prata
än att slåss.

Konflikter tycker läraren uppstår i de situationer då de ska hämta material i
sina lådor. För att kunna förebygga detta kan man låta exempelvis flickorna
och pojkarna gå för sig, låta ett bord gå i taget. I situationer då man ska gå ut i
kapprummet kan konflikter uppstå, då kan det vara bra att inte alla går på en
gång.

Läraren anser att det är svårt att vara uppmärksam på alla i klassen när man
har elever med stora koncentrationssvårigheter, för de kräver så mycket
uppmärksamhet. Hon anser att det är viktigt att fördelningen av frågor är
jämn mellan flickor och pojkar. Vid varje tillfälle som går ska man
uppmärksamma eleverna, till exempel i matsalen. Läraren hälsar på varje elev
varje morgon, för att varje elev ska bli uppmärksammad och sedd. Efter
dagens slut tänker läraren igenom vilka som inte har fått tillräckligt med
uppmärksamhet och ger dessa mer nästa dag.

Klassläraren i 4B

Läraren anser att han har elever med koncentrationssvårigheter. Han menar
att koncentrationssvårigheter är då elever har svårt att koncentrera sig, ta
muntliga instruktioner och de har svårt att sitta stilla.

Individuella mål ger läraren till eleverna med koncentrationssvårigheter. Då
han ser att eleverna inte orkar längre bryter han tidigare för dessa elever. Han
tänker på att ge korta och tydliga instruktioner och upprepar dem för
eleverna som har det svårt. För att underlätta för elever som störs lätt är det
viktigt att tänka på att  placera dem så att de ser alla och vad som händer.
Ibland kan det vara lämpligt att låta eleverna med koncentrationssvårigheter
att sitta utanför klassrummet i lugn och ro.

Läraren anser att han har en god kontakt med föräldrarna. Han tycker dock
att de kan ta större ansvar och att kontakterna borde vara tätare.

Det är ett bra samarbete mellan läraren och assistenterna. De träffas varje
morgon för att gå igenom vad som kommer att hända under dagen. De ger
synpunkter och diskuterar vad som kan vara bäst för eleverna med
svårigheter. Läraren och assistenterna har handledning med en
specialpedagog.

Om det händer något i klassrummet blir läraren arg och då eleverna är tysta
reder de ut vad som har hänt med en gång. Han anser att det är bäst att reda
ut det så snabbt som möjligt. Är det någon konflikt mellan några elever tar
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han ut dem och låter eleverna själva reda ut det med hjälp av en vuxen som
stöd. De får berätta vad som har hänt och vad de kan ha gjort istället. Hela
klassen har en gång i veckan kompissamtal, där de får reda ut eventuella
konflikter. Läraren ser kompissamtalen som en övning att förhindra att
konflikter uppstår. Läraren anser att det är under  rasterna som de flesta
konflikter sker, därför är det viktigt att ha god vuxentäthet.

För att ge eleverna den uppmärksamhet som de behöver använder han
tillfällen så som raster, början och slut på dagen för att se hur de mår. Han
accepterar inte att eleverna svarar rakt ut utan att räcka upp handen. Läraren
tycker att det är viktigt att låta de tysta flickorna få svara på sådana frågor som
han vet att de kan. Han påpekar att han har stor hjälp utav sina assistenter.

Assistent 1

Assistenten har erfarenheter av barn med koncentrationssvårigheter. Hon
anser att koncentrationssvårigheter innebär att eleven har svårigheter att
koncentrera sig på uppgiften, svårt att ta instruktioner, svårt att arbeta med
samma sak under en längre tid utan behöver avbrott. Hon är utbildad
fritidspedagog.

Elevassistenten försöker att ligga steget före eleven. Hon gör det genom att
upprepa uppgiften muntligt för eleven. Då koncentrationen tryter försöker
hon att rikta in eleven igen på uppgiften, genom att upprepa det som eleven
håller på med. Hon försöker också stödja eleven genom att läsa åt honom när
det blir för jobbigt. Assistenten ger olika ledtrådar för att förhindra att eleven
misslyckas. Hon försöker att sätta upp rimliga mål och dela upp uppgifterna
så att eleven känner att han klarar av uppgiften, till exempel att assistenten
skriver två meningar och därefter skriver eleven två meningar. När eleven
lyckas med något som han har svårt för berömmer assistenten honom. Det är
viktigt att man är ärlig i berömmet och bara ger beröm då  både assistenten
och eleven vet att det är befogat.

Assistenten anser att hon vet tillräckligt om elevens besvär eftersom hon har
fått ta del av nerskrivna åtgärdsprogram och handlingsprogram från
specialläraren. Hon skulle gärna vilja veta mer om vad Damp innebär
eftersom eleven har det.

Mellan assistenten och föräldrarna finns ingen kontakt. Men hon skulle vilja
ha en kommunikation dem emellan till exempel en kontaktbok som går
mellan hemmet och skolan, så att hon kunde vara mer förberedd och hjälpa
eleven bättre.

Eleven tycker att det är bra att assistenten hjälper honom att tänka när det
inte går så bra. Eleven tycker att assistenten ska vara hos honom hela tiden



23

för då kan han vara kvar i klassrummet och arbeta. De har bra kontakt med
varandra och assistenten känner att eleven litar på henne.

Samarbetet med läraren är bra och hon känner att det är bra att de varje
morgon går igenom dagen för då blir hon mer förberedd på vad som kommer
att ske. Assistenten känner sig lite utanför när det gäller specialläraren som
eleven går till, hon skulle vilja veta vad de gör där så att hon skulle kunna
hjälpa honom på ett bättre sätt.

Assistent 2

Assistenten anser att han bara har lite erfarenhet av barn med
koncentrationssvårigheter. Han menar att koncentrationssvårigheter är att
eleven har svårt att koncentrera sig då det är många människor omkring dem,
det blir lättare för dem om de får arbeta ensamma. Han är utbildad
barnskötare.

För att undvika att det uppstår problem går eleven och assistenten till ett
annat rum för att arbeta. Assistenten får hjälpa igång honom och få honom att
tycka att det är roligt.

Assistenten tycker att han vet tillräckligt om elevens bakgrund. Han tycker
att det är viktigt att skaffa sig en egen uppfattning om eleven.

Någon kontakt mellan föräldrar och assistenten har hittills inte funnits, den
biten sköter läraren. Han tycker att det skulle vara bra om de hade kontakt
med varandra så att de kunde samarbeta om gränser och regler.

Assistenten uppfattar det som att eleven inte ser honom som någon lärare,
utan vill gärna ha lärarens hjälp. Eleven ser assistenten mer som en kompis.
Det fungerar bra mellan eleven och assistenten, det kan bero på att eleven är
van vid assistenter.

Samarbetet mellan läraren och assistenten fungerar väl eftersom han känner
att han får ett gott stöd. Inom kort ska assistenten få handledning av
specialpedagogen och det ser han fram emot.
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Resultat av observationer

Observation i 4A

Under våra observationer i 4A uppfattade vi klassen som orolig. En
förklaring som vi fått är att det har kommit en ny elev till klassen efter
sommarlovet. I början av terminen kom ännu en ny elev som senare
flyttades över till klass 4B för det blev för mycket med två nya elever.
Eftersom de båda har svåra koncentrationssvårigheter.

Tor är en kille med stora koncentrationssvårigheter. Enligt läraren har hans
bakgrund varit problematisk. På grund utav hans svårigheter finns det en
assistent i klassen som är till för honom. Assistenterna har kommit och gått
vilket inte har förbättrat Tors situation. Nu ska han få sin tredje assistent
under kort tid. Tor har inga svårigheter med intellektet utan är istället ganska
smart om han verkligen vill anser läraren. Han har svårt för att sitta stilla i
klassrummet, måste hela tiden pilla med något, rita eller gå omkring. När han
går omkring har han svårt för att låta bli sina kamrater, han stöter till dem tar
pennan från dem etc. Under genomgångar kommenterar han läraren och har
svårt för att räcka upp handen, han pratar istället rakt ut. Han är mycket mån
om att få uppmärksamhet. Tors humör är oberäkneligt, han blir lätt arg och
irriterad. Han är ofta orsaken till konflikter, men inser inte sin del i den, utan
känner sig ofta som en syndabock. Tor förstår inte att han i vissa situationer
gör bort sig inför klassen, vilket kan bero på att han är väldigt impulsiv. På
raster hamnar han ofta i konflikter med sina kamrater. Han har svårt att leka
med dem utan att hitta på dumheter. Ibland lurar han med sina kamrater på
dumheter och då speciellt Ove.

En annan elev med koncentrationssvårigheter är Ove. Att Oves
hemförhållanden är problematiska, har läraren talat om för oss. Han är
väldigt svag och ligger i nivå med årskurs tre enligt läraren. Han är väldigt
osäker och tror inte på sig själv, detta märks när han blir tilldelad nya
uppgifter. Ove ritar mycket istället för att koncentrera sig på sina uppgifter.
Har han inget papper ritar han på bänken eller i sina läroböcker. Ibland går
han iväg under pågående lektion för att visa sina teckningar för sina
klasskamrater. Han sitter också och kastar radergummi på sina kompisar.
Ibland glider han av stolen ner på golvet. Ove brukar inte räcka upp handen
när han vill svara utan han svarar rätt ut och ibland helt fel. Han har en bästa
kompis i klassen som han är med för det mesta, om han inte hänger på Tors
dumma idéer.
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Bo är också en kille med koncentrationssvårigheter, han har svårt för att sitta
stilla. Han far runt på stolen och ändrar ofta ställning, ibland står han upp.
Han går ofta iväg för att vässa sin penna eller prata med en kamrat. Bo gör
sina uppgifter, man kan vara lite långsam och han är normalbegåvad anser
läraren. Bo har en plats i klassen där han är accepterad och har många
kompisar. Hans hemförhållanden är goda enligt läraren.

Undervisningsnivån under de lektioner som vi har varit med och observerat,
anser vi ha varit anpassad för elevernas kunskapsnivå. Detta har vi märkt för
att eleverna har varit aktiva och svarat på frågor, och de har arbetat flitigt
under deras eget arbete. Det är bara hos Ove som vi har sett tendenser till
undvikande och oroskänslor över att inte klara av uppgifterna.

Läraren är klar och tydlig i sina instruktioner, men då det är småpratigt i
klassen kan det ibland bli ganska många frågor över uppgiften som ska
göras. De allra flesta eleverna följer lärarens instruktioner. Tor och Ove
däremot sitter oftast i egna tankar och ritar. Läraren får ofta gå fram till dessa
två och tala om uppgiften för dem igen. I de flesta fall gör inte Ove som han
blir tillsagd för han vill och kan inte. Tor däremot brukar lyda och ibland tar
han också fram Oves böcker. Tor och Ove sitter inte bredvid varandra men
deras lådor med läroböckerna i har de på samma ställe. Under det fortsatta
arbetet kan varken Tor eller Ove sitta stilla och arbeta självständigt utan
behöver någon som hela tiden vakar över samt hjälper dem. Tor försvinner
ofta ut från lektionen och ägnar sig åt annat. Bo gör som läraren säger, men
har svårt för att koncentrera sig längre stunder. Istället tittar han mycket på
klockan och undrar när det är dags för rast ,eller så går han runt i
klassrummet.

Tor och Oves energi är oftast inte riktad mot arbetsuppgifterna. Tor
påverkas lätt  av olika yttre stimuli och hans energi riktas därför mot det som
i stunden blir uppmärksammat. Ove däremot riktar sin energi på att försöka
att undvika uppgiften och ritar då istället. Men när Ove får hjälp kan han rikta
sin energi på uppgiften och detta gäller även Tor. Bo riktar sin energi på
uppgiften men arbetar långsamt och tycker att det är jobbigt.

Läraren försöker på bästa sätt att lösa eventuella konflikter som uppstår. Hon
lyssnar på alla parters version av konflikten och försöker reda ut och medla.
Eleverna får säga sin uppfattning om konflikten. Läraren frågar ibland
eleverna om de har något förslag på hur man kan lösa den uppstådda
konflikten. Annars ger läraren sin syn och talar om vilka regler som skall
gälla.
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För att läraren ska uppmärksamma alla elever varje dag , börjar hon dagen
med att ta i hand och hälsa på alla. Läraren uppmuntrar i situationer som är
lärarledda.

När Tor uppför sig illa och förstör, så får han inte vara kvar i klassrummet
utan åker ut i korridoren tillsammans med sin assistent.

Observation i 4B

Under våra observationer i 4B uppfattade vi att stämningen var god i
klassen. Vi anser det eftersom det var en positiv atmosfär mellan eleverna
och ett bra arbetsklimat i klassen. I klassen finns det dock två elever med
koncentrationssvårigheter men de är accepterade ev den övriga klassen.

Åke är en kille som har fått diagnosen Damp, vilket innebär att man bland
annat har svårt med koncentrationen. Därför har han en assistent som är hos
honom hela tiden när han arbetar. Åke har svårt att komma igång och att
fortsätta att arbeta, han blir distraherad av sin omgivningen. Han har svårt att
sitta still och pillar gärna med saker. Åke är väldigt duktig i de praktiska
ämnena han är dock inte så stark när det gäller exempelvis läsning och
skrivning anser läraren. Under genomgångar som läraren har han ibland svårt
att lyssna och förstå uppgiften, assistenten får upprepa uppgiften för honom.
Åke är omtyckt av sina klasskamrater och är inte medvetet elak. Åkes
hemförhållande är goda enligt läraren.

Sven är en kille med stora koncentrationssvårigheter. På grund av det har
Sven en assistent som är med honom överallt. Under instruktioner brukar
Sven rita eller titta i en bok och kan kommentera vad läraren säger. Han
behöver hjälp med att komma igång och att hålla fast vid uppgiften. För att
han ska klara av detta går assistenten och Sven ofta ut för att arbeta. Vid
praktiskt arbete märks det att han är osäker och blir därför otålig och orolig.
Sven vill gärna ha hjälp av läraren och litar inte riktigt på att assistenten kan
hjälpa honom lika bra. Han är normalbegåvad enligt lärarens uppfattning.
Sven har sociala problem vilket yttrar sig i hans språk och sätt att tala. Han
använder ofta svordomar för att uttrycka något, blir lätt arg och kan få
utbrott. Vid dessa tillfällen får man hålla fast honom tills han har lugnat ner
sig. Sven vill för det mesta vara med assistenten på rasterna. Assistenten
försöker att få Sven att söka sig till kompisar i hans egen ålder. Sven är
fosterhemsplacerad. En av orsakerna till det är att hans föräldrar inte klarade
av att sätta gränser och ta hand om honom, har läraren informerat oss om.

Undervisningsnivån under de lektioner som vi observerade tyckte vi var
lagom för eleverna. Det kan vi konstatera för att eleverna har varit aktiva och
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arbetat med deras uppgifter. Åke och Sven har dock fått hjälp utav sina
assistenter att komma igång.

Läraren vill först ha alla elevers uppmärksamhet, det får han genom att säga
lyssna bestämt. Detta gör han för att undvika att det ska uppstå oklarheter
genom att eleverna inte hör vad han säger. Då klassen är tyst börjar läraren
att instruera klassen. Läraren är tydlig och lätt att förstå. De flesta eleverna
följer lärarens instruktioner. Åke och Sven behöver dock hjälp utav sina
assistenter för att få fram rätt material, komma ihåg uppgiften och få dem att
hålla fast vid den.

Under instruktionerna har Åke och Sven oftast svårt att sitta stilla och bara
lyssna, de  måste ha något att göra. De pillar gärna med pennan, linjalen eller
annat som de hittar. Under arbetet har de svårt att hålla fast energin vid
uppgiften och behöver hjälp att bli påminda om vad de arbetar med.

Läraren är tydlig och bestämd i sina åsikter, han tolererar inte att någon i
klassen är elak. Eleverna ska våga göra fel utan att någon ska skratta eller
retas. Om någon är elak säger läraren att den får lämna rummet, om han inte
slutar med sina dumheter.

För att alla eleverna ska bli uppmärksammade så lyfter han fram de elever
som behöver det i undervisningen, så att de kan känna att de har lyckats och
är duktiga. Vid dagens slut tar läraren varje elev i handen och säger hej då.
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Diskussion

Vi tycker att det har varit intressant att fördjupa sig om barn med
koncentrationssvårigheter. Vi har gjort personliga intervjuer med både lärare
och assistenter där frågorna var öppna. Vilket innebär att intervjupersonerna
har kunnat delge oss sina erfarenheter. Vi har även gjort observationer av
eleverna i deras vardagliga situation. Där utgick vi ifrån planerade
observationsfrågor som innebar att vi visste vad vi skulle titta efter (Patel,
1986). Vi tycker att tillvägagångssätten på intervjuer och observationer har
fungerat bra. Då vi gjorde intervjuerna valde vi att anteckna svaren. Eftersom
vi var två så kunde en av oss koncentrera sig på att anteckna och en ställde
frågorna. Om man varit ensam hade det nog varit bättre att banda
intervjuerna. Den litteratur vi har läst har varit intressant och lärorik men svår
att hitta. Vi tycker att vi har fått en god kunskapsgrund att stå på, för hur man
kan hantera barn med koncentrationssvårigheter på ett bra sätt.

Det vi ville ta reda på i detta arbete var vad koncentrationssvårigheter är, hur
det yttrar sig samt hur man kan förebygga och åtgärda
koncentrationssvårigheter. Här nedan svarar vi på våra frågeställningar utifrån
resultat av våra empiriska undersökning, litteraturstudien och med egna
åsikter.

Utifrån gjorda intervjuer, observationer och läst litteratur tycker vi att
koncentrationssvårigheter i stora drag är när elever har svårt att sitta stilla,
lyssna på och förstå instruktioner (Kadesjö, 1992) (Johannessen, 1997).
Under våra observationer har vi sett att elever med koncentrations svårigheter
har svårt att bara lyssna. De plockar och pillar med saker samt kommenterar
läraren utan att räcka upp handen. I skolan har elever med
koncentrationssvårigheter svårt att komma igång med sitt arbete och hålla fast
vid det samt att kunna avsluta det (Kadesjö, 1992). Det vi sett av det här
under våra observationer är att assistenten i de flesta fall har till uppgift att
hjälpa eleven med detta. Eleven klarar inte att själv komma igång och hålla
fast vid en uppgift. Vi uppfattar att elever med koncentrations svårigheter
inte kan ignorera stimuli från sin omgivning utan måste pröva och pilla på det
mesta. Eleverna är impulsiva och lättpåverkade av saker i sin omgivning
(Asmervik, Ogden & Rygvold, 1991). När vi var ute och observerade såg vi
att några elever med koncentrationssvårigheter lätt blev otåliga och arga. Barn
med koncentrationssvårigheter har svårt för kamratrelationer och vet inte hur
de ska bete sig i olika sociala situationer. Ytterligare saker som dessa elever
kan ha svårigheter med är att vänta på sin tur och de har svårt att anpassa sig
när det sker förändringar i deras omgivning (Kadesjö, 1992).
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Vi tycker att det finns många sätt att förebygga och åtgärda
koncentrationssvårigheter på det är bara fantasin och kunskapen om det som
är ett hinder. Vi anser därför att det är viktigt att man prövar olika åtgärder
istället för att skjuta ”problemet” framför sig i väntan på mer resurser. Under
observationer och intervjun i 4A upplevde vi det. Läraren ansåg att hon inte
kunde göra något utan bara väntade på mer resurser. Just en elev utförde inte
alls något arbete utan bara ritade och störde sina kamrater. Åtgärder som vi
tror på är att man måste utgå från elevens förutsättningar och börja där. Om
man som lärare lägger undervisningen för högt blir eleven orolig känner sig
värdelös och det har vi tydligt sett under våra observationer.
Individanpassade uppgifter innebär att man utgår från elevens kunskapsnivå
samt förutsättningar och är enligt oss viktiga för elevens självkänsla,
motivation och vilja att lära mer.

Det är viktigt att se och ta till vara på de positiva sidor som eleven har och
stärka dessa (Andersson, 1989) (Grandelius, 1997). Då man ska förbättra
elevens negativa sidor är det viktigt att se på miljön och se vad som kan
förbättras i den. De intervjuade lärarna ansåg att placeringen av eleverna i
klassrummet har stor betydelse för om elever med koncentrations svårigheter
ska bli mindre oroliga. Läraren måste se sin roll i relation till eleverna och
förändra till elevernas fördel. Vi tror att det sällan är fel på eleven utan det är
skolan som är felet och som behöver anpassa sig till eleven. Som lärare
måste man ha tålamod och kunna uppmuntra och stimulera eleverna. Detta
kom även fram under intervjuerna med lärarna, som berättar att de lägger
stor vikt vid att alla barn ska bli sedda varje dag. Det gör de genom
hälsningsrutiner och genom att de tar till vara varje tillfälle som ges vilket vi
tycker är mycket bra.

Det är viktigt att bygga upp ett bra klassrumsklimat där eleverna kan känna
sig trygga, det kan göras genom tydliga ramar, regler och gränser (Kadesjö,
1992) (Grandelius, 1997). Trygghet för eleverna anser vi är grunden till
lärande. Innan tryggheten finns i klassen kan eleverna inte lära sig något för
de är oroliga och har sina tankar på annat och inte på skolarbetet. Tryggheten
i klassrumssituationen måste alltså arbetas fram först enligt oss. Barn med
koncentrationssvårigheter är i behov av kortare arbetspass med avbrott med
rörelseträning för att kunna vara aktiv (Andersson, 1989) (Kadesjö, 1992).
Vi anser att det är nyttigt också för de övriga eleverna i klassen, vilket kan
leda till mer koncentrerat arbete även för dem. Om bara en elev ska utföra
rörelseträning kan det störa de övriga barnen så att de inte arbetar som de
borde.

Under observationerna har vi sett många typer utav koncentrations-
svårigheter och vilken betydelse som assistenterna till dessa barn har. Vi
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tycker att det har varit intressant att få se hur eleverna fungerar i samarbetet
med både läraren, elever och assistenter. I vissa fall tycker vi att arbetet med
eleverna har fungerat väl. Då det har fungerat väl är läraren och assistenten
väl insatt i elevens bakgrund och känner till elevens svårigheter.
Familjekontakten har också i de fallen varit bra. I dessa fall ser man till de
positiva möjligheterna som finns. I det andra fallet ser man inte möjligheterna
i eleven utan bara problemen kring eleven och då går inte arbetet framåt och
inget blir bättre. Eleven fungerar då inte bra i skolan och alla blir lidande.
Detta har vi även fått bekräftat under vår intervju, där den ene läraren anser
att det bästa skulle vara att eleven skulle bli omplacerad. Vi tycker att detta
endast är slöseri med tiden som skulle kunna användas bättre för eleven. Ett
förslag på en åtgärd skulle kunna vara den metod där man får bråkiga barn att
sitta stilla. Eleverna får då göra en lista på roliga saker. De får kortare
arbetsuppgifter som de ska utföra med koncentration. Då de klarat av det får
de välja att arbeta med något från sin roliga lista. Läraren och elev har
hemliga tecken då eleven håller på att bli okoncentrerad vilket medför att
läraren inte behöver tjata på eleven. Vi tycker det verkar vara en bra metod
för att få elever som inte alls är motiverade att arbeta att utföra något. Den
roliga listan kan få eleverna att starta, genomföra och slutföra uppgifter tror
vi.

Vi anser att vi genom litteraturstudien och de empiriska undersökningarna
fått fram många bra saker, som vi skrivit om ovan, för oss lärare att tänka på.
Eftersom vi inte har någon egen erfarenhet av arbete med elever med
koncentrationssvårigheter har inte vi så mycket att invända emot det anser vi.
Det som vi ändå anser som otroligt viktigt är att se till den aktuella
situationen och till just den individen det gäller och vilka åtgärder som kan
passa bäst. En metod passar inte överallt och inte till alla elever. Vi känner
oss nu trygga i att vi vet vad koncentrationssvårigheter är och vad som kan
göras för elever med koncentrationssvårigheter.
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Bilaga 1

Frågor till klasslärare

v Har du barn med koncentrationssvårigheter?

 

v Vad menar du att koncentrationssvårigheter kan vara?

 

v Hur räcker man till som lärare i en klass med många elever som har
koncentrationssvårigheter? Hur och vad gör Du?

 (metod, arbetssätt, placering, rutiner regler m.m.)

 

v Hur är kontakten med föräldrarna till barn med koncentrationssvårigheter?
Hur skulle du vilja att den var?

 

v Hur samarbetar du med den personal som är involverad i klassen?

 

v Hur agerar och löser du eventuella konflikter som uppstår i klassen?

 

v I vilka situationer uppstår mest problem/konflikter? Hur kan man
förebygga att de inträffar?

 

v Hur gör du för att ge alla elever den uppmärksamhet som de behöver?
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 Bilaga 2

 Frågor till assistenter

 

v Har du erfarenhet av att arbeta med elever som har
koncentrationssvårigheter?

 

v Vad menar du att koncentrationssvårigheter kan vara?

 

v Hur gör du som assistent för att undvika att det uppstår problem
/konflikter som kan leda till att eleven känner sig misslyckad?

 

v Hur mycket vet du om elevens bakrund? (orsak till beteende, agerande)
Tycker du att det är tillräckligt?

 

v Hur är din kontakt med föräldrarna? Hur skulle du vilja att den var?

 

v Hur tror du att eleven ser på dig? (din roll)

 

v Hur är samarbetet mellan dig och annan personal? ( lärare, handledare)
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 Bilaga 3

 Observationsfrågor

 

v Beskriv eleverna! ( elevtyper, gruppen svårigheter m.m.)

 

v Undervisningens nivå? Reaktioner på den från eleverna
(engagemang/undvikande)? Vilka känslor väcker den?

 

v Hur instruerar läraren eleverna? Hur uppfattar eleverna instruktionerna
och hur följs dem?

 

v Var är elevernas energi riktad under instruktioner, arbete m.m.?

 

v Hur fungerar elevernas förmåga att komma igång, hålla fast vid och avsluta
en uppgift?

 

v Hur löser läraren de konflikter som uppstår? Hur engageras eleverna?

 

v Blir alla elever sedda och får de den uppmuntran som de behöver?

 

v Vilka konsekvenser ges till eleverna till följd av deras handlande?


