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Sammanfattning

Detta examensarbete handlar om barn med koncentrationssvårigheter. Syftet är att få en så bred kunskapsbas
som möjligt inom området, som vi kan ha nytta av och utgå ifrån i mötet med dessa barn. För att få en så
ingående förståelse som möjligt för problematiken beskriver vi hur olika forskare definierar begreppet, vilka olika
typer av koncentrationssvårigheter som finns, samt vad man som lärare och pedagog kan göra för att hjälpa dessa
elever. Metoderna vi använt oss av för att uppfylla vårt syfte är litteraturstudier samt intervjuer.

I litteraturgenomgången framgår det att elever med koncentrationssvårigheter ofta har problem med
uppmärksamheten. De kan ha ett impulsivt beteende och de vet inte hur de ska bära sig åt för att vara  ”lagom”
aktiva. De har också svårt för att ta till sig instruktioner och regler, vilket är en förutsättning för att skolarbetet ska
fungera. Vi presenterar tre olika kategorier av koncentrationssvårigheter: de som har sociala-emotionella orsaker,
de som har biologiskt betingade orsaker och slutligen de som är av mer situationsbunden karaktär. Vi redogör
dessutom för vilka resurser som bör finnas tillgängliga på skolorna och hur stor betydelse lärarens val av
arbetsmetoder och förhållningssätt till elev har. Några nyckelbegrepp i sammanhanget är struktur, gränssättning
och uppmuntran.

Slutligen har vi i diskussionen försökt knyta samman litteraturgenomgången med de empiriska studier vi gjort och
utifrån detta redogöra för våra personliga åsikter samt vad vi kommit fram till under arbetets gång. En slutsats som
vi kan dra är att pedagogerna i barnets omgivning måste ha goda kunskaper om, samt vara väl insatta i
problematiken för att arbetet ska fungera och ge positivt resultat.
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1. BAKGRUND

Koncentrationssvårigheter är ett begrepp som kan vara mycket svårt att förklara på ett konkret och objektivt
sätt. Alla har vi våra egna uppfattningar om vad koncentrationssvårigheter är, vad det kan innebära för ett barn
och vilka uttryck det kan ta. En pedagog kan tycka att en elev har mycket svårt att koncentrera sig, en annan
pedagog kan anse att beteendet inte är något onormalt medan en tredje pedagog inte upplever
koncentrationssvårigheter över huvud taget.

Ett barn som har koncentrationssvårigheter i ett visst avseende behöver inte ha det i ett annat. Det kan vara så att
barnet behärskar fysiska och motoriskt krävande aktiviteter väldigt bra, men i en situation där det krävs att barnet
ska sitta still klarar denne inte av det. Detta problematiserar begreppet ytterligare.

Alla barn har någon gång drabbats av just det faktum att de inte klarar av att vara koncentrerade på det de ska
vara koncentrerade på. Det kan gälla pedagogiska aktiviteter likaväl som fri lek. Men det finns också de barn
som har stora svårigheter att koncentrera sig över huvud taget. Dessa barn är oroliga och splittrade och man
uppfattar dem ofta som bråkiga, ouppfostrade och ovilliga att göra det man ber dem. Dessa barn ”ställer till det”
för sin omgivning och kan skapa oro i hela klassen. Starka och ofta splittrade känslor väcks och som lärare frågar
man sig kanske: Vad är det för fel? Hur ska jag göra för att hjälpa denna elev? Finns det något jag kan göra över
huvud taget?

Vi är två lärarstuderande på grundskollärarutbildningen vid Linköpings universitet med inriktning sv/so 1-7.
Åtskilliga gånger under utbildningen har vi hört talas om och stött på elever med koncentrationssvårigheter. Nu i
slutet av vår utbildning känner vi att vi inte har tillräckliga kunskaper om dessa. Eftersom vi utifrån våra
erfarenheter anser att koncentrationsstörningar av olika slag är vanligt förekommande ute på skolorna är det
oerhört viktigt att vi som blivande lärare och pedagoger har stor kunskap på området. Till följd av detta har vi
bestämt oss för att vårt examensarbete ska behandla detta komplexa fenomen. Vi har valt att inrikta oss på
koncentrationssvårigheter i dess olika former och då framförallt i de lägre skolåren.

2. SYFTE



Syfte med detta examensarbete är att ta reda på vad koncentrationssvårigheter är samt beskriva olika typer av
koncentrationssvårigheter. Vi vill även få klarhet i hur man som lärare och pedagog, på ett gynnsamt sätt, kan och
bör arbeta med elever som har dessa svårigheter i den dagliga undervisningen.

3. PROBLEMFORMULERING

• Vad är koncentrationssvårigheter?
• Vilka former av koncentrationssvårigheter finns det?
• Hur kan och bör man som lärare och pedagog bemöta elever med olika typer
      av koncentrationssvårigheter?



4. METOD

4.1 Litteraturdel
Litteraturgenomgången har vi delat upp i tre delar. Vi behandlar var för sig våra tre olika problemformuleringar.
Under ”Vad är koncentrationssvårigheter?” beskriver vi olika forskares syn på vad koncentrationssvårigheter är,
dvs. hur begreppet definieras. I avsnittet ”Olika former av koncentrationssvårigheter?” tas hela begreppets vidd
upp. Vi beskriver typiska drag hos barn som har koncentrationssvårigheter samt orsaker till varför vissa barn får
dessa problem. Dessutom beskriver vi några av de vanligaste funktionsstörningarna som påverkar
koncentrationen. Slutligen redogör vi för vad litteraturen säger när det gäller hur man kan och bör bemöta barn
med olika typer av koncentrationssvårigheter i kapitlet ”Åtgärder”.

Utbudet av litteratur på området visade sig vara stort när det gällde material som handlar om funktionsstörningar
som går att diagnostisera.  Sökord vi använde var bland annat: ”koncentrationssvårigheter”, ”DAMP”,
”AD/HD”. Beträffande koncentrationssvårigheter som ej går att diagnostisera, alltså i mer allmän bemärkelse, var
utbudet till en början begränsat. Mer tid krävdes för att hitta relevant material. Först efter att ha sökt vidare på
bland annat ”barn med svårigheter”, ”barn med emotionella problem och/eller sociala störningar” fann vi bra
kompletterande material.

4.2 Empirisk del
Förutom litteraturstudier har vi valt att göra en empirisk undersökning i form av intervjuer. Vi ville få en fördjupad
kunskap om vad lärare ute på fältet har för tankar och idéer kring barn med koncentrationssvårigheter. En intervju
kan genomföras på många olika sätt och vi har valt att göra en öppen riktad intervju där den tillfrågade beskriver
och berättar utifrån egna erfarenheter. Annika Lantz (1993) menar att i den öppna intervjun är det just det
subjektiva som söks. Den som intervjuas ger utifrån sina erfarenheter och kunskaper mening och innebörd i det
som intervjuaren intresserar sig för. Intervjuaren närmar sig respondenten genom att sätta sig in i hur denne tänker.
Vidare förklarar Lantz den öppna intervjun så här:

Den öppna och den riktade öppna intervjun gör det möjligt att undersöka och genom en analys
dra slutsatser om kvaliteter.--- Kvalitativa analyser innebär en möjlighet att öka förståelsen av
nya fenomen. De gör det möjligt att beskriva fenomen på ett differentierat sätt. Komplexa
sammanhang blir möjliga att förstå och utifrån en analys av enskilda fall går det att bygga upp
modeller som belyser fenomenet ur ett nytt perspektiv.  (Lantz, 1993, s 31)

4.2.1 Urval

Undersökningsgruppen består av sex pedagoger. Genom att ringa runt till olika skolor fick vi tag i pedagoger som
var villiga att ställa upp som intervjuobjekt. Förutsättningen var att de på ett eller annat sätt mött barn med
koncentrationssvårigheter. De skulle också ha erfarenheter från de lägre skolåren då detta intresserar oss mest. Vi
hade hoppats på att få tag i åtminstone någon manlig lärare eller pedagog för att eventuellt upptäcka några
olikheter. Detta visade sig dock vara svårt. De manliga pedagoger vi träffade på var till största delen engagerade i
äldre elever. Vår studie omfattar därför två kvinnliga förskollärare, två kvinnliga lärare i de lägre åren samt två
kvinnliga speciallärare, som vi i detta examensarbete benämner förskollärare 1, förskollärare 2, lärare 1, lärare 2,
speciallärare 1 och speciallärare 2.

Förskollärare 1 är 43 år och har jobbat med barn ända sedan hon blev färdig förskollärare 1978. Hon har jobbat
i många år på dagis med de senaste 7 åren har hon arbetat i förskolan och skolan som förskollärare. Idag arbetar
hon på en skola med totalt 553 elever. På skolan finns både åldersintegrerade och åldershomogena klasser.
Arbetet präglas dock av det integrerande arbetssättet vilket innebär att även de klasser som är åldershomogena
arbetar mycket över gränserna. Förskollärare 1 jobbar i en åldersintegrerad klass och hon har tillsammans med



en lågstadielärare en grupp på 34 barn i åldrarna 6-8 år. Samarbetet dem emellan är mycket tätt. Varje lärare har
dock handledaransvar för en grupp elever i blandade åldrar. I detta ansvar ingår framför allt föräldrakontakt och
utvecklingssamtal.

Förskollärare 2 är 44 år och har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barn. Först utbildade hon sig till
barnskötare, vilket hon jobbade som i åtta år. Därefter vidareutbildade hon sig till förskollärare och i detta yrke
har hon varit verksam de sista 16 åren. Skolan hon arbetar på idag är en liten landsortskola med totalt 85 elever i
åldrarna sex till tolv år. Klasserna är både åldersblandade och åldershomogena beroende på antalet elever i de
olika åldrarna. Tillsammans med år 1-läraren har förskolläraren en F1-klass1. De tolv eleverna i förskoleklassen
utgör en basgrupp och de tio eleverna i år 1 utgör den andra basgruppen. De två pedagogerna samarbetar
mycket tätt i allt skolarbete. Den enda uppdelningen man har är: observation av barnen, dokumentation och
föräldrakontakt. På dessa områden ansvarar respektive pedagog för var sin basgrupp.

Lärare 1 är 50 år och har 28 års erfarenhet av yrket. Hon arbetar i år 1 på en stadsskola, där elevantalet totalt är
ca. 220. I den egna klassen finns 18 elever. På skolan arbetar man åldershomogent från förskoleklass till år 5 och
med två parallellklasser, förutom i år 4 och 5. En tredjedel av skoltiden, dvs. ungefär en dag i veckan, arbetar
man tematiskt och åldersintegrerat från F-klassen2 till och med år 3.

Lärare 2 är 48 år och tog lärarexamen 1974. Sedan dess har hon ägnat sig åt yrket. Intresset för barn har alltid
funnits och på fritiden har hon lett barngrupper av olika slag. Skolan hon arbetar på är en stadsskola som har ca.
370 elever. Av dessa finns 24 i den egna klassen, som är en 1:a. Klasserna på skolan är åldershomogena i
basämnena. Vid temaarbeten och olika projekt integreras de yngre eleverna (F-klass till och med år 3) för sig och
de äldre eleverna (år 3-5) för sig.

Speciallärare 1 utbildade sig till speciallärare 1985-86. Fram till 1989 jobbade hon i särskolan och efter det i
grundskolan. Hon har jobbat mycket med utåtagerande barn och gör så fortfarande. Hon är 49 år och arbetar
just nu på en liten landsortsskola med totalt 60 elever. På skolan finns vanliga åldershomogena klasser från
förskolan upp till år 6. Parallellt med dessa finns en liten grupp på fem elever och det är dessa som speciallärare 1
ansvarar för. Eleverna har stora koncentrationssvårigheter som DAMP, AD/HD och Aspergers syndrom.
Eleverna tillbringar en del av sin dag i den vanliga klassen och en del i den lilla gruppen. Till den lilla gruppen
slussas elever med allvarliga problem från hela kommunen.

Speciallärare 2 är 56 år och har varit verksam inom skolan i 34 år (varav ca 30 år som speciallärare). De första
åren arbetade hon som klasslärare men ganska snabbt valde hon att vidareutbilda sig till just speciallärare. Hon
jobbar på en stadsskola med ca 550 elever. Skolan är uppdelad i tre spår och speciallärare 2 är ansvarig för
specialundervisningen i ett av dessa spår. Skolan präglas av det integrerade arbetssättet. Antalet elever i varje
klass är ca 30 stycken.

Sammansättningen av lärare och pedagoger är tänkt att bidra till att få olika perspektiv på hur man upplever barn
med koncentrationssvårigheter och hur man arbetar med dem. På detta sätt försöker vi få en rättvis helhetsbild av
problematiken.

4.2.2 Intervju

Som tidigare nämnts valde vi en öppen riktad intervju. Innan intervjun genomfördes valde vi att skicka ut ett brev
till respektive lärare. Brevet3 innehöll en kort presentation av oss själva samt en beskrivning av hur vi tänkt oss
intervjun. Vårt syfte var att mötet skulle bli en trevlig och öppen samtalsstund med inslag av berättande från
pedagogens sida. Med brevet ville vi förbereda inför vad som komma skulle, men ändå inte förbereda så mycket

                                       
1 Klassen består av elever från förskoleklassen och år 1.
2 Förskoleklassen
3 Bilaga 1



att spontaniteten i samtalet skulle gå förlorad.  I brevet tog vi därför bara upp fyra huvudpunkter som vi ville att
intervjun skulle beröra:
1. Pedagogens erfarenheter av barn med olika former av koncentrationssvårigheter.
2. Pedagogens tillvägagångssätt då misstanke väcks om att ett barn har koncentrationssvårigheter.
3. Olika åtgärder som pedagogen och den aktuella skolan kan eller brukar vidta i ovan nämnd situation.
4. Metoder och arbetssätt kring barn med koncentrationssvårigheter.

Under själva genomförandet av intervjuerna utgick vi sedan i huvudsak från dessa punkter, fast i något omarbetad
form för att vi verkligen skulle få med allt vi ville4. Bland annat började vi intervjun med en ganska allmän fråga i
syfte att värma upp eller avdramatisera hela intervjusituationen, vilket visade sig ha bra effekt. Vårt mål med
samtalet var att försöka få pedagogen själv att fritt berätta om just sina erfarenheter och idéer (Lantz, 1993).
Många var goda berättare och frågorna kom mer att fungera som en checklista där vi kunde pricka av det vi fått
svar på allteftersom intervjun fortskred. Intervjuerna avslutades med att pedagogerna fick möjlighet att tillägga
någonting de tyckte var viktigt. Detta tillägg visade sig i alla sex fallen bli en mycket bra sammanfattning av hela
intervjun.

Vid alla sex intervjutillfällena var vi två intervjuare och en pedagog. Vi valde att enbart använda oss av
bandspelare (Carlström, 1995). Ingen av oss antecknade, då vi anser att detta utgör ett störande moment i
samtalssituationen. Intervjun blir mer naturlig om alla närvarande helt och hållet kan delta i samtalet. Alla intervjuer
kunde genomfördas i lugn och ostörd miljö, i några fall till och med över en kopp kaffe.

Efter genomförda intervjuer lyssnade vi igenom allt material, skrev ordagrant ner de svar vi fått och analyserade
vilka likheter och skillnader som fanns. I resultatdelen har vi valt att utgå från de frågeställningar vi arbetat fram. Vi
har bearbetat varje fråga för sig i tur och ordning och vi redogör för vad de olika pedagogerna gett för svar. Då vi
funnit det lämpligt har vi citerat vilka svar vi fått. Efter varje fråga har vi kort reflekterat kring och kommenterat
intervjusvaren för att få en lättöverskådlig bild av svaren.

Sammanfattningsvis, avslutar vi vårt examensarbete med att diskutera och ta ställning till olika saker ur vårt arbete
som vi finner speciellt viktiga, intressanta eller lärorika. Vi kommer också ta upp de likheter och skillnader som
visat sig mellan litteraturstudierna och den empiriska undersökningen ute på fältet som vi gjort. Detta görs i
kapitlet ”Diskussion”.

                                       
4 Bilaga 2



5. LITTERATURGENOMGÅNG

5.1 Koncentrationssvårigheter – vad är det?

Att kunna vara koncentrerad är något som vi för det mesta tar för givet. Visst finns det gånger då vi alla känner att
det kan vara svårt att vara koncentrerad, men många gånger dagligen koncentrerar vi oss på olika saker utan att
ens tänka på att det är det vi gör. För att skapa mening och sammanhang i tillvaron måste vi kunna koncentrera
oss.

Koncentration innebär, enligt Björn Kadesjö (1992), att med sina sinnen registrera och sortera intryck, att kunna
rikta sin perception mot en uppgift och sedan hålla fast vid den. För att ett barn ska kunna koncentrera sig måste
det alltså öppna sig och ta in olika intryck. Men runtomkring barnet vimlar det med intryck och det kan inte ta in
allt utan måste välja ut det som för stunden är mest relevant. Barnets koncentrationsförmåga är god om det på ett
effektivt sätt klarar av att välja ut den information som är mest användbar. Denna mentala process fungerar endast
om det råder en känslomässig och betydelsefull överensstämmelse mellan intrycken från omvärlden och de egna
förutsättningarna. Det måste ske ett möte mellan den yttre verkligheten och barnets inre. Vilka intryck som ett
barn tar till sig beror på en rad faktorer och dessa är, enligt Kadesjö (1992) de viktigaste:
• Barnets tidigare erfarenheter
• Barnets känslor
• Barnets motivation

Tore Duvner (1997) ser koncentrationsförmåga som en övergripande förmåga till styrning av tankar och
handlingar. Den är samtidigt beroende av andra processer som perception, kognition (tänkande), minne, språk
och motorik. Han liknar koncentrationsförmågan vid ”dirigenten i orkestern, en samordnande kraft som bygger på
de övriga förmågorna”.

Eva Johannessen (1995) tar upp begreppet koncentrationssvårigheter. Hon håller med Kadesjö (1992) om att
koncentration innebär att rikta sin uppmärksamhet på en uppgift under en längre tid och att detta är viktigt i en del



sammanhang. Hon menar dock att det i de flesta situationer i vår vardag är nödvändigt att kunna uppmärksamma
flera saker samtidigt. Ett exempel på detta kan vara ett barn som leker som måste koncentrera sig på både lekens
tema och de sociala relationerna till de övriga deltagarna. Det handlar alltså om en komplicerad process som
innefattar dels ett kognitivt och dels ett socialt plan. Att vara djupt koncentrerad på något kan inte alltid likställas
med att man bara tänker på en sak. Istället möjliggör koncentrationen att många olika slags tankar och känslor
kommer fram. Att låta uppmärksamheten vandra från det ena till det andra behöver inte betyda att man har
koncentrationssvårigheter. För många kan det vara ett sätt att tänka.

Johannessen (1995) menar också att vi ofta har en tendens att bara se till de yttre tecknen på om ett barn är
koncentrerad eller inte. Barn som sitter stilla och ser ut som de lyssnar verkar koncentrerade. En del barn
däremot ger ett annat intryck: de kanske är motoriskt oroliga, flackar runt med blicken och verkar inte lyssna alls.
Det kan dock visa sig att just de elever som vi tror har lyssnat, inte har snappat upp någonting medan de som
uppfattades som okoncentrerade faktiskt lyssnade.

Lisbeth Iglum (1999) skriver att koncentration och uppmärksamhet utgör två delar av det vi kallar för
koncentrationsförmåga. Det handlar här om att skapa en överblick eller helhet för att hitta fokus och därefter välja
ut det viktiga. Hon definierar koncentration som en förmåga att hålla uppmärksamheten fokuserad under en viss
tidsrymd. Hon tar även upp teorin om att koncentration och motivation är två fenomen som är nära kopplade till
varandra då de styrs från samma ställe i hjärnan. Enligt detta sätt att se beror koncentrationsstörningarna på
bristande motivation och inte tvärtom, som vi har en benägenhet att tro.

5.2 Olika former av koncentrationssvårigheter

Då ett barn uppträder på ett avvikande sätt i förhållande till andra barn i samma ålder och på ett sådant sätt att
det påverkar barnet negativt i dess skolsituation, kan det bero på att det lider av någon form av
koncentrationssvårighet. Koncentrationssvårigheterna kan visa sig på många olika sätt och ha många olika
orsaker (Kadesjö, 1992).

5.2.1 Typiska drag

Om man frågar olika lärare vad de associerar till när de hör begreppet ”barn med koncentrationssvårigheter” blir
förmodligen det vanligaste svaret att de tänker på barn som är rastlösa och oroliga som inte kan sitta stilla, barn
som vänder och vrider på sig hela tiden och som pratar rakt ut utan att ta hänsyn till andra. Svaret kan också bli
att det är barn som har svårt att vänta på sin tur och som dessutom lätt kommer på kant med sina klasskamrater.
Barn med koncentrationssvårigheter har stora problem med att koncentrera sig i de flesta situationer. De klarar
inte av att sortera intryck som finns i deras omgivning. Det kan vara allt från ljud- och synintryck till knuffar. På
dessa intryck reagerar barnen direkt och gör det som faller dem in utan att tänka efter. De upplevs som
högljudda, oroliga och splittrade (Kadesjö, 1992). Barn med allvarligare koncentrationssvårigheter kan till och
med upplevas som fräcka, lata, slarviga, lymmelaktiga, ointresserade, lögnaktiga, oredliga (Iglum, 1999). Det
finns dock de barn med koncentrationssvårigheter som har helt motsatt beteende. De är väldigt tysta, passiva och
tillbakadragna. I klassrummet sitter de lugnt och stilla men de har mycket svårt att göra något utan direkta
instruktioner (Kadesjö, 1992).

Dessa olika kännetecken beskriver bara några av de problem som barn med koncentrationssvårigheter kan ha.
Det finns många fler som var för sig eller tillsammans i ett komplext samspel försvårar för barnet i det dagliga livet.
Generellt kan man dela in de problem som barn med koncentrationssvårigheter brukar ha i fyra olika grupper.
Typiska problem eller drag som brukar föreligga är:
• Svårigheter med uppmärksamheten
• Impulsivitet
• Svårigheter med att finna lämplig aktivitetsnivå
• Svårigheter med att uppfatta och följa instruktioner och regler



   (Kadesjö, 1992)

Uppmärksamhetsstörning

Att kunna koncentrera sig på en viss aktivitet under en längre tid är svårt för barn med koncentrationssvårigheter.
De blir väldigt lätt distraherade. Deras förmåga att hålla kvar uppmärksamheten på det de påbörjat brister ofta
och de avleds lätt av det som händer runt omkring dem. Så här beskriver Kadesjö ett barn med dessa
svårigheter:

I leken på dagis far fyraåriga Lisa från det ena till det andra. Hon får syn på en docka och börjar
pyssla med den. När hon skall hämta dockvagnen får hon syn på en traktor, som hon börjar köra
med istället. När Lisa i nästa ögonblick hör buller från rummet intill måste hon dit och ta reda på
vad det är. Hon flyttar sin uppmärksamhet från det ena till det andra utan att på allvar fördjupa
sig i det hon noterar. (Kadesjö, 1992, s 15)

För att fungera i det kognitiva arbetet skolan krävs både förmåga att koncentrera sig och uppmärksamma
relevanta intryck. Dessa båda förmågor är också en förutsättning för att man ska fungera bra i det sociala
umgänget. Där krävs koncentration både på innehållet och på de oskrivna regler som gäller mellan de deltagande
personerna i en kommunikativ situation (Johannessen, 1995).

För de flesta barn har en del intryck blivit neutrala och självklara, vilket betyder att de klarar av att hålla kvar sin
uppmärksamhet på det de sysselsätter sig med trots att det runtomkring dem händer andra saker. Men för ett
barn med koncentrationssvårigheter är det som om alla intryck runt omkring finns där för första gången (Kadesjö,
1992). Har man då inte förmågan att sovra och välja ut de viktigaste intrycken för stunden är det kanske inte så
konstigt att dessa barn verkar oroliga (Duvner, 1997).

Kadesjö (1992) menar att för att förstå en situation måste man uppfatta den i sin helhet. För att någonting ska få
en mening måste alla delar sättas ihop till en helhet. Denna förmåga saknar ofta barn med
koncentrationssvårigheter. Många av dem noterar flyktigt en rad olika ”delar” men klarar inte av att sätta ihop det
till en helhet och därmed har de svårt att förstå situationen. De upplever därför vardagen som splittrad och
kaotisk, vilket speglar deras beteende.

Trots dessa tydliga tecken på uppmärksamhetsstörning får vi inte låta oss luras. Inlärningsstilarna är många, olika
och högst individuella. Det kan hända att ett barn som nervöst och oroligt klängt runt i sin bänk uppfattat precis
allt man som lärare gått igenom. Samtidigt finns det de barn som snällt och tyst följt en genomgång men efteråt inte
förstått ett dugg ändå. Den enskilde individens behov är det viktigaste och omständigheterna runt effektivt lärande
är olika hos olika barn (Johannessen, 1995).

Impulsivitet

Barn med koncentrationssvårigheter handlar ofta mer eller mindre impulsivt beroende på hur allvarliga
svårigheterna är. Det tänker inte på konsekvenserna av sitt handlande utan reagerar på första bästa impuls.
Kadesjö beskriver här hur ett impulsivt barn kan vara:

Nisse håller på att sätta upp en modelljärnväg tillsammans med några kompisar, då han hör
hojtanden från några andra barn som jagar varandra i korridoren. I ett huj är Nisse på väg dit.
Järnvägen existerar inte längre i hans medvetande och i sin brådska ut i korridoren råkar han
sparka omkull flera av vagnarna. Byggkompisarna skriker ilsket åt honom: ”Varför bråkar du
alltid?”. Nisse förstår inte orsaken till de andras ilska utan upplever som så många gånger förr:
”Det var ju inte jag som började. Alla är dumma mot mig!”. Han har ingen möjlighet att för sig
själv rekonstruera händelseförloppet och att säga: ”Jag blev så ivrig för att jag ville vara med i
leken i korridoren så jag glömde att se mig för”. (Kadesjö, 1992, s 17)



Att planera långsiktigt är något som dessa barn har svårt för. De klarar inte av att vänta och kräver omedelbar
behovstillfredsställelse. Som följd av detta har de svårt att förstå hur en viss situation uppstod. Saker och ting bara
händer runt dem. Kläder och saker bara går sönder och de skadar sig själva och andra utan att ha för avsikt att
de skulle bli så. För omgivningen kan det vara uppenbart vems felet är i dessa situationer medan barnet är helt
ovetande om den roll det faktiskt har i händelseförloppet. Ofta blir kommentaren ”Det bara blev så” eller ”Det
var inte mitt fel”, eftersom det är så dessa barn upplever situationen. En negativ följd av det impulsiva handlandet
är att dessa barn ofta får ta på sig rollen som klassens hackkyckling. Det blir i förlängningen lätt att skylla på det
impulsiva barnet eftersom det mesta som händer, händer just i närheten av honom/henne (Kadesjö, 1992).

Impulsiviteten kan påverka ett barns funktioner på olika områden. Den kognitiva impulsiviteten påverkar i
skolsituationen och gör det svårt för dessa barn att i lugn och ro ta sig an en uppgift. Svaret kommer oftast fort
och utan eftertanke, vilket leder till ungefärliga lösningar och gissningar. Den känslomässiga impulsiviteten gör att
de slits mellan ytterligheterna total glädje och förtvivlan. Det blir svårt att reagera lagom starkt på saker i
omgivningen. De ger snabbt uttryck åt sina känslor och kan komma med initiativ i det sociala sammanhanget som
inte alls passar in eller som är populärt bland kamraterna (Kadesjö, 1992). Exempel på detta kan vara att de
bryter sig in i andras lek, skriker rakt ut, sliter till sig andras leksaker. I det sociala samspelet måste man kunna
turas om. Både givandet och tagandet av intryck är viktigt för att kommunikationen ska fungera. Kan man inte
följa det möstret blir man inte populär bland kamraterna. Antingen handlar det om att man själv dominerar och
bestämmer, utan att gå med på andras förslag eller ens lyssnar på vad andra har att säga. Motsatsen är total
underdånighet utan eget tyckande, vilket i förlängningen skapar ointresse bland kamraterna. Dessa fenomen kan
för utomstående verka obegripligt och det lockar lätt fram mindre snälla sidor hos en del kamrater som genom att
retas kan få till ordentliga scener (Johannessen, 1995).

Impulsiviteten finns även i barnets rörelser. Detta visar sig genom att dessa barn kan verka klumpiga. Problemet
ligger i de svårigheter som finns i att samordna kraft, riktning och tempo i rörelserna (Kadesjö, 1992).

Kadesjö (1992) går också in på att impulsiviteten ställer till det för dem i situationer som kräver att de ska vänta
eller göra ett val. Ett barn med koncentrationssvårigheter lever enbart i nuet. Det som kommer sedan är inte
intressant. Väntan innebär någonting som kommer sedan. Det kräver att behovet av omedelbar reaktion på
impulser hålls tillbaka.

Valsituationen försvårar då den kräver en relativt komplicerad tankeprocess. ”Att välja innebär att väga
konsekvenserna av möjliga handlingsalternativ mot varandra, och att försöka förutsäga vad vart och ett
kan tänkas ge för upplevelse.” (Kadesjö, 1992, s 42). Detta är inte lätt för ett barn som enbart styrs av
impulser i nuet. Val som de gör blir därmed oftast ej riktigt genomtänkta.

Svårigheter med att finna lämplig aktivitetsnivå

Barn med koncentrationssvårigheter har ofta svårt att finna lämplig aktivitetsnivå. De är oftast motoriskt oroliga.
Mindre barn kan främst ha problem med de grovmotoriska rörelserna. Man kan uppleva att de är klumpiga eller
att de rör sig klumpigt. Detta fenomen hänger tätt ihop med den motoriska impulsivitet som finns i dessa barns
rörelser. De hoppar eller springer hellre än går. Det är som ett måste för dem att klänga, klättra och hänga.
Samspelet med andra i t.ex. ”rörliga ” lekar med mycket spring har mindre betydelse. Det är själva springandet
eller aktiviteten i sig som är det viktiga för dessa barn (Kadesjö, 1992).

Till följd av den motoriska klumpighet och impulsivitet som finns i dessa barns rörelser uppstår lätt konflikter. Om
en kamrat råkar bli knuffad förstår inte barnet varför kamraten blir arg. Barnet själv ser inte att det har gjort något
som kan ha åstadkommit irritation. Ett barn med koncentrationssvårigheter har därmed svårt att beräkna
konsekvenserna av sina motoriska utfall. Vid sidan av impulsiviteten leder även de motoriska svårigheterna till att
barn med koncentrationssvårigheter lättare än andra kan få stämpeln som klassen hackkyckling (Johannessen,
1995).



Ju äldre barnet blir desto mer brukar omgivningen uppleva att de grovmotoriska problemen avtar. Då barnet
kommer upp i de högre skolåren blir det mer vanligt med finmotoriska problem som t.ex. att gunga på stolen,
trumma med fingrarna eller pilla på pennor, suddgummin mm (Iglum, 1999).

Förutom motoriska problem är det inte ovanligt att barn med koncentrationssvårigheter är överdrivet aktiva eller
passiva (Kadesjö, 1992). Först finns de överdrivet aktiva eller utåtagerande barnen som ständigt måste röra på
sig eller göra någonting:

Johan kan bara inte vara stilla. Han far runt som en vilde där hemma. (Kadesjö, 1992, s 20)

Det verkar omöjligt för Anna att sitta stilla på stolen. Hon är ständigt i rörelse i klassrummet.
(Kadesjö, 1992, s 20)

Tempot i dessa barns aktivitet är ofta överdriven i förhållande till vad som kan förväntas utifrån barnets ålder och
den sociala situationen. Kadesjö (1992) påpekar att det främst är i gruppsituationer som aktivitetsanpassningen
blir ett problem. Ett barn med koncentrationssvårigheter blir lätt upptrissat tillsammans med andra barn.
Impulsiviteten omsätter barnets tankar till handlingar, vilket leder till nya impulser och ökat tempo.

Det finns också de barn som är överdrivet passiva. De gör inte mycket väsen av sig och stör ingen. De är helt
enkelt osynliga. Dessa barn fastnar ofta i aktiviteter när de väl kommit igång vilket gör att de har svårt för att
komma vidare. Hur mycket uppmärksamhet de får beror oftast på hur många av det motsatta slaget som finns
(Iglum, 1999).

Tillbakadragna och passiva barn beskrivs som initiativlösa, de vill inte vara med på någonting,
de gråter och är rädda för minsta utmaning, de tycker inte om förändringar, de är betraktare av
andras lekar, de dagdrömmer och fantiserar, de kan tilldelas rollen som hund eller baby, de är
föga självhävdande, de har dålig självbild och de försvinner i gruppen. (Johannessen, 1995, s 41)

I stora drag kan två olika typer av barn urskiljas: de överaktiva och utåtriktade och de inbundna som lätt blir
överdrivet passiva. Trots denna indelning som består av två helt olika ytterligheter är det vanligt att barn med
koncentrationssvårigheter pendlar från det ena till det andra. Ett barn som är överaktivt kan alltså ibland även bli
passivt och vice versa (Kadesjö, 1992). Med tanke på den anpassningsförmåga som krävs för att det sociala
samspelet i gruppen ska fungera utgör dessa ytterligheters existens ett problem. För att åstadkomma en optimalt
fungerande grupp får barnen varken röra sig för mycket eller för lite. Johannessen (1995) menar att man, för att
passa in i den svenska skolan, måste vara mitt emellan eller precis lagom för att man inte ska få en stämpel som
avvikande.

Svårigheter med att uppfatta och följa instruktioner och regler

Omgivningens förväntningar ställer ofta till med problem för barn med koncentrationssvårigheter. Alla förväntas
bete sig på ett visst sätt i olika situationer. Vi styrs av olika regler som kan vara väl uttalade men också
underförstådda. Barn med koncentrationssvårigheter har svårt för att uppfatta och anpassa sig till olika sorters
regler och därför sätts de dagligen på prov (Kadesjö, 1992). Vanliga kommentarer kring dem i regelstyrda
situationer är:

”Lyder inte”, ”Verkar inte höra vad man säger till honom”, ”Sätter upp sina egna regler”, ”Går
ej att styra eller måste styras in i detalj”, ”Fattar inte att han gör bort sig”, ”Får hela tiden egna
infall om vad man ska göra i leken”. (Kadesjö, 1992, s 26)

Svårigheter med att uppfatta och följa regler hänger tätt ihop med den uppmärksamhetsstörning och den
impulsivitet som dessa barn ofta har. De uppmärksammar inte en instruktion eller så tar impulsiviteten överhanden.
Det handlar inte om ren olydighet och stökighet. Problemet ligger i att, i mängden av alla yttre impulser, kunna
uppmärksamma en instruktion, ta den till sig och behålla den för framtiden. Många barn med dessa problem tar till
sig och spelar en roll för att dölja sin svaghet och osäkerhet. Inte helt sällan blir de klassens pajas (Kadesjö,
1992).



På grund av deras svårighet att uppfatta och följa instruktioner drar sig dessa barn för förändring. Alla nya
situationer eller aktiviteter kräver förståelse av nya instruktioner och regler. Sådana situationer bemöts därför
nästan alltid med motstånd då rädslan för att misslyckas och göra bort sig är stor. Tar ett barn sig an en ny uppgift
med den inställningen går, så gott som, all energi och all koncentration åt till att dölja de svagheter och den rädsla
som föreligger. Riktas all koncentration in på detta finns det ingen kvar till den verkliga uppgiften. Det här
beteendet är klart förståeligt. Ingen vill göra bort sig och visa sina svaga sidor inför andra (Iglum, 1999).

Problemen i samband med koncentrationssvårigheter är högst individuella och kan variera i styrka och omfattning.
Det som utgör svårigheter för ett barn kan ha mindre eller obefintlig betydelse för ett annat. Samtidigt kan
problemen vara allt ifrån nästan obefintliga till att vara så allvarliga att hela barnets omgivning blir lidande
(Kadesjö, 1992). De barn som har svåra problem upptäcks relativt fort, om inte av föräldrarna, så av
dagispersonal eller förskollärare. Till följd av detta har de goda förutsättningar att eventuellt bli diagnostiserade
och relativt fort få hjälp. De barn som har mycket svaga eller otydliga besvär kanske inte alls upptäcks. Trots
detta kan de fungera i skolan med extra stöd i undervisningen. Däremellan finns ”gråzonsbarnen”. Dessa upplevs
inte ha så allvarliga problem att det blir nödvändigt att slå larm, men ändå kan problem av odefinierat slag
föreligga (Wiking, 1991).

5.2.2 Orsaker

Orsakerna till koncentrationssvårigheterna kan vara många och för den enskilde individen är det ofta ett komplext
samspel mellan olika faktorer som inverkar och som påverkar varandra. I stora drag kan orsaksfaktorerna delas
in i tre större delar: socioemotionella orsaker, biologiskt betingade orsaker och situationsbundna orsaker.

Socioemotionella orsaker

Den här typen av orsaker beror helt och hållet på den miljö som barnet växer upp i. Från det att barnet föds
påverkas det och formas av den närmaste miljön och de människor som är en del av den. Detta utvidgas
allteftersom barnet blir äldre och så småningom innefattar det hela samhället vi lever i (Johannessen, 1995). Enligt
detta sätt att se blir barnet en produkt av det samhälle det lever i.

De absolut viktigaste personerna för ett barn är föräldrarna. Om dessa av någon anledning sviker eller brister i sin
roll som ansvarstagande förebilder påverkar detta naturligtvis barnet på ett eller annat sätt. Alla barn vi möter i
skolan har olika förutsättningar för en positiv utveckling. De präglas av hur föräldrarna klarar av att ge dem en
trygg och kärleksfull miljö. Det finns en rad olika faktorer som kan störa ett barns utveckling och som kan leda till
reaktioner som t.ex. koncentrationsstörningar. Ett barn som växer upp i en kaotisk och otrygg miljö där det
varken finns struktur, konsekvens eller pålitlighet har aldrig fått lära sig de sociala regler och normer som finns i
samhället (Hellström, 1998). Därför har dessa barn ofta koncentrationssvårigheter. Hemförhållandena har i detta
avseende avgörande betydelse. I förskolan eller i skolan finns dessa barn och de har framför allt mycket svårt att
fungera i en miljö som är ostrukturerad och diffus (Kadesjö, 1992).

Koncentrationssvårigheter kan också vara en reaktion på traumatiska upplevelser (Wiking, 1991). Alltför många
barn i dagens samhälle utsätts för fruktansvärda saker som misshandel och sexuella övergrepp. Hellström (1998)
talar om barn som far illa och menar då de barn som i sitt hem inte får den omsorg och det skydd som varje barn
har rätt till. Traumatiska upplevelser kan även handla om andra mer tillfälliga upplevelser som exempelvis minnen
av olyckor och krig (Kadesjö, 1992).

Som tidigare nämnts finns de barn som är rädda för att göra bort sig inför sina klasskamrater. Detta kan leda till
ångest och osäkerhet inför en uppgift. Johannessen (1995) menar att ett barn kanske är rädd för att misslyckas



och tror att uppgiften är för svår. I ett sådant fall lägger barnet ner all sin energi på det sociala och emotionella
planet, dvs. att på alla sätt försöka undvika uppgiften.

Okoncentrerade barn kan vara koncentrerade på att dölja sina
svagheter
– det klarar de att koncentrera sig på! (Johannessen, 1995, sid 38)

Koncentrationssvårigheter kan också vara tecken på depression eller en inneboende ängslan och osäkerhet. Ett
barn som är osäker och otrygg i sig själv söker ofta bekräftelse och vill hela tiden veta om det gjort rätt. Detta
kan i skolan ofta uppfattas som koncentrationssvårigheter eftersom dessa barn har svårt att genomföra något som
är kravfyllt (Kadesjö, 1992).

Dagens barn tar dessutom stor skada av den stress som råder i samhället. De vanligaste stressfaktorerna omfattar
bland annat att båda föräldrarna idag skall vara yrkesverksamma om inte dubbelarbetande. Detta innebär mindre
tid för barn och hem. Kravet på kontinuerlig utbildning och större kunnande inom olika yrkessektorer ökar. Trots
att båda föräldrarna har heltidsjobb ställs högre krav på hushållsarbetet. Vår välfärd förutsätter bättre klädvård,
matlagning och barnskötsel. Till följd av allt detta och mer därtill uppstår lätt osämja hos de föräldrapar som aldrig
hinner träffas eller umgås. Skilsmässorna och nya familjebildningar ökar vilket får till följd att barnen inte riktigt vet
var de hör hemma eller, i värsta fall, vilka som är deras riktiga föräldrar. Utöver detta ökar ständigt utbudet av
fritidsaktiviteter som barnen lockas till. De, liksom sina föräldrar, ska hinna med hur mycket som helst och gärna
lite till (Liljegren, 2000).

Ytterligare en stressfaktor är det ständigt ökande informationsflödet. Barn idag utsätts för otroligt mycket
information från alla håll och kanter i vår informationsöverlastade tillvaro.

På en extremt kort tidsrymd, vilken vardag som helst, kan de exponeras för en intensiv och
närgången information från hela världen, ofta mycket dramatisk och skräckinjagande, och ofta
utan någon som helst bearbetning tillsammans med en vuxen och sakkunnig person för att skapa
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i det upplevda. (Liljegren, 2000, s 34)

Kraven är många och med största sannolikhet påverkas våra barn av de vuxnas stress och hyperaktivitet. Iglum
(1999) beskriver hur en amerikansk tonåring jämförde sina problem med att det var som att samtidigt ha 13 TV-
kanaler med full styrka rätt in i huvudet – och ha förlagt fjärrkontrollen. Med denna konkreta jämförelse kan man
bilda sig en egen uppfattning om och förståelse för den situation som dessa barn befinner sig i.

I vissa fall kan det vara skolmiljön och skolsituationen i sig som framkallar koncentrationssvårigheter hos barn.
Hela problematiken definieras av lärare och utifrån det som lärare anser är viktigt att kunna koncentrera sig på
(Iglum, 1999). Blir det inte som läraren tänkt sig är det lätt att skjuta över skulden på eleven och säga att det är
okoncentrerat. Med en smula självkritik kan man i sådana här lägen inse att det kan vara skolans eller
arbetslagets organisering av arbetet som är orsaken eller åtminstone bidragande orsak till att en elev får
koncentrationssvårigheter (Steinberg, 1993).

Biologiskt betingade orsaker

Ibland är det själva koncentrationssvårigheterna i sig som är det primära och inte den miljö som barnet befinner
sig i. Kadesjö (1992) kallar dessa för just primära koncentrationssvårigheter. De biologiskt betingade orsakerna
bildar tillsammans en komplex, individuell helhet som gör det svårt för ett barn att genomföra uppgifter.
Omgivningen uppfattar det ofta som avsaknad av koncentration. Det är viktigt att poängtera att dessa svårigheter
uppträder oberoende av barnets livssituation. En negativ uppväxtmiljö kan alltså inte göra att ett barn får den här
typen av koncentrationssvårigheter. Däremot kan omgivningen påverka hur allvarligt problemet upplevs och
uppkomsten av sekundära problem (AD/HD-DAMP Centralen). I en bra miljö behöver inte svårigheterna
framträda så tydligt. De finns där men behöver inte skapa några stora problem. Svårigheterna märks hos de flesta
redan tidigt i livet och följer dem under hela deras uppväxt. Dessa barn har ofta andra svårigheter eller sk.



tilläggsproblem som i sig inte orsakar själva koncentrationssvårigheterna. De har emellertid avgörande betydelse
för hur starkt koncentrationssvårigheterna kommer till uttryck. Svårigheter med motorik, perception, språk och
kognitiva funktioner är sådana tilläggsproblem (Kadesjö, 1992).

De biologiskt betingade orsakerna kan ha sitt ursprång i medfödda eller tidigt förvärvade brister i hjärnans
funktion. Då en hjärnskada ligger till grund för koncentrationssvårigheter finner man oftast orsaken till detta under
fosterstadiet. Det finns en mängd olika faktorer som inverkar och kan vara avgörande då barnet ligger i mammans
mage. Modern kan ha haft en rad infektioner under graviditeten eller råkat ut för havandeskapsförgiftning. Hon
kan ha intagit stora mängder alkohol, narkotika eller storrökt. Långvarig medicinering och vissa sjukdomar som
t.ex. diabetes, hjärt- och njursjukdomar kan ha betydelse. Även mycket för tidiga födslar och brist på näring från
moderkakan kan orsaka hjärnskador som leder till biologiskt betingade koncentrationssvårigheter (Gillberg,
1996).

Förlossningsskador som leder till koncentrationssvårigheter är ovanligt. Syrebrist vid förlossningen kan inverka,
men då oftast tillsammans med eller som en kulmen på negativa faktorer som påverkat under hela graviditeten.
Det finns vissa belägg för att barn som föds i säte skulle vara mer i riskzonen än andra barn. Denna teori är vag
men styrks av att barn som legat i säte och som fötts med kejsarsnitt har lägre frekvens av biologiskt betingade
koncentrationssvårigheter i skolåldern än sätesbarn som föds den naturliga vägen (Gillberg, 1996).

Om ett barn, under sina första levnadsår, råkar ut för olika infektioner och inflammationer i hjärnan, kan detta leda
till utveckling av den här typen av koncentrationssvårigheter. Det är sällsynt men hjärnhinneinflammation till följd
av mässling, påssjuka, vattenkoppor, kikhosta eller herpesinfektion kan vara orsaken. Även borreliainfektion efter
fästingbett kan ge symtom som påminner om biologiskt betingade koncentrationssvårigheter (Gillberg, 1996).

En annan orsak är ärftlighet (netdoktor.se). Ibland kan det vara svårt att upptäcka ärftligheten av den här typen av
koncentrationssvårigheter. I en tidigare generation kan problematiken i huvudsak gestaltat sig som motorisk
klumpighet. Då nästa generation drabbas av påtaglig överaktivitet, koncentrationssvårigheter och motoriska
problem märks detta mycket tydligare. Besvären uppmärksammas och en diagnos kan fastställas. Man kan säga
att de båda exemplen symboliserar två olika sidor av samma mynt. Ytterligare en aspekt kan vara att den här
typen av koncentrationssvårigheter inte uppmärksammades över huvudtaget förr i tiden. Forskningen fortskrider
hela tiden och det som betecknas som biologiskt betingade koncentrationssvårigheter idag hade man ingen aning
om vad det var för ett visst antal år sedan. På grund av detta är det svårt att upptäcka ärftlighetsfaktorn. Det kan
också vara svårt att upptäcka ärftligheten om bara den ena föräldern följer med barnet till läkaren, om problemen
finns längre tillbaks i den andre förälderns släkt (Gillberg, 1996).

En annan, mindre påvisad, orsak skulle kunna vara att luftföroreningar och andra gifter i vår omgivning påverkar
uppkomsten av koncentrationssvårigheter. Denna teori styrks av att barn som råkat ut för blyförgiftning fått
allvarliga beteendestörningar i form av hyperaktivitet, vilket även framträder vid biologiskt betingade
koncentrationssvårigheter (Kadesjö, 1992).

Slutligen finns de biokemiska teorierna som antyder att de skulle finnas någon typ av rubbning i de biokemiska
förhållandena i hjärnan, framförallt hos barn med DAMP. Dessa rubbningar medför en för låg vakenhetsnivå. För
att försöka hålla hjärnan vaken och alert måste barn med dessa problem kompensera sin ”trötta” hjärna genom
att hela tiden vara aktiva och söka stimuli för att hålla sig vakna. Det som styrker denna teori är den erkänt
positiva effekten av centralstimulerande mediciner som t.ex. amfetamin (Kadesjö, 1992).

Beroende på de funktionsstörningar i hjärnan som föreligger vid den här typen av koncentrationssvårigheter,
varierar symtomen och därmed problemen för drabbade barn. Det som utgör huvudproblematiken för ett barn
kan vara av marginell betydelse för ett annat. Detta har lett till att de olika variationerna av
koncentrationssvårigheter som uppkommit till följd av biologiskt betingade orsaker har fått olika beteckningar, bl
a Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, AD/HD och DAMP.



Aspergers syndrom
Barn med Aspergers syndrom kan kännas igen på en begränsad förmåga till socialt umgänge. Detta hänger ihop
med att de har mycket svårt för att känna empati. Ofta har de problem med sitt språk och tal, vilket försvårar för
dem i kommunikativa och sociala situationer. De har svårt att organisera sin tillvaro och se sammanhang och
mening i det de upplever. Detta gör att de lätt fäster sig vid och har nytta av speciella rutiner. Inte helt sällan blir
dessa rutiner tvångsmässiga. Barn med Aspergers syndrom har normal eller till och med hög intelligensnivå. Ofta
har de ett eller ett par specialintressen som de kan bli mycket framgångsrika och kunniga inom. Aspergers
syndrom är nära besläktat med eller snarare en lätt form av autism (www.autism.se).

Tourettes syndrom
Tourettes syndrom kännetecknas av varierande, ofrivilliga rörelser och okontrollerade läten, tics. De kan vara
både motoriska (ex. ryckningar i kroppen) och vokala (ex. ljud och läten eller hela ord). Gemensamt för dem är
att de förekommer helt utan ändamål. De framträder tydligast vid trötthet, oro, upphetsning eller när man känner
sig sysslolös (Iglum, 1999).

AD/HD
Även AD/HD är en form av biologiskt betingade koncentrationssvårigheter. Tillståndet kännetecknas genom att
ett barn har märkbara avvikelser beträffande uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet. Sammansättningen av
dessa tre kan variera, varför man talar om tre olika typer av AD/HD:

1. AD/HD som huvudsakligen är dominerad av uppmärksamhetsbrist.
2. AD/HD som främst domineras av överaktivitet och bristande impulskontroll.
3. AD/HD som både innefattar uppmärksamhetsbrist, överaktivitet och bristande impulsstyrning. (Gillberg,

1996)

För att markera dessa tre olika typer av AD/HD placeras ett snedstreck mellan AD (attention-deficit) och HD
(hyperactivity-disorder). Detta skall påvisa att ett barn med AD/HD kan ha problem med enbart
ouppmärksamhet eller aktivitetskontroll/impulsstyrning, men att problem av bägge slagen också kan förekomma
(Iglum, 1999).

DAMP
DAMP är en förkortning av Deficits in Attention, Motor control and Perception. Ordagrant kan detta översättas
med dysfunktion i fråga om aktivitetskontroll och uppmärksamhet (Gillberg, 1997). Det är alltså ett
samlingsbegrepp som betecknar störningar i en persons aktivitetsgrad, motoriska färdigheter och perception. Att
ha en störning i sin aktivitetsgrad innebär en störning i uppmärksamhetsförmågan, koncentrationsförmågan,
aktivitetskontrollen och i förmågan att sitta still. Störningar i de motoriska funktionerna gör att man kan ha svårt att
hantera grov- och finmotoriken. Störd perceptionsförmåga innebär att man har stora svårigheter med språk,
inlärning och i förmågan att uppfatta form och avstånd (netdoktor.se).

Alla som får diagnosen DAMP har svårigheter med att anpassa sin aktivitetsgrad. Därtill kommer även,
individuellt, problem med antingen motorik och/eller perception. Av de två senast nämnda är det vanligast med
motoriska svårigheter framför perceptionssvårigheter. Barn med DAMP har därmed en kombination av
svårigheter som påverkar och stärker varandra, problem med att koncentrera sig och att lätt bli distraherad,
problem med motorik eller perception. DAMP är följaktligen ingen allmän beteckning för barn som har ett oroligt
beteende i skolan eller är olydiga. Realiteten är betydligt mer komplex än så (Gillberg, 1996).

DAMP är förmodligen vanligare än vad vi tror. Enligt Gillberg (1996) har cirka fem procent av alla sex- och
sjuåringar som börjar skolan DAMP. Det innebär att minst ett av tjugo barn är diagnostiserade. I förlängningen
betyder det att det, i genomsnitt, finns ett barn i varje svensk klass som har diagnosen DAMP. Bortsett från alla
som redan har diagnosen torde det finnas ytterligare ett antal procent som ännu inte har fått diagnosen men som
ändå visar symtom. Om dessa blir diagnostiserade beror till stor del på de lärare som dagligen möter de aktuella
barnen. Okunskap kan leda till oförståelse. Diagnostisering förutsätter upptäckt och det beror naturligtvis också
på hur pass tydliga symtom ett barn visar för att en vuxen i dess närhet ska reagera. Mörkertalet kan med andra
ord vara stort.



Situationsbundna orsaker

I motsats till de mer varaktiga koncentrationssvårigheter som tidigare behandlats finns de situationsbundna
koncentrationssvårigheterna. Dessa innebär att barnet vid ett speciellt tillfälle har svårt att koncentrera sig. Det kan
t.ex. vara ett barn med läs- och skrivsvårigheter som förväntas klara av samma skrivuppgift som övriga kamrater i
klassen. Vid detta tillfälle har barnet svårt att koncentrera sig därför att uppgiften är för svår för just detta barn.
Uppgiftens karaktär stämmer då inte överens med barnets erfarenheter eller intellektuella förutsättningar.
Motoriska svårigheter som t.ex. balans och koordination kan påverka koncentrationsförmågan i vissa situationer.
Perceptionssvårigheter, det vill säga att man har svårt att samordna och tolka sinnesintryck, är ytterligare ett
exempel, eftersom dessa barn ofta har svårt att uppfatta och förstå den situation de befinner sig i och därför ger
dessa barn ett okoncentrerat intryck (Kadesjö, 1992).

Även situationen i sig kan göra att ett barn har svårt att koncentrera sig. Det finns många barn som inte klarar av
att koncentrera sig på det som läraren vill, vilket skapar stora problem i de flesta situationer i skolan. Som en följd
av detta kan en del barn utveckla det som vi kallar för ”inlärningssvårigheter” eller ”socio-emotionella problem”.
För att få reda på vad koncentrationssvårigheterna beror på är det nödvändigt att göra grundliga undersökningar
om hur problemet gestaltar sig i olika situationer (Johannessen, 1995).

John M Steinberg (1993) talar om barn med en så kallad ensidig inlärningsstil. De flesta av oss är, som han kallar
det multisensoriska, vilket betyder att vi har förmågan att lära med hjälp av alla sinnen. Barn som är
multisensoriska klarar sig oftast bra i skolan oavsett vilken undervisningsmetod som används. De barn som har en
ensidig inlärningsstil klarar sig däremot inte lika bra. En förklaring till detta kan vara att de lär sig på ett sätt som
skolan inte lär ut. Han beskriver en elevtyp som skolan traditionellt haft svårt att få med sig:

Du känner igen honom, det är jag säker på. Det är Eric som knuffar och tjafsar
med varje klasskamrat på sin vingliga väg fram och tillbaka till pennvässaren. Det är Johan
(jo, det är mest pojkar, eller hur?) som tycks ha myror i byxorna, som bryter av tre pennor per
lektion och som kan ta fem minuter på sig att titta genom sin bänklåda för att leta efter
suddgummit han nyss har bitit sönder. (Steinberg, 1993, s 110)

För att kunna förstå och därmed hjälpa dessa barn måste vi först erkänna att dagens skola inte passar alla. I
skolans värld förväntas barn kunna sitta stilla länge, lära genom att titta och lyssna, inte genom att göra. De måste
klara av att sålla bort ljud och rörelser som pockar på uppmärksamhet. Skolan bygger också på att barn ska vara
kreativa när så krävs. De ska även välja det som skolan har att erbjuda och inget annat (Steinberg, 1993).

Sammansatt problematik

Orsakerna till att ett barn får koncentrationssvårigheter är, som tidigare nämnts, olika. För att kunna hjälpa dessa
barn är det viktigt att man först reder ut och förstår vilken typ av koncentrationssvårighet det handlar om och vad
det beror på. Detta en förutsättning för att kunna ge dem rätt hjälp och stöd. Hur ska man då kunna veta om
svårigheterna beror på barnets uppväxtmiljö eller om koncentrationssvårigheterna är biologiskt betingade?
Kadesjö skriver så här:

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. Under förhållanden där barnet upplever trygghet, då det förstår den situation
det befinner sig i och kan lämna sina oroliga tankar minskar och försvinner ofta
koncentrationssvårigheterna--- Om barnets svårigheter beror på dess uppväxtsituation snarare
än på en biologisk otillräcklighet brukar koncentrationssvårigheterna på sikt avta om barnets
uppväxtmiljö förändras till det bättre och barnet får den yttre stabilitet det tidigare saknat.
(Kadesjö, 1992, s 12)

Problematiken kring barn med koncentrationssvårigheter är ofta svår och sammansatt. Ett exempel på detta är att
barn med biologiskt betingade orsaker ofta (inte alltid) har en psykosocialt påfrestande uppväxtsituation. Själva



orsaken, i dessa fall, är inte själva uppväxtmiljön men den påverkar ändå i hög grad hur pass framträdande
svårigheterna blir. I mötet med barn med svåra koncentrationssvårigheter ska man därför alltid ta hänsyn till familj
och närsamhälle för att få en helhetsbild av dennes situation (Kadesjö, 1992).

5.3 Åtgärder

Alla barn som möts i skolan är enskilda individer med olika bakgrund. De har alla olika förväntningar, behov och
förutsättningar för gynnsam utveckling. Oavsett alla dessa egenheter har de barn som påbörjar sin skolgång i
Sverige rätt till likvärdig utbildning. Det är i det här sammanhanget viktigt att skilja på begreppen lika och
likvärdig. Det handlar inte om att alla barn ska ha lika utbildning i bemärkelsen att utbildningen ska se likadan ut
för alla barn. Målen för utbildningen ska vara desamma oberoende av individens situation men sätten att uppnå
dem på kan och bör se olika ut beroende på barnets förutsättningar och behov. I Lpo 945 framgår detta klart och
tydligt då vi bland annat kan läsa: ”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov.” Vidare står det:
”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen.
Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla.” Med detta i åtanke är anpassad och individualiserad
undervisning en förutsättning för allt lärande samt en rättighet som alla elever har (Iglum, 1999).

När man som lärare och pedagog ska planera stödinsatser för ett barn med koncentrationssvårigheter ska man
först och främst samla på sig så mycket information om barnet och dess situation som är möjligt. Det är viktigt att
på detta sätt försöka skaffa sig en uppfattning om bakgrunden eller orsakerna till barnets svårigheter för att
insatserna ska bli de rätta (Kadesjö, 1992). Förutom att iaktta barnet i skolsituationen bör man se till hela barnets
livssituation. Det kan röra den närmaste omgivning som familjen och den eller de olika familjekonstellationer som
barnet ingår i, släkt och vänner. Fritidsintressen, vanor av olika slag och social samhörighet är andra faktorer som
kan påverka ett barns hela livssituation och därmed dess förutsättningar i skolan (Johannessen, 1995).

All fostran bygger på en positiv relation. Varje människa vill bli bekräftad och uppmärksammad för den han/hon
är. Att känna sig omtyckt och att man duger är avgörande för självförtroende och självkänsla och detta är framför
allt viktigt att påpeka i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Åtgärder handlar mycket om att möta barnet
utifrån dess förutsättningar, att anpassa förväntningar och krav, bemötande, miljö och pedagogik. Som lärare är
det viktigt att tänka på att jobba både med barnets starka och svaga sidor. Det är oerhört krävande för
självkänslan att göra något som man inte är så bra på och därför måste man hitta en bra balans mellan den tid man
lägger ner på det bristfälliga och den tid man får utveckla sina starkare sidor (Duvner, 1997).

För att kunna hjälpa barn med koncentrationssvårigheter krävs ett bra samarbete mellan de personer som finns i
barnets närhet. Bra relationer mellan lärarna, eleverna och föräldrarna utgör själva grunden för en välfungerande
skola. När ett barn får svårigheter av något slag sätts dessa relationer på prov och det gäller att man på skolorna
har någon form av beredskap för hur man ska gå tillväga (Britta Liljegren, 2000). Det är mycket viktigt att de som
jobbar med barnet träffas ofta och diskuterar ramar och förhållningssätt. Detta underlättar både för eleven och för
övriga i elevens närhet (Iglum, 1999).

5.3.1 Att upptäcka och definiera problemet

I olika barngrupper i förskolan och skolan ser oftast läraren när ett barn avviker från de övriga i gruppen. Den
första bilden man får är ofta ytlig t.ex. vi vet att Olle var med i bråket men vi är inte säkra på att han startade det.
Olle brukar dock bråka ofta och därför är det lätt att dra slutsatsen att det var han som började nu också. Ett
barn kan utåt sett verka olydigt, ouppfostrat och oföretagsamt. Detta är relativt lätt att lägga märke till. Det svåra
är att, utifrån dessa ytliga tecken, se och förstå vad som egentligen ligger bakom det man upplever som stökighet
(Gunnel Larsson-Swärd, 1999) . Förstår man inte detta kan eventuella insatser bli helt felaktiga (Kadesjö, 1992).
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För att kunna avgöra om eller vilka problem ett barn faktiskt har och för att kunna se om ett barn i så fall är i
behov av särskilt stöd av något slag är det viktigt att läraren först gör noggranna observationer. Larsson-Swärd
(1999) anser att observationer ska användas som ett dagligt redskap i arbetet med barn i olika barngrupper. Med
observationer menar hon att man iakttar barnet medvetet och att man har ett syfte med observationen t.ex.: ”Idag
ska jag titta på hur Sara beter sig på idrotten.” Det är viktigt att man väljer ut ett område i taget  t.ex. den sociala
kontakten, motorik eller aggressioner. Det man ser när man observerar ska man genast dokumentera så exakt
som möjligt. Genom att sätta ord på hur ett barn beter sig eller hur ett händelseförlopp ser ut får man lättare
situationen klar för sig. Observationer kan göras under fem minuter eller under en hel dag beroende på hur man
uppfattar situationen. Läraren kan göra observationerna själv eller ta hjälp av kollegor i sitt arbetslag (Larsson-
Swärd, 1999).

Då man lyckats definiera elevens svårigheter är det viktigt att man inte låser fast sig i själva problemet, även om
det är just detta som dominerar i nuläget. Istället kan man försöka se vilka positiva egenskaper barnet har eller
vad som fungerar bra och bygga vidare på detta. Man kan ställa sig frågor som: Vad kan det vara som gör att
problemen ibland känns mindre? I vilka situationer händer detta? Genom detta sätt att reflektera kan man finna
det som är bra eller i alla fall mindre dåligt och ta fasta på det. I vissa situationer kan man bli tvungen att formulera
det positiva som något hypotetiskt genom frågeställningar som t.ex. det skulle kunna vara bättre om inte…. Då
man definierar problem hos ett barn är det alltid viktigt att framhäva skillnaden mellan de svårigheter som
föreligger och de möjligheter som faktiskt finns (Liljegren, 2000).

Slutligen är det viktigt att även prata med barnet själv om hur det uppfattar situationen. Detta förutsätter att läraren
har en bra kontakt med barnet så att det känner sig tryggt och inte utsatt. Samtalet får inte bli som ett förhör och
den vuxna måste tänka på att inte ge ledande frågor utan låta barnet prata (Larsson-Swärd, 1999).

Det som också bör uppmärksammas i mötet med barn som får oss att fundera kring koncentrationsstörningar, är
vad som egentligen är normalt. Svaret på denna fråga beror helt och hållet på betraktaren. Det som är acceptabelt
i de variationer av beteende som finns beror på betraktarens förväntningar, som är olika från person till person.
Det enda som är säkert i sammanhanget är att ju snävare vi drar gränsen för vad som är normalt, desto fler barn
upplevs som avvikande (Iglum, 1999).

5.3.2 Åtgärdsprogram

Om man, efter genomförda observationer med efterföljande diskussioner kring ett barns problem i arbetslaget
eller på elevvårdskonferenser, kommer fram till att ett barn behöver någon form av stödinsatser är det vanligt att
ett åtgärdsprogram utarbetas. Detta syftar i stort till att de vuxna som finns i barnets omgivning ska ha en
strukturerad metod för hur man målinriktat ska kunna jobba med barnet. Det utarbetade programmet är endast
ett tillfälligt arbetsinstrument som ska kunna ge stadga i de överenskommelser som gjorts. Det är dock viktigt att
arbetet följs upp och förnyas efter behov. Detta leder oftast till att flera olika åtgärdsprogram formuleras efter
varandra i en ständigt pågående process (Liljegren, 2000).

Behovsanalys

Åtgärdsprogrammets första steg är att ta reda på vilka specifika behov det enskilda barnet har. Personalen
observerar och dokumenterar systematiskt barnets beteende för att kartlägga och synliggöra. Därefter samtalar
man med föräldrar för att få en bild av hur barnet är hemma. Detta resulterar i en helhetsbild och personalen kan
lättare se barnets tillgångar och behov. När all information analyserats görs en bedömning om det är aktuellt att
upprätta ett åtgärdsprogram (Larsson-Swärd, 1999).

Upprättande av åtgärdsprogram



Hur själva åtgärdsprogrammet ser ut kan variera men det är viktigt att det innehåller både det som barnet är bra
på och som man kan bygga vidare på samt det som inte fungerar och som behöver åtgärdas. Vilka som är med
när ett åtgärdsprogram upprättas är lite olika. I stort kan man säga att deltagande parter är skolan, eleven och
föräldrarna tillsammans. Larsson-Swärd (1999) anser att endast de personer som är direkt engagerade i det
fortsatta arbetet ska delta i arbetet. Det kan i vissa fall handla om ansvarig lärare och föräldrar medan man i andra
fall väljer att koppla in t.ex. speciallärare, kurator och skolpsykolog.

Utgångspunkten vid upprättandet av ett åtgärdsprogram är barnet och vilka behov barnet har. Grundläggande i
sammanhanget är att de åtgärder man diskuterar fram är realistiska. De förslag som framkommer måste vara
genomförbara för barnet ifråga (Edman Ståhl, 1999). Arbetssättet är målinriktat och övergripande handlar det om
att barnets svaga sidor ska stärkas. Det man först och främst koncentrerar sig på är de mål och delmål som man
vill uppnå med arbetssättet (Larsson-Swärd, 1999). När man arbetar med barn som har
koncentrationssvårigheter är det lätt att fastna i de fel och brister som föreligger (Johannessen, 1995). Det är
vanligt att man letar efter barnets svagheter istället för att ta fasta på de möjligheter som finns. Alla inblandade
skulle istället kunna fråga sig: Hur vill vi ha det istället? Liljegren (2000) menar att det mycket sällan, i positiva
ordalag, framgår hur man vill ha det istället. Ofta blir själva målet underförstått och därmed negativt. Målet blir att
problemet inte ska finnas längre. Liljegren jämför med en person som står i biljettluckan på en flygplats och säger:
”Jag vill inte till London”. Nej, men vart vill personen i fråga istället? Negativa målformuleringar skapar som synen
mest förvirring. Arbetar man däremot fram positiva målformuleringar är det lättare för både elev och skolpersonal
att veta åt vilket håll och mot vilket mål man arbetar. Hela situationen blir mer konkret.

Man bör i detta skede också se till samspelet som råder mellan barnet och de personer som finns i den närmaste
omgivningen. Förutom att bara rikta in sig på det barn som upplevs ha problem, är det lämpligt att fråga sig vad
vuxna, liksom andra barn i närheten har för roll i problematiken. Kan det rent av vara så att omgivningen
omedvetet ”hjälper till” att skapa eller vidmakthålla ett problem genom sitt sätt att bemöta barnet (Johannessen,
1995)? Vetenskapliga experiment har visat att inlärningsförmågan påverkas av omgivningens förväntningar.
Liljegren (2000) hänvisar till ett experiment där två slumpmässigt valda grupper av studenter ska lära vita möss att
hitta i en labyrint. Den ena gruppen får information om att deras möss avlats fram, under kontrollerade former, på
ett sådant sätt att de utan tvivel kan betecknas som ointelligenta medan den andra gruppen får motsatt
information, deras möss är intelligenta. I själva verket är mössen framavlade , under kontrollerade former, för att
vara så lika som möjligt. Någonting i studenternas beteende gör att inlärningsförmågan hos mössen påverkas,
eftersom de ointelligenta mössen inte lärde sig labyrinten lika snabbt som de intelligenta.

Förutfattade meningar eller förväntningar av olika slag kan vara förödande för vissa. Ibland behöver inte ens
problemet ligga i samspelet mellan olika personer utan enbart hos läraren eller pedagogen. Uppträder ett barn på
ett sätt som inte överensstämmer med de förväntningar man har är det lätt att skylla problemet på barnet, istället
för att inse att problemet faktiskt ligger i de felaktiga förväntningar man haft. För att möta barn med
koncentrationssvårigheter på ett bra sätt bör man anpassa de krav man ställer till den förmåga de i praktiken har
(Kadesjö, 1992).

Genom att diskutera den här aspekten medvetandegör man någonting mycket viktigt och alla inblandade hamnar
på något sätt i samma sits. Utifrån ett gemensamt mål har alla lika stort ansvar när det gäller att se över sitt
förhållningssätt och förbättra situationen genom att ”dra sitt strå till stacken”. På det här sättet slipper man hamna i
onödiga anklagelsemönster. Alla inblandade kan istället fokusera på den egna rollen i sammanhanget (Liljegren,
2000).

En tidsplan bör även ingå i åtgärdsprogrammet så att alla vet när en uppföljning samt planering för fortsatta
åtgärder ska ske. Det kan även vara bra att bestämma och skriva ner vem som ansvarar för vad och hur
arbetsfördelningen ser ut (Larsson-Swärd, 1999).

Genomförande av åtgärdsprogram



För att nå de mål som satts upp gäller det att hitta olika metoder för att hjälpa barnet. Arbetet bör läggas upp
stegvis. Ju fler åtgärder som krävs, desto viktigare att tänka på att det inte är möjligt att ta alla på en gång. En
hjälp till strukturering är att dela in beskrivningen av barnet i de olika utvecklingsfaktorerna. Exempel på detta är
motorisk utveckling, social – och emotionell utveckling och kognitiv utveckling. Pedagogernas uppgift är att jobba
fram metoder som fungerar för det enskilda barnet (Larsson-Swärd, 1999).

Arbetslaget
Arbetslaget kan vara en utmärkt resurs i arbetet med elever som har koncentrationsstörningar. Inom denna enhet
kan man utbyta erfarenheter, diskutera arbetsmetoder och gemensamt finna lösningar på många problem.
Eftersom man arbetar mycket tätt och till följd av detta känner varandra väl finns möjligheterna att ge varandra
konstruktiv kritik. Med hjälp av kollegorna kan det egna sättet att arbeta medvetandegöras och bra
reflektionsstoff uppdagas. Som lärare och pedagog lär man sig att ta rättframma synpunkter och omvärdera sin
yrkesroll med jämna mellanrum. Utifrån det här självreflekterande sättet att arbeta minimeras risken att man i
kritiska situationer skyller ifrån sig problem eller svårigheter på eleverna (Liljegren, 2000).

För att arbetslaget ska fungera på ett bra sätt bör medlemmarna känna förtroende för varandra. Som tidigare
nämnts bör kommunikationen medlemmarna emellan vara öppen. På detta sätt kan den gemensamma grundsynen
kontinuerligt underhållas (Liljegren, 2000). Att man inom arbetslaget har denna gemensamma grundsyn och att
man är överens om hur man ska gå till väga i olika lägen är en nödvändighet för att arbetet ska fungera bra
(Johannessen, 1995). Ytterligare en positiv egenskap som medlemmarna bör ha är lyhördhet. En bra balans
mellan denna egenskap och den gemensamt utarbetade grundsynen leder till optimal utveckling inom arbetslaget
och riktigt bra förutsättningar för att kunna möta alla sorters barn (Liljegren, 2000).

Resursteam
Denna grupp består av människor med specialkunskaper inom olika vetenskapliga områden, som man kan dra
nytta av i skolsituationen. Deras kunskaper ska fungera som ett komplement till den lärarutbildade personalens
kunskaper. Förutom direkt arbete med eleverna kan dessa specialister, vid behov, hjälpa och handleda lärare och
pedagoger i deras kontakt med elever och föräldrar. Vilka yrkeskategorier som ska finnas med i detta team bör
skolledningen tillsammans med övrig personal bestämma och med jämna mellanrum omvärdera (Liljegren, 2000).
Yrkeskategorier som skolan kan ha stor hjälp av är bl.a. psykologer, kuratorer, skolsköterskor, talpedagoger etc
(Larsson-Swärd, 1999).

Specialpedagog
Specialpedagogens uppgift är omfattande och i huvudsak handlar det om att ta ansvar för att skolgången för
särskilt krävande elever eller elever som har svårigheter av olika slag ska fungera på ett tillfredsställande sätt
(Liljegren, 2000). Eleverna ska kunna ges möjlighet att lära i sitt eget tempo och på sin nivå med hjälp av riktade
instruktioner och täta reaktioner från läraren (Kadesjö, 1992). Efter att specialläraren lärt känna eleven och
studerat de inlärningsstrategier som densamme använder, blir uppgiften att få eleven att övervinna det motstånd
och det misstroende till den egna förmågan som blivit resultatet av åtskilliga misslyckanden. Speciallärarens roll
blir därmed att, utifrån varje enskilt fall, lära eleven att själv lära på ett bra sätt (Liljegren, 2000).

De rent praktiskt undervisande uppgifterna blandas idag med mer konsultativa uppgifter. Det kan röra sig om att
påverka eller få lärare, elever och föräldrar att reflektera över det egna förhållningssättet. Men det handlar också
om att vara en ”agent för förändring” i konfliktfyllda situationer, som Liljegren (2000) skriver. För att klara av att
hantera denna breda yrkesroll krävs omfattande kunskaper på många områden. Detta gör specialpedagogen till
en oumbärlig resurs i skolan (Liljegren, 2000).

Skolpsykolog
Ofta kan det vara så att personalen kring en elev behöver utomstående hjälp. Samverkan med andra yrkeskategorier
kan vara nödvändigt för att kunna gå vidare i detta arbete. Den här typen av hjälp kan t.ex. ges av
kommunalanställd psykolog eller psykolog från BUP (Barn och ungdomspsykologmottagningen). Skolpsykologen är i
praktiken en konsult som utför konsultativa uppdrag på skolan. Någon eller några på skolan är i behov av och söker
specifik hjälp på ett visst område till följd av att ett problem uppkommit. Det kan t.ex. handla om att en lärare vänder
sig till en skolpsykolog för att få hjälp med att bemöta en viss elev som upplevs ha svårigheter av något slag. En



skolpsykolog anställs vanligtvis som en rådgivande specialist av skolan. Ibland kan problemet vara av sådan karaktär
att andra konsultativa yrkesgrupper behöver tillkallas. Det kan t.ex. handla om barnomsorgsassistenter,
habiliteringspersonal, socialsekreterare, polis, etc. Dessa konsulter kommer då till skolan där de deltar i diskussioner
tillsammans med ansvarig personal och eventuellt föräldrar (Liljegren, 2000).

Elevassistent
Elevassistenten kan fungera på två olika sätt i klassrummet. Antingen som en allmän förstärkning i gruppen eller
som en personlig assistent till en viss elev. Syftet med det förstnämnda är att hela gruppen ska fungera bättre och
därmed också den eller de elever som har svårigheter av något slag. I de fall då assistenten är personlig syftar
arbetet till att enbart en elev ska få extrahjälp. Assistentens uppgift i detta sammanhang är att lära känna eleven
ordentligt så att en nära relation kan utvecklas. Eftersom assistenten så småningom blir den som känner eleven
bäst på skolan kan personen i fråga lära sig att läsa av, förstå och avhjälpa elevens beteende. Till skillnad från
läraren, som ständigt har andra elever som kräver uppmärksamhet, kan elevassistenten hela tiden ligga steget för
eleven i allt som händer och vid behov vidta åtgärder som skulle varit omöjliga att vidta om läraren var själv i
klassen (Kadesjö, 1992).

Då en elevassistent ska anställas är det viktigt att man diskuterar syftet med åtgärden. Man bör hela tiden se till
elevens behov och möjligheter till utveckling. Det händer att elevassistenten enbart blir ett medel för att kunna ha
eleven i en stor klass, utan att något pedagogiskt arbete utöver det vanliga riktas mot eleven. I dessa lägen bör
man ifrågasätta elevassistentens roll i sammanhanget (Brieditis, 1990).

Samtalet
Liljegren (2000) poängterar samtalet som ett betydelsefullt arbetsredskap. Målet med samtalet är att, på ett
kommunikativt sätt, försöka lösa problem av olika slag. Samtalet kan omfatta hela skolpersonalen, arbetslaget
eller eleverna i en klass. Samtalsledaren axlar ett stort ansvar. Det är helt och hållet upp till denne hur samtalet
inleds, fortskrider och vilka förändringar samtalet leder till.

Det finns tre bra knep som en samtalsledare kan använda sig av för att få in deltagarna i ett positivt tankesätt. Det
ena är att använda sig av ”skalfrågor”. Dessa frågor syftar till att deltagarna ska gradera det befintliga problemet
på en skala från 0 till 10. Utifrån denna gradering kan man sedan diskutera vad som behövs för att man ska kunna
hoppa ner ett snäpp på skalan, dvs. att positiva förändringar ska kunna äga rum. På det här viset blir inte målet
oövervinneligt. Man tar bara ett steg åt gången.

Det andra knepet kallas ”mirakelfrågor”. Den här typen av frågor går ut på att de inblandade funderar kring hur
saker och ting skulle se ut om man plötsligt en dag vaknar upp och ett mirakel hade inträffat under natten. Vilka
skillnader skulle märkas? Detta är ett mycket positivt sätt att bearbeta problem eftersom man inte uppehåller sig
vid själva problemet utan istället fokuserar på hur man ska komma vidare (Liljegren, 2000).

Föräldrarnas roll
Arbetet i skolan underlättas alltid om kontakten med föräldrarna är god. Föräldrarna känner barnet bättre än
någon annan och kan därför tillföra värdefull information som underlättar i det dagliga arbetet. Har man
föräldrarna på sin sida underlättas arbetet och chanserna att lyckas ökar. Dessutom är man tvungen att be om
föräldrarnas samtycke innan man kopplar in psykolog eller påbörjar närmare utredning av barnet (Kadesjö,
1992). Iglum (1999) poängterar vinsten med att samarbetet mellan skola och hem fungerar bra. Föräldrarna ska
vara med i arbetet när det gäller att välja eller prioritera vilka områden man ska satsa på i arbetet med barnet.

För att få föräldrarna engagerade i det som händer i skolan är det viktigt med kontinuerlig information (Edman
Ståhl, 1999). Det mest fördelaktiga är att föräldrarna är väl insatta i skolverksamheten från allra första början.
Om så är fallet är det lättare att ta kontakt med dem om någonting skulle inträffa. Har man inte regelbunden
kontakt med föräldrarna tvekar man kanske för att framföra problem som dyker upp. Man gör det allvarliga felet
att ständigt skjuta upp samtalet i hopp om att problemen ska lösa sig så småningom Till slut har man samlat på sig
mycket som man oundvikligen måste diskutera med föräldrarna. Sådana situationer blir oftast dramatiska
eftersom föräldrarna inte har en aning om vad som försiggått i skolan (Kadesjö, 1992).



Det finns ett undantag när samarbetet med föräldrar ska brytas och det gäller vid misstanke om övergrepp på
barn. Personalen måste här välja att stå på barnets sida. De fortsätter att kartlägga barnets beteende samtidigt
som man samråder med lämplig konsult och socialsekreterare om en eventuell anmälan (Larsson-Swärd, 1999).

Uppföljning av uppsatta mål

Uppföljningen sker i enlighet med den planering som gjorts för programmet. Föräldrar är med och uppföljningen
ska vara kontinuerlig så ofta som det anses lämpligt. Ändringar och justeringar görs när så behövs. I uppföljningen
ingår även att läraren tillsammans med rektor och vårdpersonal några gånger per termin går igenom samtliga barn
som har åtgärdsprogram. Detta för att informera övriga på skolan om arbetssituationen och för att kartlägga
behovet av extra resurser (Larsson-Swärd, 1999).

Åtgärdsprogram upphör

Det slutliga målet med ett åtgärdsprogram är att det ska kunna avskaffas efter det att barnets behov har
tillgodosetts. Det ska inte vara ett dokument som följer barnet längre fram i skolgången. Det bör endast finnas till
för de direkt berörda parterna och när det inte längre är aktuellt ska det förstöras (Liljegren, 2000). Om det
skulle vara så att ett barn t.ex. slutar på dagis för att börja i en förskoleklass måste åtgärdsprogrammet följa med
barnet så att arbetet kan fortsätta. Ett överlämnandesamtal är nödvändigt för att få en helhetsbild av barnets
situation. Den mottagande verksamheten arbetar sedan fram ett eget åtgärdsprogram. Efter att
åtgärdsprogrammet upphört bör en utvärdering ske för att eventuellt förändra och förbättra arbetet (Larsson-
Swärd, 1999).

5.3.3 Diagnos

I en del fall föregås åtgärdsprogrammet av utredning och diagnostisering av barnet. Om detta är aktuellt beror på
hur allvarliga problem ett barn har. Oftast har man kanske redan provat med olika åtgärder i syfte att hjälpa
barnet. Känner man att dessa insatser inte hjälper kan det bli nödvändigt med diagnostisering för att eventuellt
fastställa svårigheter av mer fysiologisk art, som AD/HD eller DAMP (Kadesjö, 1992).

Åsikterna om diagnostisering är många och det finns både för- och nackdelar. Till nackdelarna hör att man genom
diagnostisering sätter en etikett på barnet. Problemen blir en ägodel som personen i fråga har inombords.
Tillståndet blir helt och hållet förknippat med personligheten och man ser inte alls till omgivningen som barnet är en
del av och det samspel barnet har med personal och andra barn (Liljegren, 2000).

En diagnos kräver mycket av dem som ska arbeta tillsammans med barnet. Man måste vara självreflekterande
och undvika att omedvetet hamna i ett pessimistiskt mönster där förutfattade meningar om det diagnostiserade
barnet hindrar utvecklingen. Många har säkert någon gång hört andra spekulera kring eller själva tänkt att ett barn
inte kan klara av lika mycket som andra jämngamla barn till följd av ett handikapp av något slag (Iglum, 1999).

En diagnos tar varken hänsyn till de förändringar i elevens tillstånd som uppkommer eller de individuella skillnader
som oftast finns. Ett barn kan t.ex. ha antingen svår eller lättare DAMP. Man kan säga att de som diagnostiseras
dras över samma kam. Denna allmänna beskrivning leder naturligtvis till att de som finns i barnets omgivning inte
har så väldigt stor nytta av diagnosen i planeringsarbetet av insatserna (Kadesjö, 1992).

Till de fördelar som följer med en diagnos hör att barnet kan känna viss tillhörighet till en hel grupp av barn som
har samma problem. Barnet behöver med andra ord inte känna sig ensam om de svårigheter som föreligger. Det
finns andra som har liknande besvär. För de personer som arbetar med barnet kan det underlätta när en diagnos
fastställts. Det betyder att det blir lättare att skaffa sig kunskap om problemområdet när man kan sätta fingret på
vad barnet har för svårigheter (Kadesjö, 1992).



5.3.4 Förhållningssätt

Lärare och elev

Relationen mellan lärare och elev är avgörande för hur eleven ska fungera och trivas i skolan (Liljegren, 2000).
Alla barn behöver den trygghet som t.ex. regler och fasta ramar skapar6. Läraren behöver till följd av detta vara
tydlig och sann, med andra ord ha auktoritet. I sammanhanget är det viktigt att skilja på begreppen auktoritet och
auktoritär. Att vara auktoritär innebär till skillnad från att ha auktoritet att man är maktfullkomlig. Att ha en
auktoritär relation till sina elever ska undvikas eftersom makt och hot aldrig kan utgöra grunden till ett bra
samarbete (Grandelius, 1997).

I relationen mellan lärare och elev är det mycket vanligt att elever med koncentrations-svårigheter provocerar
fram de sämsta sidorna hos läraren som då reagerar på ett orationellt sätt. Risken i dessa fall är att samspelet blir
destruktivt och leder in i en ond cirkel. Detta leder i sin tur till att barnets självförtroende blir ännu sämre och det
negativa beteendet förstärks. Dessa mönster måste brytas så fort som möjligt och som professionell lärare är det
viktigt att vara öppen och försöka se sin roll i sammanhanget. På något sätt bör man som lärare hitta ett
förhållningssätt till eleven där man agerar istället för att reagera (Kadesjö, 1992).

Det är upp till läraren, inte till eleven, att vända på situationen. Läraren ska visa sina känslor men först efter det att
elevens känslostorm lagt sig. Att ta ett djupt andetag och räkna till tio fungerar ofta i sådana situationer och detta
betyder att läraren behåller kontrollen och låter sina känslor bli ett av redskapen. I detta sammanhang är det
återigen viktigt att nämna hur betydelsefullt det är att det finns stöd av något slag dit läraren kan vända sig om
situationen blir ohanterlig (Iglum, 1999). Stödet kan i vissa fall handla om hjälp från arbetslaget medan det i andra
fall är nödvändigt att koppla in ett tvärvetenskapligt resursteam7. Alla lärare kan inte förväntas att klara av att
jobba med dessa barn (Duvner, 1997). På en skola behövs många olika pedagoger eftersom det är många olika
behov som ska tillgodoses hos eleverna. Därför kan det ibland vara nödvändigt att genomföra ett
klassbyte/lärarbyte för att hitta en lärare som bättre fungerar ihop med klassen/eleven (Iglum, 1999).

Alla barn behöver känna sig värdefulla och omtyckta för den de är, även barn med koncentrationssvårigheter.
Som lärare ska man göra allt för att bryta negativa mönster och istället skapa positiva situationer kring barnet. Det
är viktigt att lyssna på barnet med intresse, uppmuntran och respekt när det försöker dela med sig av sina
upplevelser. På så sätt får barnet känna sig värdefullt och tilltron till den egna förmågan ökar (Kadesjö, 1992).

Relationen till klasskamraterna

Att ha ett barn med koncentrationssvårigheter i klassen kan vara mycket påfrestande för övriga barn. Detta
kräver att klasskamraterna måste få en chans att prata om det de upplever som jobbigt och svårt. Kamraterna
kan uppleva det konstigt att barnet med koncentrationssvårigheter t.ex. får mindre läxor eller att denne får ta fler
raster/pauser än övriga. När klasskamraterna undrar över sådana saker måste läraren förklara varför det är så
(Iglum, 1999). Hon menar att barn och ungdomar accepterar och förstår situationen bara de får en trovärdig
förklaring till den. Ibland kan barnet själv berätta om sina svårigheter. För många upplevs detta vara alldeles för
svårt och då är det bättre att läraren berättar. Det är dock viktigt att läraren tillsammans med barnet kommer
överens om vad som ska sägas. I andra fall kan det vara bättre att ta upp diskussionen när barnet i fråga är
frånvarande. Genom att ge förklaringar till varför ett barn beter sig som den gör skapas större tolerans och
förståelse. Böcker om barn som är annorlunda kan bidra till förståelse t.ex. böcker om Pippi Långstrump, Emil i
Lönneberga och Gummi-Tarzan. Oberoende av vilket tillvägagångssätt man än väljer är det nödvändigt att ha
både barnets och föräldrarnas tillåtelse (Iglum, 1999).

                                       
6 sid. 26
7 sid. 21



5.3.5 Pedagogiska grundprinciper

Som tidigare nämnts är det viktigt att arbeta både med barnets starka och svaga sidor. Detta kan vara mycket
svårt i arbetet med barn med koncentrationssvårigheter eftersom det är lätt att se de negativa sidorna. Att arbeta
med dessa barn kan vara slitsamt och jobbigt men det är viktigt att hitta en bra balans mellan den tid man lägger
ner på att träna bristfälliga förmågor och den tid man får utveckla sina starkare sidor (Duvner, 1997). Att få
barnet att känna sig motiverad är en förutsättning för en god inlärningssituation. Lärare måste också ha tillit till
barnets förmåga att klara av saker. Tror inte de på barnet kommer heller inte barnet att tro på sig själv (Iglum,
1999).

Struktur och fasta ramar

Barn med stora koncentrationssvårigheter har ett starkt behov av stadga, struktur och fasta ramar. Tydliga regler
och invanda arbetssätt skapar ofta den trygghet som behövs. Iglum (1999) anser att barn med AD/HD behöver
struktur när det gäller:

• Tid – eleven ska veta när saker och ting ska ske.
• Plats – eleven ska veta när han eller hon ska vara någonstans.
• Personer – eleven ska veta vem han eller hon ska arbeta ihop med.
• Aktivitet – eleven ska veta vad som kommer att ske.

Förändringar i de vardagliga rutinerna kan vara mycket jobbiga för dem. Ibland är det dock nödvändigt att ändra
på olika saker och då är grundregeln att bara ändra en av ovanstående punkter åt gången. Har t.ex. klassen en
vikarie en dag är det inte speciellt lämpligt att göra en utflykt just den dagen. Detta skapar ofta förvirring och
osäkerhet (Iglum, 1999).

Duvner (1997) påpekar att man som vuxen bör vara förberedd på att barnet kommer att misslyckas i sina försök
till koncentration och självbehärskning. Därför måste vi möta barnet med varmt hjärta, humor och förståelse för
vad barnet kan förväntas klara av. Tillrättavisningar och negativ uppmärksamhet kommer bara att sänka barnets
självförtroende.
Att som vuxen kunna reflektera kring hur man bemöter barnet i konfliktsituationer samt att kunna se sin egen roll i
samspelet är ett måste. Att ställa sig frågan ”Hur kan jag bidra till att en förbättring kommer till stånd?” kan
underlätta (Johannessen, 1995). Barn med koncentrationssvårigheter får ofta uppmärksamhet när det gjort något
oönskat. Istället ska uppmärksamheten ges i samband med det positiva beteendet då man i vanliga fall kopplar av
och inte säger någonting (Duvner, 1997).

Med dessa barn måste man vara tydlig och förmedla klara och entydiga gränser. Iglum (1999) menar dock att det
inte finns några färdiga recept på hur man skapar ordning och reda i en klass. Att vara konsekvent och att agera i
enlighet med vissa regler är dock en förutsättning. Det är även nödvändigt att ha humor, vara sig själv samt ha
förståelse för barnens situation. Gränssättning handlar även om att kunna samspela med andra människor. Iglum
(1999) menar också att det är viktigt att läraren skaffar sig kunskaper och verktyg så att han/hon kan konstruera
egna strategier och lösningar.

Konflikthantering

Barn med koncentrationssvårigheter får ofta utbrott då de förlorar kontrollen över sina känslor och detta kan de
inte rå för. Genom att inse det är det också lättare att bemöta barnet med förståelse och medkänsla (Kadesjö,
1992). Ett vanligt sätt att hantera en konflikt på är med tillrättavisningar och eventuell bestraffning (Edman Ståhl,
1999). För ett barn med t.ex. AD/HD eller DAMP medför detta med all säkerhet en upptrappning av konflikten.
Istället menar Iglum (1999) att man ska i första hand lugna ner situationen och vänta ut barnet. Efter det bör man



på ett lugnt och vänligt sätt försöka få fram barnets version av det som hänt och varför det hänt. Genom att låta
det få berätta med egna ord kan man öka dess erfarenhetsbank om vad det är som gör att det blir konflikter och
vilka alternativa strategier som finns. Ett exempel kan vara att man i förväg bestämmer en sk. ”frizon” eller
”reträttplats” dit barnet kan gå om den behöver lugna ner sig (Åhs, 1998). Dessa barn har svårt att se
sammanhang och minnas tidigare erfarenheter. Därför måste läraren jobba med att försöka hjälpa dem med detta
(Kadesjö, 1992).

Något som bör tilläggas är att en del kan börja använda sina utbrott för att manipulera sin omgivning och för att få
sin vilja igenom. Det gäller då att konsekvent klara av att ignorera den typen av utbrott. Gör man det kommer de
troligen att avta efter hand. De vuxna som känner barnet väl ser ofta vilket slags utbrott det handlar om och
därmed blir det lättare att bemöta på rätt sätt (Kadesjö, 1992).

5.3.6 Arbetet i klassrummet

Klassrumsklimat

Ett barn med koncentrationssvårigheter blir lätt distraherat och stört av det som händer runtomkring. Kadesjö
(1992) anser dock att för flertalet barn är de starkaste distraktionsmomenten den psykiska miljön dvs. det som
sker i samspelet mellan barnen och mellan barn och vuxna i klassrummet. Atmosfären, själva klassrumsklimatet,
är avgörande för koncentrationsförmågan hos alla barn. Därför är det viktigt att skapa en inlärningsvänlig atmosfär
i klassrummet. Följande punkter kännetecknar, enligt Kadesjö (1992), ett positivt klassrumsklimat där eleverna:
• känner sig accepterade och omtyckta
• vet vad de får och inte får göra och varför man sätter gränser
• möter tolerans, förståelse, intresse och respekt
• får uppmuntran, beröm och erkännanden
• får hjälp med sina svårigheter
• får pröva nya idéer
• känner att de duger

Organisation

Många barn med koncentrationssvårigheter har svårt att orientera sig på nya platser. Därför bör man vara
försiktig med att ändra om i den miljö där barnen känner sig hemma. Det är till stor hjälp om klassrummet är
välorganiserat och överblickbart. Ord- eller bildsymboler kan underlätta ytterligare när det gäller att hitta saker
eller tydliggöra vilken dag eller lektion det är. Att rita upp dagens schema på tavlan kan vara en hjälp att orientera
sig tidsmässigt. I slutet av varje lektion kan man markera vilken timme som avslutas och var man befinner sig på
schemat. Detta ger ofta en bra överblick, inte bara för eleven med koncentrationssvårigheter utan även för övriga
elever samt läraren (Iglum, 1999).

Läraren bör alltid tänka igenom vilka aktiviteter och alternativa verksamheter som passar den elev som har
koncentrationssvårigheter. Man behöver även ta ställning till om undervisningen ska försiggå i helklass, i
smågrupper eller enskilt. Eleven ska i förväg få reda på hur han eller hon ska jobba (Iglum, 1999). Läraren måste
också tänka på hur arbetssättet i klassen påverkar eleven. Om eleverna har mycket egen planering kan det lätt bli
en rörig arbetsmiljö med mycket intresseväckande intryck. Arbetet i klassen kan då behövas läggas upp så att alla
i klassen under korta arbetspass sitter stilla på sin plats (Duvner, 1997).

För att arbetet i klassrummet ska fungera är det nödvändigt att minimera antalet störningsmoment. För en del av
dessa barn kan det hjälpa om man har en jämn belysning i klassrummet och inte för mycket distraherande bilder
på väggarna. I andra fall kan man sätta gummilister på bänklocken eller låta eleven ha hörselskydd eller freestyle-
lurar för att begränsa ljudintrycken. Placering i klassrummet bör man också ta hänsyn till. En del fungerar bättre
om de får sitta långt fram nära en vuxen medan andra trivs bättre med att sitta längst bak och på så sätt få en bra



överblick över klassrummet. Det är viktigt att pröva sig fram eftersom det inte finns några givna svar eller
lösningar (Iglum, 1999).

Beröm och uppmuntran

Som tidigare sagts behöver barn med koncentrationssvårigheter mycket beröm och ständig bekräftelse. Den
positiva feedbacken ska komma direkt i anknytning till det önskade beteendet (Iglum, 1999). Väntar man för
länge med att ge beröm t.ex. tills dagen är slut, kommer barnet inte förstå vad det var som han/hon gjorde bra.
Kadesjö (1992) menar också att man ska agera då man märker att barnets uppmärksamhet är på väg att bli för
ytlig eller splittras. Täta, uppmuntrande kommentarer som: ”Nu jobbar du bra” förstärker det positiva. Som lärare
kan det vara bra att efter varje dag tänka efter: ”Hur mycket beröm respektive kritik har jag gett eleven idag?”
Väger vågskålen för beröm tyngre än den för kritik har man kommit långt i arbetet med att stärka barnets tro på
sig själv (Kadesjö, 1992).

Barn med koncentrationssvårigheter behöver ofta bekräftelse från den vuxne. Läraren bör därför sträva efter att
ge mycket uppmuntran utan att för den skull låta sig bli helt uppslukad. Det är bättre att ge dem 100%
uppmärksamhet en kort stund än att stanna kvar längre och då vara irriterad och samtidigt på väg till en annan
elev (Steinberg, 1993).

Många känner en trygghet i att utföra uppgifter som man gjort förr och som man vet att man klarar av. En regel i
arbetet med barn som har AD/HD eller DAMP är, enligt Iglum (1999), att 80 % av stoffet ska vara sådant som
barnet vet att det klarar av. Barnet upplever därmed att det har lyckats och prestationsångesten minskar.

Aktivitet

Skolans struktur och innehåll står på många sätt i motsättning till koncentrationssvårigheter. Barn med dessa
svårigheter blir ofta tilldelade uppgifter som ligger på för hög nivå i förhållande till deras prestationsförmåga
(Kadesjö, 1992). De flesta av dem klarar t.ex. inte av att hålla på med en ensidig aktivitet under en längre tid.
Deras arbetspass bör därför vara korta och varvas med fysiska uppgifter. De kan t.ex. få gå ett ärende åt läraren
eller springa ett varv runt skolan. Som lärare bör man sträva efter att ligga steget före eleven. På så sätt kan man
förhindra det negativa beteendet. Det gäller att byta aktivitet innan uppmärksamheten tar slut och oron kommer
(Iglum, 1999).

En pedagogik som främjar barns förmåga till koncentration utgår från barnets erfarenhetsvärld. Den bygger på
praktiskt arbete med händerna och hela kroppen istället för abstrakt förståelse. Barn med
koncentrationssvårigheter fungerar ofta bättre i en aktiv, konkret och experimenterande inlärningssituation
(Duvner, 1997). Det är därför viktigt att läraren försöker hjälpa till att göra elevens aktivitet positiv istället för att
den leder till konflikter. Konstruera aktiviteter, övningar, lekar och laborationer där det är fullt tillåtet att gå
omkring. Bygg på nyfikenhet, lust och individens intressen (Steinberg, 1993).

Att lära genom att öva, prova, träna och göra tar längre tid än den traditionella inlärningen. Detta skapar ofta
frustration hos eleverna men det är viktigt att få dem att träna tillräckligt så att det sitter kvar i minnet. Utmaningen
för lärare blir att skapa en tillräckligt underhållande övningssituation så att de vill träna (Steinberg, 1993). Korta
och ofta förekommande pauser och aktivitetsbyten underlättar. Låt dem få jobba i den arbetsställning som de trivs
med. En del jobbar bättre om de exempelvis får ligga på golvet och jobba och en del måste ha en stol som det
går att gunga på eftersom det är svårt att sitta still. Det kan vara bra att göra en överenskommelse med eleven att
han eller hon ska jobba i t.ex. 15 minuter för att sedan ta en liten paus (Duvner, 1997).

Problemlösning



Målet är att barnen ska lära sig att bli bättre på att lära samt ha kontroll över sin egen inlärning (Kadesjö, 1992).
Detta gäller inte bara i skolan utan i de flesta vardagssituationer. Att själv planera sin inlärning är dock svårt för
dem. Läraren måste hjälpa till genom att berätta så utförligt som möjligt vad som ska göras, hur det ska göras
osv. Duvner (1997) påpekar även vikten av att anpassa språket så att det inte blir för komplicerat. Barnet
behöver ofta ögonkontakt med den som ger information samt höra sitt namn i samband med den. Grundregeln är:
ett budskap och en uppgift i taget (Iglum, 1999). Genom att jobba på detta sätt får barnet utföra sina uppgifter
steg för steg och förväntningarna är rimliga. Det får också en chans att se att det lyckas (Kadesjö, 1992).

Allvarligt menade försök är viktigare än ett perfekt resultat (Kadesjö, 1992). Dessa försök ska därför
uppmärksammas och berömmas. Kadesjö (1992) påpekar också vikten av att barnet får en chans att skaffa sig
verktyg som hjälper det att klara av vissa situationer. Ett sådant verktyg kan vara att få barnet att istället för att
kasta sig direkt på en uppgift, säga till sig själv: ”Stanna upp – tänk efter!” Detta är oftast svårt och för att det ska
fungera krävs motivation och medverkan från barnet själv. Att lära barnet att stanna upp och tänka efter innebär
att öka förmågan att tänka och handla på ett eftertänksamt sätt. Målsättningen med detta verktyg är att barnet
efterhand ska uppleva att det kan styra och kontrollera sin inlärning.

Ett annat verktyg kan vara att försöka sätta ord på sitt handlande. På så sätt kan barnet bli medvetet om hur det
går tillväga i olika situationer. Till en början kan barnet behöva den vuxnes hjälp för att beskriva vad som händer.
Efterhand är det dock meningen att barnet själv ska klara av att med egna ord beskriva vilka lösningar det ser
eller vilka handlingssteg det tar. Ofta kan det till en början underlätta att prata högt men målet är att barnet så
småningom ska kunna behärska ett inre språk som hjälper det i olika situationer (Kadesjö, 1992).

5.3.7 Utanför klassrummet

Eftersom barn med koncentrationssvårigheter har stort behov av vuxenstöd och struktur är det lätt att tänka sig
vilket kaos det kan bli i situationer där detta saknas. Konflikter uppstår lätt  på raster, i korridoren, i matsalen
samt vid omklädning före och efter idrottslektionen (Kadesjö, 1992). Dessa situationer förvärrar ofta elevens
svårigheter och den dåliga självkänslan förstärks. De känslor som kommer fram vid diverse konflikter bär barnet
sedan med sig in i klassrummet och under resten av dagen. Som lärare ska man vara medveten om detta och
planera så att dessa konflikter kan undvikas (Iglum, 1999).

Till följd av att en del av dessa barn har svårt att uppfatta tiden kan det vara jobbigt att hålla reda på när det är
dags att gå in efter rasten. Det kan också vara jobbigt att behöva avbryta mitt i en aktivitet. Därför bör det i
många fall finnas en vuxen som kan hjälpa till att förbereda barnet på att det bara är några minuter kvar innan det
ringer in samt även hjälpa till att avsluta aktiviteten som han/hon är mitt uppe i (Iglum, 1999).

I många fall kan det underlätta om barnet ifråga får en chans att gå in och ut ur klassrummet  före eller efter de
andra. På så sätt undviker man att det uppstår konflikter i den röriga situationen som lätt uppstår när alla ska ta på
och av ytterkläder. Likadant kan man göra vid omklädning i samband med idrottslektionerna (Kadesjö, 1992).
Bestämmelser som nämnts ovan ska alltid göras i samråd med barnet själv samt även föräldrar för att undvika
missförstånd och sårade känslor (Duvner, 1997).

5.3.8 Hem och skola

Som tidigare omnämnts har man allt att vinna på ett bra samarbete med hemmet. Tillsammans med hemmet kan så
lika attityder som möjligt skapas gentemot barnet. Detta ger trygghet då barnet vet att reglerna är samma i alla
situationer. Det är även viktigt att ha kontinuerlig kontakt med föräldrarna genom exempelvis en loggbok där
läraren och eleven skriver i hur dagen varit. Här är det viktigt att ta upp sådant som gått bra för att på så sätt
förstärka det positiva. I samarbete med hemmet kan man arbeta fram gemensamma ordnings- och beteenderegler
hemma och i skolan. På så sätt blir det lättare för eleven att veta vad som gäller och vad omgivningen förväntar
sig. Som lärare är det viktigt att låta föräldrarna dela med sig av strategier som fungerat bra samt mindre bra i



hemmet. Dessa erfarenheter kan hjälpa läraren att jobba vidare med eleven i skolan samtidigt som föräldrarna får
känna att deras synpunkter är uppskattade (Iglum, 1999).

Många familjer upplever arbetet med läxorna som betungande och jobbigt. Läxläsning leder ofta till konflikter och
problem mellan alla inblandade parter. Tillsammans bör lärare och föräldrar tänka efter vad som ska prioriteras.
Anser man att läxorna är till för att eleven ska komma ifatt de övriga i klassen eller ser man det som en träning i
studieteknik och ansvarstagande? Iglum (1999) menar att det väsentliga är att låta eleven få uppleva att han/hon
hinner bli klar utan att det behöver ta hela kvällen. Det är då viktigt att betona tiden som ägnas åt läxorna istället
för hur mycket som görs.

5.3.9 Koncentration kan tränas

Steinberg (1993) menar att man på olika sätt kan träna sin koncentrationsförmåga. I dagens samhälle finns det
många barn som behöver varva ner och slappna av emellanåt. Den tid som ägnas åt dessa övningar får man ofta
igen eftersom det kan tänkas att man med hjälp av övningarna skapar en positiv inlärningsmiljö. Det finns en rad
olika övningar som kan vara värda att kontinuerligt jobba med8. Viktigt att tänka på är:

• Du måste ha en fungerande relation med klassen.
• Du måste ha mycket tålamod.
• Ambitionen bör vara att skapa en positiv inlärningsmiljö, inte att förvandla hela klassen till fogliga barn som

gör allt du säger.
• Se till att inte bli störda från omgivningen.
• Använd övningarna konsekvent. Ge inte upp. Det tar tid.
• Om någon inte vill vara med, låt honom/henne slippa. Hellre det än att störa de andra.
• Börja lätt. Ditt första mål kan t.ex. vara att få eleverna att kunna blunda i grupp utan att kika på varandra.

Bara det kan ta veckor!
• Ha hellre tre minuters träning varje dag än 20 minuter en gång i veckan. Det är bra med träning i början och

slutet på dagen, strax före eller strax efter en rast.

Steinberg (1993) ger olika exempel på s.k. blundaövningar9. Att kunna blunda utan att störa sina kamrater eller
själv bli störd kan vara nog så svårt men det är viktigt att träna detta först för att sedan gå vidare och träna på att
visualisera d.v.s. att se bilder inom sig. De visuellt lagda barnen klarar sig oftast bäst i skolan och därför är det bra
att hjälpa alla så att de ser klarare i bilder. Man kan även träna att lyssna, fantisera, förbereda och repetera
medan man blundar. Sinnesträning, samarbetslekar, kontaktlekar och trygghetslekar är andra exempel på
övningar som främjar inlärning och koncentration. På liknande sätt är det med avslappningsövningar (Steinberg,
1993).

6. RESULTAT AV INTERVJUER OCH KOMMENTARER

6.1  Är barn mer oroliga/okoncentrerade nu än förr?

Nästan alla av de sex intervjuade lärarna och pedagogerna anser att barn nu för tiden är mer oroliga och
okoncentrerade. De har dock lite olika uppfattningar om vad detta kan bero på.

Förskollärare 1 menar att dagens olika familjebildningar har en förvirrande inverkan på barnen. Bor barnen på
två ställen är det inte säkert att de båda hushållen har samma regler att följa. Ibland förekommer det att barn inte

                                       
8 Bilaga 3
9 Bilaga 3



vet vart de ska ta vägen efter skolan då det inte är bestämt i förväg vilka dagar barnen ska vara hos mamma eller
pappa. Förskollärare 1 poängterar också att alla fritidsaktiviteter som barn ska delta i idag bidrar till
okoncentration och förvirring. Större ansvar läggs på barnen att de själva ska komma ihåg allt de ska göra och
vilka saker som ska packas med till olika aktiviteter. Barn idag har allt för mycket att tänka och hålla ordning på.
Dessutom tillägger förskolläraren att fasta regler och rutiner saknas i många hem, vilket också påverkar barnens
beteende och förmåga till koncentration. Det kan handla om att gå och lägga sig i tid så att man är utvilad nästa
dag eller äta en ordentlig frukost så att man orkar vara koncentrerad i skolan. Förskollärare 1 upplever också att
stora barngrupper i skolan påverkar barn koncentrationsförmåga på ett negativt sett.

Förskollärare 2 upplever inte att barn, generellt sett, är mer okoncentrerade nu än förr. De är mer splittrade och
har mer att tänka på idag. Fritidssysselsättningarna av olika slag har blivit ett måste för många barn. Föräldrar som
jobbar, jobbar mycket mer idag än förr. Förskolläraren anser att det har blivit svårare för barnen att koppla av
hemma. Det är ständigt någon i familjen som är på väg att göra någonting. Dessa två faktorer i kombination leder
till oro och mer splittrade barn. Den största skillnaden, menar förskolläraren, ligger i att föräldrar nu för tiden har
svårare för att sätta gränser för sina barn. Det verkar ha blivit så att man alltid ska lyssna på barnen och detta kan
gå till överdrift. I en del familjer har barn inte stött på något motstånd utan de är vana vid att lyckas och få som de
vill. Konsekvenserna av detta visar sig mycket tydligt i skolan då gränssättningar blir ett måste för att gruppen ska
fungera. Det blir jobbigt för barnet när det märker att det är fler som bestämmer. Trots detta anser förskollärare 2
inte att barn är mer okoncentrerade idag när det kommer till den pedagogiska skoluppgiften. I detta läge har de
samma förmåga som tidigare.

Lärare 1 upplever, liksom förskollärare 1, att dagens instabila familjekonstellationer, som följs av det ökade
antalet skilsmässor, har stor betydelse för barnens utveckling. Ofta bor barnen på två ställen. De har inte ett givet
hem utan flyttar mellan mamma och pappa. Lärare 1 tror också att dagens stress påverkar och gör att föräldrarna
får för lite tid med sina barn. Jobbet tar för mycket tid och många barn tillbringar stor del av dagen på fritids. När
man väl kommer hem är det jäkt och stress igen för det är mycket som ska hinnas med. Avsaknaden av tid
påverkar föräldrarnas förmåga att sätta gränser. Uppstår konflikter efter en lång och arbetsam dag orkar inte
föräldrarna ta tag i det utan viker sig för att få lugn och ro. Till följd av detta vänjer sig barnen vid att de ska få
som de vill.

Den nya och friare arbetsformen i skolan kan vara en bidragande orsak till att barn nu för tiden verkar mer
okoncentrerade menar lärare 2. Problemen märks tydligare nu när barnen själva ska ta mer ansvar och vara
självständigare.

Läraren upplever att barn med den här typen av problem alltid har funnits. Förr gjorde man inte så mycket med
dem. Man ifrågasatte inte orsaker utan de följde med i undervisningen så gott det gick. Idag är barn med
koncentrationssvårigheter mer accepterade och man tar sig an deras problem på allvar.

Dessutom anser lärare 2 att barn påverkas negativt av att de träffar fler vuxna idag samtidigt som de ändå inte
riktigt får vara med i vuxenlivet. Förr var det mer givet att barn tillbringade största delen av sin tid tillsammans med
sina föräldrar, åtminstone en av dem. Istället för att vara på fritids fick de möjlighet att följa med sina föräldrar på
många vardagliga aktiviteter, vilket skapade trygghet och gemenskap. Dessutom gjorde man mer saker
tillsammans hemma. Idag ska barnen oftast iväg på någon fritidsaktivitet efter skolan.

Speciallärare 1 menar att problemen kan ha funnits hela tiden hos vissa barn, utan att man kunnat säga vad det
varit. Nu för tiden är vi mer observanta och vi ser med andra ögon och med mer respekt på problematiken.

Speciallärarens uppfattning är att den allmänna oro som finns i många barn idag beror på bristande gränssättning.
Barn får inte, från allra första början, lära sig vad som är rätt och fel. Barn med svårare koncentrationsstörningar
far särskilt illa av detta. För att bli hörda och sedda i dagens klassrum måste de ta till ännu större saker än
tidigare.

Speciallärare 2 betonar stressfaktorn och menar att hemmet många gånger kan bidra till densamma.
Ekonomiska bekymmer och arbetslöshet sätter sin prägel på barnen. Barn iakttar sina föräldrar och blir



bekymrade när de är det. Till följd av tidsbrist får barnen också för lite uppmärksamhet hemma. De blir inte
bekräftade och får i alldeles för liten utsträckning känna att de duger som de är. De får för lite beröm.

Specialläraren lyfter fram den barntillsyn som blivit en följd av dagens samhälle. Många barn placeras på fritids
både innan och efter skolan och ibland blir dagarna alldeles för långa för ett barn som inte är äldre än sju, åtta år.

Dessutom tror speciallärare 2 att man är bättre på att upptäcka och se problemet idag. Hon tror inte att till
exempel AD/HD och DAMP har blivit vanligare. Det har alltid funnits men tidigare har vi inte förstått vad det
varit.

Speciallärare 2 anser också att stora barngrupper kan göra barn okoncentrerade och oroliga.

Kommentar:
Den generella uppfattningen av dagens barn tycks vara att de är mer okoncentrerade nu än förr. Det framgår
att den stora boven i dramat är samhället och det sätt som samhället idag är uppbyggt på. Många faktorer spelar
in och påverkar varandra i ett komplext mönster.

Först har vi familjen som står närmast barnet och som är det viktigaste för barnet i dess utveckling. Som framgår
av intervjusvaren är de olika pedagogerna så gott som enade om att dagens nya familjebildningar påverkar våra
barn på ett negativt sätt. Kärnfamiljens trygghet har bytts ut mot mer ovissa familjekonstellationer. Att barn har
både halv- och låtsassyskon har blivit vanligt, liksom att barn har två hem, ett hos mamma och ett hos pappa.

Många av pedagogerna spekulerar kring varför föräldrar verkar ha en bristande förmåga att sätta gränser för
sina barn idag och vad detta får för konsekvenser i skolan. Nya familjebildningar tycks påverka genom att barn
kan ha olika regler för samma företeelser beroende på om de befinner sig i mammans eller pappans hem.
Gränssättningen påverkas också av den stress som generellt sett råder i samhället. Det är inte många föräldrar
som orkar argumentera med sina barn då de kommer hem efter en lång arbetsdag. I det långa loppet skulle detta
kunna innebära att gränserna suddas ut och vuxna helt förlorar sin auktoritet gentemot barn. Det vore förödande
eftersom barn har ett behov av och känner trygghet i att ha givna regler att följa.

Stressen och det höga tempo som råder i dagens samhälle tycks inte bara påverka föräldrars förmåga att sätta
gränser. Det påverkar hela vår livsstil som dagens barn växer in i. Ständigt ökade krav och förväntningar från
olika håll och det massiva utbudet av fritidsaktiviteter inverkar förvirrande på barn som också får svårt att hinna
med allt som ska göras.

Det nya och friare arbetssättet som ingår i dagens skola får både kritik och beröm av våra sex pedagoger. Det
första grundas på att man i skolan bidrar till att barn blir stressade då de får mer ansvar. Arbetsgången är inte
längre helt given, vilket kan skapa oro och osäkerhet. Tryggheten försvinner även inom skolans ramar. Fördelarna
handlar om att dagens undervisning är lättare att anpassa efter barnens behov. Det är barnen som är det centrala i
undervisningen. Det är dem man utgår från och inte arbetsmetoden.

Pedagogerna verkar vara överens om att man i dagens skola har större
acceptans och kunskap på det aktuella området. Man har idag större beredskap för att kunna ta emot barn med
olika svårigheter. Detta tycks, trots ökade problem, göra situationen hanterbar i våra klassrum.

6.2 Om jag säger ”barn med koncentrationssvårigheter”, vad tänker du på
då?

Hos förskollärare 1 leder tankarna först och främst till barn som hela tiden springer omkring och som måste röra
på sig, som inte kan vara tysta och sitta still eller barn som inte kan lyssna och som pratar i mun på andra. Hon
betonar dock att vissa barn med koncentrationssvårigheter kan sitta hur stilla och snällt som helst. De ger intryck



av att lyssna och vara koncentrerade men i själva verket visar det sig att de inte har förstått någonting. Till följd av
det passiva beteendet är dessa barn svårare att upptäcka än de oroliga.

Förskollärare 2 kommer i första hand att tänka på DAMP-problematiken. Hon lyfter fram att
koncentrationssvårigheter kan finnas i alla grader, från att man kanske vill vara för sig själv till att man inte klarar
av att göra en uppgift man blivit tilldelad. Förskolläraren anser att barn med koncentrationsstörningar ofta har
svårigheter med socialt samspel. De kan ha ett monotont beteende och ha allmänt svårt för att hänga med.
Förskolläraren menar att ett barn kan vara riktigt bra på någon eller några saker, vilket för tillfället döljer de
problem som faktiskt förligger. I övrigt tycker hon att det kan vara svårt att avgöra vad som är
koncentrationssvårigheter eller vanlig oro. De flesta sexåringar har stundvis ”myror i baken”, men det hör till den
normala utvecklingen.

Lärare 1 associerar i första hand till barn som är väldigt oroliga, fladdriga och som har problem med att sitta
stilla. Hon upplever att dessa barn inte vet hur de ska bära sig åt när de ska sitta stilla på en stol, det gör liksom
ont i dem då de inte får röra på sig. De vill krypa omkring, ligga på golvet, hänga över bänken eller bordet. Då
övriga barn har börjat jobba kan dessa barn, utan att man hunnit blinka, befinna sig under bänken, utanför dörren
eller till och med halvvägs ut på skolgården. Detta, menar läraren, är ett sätt för dessa barn att visa att de utöver
det kaos som finns inuti dem, inte orkar eller kan koncentrera sig på skolarbetet. Hon beskriver det som att de
har ett getingbo inombords. Att hålla sig lugn en längre stund är alltså omöjligt för ett barn med
koncentrationssvårigheter.

Läraren menar att dessa barn ofta har problem med kamratrelationer. De är ”sökare” som hela tiden söker
uppmärksamhet på olika sätt. Dessutom, menar lärare 1, att det inte är ovanligt att den här typen av barn ”sprider
ringar på vattnet omkring sig”. De drar med andra ord lätt med sig klasskamraterna i sitt beteende. Hon upplever
att de tar väldigt stor plats och att de är mycket krävande. Trots detta tycker hon att de kan tillföra väldigt mycket
till gruppen om man klarar av att hantera dem.

Lärare 1 anser också att det finns två olika typer av koncentrationssvårigheter. Ett barn kan rent allmänt vara
okoncentrerat och ha svårigheter med att sitta still och ta till sig information från lärare och annan skolpersonal.
Det kan också röra sig om en medfödd funktionsstörning i form av DAMP eller AD/HD. Då anser hon att
problematiken är betydligt mer komplicerad.

Lärare 2 tänker på barn som inte kan vänta på sin tur. Hon menar att de oftast pratar rätt ut och de räcker sällan
upp handen då de vill någonting. Läraren är av samma uppfattning som lärare 1 vad gäller de
uppmärksamhetssökande dragen hos dessa barn. De vill bli bekräftade direkt och undrar ofta om det de gjort är
rätt. Kamratrelationer utgör problem för barn med koncentrationssvårigheter. De kan sällan tillbringa längre tid
med en och samma kamrat. Läraren lyfter även fram de två olika typer av koncentrationssvårigheter som lärare 1
kunde urskilja. Barn med koncentrationssvårigheter i en mer allmän bemärkelse, där orsakerna ofta finns att hitta i
barnets närmiljö, menar hon är väldigt vanligt. Den andra typen av koncentrationssvårigheter som mer liknar
funktionsstörningar är inte lika vanliga men barn som lider av en sådan funktionsstörning kan må ännu sämre om
omgivningen inte är gynnsam.

Erfarenheterna som speciallärare 1 har leder tankarna till barn som behöver en väl uppstrukturerad vardag. Det
kan vara barn som inte kan sitta still, som vänder och vrider på sig hela tiden eller barn som pratar rakt ut i luften.
Hon betonar dock att raka motsatsen också existerar. Det kan finnas barn som passivt bara sitter stilla i sin bänk
utan att få någonting gjort. Dessa barn, anser läraren, är mer ett problem för sig själva än för omgivningen
eftersom de ej tar för sig på samma sätt som andra barn i skolan.

Vidare associerar specialläraren till barn som är känsliga för nya människor och saker som händer runt omkring.
De kan vara känsliga för olika intryck. Läraren menar att detta är högst individuellt. En del barn är visuellt
känsliga. De har svårt att sortera alla synintryck i omgivningen. Barn som är auditivt känsliga blir lätt störda av
olika ljud. Det finns också de som har kinestetiska störningar. Dessa barn har myror i hela kroppen. De kan inte
sitta still och har ett stort behov av att få röra på sig.



Speciallärare 1 anser att okoncentrerade barn oftast handlar innan de tänker. De kan inte se vilka konsekvenser
deras handlande får. De får dessutom ofta stora problem då de kommer i valsituationer. Val av olika slag, även
bland de enklaste ting, kan vara omöjligt för barn med koncentrationssvårigheter. Ofta kompenserar de sina
svaga sidor med någon form av specialintresse, som de verkligen är expert på.

Speciallärare 2 associerar, som många av de andra, till barn som inte kan vänta på sin tur. Det måste hela tiden
hända någonting. Hon upplever dessutom att attityden barn emellan har blivit hårdare. Förr fanns större
hänsynstagande och förståelse. Barn med allmänna koncentrationssvårigheter, barn som alltså inte kan sitta stilla,
har alltid funnits. Det kan bero på en så naturlig sak som att de inte har kommit så långt i utvecklingen att de orkar
sitta still en längre stund. Specialläraren tar upp en annan typ av koncentrationssvårigheter som är av allvarligare
karaktär. Hon menar att en del barn är okoncentrerade på grund av att de har så mycket från sitt eget liv som de
bär med sig i tankarna hela dagen. Det kan handla om missbruk eller övergrepp i familjen. Liknande sociala
faktorer som specialläraren också belyser är stress, dagens ”krav” på socialt umgänge och för stora grupper i
skolan. Inte lugn och ro någonstans. Detta leder till att ingen har tid för det enskilda barnet, vilket i sin tur får till
följd att barnen blir oroliga och struliga.

Kommentar:
Många förknippar begreppet ”okoncentrerade barn” med barn som är stökiga, bråkiga och oroliga i största
allmänhet. I de flesta intervjusvaren framkommer dock att raka motsatsen existerar. Trots att de passiva barnen
borde vara svårare att upptäcka nämner nästan alla denna dolda problematik. Barn som är passiva till följd av
sina koncentrationssvårigheter har lika stort behov av extrainsatser som ”de bråkiga barnen”. Det gäller bara för
oss lärare att försöka upptäcka problemet innan det blir för stort och komplicerat. Det kan vi bara göra om vi är
medvetna om att dessa barn faktiskt finns.

Pedagogerna verkade också vara överens om att koncentrationssvårigheter kan finnas i alla grader. De
flesta gör en grovindelning av problematiken i två större delar: Först en mer allmän typ av
koncentrationssvårigheter som i första hand beror på barnets sociala situation. Man upplever också att det finns
en allvarligare eller svårare form, ofta förknippad med DAMP, AD/HD eller liknande tillstånd, som barnet har
med sig från födseln. Denna diskussion är intressant eftersom den, i stora drag, stämmer bra in på den indelning
som görs i litteraturen. Vi märker även att svaren ger en ganska tydlig bild av de erfarenheter som pedagogerna
själva har på området. Har man mött barn med diagnostiserade koncentrationssvårigheter går tankarna åt DAMP
etc. Har man inte gjort det associerar man till mer allmänna svårigheter. Andra drag som många av pedagogerna
beskriver som vanliga är: svårigheter med det sociala samspelet och en förmåga att ständigt söka uppmärksamhet
och bekräftelse.

En aspekt som är lätt att glömma bort i sammanhanget men som är nog så viktig att poängtera är att ett oroligt
beteende kan vara ett naturligt beteende i förhållande till barnets ålder och andra omständigheter. Det som kan
uppfattas som koncentrationssvårigheter och oro kan helt enkelt bara vara ren omognad.

6.3 När du misstänker att ett barn har koncentrationssvårigheter, vad händer
då?

Förskollärare 1 avvaktar först en tid och iakttar det aktuella barnet. Under tiden diskuterar hon med kollegor
och med specialläraren. Förskolläraren ser specialläraren som en bra resurs som man kan prata med om man har
några funderingar. Nästa steg blir att ta kontakt med hemmet för att ta reda på föräldrarnas inställning till det hela.
Om de samtycker kan man gå vidare genom att kontakta skolpsykologen. Psykologen gör olika tester på barnet
för att se vilken typ av hjälp som behövs i det enskilda fallet. Det brukar oftast ta väldigt lång tid från det att man
kontaktat skolpsykologen tills åtgärder sätts in. I riktigt akuta fall kan det gå fortare. Om man som pedagog på
skolan behöver hjälp eller handledning är det i första hand skolpsykologen man ska vända sig till. Förskolläraren
känner emellertid inte att stödet därifrån är så starkt. Hon samarbetar hellre med specialläraren, vilket fungerar
mycket bättre.



Förskollärare 1 värdesätter dessutom den kontakt som finns med dagis. För att minimera eventuella problem i
övergången från dagis till sexårsverksamhet har man överlämnandesamtal då det ska komma en ny kull med
sexåringar. Fördelen med detta, anser förskolläraren, är att man blir insatt i och därmed kan man anpassa
verksamheten till barns olika behov redan från första dagen.

Förskollärare 2 provar sig först och främst fram för att finna lämpliga arbetsmetoder åt varje enskilt barn.
Kvarstår problem efter detta tar hon kontakt med föräldrarna för att se hur de upplever barnets situation. Hos
föräldrarna söker hon även godkännande för att ta kontakt med skolpsykologen. Förskollärare 2 poängterar
särskilt hur viktigt det är att man framför sina funderingar på ett positivt sätt. Det kan vara avgörande för
föräldrarnas inställning till hur man på bästa sätt ska gå vidare. Skolpsykologen träffar sedan barnet och
föräldrarna, var för sig och alla tillsammans, vid olika tillfällen för att samtala. Dessa samtal mynnar ofta ut i ett
beslut om noggrannare undersökning bör göras eller ej. Finner man det lämpligt resulterar en sådan undersökning
oftast i en diagnos.

När man kommit så här långt anser förskolläraren att det enbart är positivt då en diagnos kan fastställas. Hon
menar att det blir betydligt lättare att få stöd från skolledningen om ett barn har en medicinsk diagnos. Dessutom
upplever hon att det underlättar för föräldrarna när det går att ”sätta fingret” på problemet. Många familjer har i
det här läget länge levt i stor ovisshet. Det blir en lättnad när svårigheterna får ett namn och rätt typ av åtgärder
kan sättas in.

Även lärare 1 låter det gå en tid för att hon ska kunna förvissa sig om att det verkligen föreligger svårigheter av
något slag. I första hand försöker hon själv hitta lösningar. Är det en allmän oro hos barnet får man försöka finna
lämpliga åtgärder inom ramen för vad man kan erbjuda i klassrummet. Fortsätter problemen tar läraren upp sina
erfarenheter och funderingar kring barnet i arbetslaget. Hon undersöker om någon annan också lagt märke till
barnets beteende eller problem. Alla i arbetslaget ombedes iaktta barnet, som observeras i alla skolsituationer.
Det handlar inte bara om beteendet i klassrummet utan även hur barnet fungerar på idrotten, fritids eller på
rasterna. Efter en tid kan arbetslaget ha en avstämning där man delger varandra sina iakttagelser. Då får man en
bild av hela elevens situation i skolan.

Efter att ha diskuterat i arbetslaget tar man kontakt med föräldrarna. Det är viktigt att prata med dem tidigt så att
de inte känner sig förda bakom ljuset. Efter det sätter specialläraren in tester och försöker hitta lösningar som kan
hjälpa barnet. Om detta inte hjälper kopplas ett elevvårdsteam in med t.ex. en psykolog som har specialtester
som görs på eleven. Ofta kopplas även kurator in och diskuterar hur man ska kunna nå fram till en lösning. Lärare
1 poängterar att kuratorn aldrig träffar barnet i fråga utan vill istället ha problemet beskrivet för sig. Detta syftar till
att han/hon ska kunna göra en objektiv bedömning. Kuratorn gör en sammanfattning av de beskrivningar som
medlemmarna i arbetslaget gett. Utifrån denna ger hon sedan tänkbara alternativ till lösningar och strategier som
man får med sig och prova. Efter en tid samlas arbetslaget för utvärdering. Medlemmarna får ge sin syn på hur allt
har fungerat. Har situationen för barnet förbättrats kan man gå vidare på samma sätt. Har insatserna inte gjort
någon nytta måste man överväga om det kan vara något allvarligare som t.ex. AD/HD, DAMP eller Aspergers
syndrom. Om så är fallet är det skolhälsovården som tar över och en omfattande utredning på eleven görs.

Lärare 1 reagerar på att hela processen, från misstanke om koncentrationssvårigheter till dess att anpassade och
lämpliga åtgärder satts in, tar alldeles för lång tid. Innan man som lärare blir varse om att ett barn har
koncentrationssvårigheter har det kanske gått en månad eller två. Efter diskussion, arbete och utvärdering inom
arbetslaget och efter att special läraren gjort några enklare tester har det gått ytterligare en tid. När det sedan ska
tas ställning till om elevvårdsteamet ska kopplas in, med kurator, psykolog, skolsköterska, skolläkare och rektor,
har det oftast redan gått en termin. Efter det ska ett beslut fattas, vilket brukar ta väldigt lång tid. Att en och en
halv termin eller ett helt läsår hinner gå är inte ovanligt i de här sammanhangen.

Lärare 1 instämmer med förskollärare 2 i att det är positivt då processen kommit så långt att man kunnat fastställa
en diagnos. Förutsättningarna till hjälp från olika håll ökar och tid och personal som tidigare inte funnits blir
skolledningen tvungen att skaffa fram. Läraren menar att utan diagnos måste man pussla ihop allting så gott som
själv med hjälp av arbetslaget och med hjälp av det som finns att tillgå på skolan, vilket oftast inte är så mycket.
Det hela blir en prioriteringsfråga, där man blir tvungen att välja eller välja bort vissa barn. Dessutom anser läraren



att det är stor skillnad att jobba med barn som har en diagnos. Vet man vilken typ av koncentrationssvårigheter
ett barn har, kan man läsa in sig på det aktuella området och ta reda på vilka åtgärder som är lämpligast. Om ett
barn däremot inte har en diagnos vet man inte vilken typ av koncentrationssvårigheter det är och inte heller hur
man ska tackla problemet.

Lärare 2 arbetar på liknande sätt men hon tycker först och främst att man ska sätta barnet självt i fokus. Först
försöker hon skapa en nära och förtrogen kontakt med barnet. Hon ser till att få tid ensam med barnet där hon
kan prata med det för att se hur barnet själv upplever situationen. Hon ställer frågor som till exempel: ”Hur ska vi
göra när du känner att det börjar krypa i kroppen och du inte kan sitta still? Vad skulle du kunna tänka dig att
göra då?” Läraren betonar vikten av att ha en kontinuerlig dialog med barnet. Hon framhäver också hur viktigt
det är att i dessa samtal visa förståelse för den situation som barnet befinner sig i. Det kan man göra genom att
säga: ”Jag ser hur det kryper i kroppen på dig. Jag ser att du inte vill vara stökig men att det blir så ändå.” I
dialogen får man inte förlora humöret, bli arg och börja ryta. Det leder inte till någon lösning på
koncentrationssvårigheterna.

Efter ingående samtal med barnet talar läraren med speciallärare och resurslärare på skolan för att delge dem vad
som iakttagits. Tillsammans försöker man finna lämpliga strategier eller metoder att jobba vidare utifrån. Man
vinner mycket på att prioritera barn med koncentrationssvårigheter så tidigt som möjligt. Bemöter man dem på ett
tydligt och effektivt sätt redan från början kan de komma att fungera bra i gruppen längre fram.

Föräldrarna måste hela tiden vara delaktiga och regelbunden kontakt med dem är ett måste, anser läraren. I en
del fall har hon stött på kritik från föräldrar och hon poängterar att man som lärare inte ska ta på sig eller känna
skuld för barnets svårigheter i skolan.

Lärare 2 ställer sig något tveksam till diagnostisering av koncentrationssvårigheter. Hon menar att det i vissa lägen
kan vara befogat. När det inte rör sig om allmänna koncentrationssvårigheter utan om barn som har andra,
allvarligare problem, är det bra så att man ser vari svårigheterna ligger för att man ska kunna träna just de bitarna,
t.ex. då det rör perception och motorik. Dessutom menar läraren att det ibland ökar chanserna att få mer resurser
om barnet har en diagnos. I många lägen anser emellertid läraren att en diagnos kan stjälpa istället för att hjälpa.
Processen är krävande och ofta mycket långdragen. I en del fall är symtomen så tydliga att man kan lyckas få bra
resurser utan diagnos. Då besparar man barnet och hela familjen många tuffa veckor. Många familjer kan
dessutom uppleva stor sorg då en diagnos fastställts eftersom beskedet är så definitivt. Läraren tycker istället att
det är av större betydelse att lärare, barn och föräldrar träffas och samtalar för att nå en lösning. Man får inte
skygga för varandra utan istället ska man se skolan som en mötesplats mellan skola och hem. Slutligen tillägger
hon att man i alla lägen ska se till barnens bästa, vilket hon ifrågasätter sig om man gör då man utsätter dem för
diagnostiseringens tuffa process.

Uppgiften som speciallärare 1 har är inte att slå larm vid misstanke om koncentrationssvårigheter. Det är alltid
någon annan som gjort detta, till exempel klasslärare, förskollärare eller dagispersonal. Speciallärarens uppgift är
att ta sig an dessa barn och försöka hjälpa dem på bästa sätt. Oftast är det klassläraren som efter noggrannt
övervägande tar kontakt med rektor och rådfrågar om man möjligen skulle kunna placera ett barn med
koncentrationssvårigheter hos speciallärare 1. Kommer man fram till att detta vore en bra lösning är det
klassläraren som tar kontakt med specialläraren och frågar om det finns plats och möjligheter att ta emot ett nytt
barn. Om så är fallet är nästa steg att ta kontakt med föräldrarna för att så småningom få samtycke till förflyttning.
Förfarandet med föräldrarna får inte gå för fort. Man frågar inte om förflyttningen direkt. Misstanke om
koncentrationssvårigheter ska inte delges dem direkt heller. Man kan försiktigt börja föra in dem i dessa
tankebanor genom att fråga kring barnets uppträdande och sätt hemma eller tidigare i livet. ”Hur är barnet
hemma? Kan det sitta still? Har det några tics?” är exempel på  frågor kring barnets totala livssituation som sakta
men säkert leder till ett informationsutbyte mellan lärare och föräldrar. Utan föräldrarnas samtycke kommer man
ingenvart. Därför är det viktigt att man framför misstankarna först och därefter förslaget på ett försiktigt och
positivt sätt så att föräldrarna inte blir avskräckta eller känner sig kränkta. Tycker de att förflyttningen är en bra
idé börjar hela processen med att specialläraren besöker barnet på aktuell skola för att hon ska kunna skaffa sig
en bild av den situationen som föranledde beslutet om förflyttning. Hon pratar med barnet och försöker lära känna
det. Det är viktigt att förutsättningarna för att barnet ska fungera tillsammans med övriga barn, som specialläraren



arbetar med, finns. Personkemin mellan barnet och de blivande klasskamraterna är viktigt. Det måste stämma.
Specialläraren vill också träffa föräldrarna, utan barn, för utbyte av information. Hon vill ta del av föräldrarnas
attityder och förväntningar och samtidigt få möjlighet att berätta om verksamheten på den skola hon arbetar på.
Specialläraren betonar vikten av att göra detta möte avslappnat, bekvämt och förtroendeingivande, kanske med
en kopp kaffe och en kaka. Ofta är föräldrar till de barn hon undervisar negativt inställda redan från början.
Många har ett antal misslyckanden med sig i bagaget och dåliga erfarenheter från tidigare insatser som gjorts.

Stämmer allt så här långt åker klassläraren med barnet till specialläraren och den nya skolan på besök 2-3 gånger.
En inskolningsplan utarbetas eller så sker en direkt överflyttning. Specialläraren har barnet 100% den första tiden
för att se hur det fungerar och se i hur stor utsträckning barnet kan delta i den vanliga undervisning med vanlig
klasslärare. Målet är att barnet ska kunna följa den vanliga klassen på skolan så mycket som möjligt. Det är
viktigt att det sociala samspelet med barn utan koncentrationssvårigheter blir så naturligt som möjligt.

Speciallärare 1 tillägger att detta är det ideala förfarandet. Det blir sällan så utan oftast mer akut. Slutligen
poängterar specialläraren att det är av stor betydelse för barnets skull att koncentrationssvårigheterna upptäcks så
tidigt som möjligt. Ju senare en förflyttning äger rum desto hårdare blir smällen för dem.

Liksom speciallärare 1 brukar inte heller speciallärare 2 vara den som upptäcker om ett barn har
koncentrationssvårigheter. Även på den här skolan är det oftast klassläraren eller förskolläraren som alarmerar
vid misstanke. Det täta samarbetet gör emellertid att medlemmarna i arbetslaget pratar med varandra med
detsamma om man ser att ett barn har problem. I ett första skede gör man allt för att lösa problemet i arbetslaget.

Fungerar inte det tar klassläraren kontakt med föräldrarna för att få till stånd ett möte dem emellan. Specialläraren
menar att det är viktigt att man lyssnar på vad föräldrarna har att säga om hur barnet fungerar i hemmet. Utan den
informationen kan man inte få en helhetsbild av barnets livssituation och ej heller förstå orsakerna till
koncentrationssvårigheterna. Det är också viktigt att ta kontakt med föräldrarna av den anledningen att man utan
deras godkännande inte får utföra några tester på barnet.

Fungerar inte åtgärderna som arbetslaget tagit fram kan det bli nödvändigt att testa barnet för att veta hur man ska
gå vidare. De psykologer som är kopplade till skolan kan göra WISC-testet10. Det är ett begåvningstest där man
kollar upp olika bitar, till exempel den verbala förmågan, logiskt tänkande osv. Specialläraren menar att testet,
kombinerat med de intryck som arbetslaget själva fått på skolan, säger en hel del om barnets svårigheter. Utifrån
resultaten är det sedan lättare att arbeta vidare. Ärenden som kommit så här långt diskuteras alltid på
elevvårdskonferenser. WISC-testet tillsammans med de egna iakttagelserna kan också visa om problemen finns
på fler områden än just det begåvningsmässiga. Misstänker man att det  t.ex. rör sig om någon form av DAMP
eller Aspergers syndrom kan man, tillsammans med föräldrarna, ansöka vidare till barnhabiliteringen11. Där går de
igenom ärendet för att se om det finns tendenser eller tecken som tyder på detta. De kan då ställa en diagnos.

                                       
10 ”Vanligen används Wechlers begåvningstester; WPPSY för förskolebarn, WISC i åldrarna 7-16 år och WAIS i högre åldrar. De
består av en verbal del med sex deltest, som mäter talspråksbegrepp och språkligt tänkande och en performancedel, som med sex
deltest mäter problemlösning huvudsakligen utifrån visuospatial förmåga, dvs. synperception och rumsligt tänkande. Alla
deltester är i sin tur beroende av många basala hjärnfunktioner. Erfarenheten hjälper oss att utifrån restprofilen förstå vilken typ
av svårigheter barnet har.” (Duvner, 1997, s 87)
11 Barnhabiliteringen är en enhet inom landstinget som arbetar med att underlätta vardagen
för barn med olika funktionshinder eller handikapp. Verksamheten går ut på att barnet ska
anpassa sitt handikapp till vardagen så gott det går. Barnhabiliteringens psykologer kan
utreda och diagnostisera. Då en diagnos är fastställd kopplas habiliteringen in i ärendet. Ett
team från barnhabiliteringen består av en konsulent, en psykolog och en sjukgymnast som
ger ständig handledning åt dem som arbetar närmast barnet. Personen pratar (jobbar) också
enskilt med barnet. En ur teamet kommer på besök i klassen en gång var annan, var tredje
vecka och följer konstant upp hur det går för barnet.



Specialläraren menar att det är viktigt att det finns dokumentation om barnet som personalen på habiliteringen kan
ta del av. Dokumentationen underlättar arbetet med att hjälpa barnet på bästa sätt. Det kan handla om att kunna
uppge vad som hänt kring barnet och hur barnet är i skolan, till exempel väldigt överaktivt, har svårt att hålla en
systematisk ordning på saker och ting, barnet reagerar på ljud och andra saker som man lagt märke till.

Speciallärare 2 tar också upp vad som händer om man befarar att koncentrationssvårigheterna beror på sociala
faktorer som till exempel misskötsel, misshandel eller missbruk i hemmet. Här poängterar hon att vi är
anmälningsskyldiga redan vid misstanke. Hon anser att det är bättre att anmäla en gång för mycket än en gång för
lite. Handläggningstiden är inte så lång. På tre månader ska socialtjänsten vara färdiga med utredningen så att
åtgärder kan sättas in.

Kommentar:
På de olika skolorna där våra sex pedagoger är verksamma, arbetar man på ungefär samma sätt då någon
misstänker att ett barn har koncentrationssvårigheter.

Samtliga avvaktar först en tid för att iaktta barnet och för att kunna se vari svårigheterna ligger. Därefter försöker
man själv eller tillsammans med arbetslaget att finna metoder och material i klassrummet för att hitta bra
lösningar. Det är även viktigt att samtala med föräldrar för att få en helhetsbild av eleven. Vid behov kontaktas
sedan psykolog och eventuellt kurator. Psykologen gör då tester för att se vilka typer av svårigheter det handlar
om. Misstänker man att det handlar om en funktionsstörning kontaktar man sedan skolhälsovården eller
barnhabiliteringen. En av speciallärarna påpekar att psykosociala faktorer kan ligga bakom
koncentrationssvårigheterna och i dessa fall ska man vända sig till socialtjänsten. Några lärare uppfattar hela
processen som lång och utdragen medan andra anser att det fungerar bra. Detta beror givetvis mycket på hur de
olika skolorna arbetar samt vilket stöd man får från kommunen.

Några av lärarna tog upp diskussionen kring diagnos. Det visade sig finnas olika uppfattningar om huruvida en
diagnos är bra eller inte. Generellt sett anser de att en diagnos är bra om det handlar om mer komplicerade
svårigheter där man inte säkert vet hur man ska kunna hjälpa barnet. Med en diagnos kan man sätta fingret på
problemet och därför blir stödinsatserna anpassade efter barnet. Generellt är det också lättare att få extraresurser
till barn med diagnos. En del upplever att även föräldrar känner en lättnad när deras barn får en diagnos eftersom
de får en större förståelse för varför deras barn är som det är. Lärare 2 menar dock att många familjer upplever
diagnosen som en stor sorg eftersom beskedet är så definitivt. Hon anser att en diagnos stjälper mer än den
hjälper i de fall där svårigheterna är tydliga ändå.

6.4 Vilka olika slags åtgärder kan sättas in?

På den skola där förskollärare 1 jobbar använder man åtgärdsprogram i arbetet med barn i behov av särskilt
stöd. Åtgärdsprogrammet arbetas fram tillsammans med föräldrarna. Förskolläraren menar att det är mycket
viktigt att föräldrarna är aktiva i de åtgärder som sätts in för barn med koncentrationssvårigheter. Genom att
träffas och samtala kan man komma fram till vad skolan respektive hemmet kan göra för att komma åt
problemen.

Ibland väljer man att nivågruppera barnen vissa timmar i veckan. Det är mycket lättare för ett barn att
koncentrera sig på arbetet då det ligger på rätt nivå i förhållande till dess utveckling. Förskolläraren berättar att
det inte är ovanligt att det skiljer två år på barn i en och samma grupp. Man får jobba hårt med att hitta bra
former som fungerar. Ibland är det svårt med resurser men det gäller att inte ge upp för lätt. Förskolläraren
berättar om en elev som behövde extra läxhjälp. Detta gick inte att ordna under skoltid utan istället löste man det
genom att förskolläraren hjälpte eleven på eftermiddagen eftersom han var kvar på fritids. På så sätt fick han även
en stund på dagen då han fick vara själv med en vuxen.

Kopplat till arbetslaget finns en speciallärare som kan plocka ut och jobba enskilt med de barn som har olika
svårigheter. Förskolläraren menar att det oftast är just vad dessa barn behöver. Till följd av



koncentrationssvårigheterna halkar de ofta lätt efter när det gäller läsinlärningen. Det betyder mycket för dem,
liksom för andra barn som har problem med läsningen, att de kan gå iväg en liten stund varje dag på
”intensivläsning” hos specialläraren. Denna åtgärd går ut på att barnet ska få intensivträna sin läsförmåga under en
tioveckorsperiod och eventuellt längre om det skulle behövas. Innan träningen sätts igång skrivs ett avtal med
föräldrarna att även de ska läsa en stund tillsammans med sitt barn varje dag.

Förskollärare 1 värdesätter också den tillgång som finns i elevassistenterna. På den aktuella skolan har man inte
använt denna resurs så mycket men de erfarenheter som förskolläraren har är enbart goda. Hon ser helst att
elevassistenten betraktas som en resurs för hela gruppen, en extra person som finns tillgänglig för alla men vars
huvudansvar är ett visst barn. Kopplas elevassistenten till en viss elev allt för tydligt, kan detta leda till att barnet
får en stämpel som ”annorlunda” och det blir svårare för barnet att komma in i sociala gemenskapen i gruppen.
Den främsta fördelen som förskolläraren ser i elevassistenter är att de vid behov kan ta med sig barnet ut på korta
pausaktiviteter om ”kliet” i kroppen blir för övermäktigt. Hon poängterar att vissa barn har detta behov och finns
det då ingen annan vuxen i klassrummet blir den här enkla typen av åtgärd omöjlig att genomföra.

Förskollärare 2 och det arbetslag hon ingår i arbetar på likande sätt som förskollärare 1. Ett nära samarbete
med både fritidspersonal och läraren för år 1 gör att barn med koncentrationssvårigheter relativt snabbt kan
”fångas upp”. Hjälper inte de åtgärder som arbetslaget utarbetat tar man, efter föräldrarnas godkännande,
kontakt med barnhabiliteringens psykolog som gör en bedömning och rekommenderar vilka insatser som är
lämpliga. Vilka insatser som i praktiken genomförs avgör sedan skolledningen utifrån de resurser skolan har.
Förskolläraren upplever inte att processen tar så lång tid. Efter första kontakten med psykologen går det ganska
fort tills åtgärder sätts in. Det som kan ta tid är att upptäcka att någonting är fel, eftersom förskolläraren anser att
de flesta barn i den här åldern av helt naturliga skäl har ”myror i kroppen”.

Vid olika tillfällen har det funnits en elevassistent i barngruppen. Förskollärare 2 är av ungefär samma uppfattning
som förskollärare 1 beträffande elevassistenter. Hon anser att elevassistenten mer ska ses som en extra resurs i
klassrummet som smälter in i det dagliga arbetet. Förskolläraren tycker inte att det är bra när en elevassistent blir
personligt bunden till ett och samma barn. För att inte peka ut det okoncentrerade barnet finns elevassistenten där
för alla men i huvudsak för ett barn. Arbetar man på det här sättet behöver inte barnet med
koncentrationssvårigheter känna sig annorlunda gentemot sina klasskamrater.

Lärare 1 betonar det viktiga i att ta sig an barn som visar tecken på koncentrationssvårigheter med en gång. Man
ska inte låta dem följa strömmen och hoppas på att problemen ska ordna sig, för det händer aldrig. Snarare
accelererar svårigheterna med tiden och med all sannolikhet sprider sig barnets beteende till övriga barn i
gruppen.

På den skola där lärare 1 arbetar använder man sig i stor utsträckning av åtgärdsprogram då ett barn har
koncentrationsstörningar. Detta gör läraren tillsammans med elevvårdsteamet och föräldrarna. Då andra åtgärder,
inom arbetslaget, misslyckats kommer man överens om ett åtgärdsprogram, en tillrättalagd handlingsplan för
barnet som ska underlätta för honom/henne i skolan. Efter en tid stämmer man sedan av för att se om det blivit
några förändringar. Har det blivit bättre för barnet vet man vad man ska jobba vidare med. Har det inte blivit
några förändringar måste man ompröva fallet och försöka hitta nya vägar, skapa genvägar. Läraren menar att det
alltid ska göras ett individuellt åtgärdsprogram om det är en elev som har uttalade svårigheter som inte kan lösas i
arbetslaget. Märker man att man måste koppla in elevvårdsteamet ska det alltid upprättas ett åtgärdsprogram.

Lärare 1 lyfter fram tre olika tillgångar på skolan som man kan utnyttja då man arbetar med barn med
koncentrationssvårigheter. Hon anser att specialläraren är ovärderlig med all den kunskap och erfarenhet som
dessa oftast har. Läraren nämner också fördelen med att använda sig av en musikterapeut/pedagog som jobbar
med barnet på ett mer musiskt sätt. Slutligen tar hon upp elevassistenten som kan ingå som åtgärd för ett barn
med koncentrationssvårigheter. Läraren menar att man kan och bör ställa vissa krav på sådana. Det bör vara
någon som har kunskap om koncentrationssvårigheter och är det ett barn med funktionshinder så bör det vara en
assistent som är insatt i den problematiken. Personen i fråga ska också vara förtrogen med skolans pedagogiska
arbete och veta vad det innebär. Det anser hon är mer viktigt än att vederbörande är pedagogiskt utbildad.



Då lärare 2 gjort allt hon kan för att hjälpa ett barn med koncentrationssvårigheter på ”klassrumsnivå” utan att
större framsteg upptäckts, diskuterar hon med sitt arbetslag. Inom arbetslaget formulerar man förslag på åtgärder
som kan användas vid elevvårdskonferensen där beslut fattas. På elevvårdskonferensen deltar rektor,
skolpsykolog, skolsköterska, föräldrar samt de som jobbar med barnet. På elevvårdskonferenser fattas större
beslut, till exempel om en elev behöver assistent.

Beträffande resursfördelning, har arbetslaget ganska mycket att säga till om själva. Varje arbetslag får själva
besluta om hur fördelningen inom det samma ska se ut. Det är vanligast att de lägre åren har störst prioritering.
Utifrån den pott man har diskuterar varje arbetslag hur olika saker kan lösas på bästa sätt. Läraren menar att det
är viktigt att man hela tiden ser till barnens bästa. Det är en fördel om ett barn med koncentrationssvårigheter i så
stor utsträckning som möjligt får träffa samma personer, på samma platser på ungefär samma tider så att det blir
tryggt i sin situation. Först då anser läraren att man kan börja skapa verktyg åt barnet så att det kan hantera sina
svårigheter.

Lärare 2 tillägger att arbetssättet med arbetslag är till fördel för barn med olika svårigheter. Det är mer öppet för
arbetslaget att fatta egna beslut om resursfördelning. Större ansvar för arbetslaget leder automatiskt till att
resurserna används på ett bättre och mer effektivt sätt idag. Man får med andra ord själva se till att den egna
verksamheten fungerar på ett tillfredställande sätt och då blir man mer försiktig och rationell.

Åtgärdsprogram är även på denna skola en viktig del i arbetet med barn med koncentrationssvårigheter. Lärare 2
föredrar kortsiktiga åtgärdsprogram där man jobbar med en viss sak en tid och sedan utvärderar. Utifrån
utvärderingens resultat ändrar man lite i åtgärdsprogrammet efter behov. Märker man att åtgärderna inte fungerar
ändras de snabbt eller så går man tillbaks till det läge man befann sig innan, för att söka andra alternativ. På det
här sättet kan man känna sig fram och se vilka vägar som är lämpliga att gå för det enskilda barnet. Läraren
poängterar att det är viktigt att föräldrarna känner till om ett åtgärdsprogram sätts in på deras barn. De har rätt att
få information om detta.
Ibland händer det även att man skriver åtgärdsprogram för hemmet. Det kan t.ex. handla om hur läxläsningen ska
gå till.

Lärare 2 anser att elevassistenten kan vara bra på många olika sätt. Syftet till varför ett barn behöver elevassistent
kan variera och det är i det här fallet viktigt att se till barnets behov. Är det ett barn, och då kanske framförallt en
pojke, som saknar en manlig förebild och till följd av detta får socioemotionella besvär, behövs en manlig och
kanske lite tuffare elevassistent. Det är emellertid viktigt att en elevassistent som arbetar pedagogiskt har
utbildning inom området. Läraren betonar slutligen att man hela tiden måste se till vari problemet ligger. Först då
kan man sätta in rätt åtgärder.

Arbetsgången och arbetssätten på den skola där speciallärare 1 arbetar är lite speciella, eftersom barn med
olika typer av koncentrationssvårigheter placeras här då andra åtgärder ej fungerat. Tanken är att de barn som
kommer hit ska följa sin nya, vanliga klass i den mån de klarar det. Den första tiden har dock specialläraren
barnet på heltid för att lära känna det och dess svårigheter. Successivt tillbringar barnet sedan mer och mer tid i
den vanliga klassen. Meningen med detta är att barnet ska ha positiva förebilder i sina ”normala” klasskamrater.
Att barnet ska känna grupptillhörighet är också en anledning. Det sociala samspelet behöver dessutom oftast
tränas. Specialläraren anser att det viktigt att barnen lär sig umgås och att de har förståelse för varandra i och med
att deras problem är så olika.

Alla barn som kommer till den aktuella specialläraren, utarbetar tillsammans med henne ett eget åtgärdsprogram.
Det görs då barnet är nyplacerat och därefter i början på varje läsår. Alla barn får också ett personligt schema att
följa. Eftersom alla dessa barn har så olika behov går inte tidsplaneringen att lösa på något annat sätt, menar
specialläraren. Mycket arbetstid tillbringar barnet tillsammans med övriga barn i gruppen men även enskilt arbete
tillsammans med specialläraren står på schemat. Det är av stor betydelse att varje barn får en stund per dag
ensam tillsammans med specialläraren. Den här stunden är till för lästräning, men den har egentligen större social
betydelse. Alla barnen ska kunna känna att de är egna viktiga individer och inte bara en liten del i en stor grupp.



I den grupp som specialläraren arbetar har det så gott som alltid funnits elevassistenter och dessa kan man inte
kan leva utan, menar hon. Hon betonar vikten av att kunna handplocka dem då de kan ha olika syften. För
tillfället har man en ung kille och en medelålders kvinna. Dessa två ”motpoler” fyller sina funktioner utmärkt,
menar specialläraren. Pojkarna i gruppen behöver ofta manliga förebilder eftersom det mest finns kvinnor i
skolvärlden. Flickorna däremot söker sig hellre till den kvinnliga elevassistenten. Specialläraren är mycket rädd
om sina elevassistenter och hon menar att de inte får utnyttjas. Det är viktigt att de känner att de är delaktiga i
arbetslaget. Accepterar man elevassistenterna i deras yrkesroll och möter dem på ett bra sätt så att de trivs borde
omsättningen bli mindre, vilket enbart är till fördel för barnen. Överhuvudtaget poängterar specialläraren att det är
viktigt att samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna inom skolan fungerar för att barnets förutsättningar till
positiv utveckling ska bli de bästa.

Speciallärare 2 är, liksom speciallärare 1, en viktig person när åtgärder ska sättas in. Hon upplever att de barn
hon tar emot ofta är i behov av en lugn och rofylld arbetsmiljö. De behöver vara för sig själva mer än andra barn
för att riktigt kunna koncentrera sig på sitt arbete. Specialläraren arbetar mycket med barn i smågrupper. Många
barn med koncentrationssvårigheter trivs och fungerar bra då de får arbeta på detta sätt. Hon menar att
arbetsmiljön blir lugnare och behagligare. Däremot tycker hon inte att barnen ska avskärmas från övriga klassen
utan bara under vissa perioder av dagen. Man måste hela tiden avgöra från fall till fall hur mycket tid ett barn
behöver för sig själv. Det är alltid barnet man måste utgå ifrån.

Åtgärdsprogram ska alltid finnas för barn som har uttalade koncentrationssvårigheter, anser specialläraren. Det är
bra att ha ett mål att sträva efter. Dessutom är det bra då man kan se vad var och en har för ansvar och roll i det
hela, som t.ex. klasslärare, förskollärare, speciallärare, föräldrar, elevassistent och barnet själv. Hon menar att det
aldrig behöver bli några tveksamheter eftersom allt är noga övervägt och dokumenterat. För barn som inte har
uttalade koncentrationssvårigheter skrivs ofta inget åtgärdsprogram men specialläraren anser att det ändå är
viktigt att man dokumenterar eventuella stödinsatser. Skulle det bli aktuellt med en utredning är det bra att ha
dessa anteckningar som underlag.

Assistenter är bra när behovet finns. Det behöver dock inte alltid sättas en assistent på en elev utan en assistent
kan handha fler barn och fungerar då som en extra resurs i gruppen. Ett flertal barn i skolan behöver nära och
ständig kontakt med en vuxen och därför är assistenterna viktiga. En del av problematiken ligger i att klasserna är
alldeles för stora.

Specialläraren tycker att det är viktigt att assistenterna är insatta i barnets problematik. De måste veta hur de ska
hantera det barn som de ansvarar för. Utöver det ska de givetvis få hjälp och stöd från andra som jobbar med
barnet. Det får dock inte bli så att övrig personal måste tala om för assistenten hur denne ska göra utan istället bör
det bli ett samarbete där man ger och tar. Hon tror dock att assistenterna i regel har kunskap kring barnens
problematik och detta är en förutsättning för att arbetet ska fungera. En assistents jobb är dock inte att jobba
fram pedagogiska lösningar till barn med olika svårigheter. Om ett barns svårigheter endast beror på brister rent
kunskapsmässigt är det klasslärarens eller speciallärarens uppgift att arbeta fram metoder som fungerar för just
detta barn. Oftast är problematiken mer komplicerad än så eftersom stora brister kan bero på någonting annat.
Här kan assistenten komma in och ge stöd och trygghet eftersom en del behöver mer än pedagogiska insatser för
att de ska fungera i skolan.

Hon menar dock att det i många fall kan vara mycket svårt att få extra resurser till barn med psykosociala
problem. Det är i dessa fall nödvändigt att dokumentera allt som observeras runt barnet och det är viktigt att man
beskriver barnets beteende så utförligt och exakt som möjligt. När man ska ansöka om extra resurs ska
föräldrarna vara delaktiga och skriva på alla papper.

Specialläraren jobbar även mycket med lekarbete12 med barn i de lägre åldrarna. Lekarbete kan användas på
barn med koncentrationssvårigheter, där man inte riktigt vet vad orsaken är. Visserligen vet man mycket när de

                                       
12 Lekarbete är ett specialpedagogiskt arbetssätt som används i skolan. Leken är en verksamhetsform för utveckling och
inlärning. Det kan vara svårt för barn att sätta ord på sin oro och därmed även förstå varför man mår på ett visst sätt. Leken är ett
naturligt sätt för barn att uttrycka sig på och det är ofta genom leken som de bearbetar sådant de har varit med om. Kerstin



börjar på förskolan tack vare överlämnandesamtal från dagis men ibland kan det uppstå problem senare och ofta
är det psykosociala faktorer som ligger bakom elevens okoncentrerade beteende i dessa fall. Speciallärare 2 är
mycket positivt inställd till att jobba med lekarbete. Hon ser ett stort behov av det och hon menar att det hjälper
många barn. Barnen får en stund då de inte behöver förställa sig inför någon utan bara får vara sig själva och leka
och göra vad de vill. Speciallärare 2 sitter i rummet och observerar. Man ser mycket i barnens lek eftersom leken
är ett naturligt sätt för dem att bearbeta saker som hänt dem. Hon menar att hon ganska snabbt får klart för sig
vad för sorts problem som ligger bakom. I vissa fall kan det röra sig om ”vanligt spring i benen” medan det i
andra fall kan uppdagas sådant som gör att hon måste lämna över till andra instanser. I de flesta fall bearbetar
dock barnet själv, genom leken, sina problem. Detta tar olika lång tid beroende på vad problemet består av:

Jag hade en flicka en gång, hon mådde inte alls på något vis dåligt men hon var väldigt upprörd
och strulade till det för sig för det var inte bestämt hur boendet skulle vara (hennes föräldrar
skulle skiljas). Skulle hon vara en vecka hos pappa och en vecka hos mamma och skulle hon
vara hos dem varsin helg eller? Så detta upptog hennes tankar jättelänge och det blev aldrig
något bestämt. Ja, hon höll på och styrde så pass med detta i lekarbetet. Det var två boende som
hon turades om att vara på. ”Nu ska vi nog var här och sen ska vi vara där borta osv.” Men så en
gång så gick hon rakt in och plockade fram de grejer hon behövde och så sa hon: ”Oh, vad
skönt, nu ska jag bo här!” Sen frågade jag henne nästa gång: ”Vill du komma nästa vecka
också” och då sa hon: ”Nej, nu behöver jag inte komma mer.”

Ytterligare ett exempel:

En pojke vars pappa hade dött. Efter ett tag började han rita konstiga teckningar och han var
vild på fritids… I detta fall ringde jag upp mamman och sa: Jag är fullständigt övertygad om att p
g a det som hänt så mår han inte riktigt bra nu, men nu har han möjlighet att vara den här
halvtimmen i veckan då han slipper vara ihop med kompisar… då han bara får vara. Hon blev
överlycklig och sa då istället att ”Ja, du förstår, jag har så svårt att prata om det här hemma”.
Och det är ju just dem. De som kan prata om det de behöver inte gå dit. Men det är ju väldigt
många vuxna som har det så jobbigt med sig själva så att de orkar inte prata med barnen också.
Och då är det inte alla som går iväg till barnpsyk i första hand utan då är det skönt att detta med
lekarbete finns… Orkar barnen inte prata om något hemma så märks det i skolan och då behöver
de bearbeta det i skolan… Den här pojken fick i lekarbetet ur sig sin ilska som han kände mot sin
pappa för att han lämnat honom.

Föräldrarna vet alltid om att de går på lekarbete och speciallärare 2 har inte mött någon förälder som varit
negativt inställd till idén. Allt som kommer fram under lekarbetet stannar mellan specialläraren och eleven.
Undantagsfall är när något uppdagas som exempelvis kräver en anmälan till socialtjänsten. Det är även viktigt att
låta barnet komma några gånger för att se om de vill fortsätta. Barnet väljer själv om han eller hon vill komma och
denne bestämmer även när det är dags att sluta. När hon började jobba med detta blev hon mycket förvånad
över att eleverna själva insåg när det var dags att sluta. Ibland kan det dock hända att ett barn vill stanna kvar just
för att det är ”mysigt” och då får man komma överens med eleven om en successiv avslutning.

Kommentar:
Nästan alla lärare använder sig av åtgärdsprogram när man ska försöka hjälp barn med
koncentrationssvårigheter. Rör det sig om svårare former av koncentrationssvårigheter ska det alltid finnas ett
åtgärdsprogram. Detta underlättar arbetet kring det aktuella barnet. Speciallärare 2 menar dock att det alltid är
bra att dokumentera och skriva ner så mycket som möjligt om eleven även om ett åtgärdsprogram inte görs.
Detta för att få struktur och en överblick på hur man jobbat med barnet. Lärare 2 föredrar kortsiktiga
åtgärdsprogram där man tar upp en sak i taget som i sin tur utvärderas.

I åtgärderna ingår specialläraren som en viktig resurs. Hit kan barnet få komma enskilt eller i grupp beroende på
vilka svårigheter som finns. Många lärare poängterar vikten av att barn med koncentrationssvårigheter efter behov

                                                                                                                                         
Gildebrandt (1984) arbetade fram en modell kring lekarbetet. Arbetet går ut på att barnet under en halvtimme får gå till ett speciellt
rum där det finns diverse leksaker. Här leker barnet ostört. En lekarbetspedagog finns i rummet och observerar barnet. Denne får
inte påverka eller avbryta leken utan bara bekräfta det som barnet gör. Det är barnet som bestämmer om den vuxna ska delta i
leken och allt som sker ska vara på barnets villkor.



får en chans att vara själv med en vuxen, gärna med samma vuxen för att skapa en trygghet. Att jobba i liten
grupp vissa stunder varje dag kan också vara en lösning för en del.

Samtliga lärare anser att assistenten kan vara ett bra alternativ för många av dessa barn. Assistenten behöver
dock inte vara kopplad till just en elev utan kan fungera som en resurs i gruppen. Det är viktigt att assistenten har
bra kontakt med eleven/eleverna samt att denne har kunskap kring dess/deras svårigheter.

6.5 Vad är viktigt att tänka på i det dagliga arbetet med elever som har
koncentrationssvårigheter?

Förskollärare 1 anser att man, för alla barns skull, inte bör sitta still en hel lektion. Man kan varva det mer
teoretiska med sånger och lekar som i sig kan vara lärorika. Hon menar att det finns många lekar där man kan
träna upp koncentrationsförmågan. Bland annat nämner hon Kims lek, Vem är det som knackar på min dörr och
olika lyssnarövningar. På den aktuella skolan har man också infört att gruppen går en lunchpromenad varje dag,
medan några av barnen dukar.

Förskollärare 1 lyfter fram att det är viktigt att man som lärare eller pedagog ligger på rätt nivå i arbetet med
barnen. Hon menar att det är lätt att ta vissa saker för givet. Är nivån för svår blir alla barn inom en stund
okoncentrerade.

Barnens tillstånd då de kommer in efter rasten påverkar dess förmåga att koncentrera sig. För att barnen ska
kunna varva ner och känna sig lugna innan de börjar arbeta har man på den aktuella skolan börjat använda sig av
massage. Barnen får helt enkelt massera varandra till musik. Förskolläraren har själv gått en
barnmassageutbildning och poängterar att detta skapar lugn. Det handlar emellertid om träning innan massagen
ger resultat. Många barn är så uppskruvade att de trots massagen inte kan slappna av. Andra barn har svårt för
att röra vid andra utan att börja slåss. Massagestunderna kan se ut på olika sätt. Övningarna är olika. T.ex. kan
ett barn sitta på en stol medan ett annat står bakom och masserar. Man kan sjunga ”Imse vimse spindel” och
göra rörelserna på ryggen på den sittande, man kan ”baka pizza”, då den vuxne pratar samtidigt som barnen gör
rörelser. Efter en tid byter barnen plats. Man kan också ställa fyra stolar i en ring. De som står bakom masserar
till musik, går runt ett varv och sedan byter de.

Förskollärare 2 tycker att man ska vara extra tydlig i sina instruktioner till barn med koncentrationssvårigheter.
Man ska helst bara ge en instruktion åt gången medan man har ögonkontakt med den det gäller. Instruktionerna
får heller inte vara för långa, då det kan vara svårt för dessa barn att komma ihåg hela instruktionen. Ofta minns
de bara det sistnämnda.

Det är viktigt att man inte går för fort fram. Det tar oftast längre tid för ett barn med koncentrationssvårigheter att
utföra uppgifter, men då måste man låta det få göra det och inte bara skynda vidare. Som gruppledare bör man
dessutom tänka på att vara lugn och stabil, både i sitt sätt och i röst- och tonläge.

Lugn arbetsmiljö är nödvändigt för barn med den här typen av problem. Beroende på vad olika barn är mest
känsliga för kan man minska ner på störande stimuli som t.ex. mycket färgstarka bilder på väggarna eller ljud som
stör allt för mycket. Det är alltid en fördel om man har möjlighet att dela upp barnen i smågrupper som sitter i
mindre rum. Med hjälp av denna åtgärd minskar ovidkommande stimuli väldigt mycket, menar förskolläraren.

Förskolläraren upplever att barn med koncentrationssvårigheter i många fall har dåligt självförtroende. Detta kan
stärkas då barnet får känna att det lyckas. Man bör alltså ge lagom svåra uppgifter. Med det menas att barnet ska
bli tvunget att tänka efter ordentligt för utmaningens skull. Samtidigt får uppgiften inte vara för svår så att barnet
för den skull ger upp eller känner sig otillräcklig. För att underlätta arbetet, anser förskolläraren att man bör
använda sig av mycket konkret material.



Lärare 1 anser att det krävs tålamod, uthållighet och insikt i hur man ska gå tillväga då man möter barn med
koncentrationssvårigheter. Det finns ingen given ram eller mall till detta. De är alla olika och behoven varierar,
liksom orsakerna till svårigheterna. Till följd av detta måste man ta sig an dem var för sig.

Läraren lyfter fram betydelsen av att ha fasta ramar och klara strukturer i alla lägen. Det får aldrig förekomma
några avvikelser. Upptäcker man att man måste ändra kurs eller justera någonting på den inslagna linjen, får det
inte märkas i undervisningen. Läraren anser också att det är viktigt med direkta anvisningar till barnen, som är
enkla och innehåller få moment. En skriven anvisning får t.ex. bara innehålla en eller två instruktioner.

Ett barn med koncentrationssvårigheter behöver mycket uppmärksamhet och raka besked. Man måste vara
bestämd samtidigt som man är mild och visar omtanke.

Med yngre barn, upplever läraren, att det ofta har en lugnande inverkan med kroppskontakt, t.ex. då man tar i
dem, klappar dem eller låter dem sitta i knät en stund. Även om de har många vassa taggar så kan man få dem att
vika in taggarna om man är envis och börjar försiktigt. Det går att skapa en bra och jättefin kontakt med barn
som har den här typen av svårigheter. Man får inte gå till attack eller vara ”överbestämd”. Då blir man lärare ur
en negativ synvinkel. Det bästa, menar läraren, är att närma sig med försiktighet och känna sig fram för att barnet
ska få förtroende för en.

Om ett barn med koncentrationssvårigheter får ett utbrott och man akut måste sätta in åtgärder anser läraren att
det bästa är om man snabbt kan ordna någon annan sysselsättning åt barnet. Man bör inte tvinga det att utföra
samma uppgift som övriga elever. Det kan vara till följd av densamma som barnet fick utbrottet. Får barnet göra
någonting annat en stund kan uppgiften gå lättare senare. Man får kompromissa och göra en överenskommelse
med barnet som kan gå ut på att man minskar ner på omfånget av uppgiften eller ändrar den lite. Ibland blir det
tvunget att ändra inriktning helt. Läraren poängterar att man hela tiden måste vara flexibel. Man måste genast
kunna se andra lösningar och andra strategier än de man först hade tänkt ut. I de här lägena, anser läraren, att det
är viktigt att man är bestämd och visar att man kan fatta snabba beslut. Genom sitt sätt att reagera signalerar man
till de övriga i klassen var man står.

Läraren tycker också att det är viktigt att tänka på att barn och lärare inte alltid befinner sig i klassrummet under
skoltid. Ibland gör man utflykter, studiebesök och skolresor. I dessa situationer måste man ha en beredskap för
vad som kan hända. En klass, där några elever har koncentrationsstörningar, klarar man inte av som ensam lärare.
Som säkerhetsåtgärd är det bra om någon mer ur arbetslaget kan följa med. Läraren upplever att det ofta är svårt
för barn med koncentrationssvårigheter att åka iväg någonstans. I klassrummet kan de fungera ganska bra då de
lärt känna läraren och fått förtroende för densamme. De kan också känna trygghet i de normer som är uppsatta.
Kommer man utanför klassrummet och kanske till och med utanför skolgården är normerna inte längre lika tydliga
och tillvaron inte lika strukturerad. Tryggheten försvinner och svårigheterna blir tydligare.

Även lärare 2 belyser vikten av att ha en strukturerad arbetsmiljö. Hon menar att det är speciellt viktigt idag då
vi individualiserar så mycket. Utan struktur blir barn otrygga och därmed oroliga. Hon anser att det är bra om det
är ordning och reda i klassrummet för allas skull. Grejer som ligger överallt inverkar förvirrande och bidrar till oro.
Ytterligare störningsmoment kan vara många byten av lärare. Ju fler vuxna personer barnen träffar, desto större
risk för oroliga barn.

Någonstans på skolan bör det finnas ett utrymme där barn som känner för det kan dra sig tillbaka och ta det lugnt
en stund, en reträttplats. Ibland blir det för mycket av allting och då kan det vara skönt att få vara i fred och sitta
tyst ett litet tag och fundera eller bara vila.

En annan sak som vi bör tänka på, menar läraren, är att alla barn ska få möjlighet att göra färdigt arbeten som är
påbörjade. Barn med koncentrationssvårigheter har ofta dåligt självförtroende och söker bekräftelse, eftersom
det vill känna att det verkligen duger trots att det kanske inte är precis som alla andra. Att ett barn får göra klart
sina påbörjade uppgifter stärker barnets själförtroende, samtidigt som läraren får en bra anledning att ge massor
av beröm.



Slutligen anser lärare 1 att dialogen är mycket viktigt i arbetet med alla barn. Istället för att bli arg bör man föra en
diskussion med barnet så att man tillsammans kan komma fram till en lösning. Märker barnet att det får vara med
och bestämma blir både självkänslan och motivationen bättre. Den här dialogen bör också föras med hela
klassen. Barn förstår och de vill förstå varför en klasskamrat beter sig på ett visst sätt. Känner de till problemet
kan de vara en resurs och hjälpa barnet med koncentrationssvårigheter i olika lägen. Dialogen är också viktig för
att barn med koncentrationssvårigheter inte ska få en stämpel som bråkstakar, vilket annars är lätt hänt.

Speciallärare 1 jobbar mycket med samtal i grupp eller enskilt. Dels för att barnen ska få förståelse för varandra
men också för att många barn med koncentrationssvårigheter behöver detta av andra skäl. I den lokal man håller
till finns ett litet kök dit man kan stänga dörren. Detta kallar specialläraren ”barnens reträttplats”. Dit kan barnen
gå ensamma och prata med någon vuxen som tar sig tid och lyssnar, oftast specialläraren. Dessa samtal kan i stort
sett handla om vad som helst. Alla behöver prata med någon ibland och här får barnen möjlighet till detta utan att
bli avbrutna eller utskällda för någonting de gjort. Specialläraren menar att ett samtal löser mycket mer än vad en
utskällning någonsin kan göra.

Morgonsamlingen är en av de viktigaste händelserna under dagen. Det är alltid specialläraren själv som håller i
denna. Där kan hon kolla av stämningen i gruppen och alla får prata av sig vad som har hänt sedan sist man sågs.
En överenskommelse med föräldrarna går ut på att om det hänt något särskilt på morgonen eller kvällen innan
som kan påverka barnen ska de ringa till specialläraren så att hon kan vara förberedd då hon möter gruppen. Det
behöver inte vara några stora händelser som utlöser oro i gruppen. Ett barns katt kan ha blivit överkörd eller kan
det vara något som verkar så simpelt som att en av flickorna inte fick ha ett visst klädesplagg på sig för mamma.
För att kunna möta ett upprivet barn och förhindra kaos i gruppen är förutsättningen att man är förberedd. Därför
är det mycket viktigt att denna överenskommelse hålls.

Speciallärare 2 anser, liksom många av de andra pedagogerna, att det är mycket viktigt att barn med
koncentrationssvårigheter har en väl strukturerad arbetsmiljö. De måste veta vilket nästa steg och moment är.
Man kan inte hastigt och lustigt ändra på saker och ting som man tidigare pratat med barnen om. Det kan vara
förödande. Det gäller att ha ett inrutat system eftersom det ger trygghet. Barn med allvarligare
koncentrationssvårigheter behöver väldigt mycket struktur. Kanske till och med en egen vrå med små lådor för att
de ska kunna hålla ordning på sina saker.

Specialläraren har märkt att avskildhet kan vara nyttigt för barn med koncentrationssvårigheter. Då omgivningen
blir för rörig tycker de oftast att det är skönt att få gå undan och vara lite för sig själva. Har man möjlighet att
arbeta med dessa barn i mindre grupper är det oftast en fördel.

Dessutom lyfter specialläraren fram vikten av att alltid se till det enskilda barnet. Barn är olika och ska så få vara.
Man ska inte stirra sig blind på problemen utan istället alltid ställa sig frågan: ”Vad behöver just detta barn och hur
ska vi göra för att han eller hon ska må bättre?” När vi individualiserar känner barnet att det får uppmärksamhet
och det blir bekräftat av de vuxna på skolan. Det betyder mycket för dessa barn att de får möjlighet att känna att
de duger precis som de är.

Det gäller att hitta lösningar som fungerar. Dessa lösningar kan ibland vara enkla som t.ex. låta eleven springa ett
varv runt skolgården eller låta honom eller henne ha en reträttplats att gå till när det blir jobbigt. Lösningar kan
även finnas i det integrerade arbetssättet då ett barn som går i år 1 kan få tillbringa en del av sin dag tillsammans
med barnen i förskolan.

Att vara flexibel och kunna gå ifrån sin ursprungliga planering är ett måste, anser speciallärare 2. Alla gör
planeringar till sina lektioner men ibland händer saker som gör att man måste kunna vara flexibel och gå ifrån det
som man tänkt sig och ta itu med det som hänt direkt. Det gäller att man är tuff, modig och framför allt
intresserad, avslutar specialläraren.

Kommentar:
Här ser svaren lite olika ut beroende på att frågan var ganska öppen samt behandlar ett stort område. Det är även
viktigt att påpeka att det inte finns några färdiga mallar att gå efter i arbetet med barn med



koncentrationssvårigheter. Man måste hela tiden se till det enskilda barnet och dess behov. Vi kan dock utröna
att det är oerhört viktigt med fasta ramar och klara strukturer. Detta skapar trygghet i deras ofta kaosliknande
vardag. Det är också viktigt att vara tydlig i sina instruktioner, gärna ge dem direkt till eleven och försöka få
ögonkontakt. Det är även viktigt att anpassa undervisningen till elevernas nivå samt att ge dem uppgifter som de
hinner avsluta. Dessa barn har ofta dåligt självförtroende och behöver ofta bli bekräftade och
uppmärksammade.

Det kan också vara bra om eleven har någon form av reträttplats dit han eller hon kan gå om situationen blir
ohållbar eller om kraven känns för stora. De behöver ofta lugn och ro, vilket innebär att de ibland bör få gå undan
med någon vuxen, helst samma vuxen varje gång. Att jobba i smågrupper kan också vara fördelaktigt. I den
stora gruppen ska man tänka på att minska antal störningsmoment. Massage och koncentrationsövningar är
exempel där barnen kan träna på att slappna av.

Barn med koncentrationssvårigheter har svårt att sitta still en längre tid. Korta arbetspass och många pauser där
barnet får chans att röra på sig är viktigt. Detta är en bra regel för alla barn i de lägre åldrarna, framför allt i
förskolan. Att vara flexibel och öppen för ändringar i planeringen är en förutsättning eftersom det ofta händer
saker kring dessa barn.



7. DISKUSSION

Då detta examensarbete i stort sett är genomfört och klart inser vi hur mycket vi lärt oss om barn med
koncentrationssvårigheter. Vi är mycket nöjda med vårt ämnesval, inte minst med tanke på att dessa barn snarare
är en regel än ett undantag i våra svenska skolor idag. På senare år verkar acceptansen för alla barn som lider av
svårigheter av något slag ha ökat. Kanske beror detta på att kunskapen om problematiken bland lärare och andra
pedagogiska yrkeskategorier har ökat. Från att inte ha haft någon kunskap alls har man gått till att kunna definiera
svårigheterna men utan att veta vad man ska göra åt dem. Idag har utvecklingen dessutom kommit så långt att vi i
stor utsträckning vet vad vi kan göra för att hjälpa elever med svårigheter och på så sätt minimera problemen. Det
är mycket positivt med tanke på att alla elever kan gå till skolan på mer lika villkor idag, jämfört med förr. Vi
skriver ”mer lika” eftersom vi upplever att det fortfarande finns en del kvar att lära och göra på området. Vi anser
emellertid att hela skolorganisationen kommit en bra bit på vägen mot att uppnå ett av läroplanens viktigaste mål,
att alla elever ska få möjlighet att erhålla likvärdig utbildning.

Tidigare i arbetet tar vi upp att det till viss del ligger i betraktarens ögon om ett barn upplevs ha
koncentrationssvårigheter eller ej (Iglum, 1999). Vi instämmer i detta. Naturligtvis påverkas man av olika faktorer
som t.ex. tidigare erfarenheter och den sociala situation man befinner sig i. Det som en människa anser är uttalade
koncentrationssvårigheter, kan för en annan enbart vara tecken på allmän och helt normal oro13. Graderna på
skalan är många och skillnaderna hårfina. Det kan vara lätt att kasta ur sig ord och beskriva en elev som
avvikande eller onormal. Men vem avgör egentligen vad som är avvikande och onormalt? Här träder vår
personlighet fram, som är allt annat än objektiv, och bildar en grund för våra åsikter och ställningstaganden. Alla
har vi en tanke, en inre bild av hur vi vill att det ska gå till i ett klassrum. Om den bilden inte stämmer är det lätt att
skylla på andra i omgivningen, i det här fallet eleverna. Vi kanske är så inne i vårt arbete att det blir svårt för oss
att se alternativa sätt att gå till väga. Den elev som inte lever upp till de förväntningar vi har blir därmed avvikande.
Enligt detta sätt att se behöver alltså inte problemet ligga hos eleverna utan snarare hos den enskilde läraren eller i
skolorganisationen som sådan, som inte förmår möta eleverna på deras villkor och efter deras behov (Iglum,
1999). Vi tror att det är nödvändigt att ha detta i åtanke när vi upplever att ett barn har problem av något slag.
Kanske blir det lättare för oss att hjälpa om vi ser orsaker och verkan.

Synen på vad koncentrationssvårigheter är påverkas av den utbildning man har och den pedagogiska yrkesgrupp
man tillhör. Detta bekräftas av de sex pedagoger vi intervjuat. Vi anser att de svar de gett tydligt speglar vilken
sorts pedagog det är frågan om. I stora drag kan man säga att de båda förskollärarna menar att alla barn till och
från är oroliga, men att detta är högst normalt och inte något som är speciellt alarmerande. Beteendet behöver
med andra ord inte innebära tecken på koncentrationssvårigheter. Speciallärarna, som har specialkunskaper på
området, verkar i första hand tänka på barn som har allvarligare former av koncentrationssvårigheter, som t.ex.
DAMP. Någonstans däremellan befinner sig lärarna som i första hand associerar till lindrigare
koncentrationssvårigheter14. Det är mycket intressant att se yrkesrollens betydelse för synen på
koncentrationssvårigheter.
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På ett område var lärarna helt överens med varandra och med litteraturen. Det gällde de olika former av
koncentrationssvårigheter som finns. Genom litteraturstudierna kom vi fram till att det finns socioemotionella-,
biologiskt betingade- och situationsbundna koncentrationssvårigheter15. Under intervjuernas gång nämndes alla tre
mer eller mindre, men dock med betoning på de socioemotionella svårigheterna. De misstankar vi haft redan innan
vi påbörjade detta arbete stämde ganska bra överens med verkligheten. Det tycks framförallt finnas tre
socioemotionella faktorer som gör att barn i dag är oroliga och okoncentrerade: stress, bristande gränssättning
och nya familjekonstellationer16. Vi tror att dessa tre faktorer påverkar och förstärker varandra. Det ena ger det
andra och vice versa. Det mest skrämmande är att de är ett resultat av det samhälle som växt fram och som vi alla
hjälpt till att skapa, ett samhälle som inte ger så stort utrymme åt barnen. Man kan bara spekulera kring hur saker
och ting kommer se ut och hur våra barn mår tio år framåt i tiden om inte samhällsklimatet blir mildare och
lugnare. Kanske borde vi alla stanna upp och tänka efter vart vi egentligen är på väg och om det är så här vi vill
ha det. Många är idag inne i ett ekorrhjul som hela tiden accelererar, vilket inte för någonting gott med sig på
något område.

Ett konstaterande som vi kan göra är att koncentrationssvårigheter på ett eller annat sätt ger effekter i beteendet
som inte är till fördel för den som har svårigheterna. På den breda skalan av typiska drag för dessa barn finns två
ytterligheter, överaktivitet och passivitet. De överaktiva barnen syns, hörs och tar väldigt mycket av lärarens tid.
Det är relativt lätt för läraren att upptäcka eventuella koncentrationssvårigheter hos den här kategorin av barn
eftersom de oftast utmärker sig. De passiva barnen däremot är svårare att upptäcka eftersom de är just passiva. I
en grupp med någon/några överaktiva elever skulle det därmed kunna vara tänkbart att den/de passiva eleverna
blir helt osynliga för läraren (Kadesjö, 1992). Vi anser att det är viktigt att man som lärare har kunskap om de
båda ytterligheterna så att man även kan se de passiva eleverna och möta dem på ett bra sätt. Många tänker
förmodligen inte på hur stor del av lektionstiden man tillbringar hos, eller hjälper olika elever. För att
medvetandegöra detta skulle man efter lektionens slut kunna tänka igenom vilka som fått uppmärksamhet och hur
länge, samt vilka som inte fått någon uppmärksamhet alls. På detta sätt blir det enklare att upptäcka de passiva
eleverna samtidigt som man mer rättvist kan fördela tiden hos alla elever i gruppen.

Elevers tillgång till lärarens uppmärksamhet är bara ett av många lämpliga föremål för observation och reflektion
hos läraren (Johannessen, 1995). Vi anser att dessa två begrepp är mycket centrala i hela lärarens yrkesroll. Det
är först när vi kan stanna upp och fundera över olika händelser och över det egna arbetet som vi lär oss någonting
av den egna praktiken. Det kan vara lätt att konstatera att en elev har problem, men vi påstår att enbart ett
konstaterande inte hjälper någon speciellt mycket. Det är det som kommer efter konstaterandet, dvs. åtgärderna
som betyder någonting. För att dessa ska fylla sin funktion och ge resultat krävs noggranna iakttagelser av eleven
och reflektion över det man sett (Larsson-Swärd, 1999). Vi tror att det är först när man sätter ord på det man
upplever som problemen blir konkreta och tydliga. Det är också då förutsättningarna för ett bra åtgärdande
arbete blir som störst. Detta observerande och reflekterande arbetssätt gäller naturligtvis inte bara då vi arbetar
med elever som har koncentrationssvårigheter, utan i de flesta situationer i skolan.

Åsikterna kring huruvida en diagnostisering av ett barn med koncentrationssvårigheter är bra eller inte är många.
Olika forskare har olika argument för att förstärka just sin teori17. Vi har svårt för att försvara bara en av sidorna,
eftersom vi menar att man måste se till barnets hela livssituation när man bedömer lämpligheten i att en diagnos
sätts. Avvägning, för eller emot en diagnos, ska därför göras i varje enskilt fall. Genom intervjuerna har vi förstått
att en diagnos har olika inverkan på den det berör samt dennes omgivning. En del tycker att det är en lättnad att
kunna sätta ord på problemen samtidigt som de upplever att det är lättare att veta hur man ska gå tillväga när
problemet är definierat. Hos andra är effekten den motsatta. Barnet får en etikett som är svår, om inte omöjlig, att
arbeta bort. Dessutom kan total blockering uppstå bland de personer som finns i barnets närhet om de inte har
kunskap om hur man ska gå vidare (Liljegren, 2000). Vi anser emellertid att en diagnos kan vara bra i ett läge.
Det är när personerna i barnets omgivning har kunskap om det aktuella funktionshindret. I dessa fall kan
diagnosen vara en hjälp för att se var åtgärderna ska sättas in. En diagnos medför inte att barnet automatiskt blir
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bättre, vilket vi upplever att en del lärare som vi mött genom vår utbildning tror. Vet man inte hur man ska gå
vidare bidrar inte diagnosen till någon förbättring. Snarare kan resultatet bli att svårigheterna upplevs som ännu
tydligare vilket troligen leder till en känsla av maktlöshet. Sammanfattningsvis kan en diagnos därmed vara bra om
den används på rätt sätt. Vi vill i samband med detta hänvisa till en flicka som vi mötte på en av skolorna som vi
besökte i samband med att vi samlade in material till detta arbete. Hon kom fram till oss och talade om att ”Jag
får slåss för jag har Aspergers”. Hon legitimerade sitt beteende genom den diagnos hon fått. Man kan bara
spekulera kring vem som bidragit till att ge henne den synen. Det är knappast hon själv som kommit på det. Vi
anser inte att beteendet ska legitimeras, det ska istället avhjälpas. Om detta inte är målet, används diagnosen på
ett felaktigt sätt.

En utmärkt resurs i det dagliga skolarbetet är föräldrarna. Inga andra känner ett barn bättre än de egna
föräldrarna (Iglum, 1999). Detta tycker vi är viktigt att ta fasta på. Genom dem kan vi få nödvändig information
och därmed en riktig och rättvis helhetsbild av hela den person som finns bakom det som vi kallar elev. Inte minst
i det åtgärdande arbetet med elever som har koncentrationssvårigheter spelar de en stor roll för att insatserna ska
bli de rätta. För att samarbetet med hemmet ska fungera på ett gynnsamt sätt för eleven, tror vi att det krävs en
kontinuerlig, positiv och naturlig kontakt. Det får med andra ord inte bli för sällan och budskapet som framförs får
inte enbart vara negativt. Vi bör också tänka på att inte bete oss på ett överlägset sätt gentemot föräldrarna till
följd av att vi har de pedagogiska kunskaperna. De ska inte behöva känna sig kränkta eller bli trampade på tårna.
Vi anser att det är viktigt att man som lärare visar intresse för föräldrarnas egna åsikter och förslag. Av helt
naturliga skäl bör de vara delaktiga i och ha möjlighet att påverka det egna barnets liv även i skolan. Vi vill även
tillägga att det är vårt ansvar, som lärare, att göra allt vi kan för att kontakten mellan hem och skola ska fungera
på ett bra sätt. Vi kan inte förvänta oss att föräldrarna ska ta det ansvaret. Det ingår som en viktig del i vårt
arbete (Iglum, 1999).

Slutligen vill vi kommentera hur viktigt vi anser det är med en professionell syn på sitt arbete. Detta gäller inte bara
lärarna utan alla yrkeskategorier som på ett eller annat sätt har med skolverksamheten att göra. Med professionell
menar vi bland annat att alla måste ha en väl genomtänkt och gemensam grundsyn att arbeta ifrån. Det krävs
naturligtvis också att det ges tid till den här typen av arbete. Den gemensamma grundsynen är inte statisk, utan
den behöver vidareutvecklas och förändras efter behov. Vi menar också att det är till fördel för den gemensamma
grundsynen att ett yrkesspråk bland lärare etableras. Ingen lärare ska sitta i personalrummet och gnälla och klaga
på eleverna i den egna klassen. Detta är allt annat än professionellt och tyder snarast på osäkerhet eller
okunnighet hos läraren. Genom yrkesspråket kan man få till stånd givande och nyttiga diskussioner inom
arbetslaget, vilket istället kan betecknas som ett professionellt sätt att agera i svåra situationer (Colnerud &
Granström, 1993).

Vidare anser vi det vara av stor betydelse att ha strukturerade och noga utarbetade verktyg att tillgå. Dessa
verktyg måste användas på ett professionellt och effektivt sätt för att man ska kunna uppnå ett framgångsrikt
arbete. Vi tänker då bland annat på åtgärdsprogrammets betydelse för elever med olika svårigheter (Larsson-
Swärd, 1999). Detta går att jämföra med diskussionen om användandet av diagnostisering ovan.
Åtgärdsprogrammet är en hjälp på vägen att uppnå positiva förändringar. Ett upprättande medför inte att
problemet plötsligt försvinner och är löst. Använder vi åtgärdsprogrammet på rätt sätt är det ett mycket
användbart verktyg som gör det lättare för oss att veta hur vi, gemensamt, ska gå till väga.

En professionell inställning innebär också ett nära och förtroget samarbete med kollegorna i arbetslaget, liksom
med andra yrkesgrupper som är verksamma på skolan. Detta är nödvändigt, framförallt för att arbetet med elever
som har koncentrationssvårigheter ska fungera bra18. Det är i mötet med elever med svårigheter av olika slag som
skolans grad av professionalitet och personalens samordning verkligen sätts på hårt prov och verksamheten får
visa vad den går för. Vi tror att det är i dessa situationer som eventuella svagheter lyser igenom. Då ska man inte
vara främmande för att ta upp de brister som framträder. Som tidigare nämnts kan man genom att kontinuerligt
reflektera och diskutera lära av den egna praktiken och därmed utvecklas. Detta gäller inte bara läraren, utan hela
skolorganisationen.
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Till eftertanke!

Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och
börja just där.

Den som inte kan det lurar sig själv, när han tror att han kan hjälpa andra. För att undervisa någon,
måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte
kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mer.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill
bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom. All äkta undervisning börjar med ödmjukhet
inför den jag vill lära, och därför måste jag förstå, att detta med att undervisa inte är att vilja härska,
utan att tjäna.

Kan jag inte detta, så kan jag inte heller hjälpa någon.

(Sören Kierkegaard)
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Hej!

Vi är två lärarstuderande, Åsa Hagberg och Maria Lundgren, med inriktning sv/so 1-7.
För några veckor sedan påbörjade vi vårt examensarbete som kommer behandla barn
med koncentrationssvårigheter i skolan. Förutom litteraturstudier vill vi få kunskap
genom intervjuer med förskollärare, lärare och speciallärare. Vi tycker det är viktigt för
att vi ska kunna få en så bred och djup bild som möjligt av hur man i skolan kan och bör
bemöta barn med ovanstående problematik.

Genom det här brevet vill vi informera dig om hur vi tänkt oss stundande intervju. Vårt mål med besöket
är att vi ska få en öppen och lättsam pratstund tillsammans med dig. Det är just dina erfarenheter och
ditt berättande vi är ute efter. Vi kommer att fokusera kring fyra huvudpunkter som vi är speciellt
nyfikna på:

• Dina erfarenheter av barn med olika former av koncentrationssvårigheter
• Ditt tillvägagångssätt då du misstänker att ett barn har koncentrationssvårigheter
• Olika åtgärder som du och din skola kan eller brukar vidta
• Metoder och arbetssätt kring barn med koncentrationssvårigheter

Tack på förhand för att du tar dig tid.
Med vänliga hälsningar Åsa och Maria !!



FRÅGOR TILL INTERVJUERNA

1. Tycker du att barn verkar mer okoncentrerade/oroliga nu än förr?
• Om ja, vad beror det på?

2. Om jag säger barn med koncentrationssvårigheter, vad tänker du på då?
• Vad är typiskt för dessa barn?
• Orsaker?
• Berätta om något barn du mött.

3. När du misstänker att ett barn har koncentrationssvårigheter, vad händer då?
• Vem gör vad?

• När kontaktas föräldrar, deras roll?
• Hur lång tid är det rimligt att det får ta innan åtgärder sätts in?
• Vad händer om en diagnos ställs?
• Vad händer om det inte ställs någon diagnos?

4. Vilka olika slags åtgärder kan sättas in?
• Vem bestämmer?
• Hur skiljer sig åtgärderna åt?
• Gör man alltid åtgärdsplan, när/hur ?
• Vilka olika resurser finns att ta till?

5. Vad är viktigt att tänka på i det dagliga arbetet med elever som har
koncentrationssvårigheter?

• Konkreta arbetssätt
• Personliga tips och idéer



ÖVNINGAR I KONCENTRATION

Följande övningar är hämtade från Steinbergs bok ”Hur man handskas med besvärliga
klasser” (1993). Vi tror att det kan vara mycket fördelaktigt att använda sig av dessa
övningar, inte bara för barn med koncentrationssvårigheters skull utan för alla barn i
klassen.

Blundaövningar
Blundaövningar kan man börja med när eleverna sitter vid sina bänkar eller bord. Så
småningom kan man gå över till att ligga på golvet men det är inte nödvändigt. Det är viktigt
att övningar som introduceras används konsekvent. Ett exempel kan vara att så gott som
alltid börja dagen eller avsluta dagen med en övning. Gärna korta övningar två, tre gånger
under en dag till att börja med.

Blunda och minnas
Lägg ner huvudet på bänken och blunda. Försök t.ex minnas vad du åt till frukost, vad du
åt igår till skollunch, vad fröken har på sig idag eller hade på sig igår, det sista som
mamma/pappa sa till dig innan du gick till skolan, tapeterna i köket hemma, vilken färg du
har på din tröja, en sak du gjorde under sommaren, två saker vi har gjort idag i skolan, en
plats du trivs på osv.

Förutom att träna på att blunda utan att störa eller bli störd är detta en utmärkt förberedelse
för förmågan att visualisera dvs. att se bilder inom oss.

Blunda och lyssna
Träna förmågan att lyssna. Blunda och lyssna – vilka ljud hör du nu i och
utanför klassrummet? Åstadkom ljud och be eleverna försöka identifiera vad
du gör. Se hur lågt du kan viska så att alla hör. Försök minnas ljud: vad
någon har sagt, hur ett djur låter, ljud från en sommaräng, vågor från havet
mm. Eleverna kan tänka ut olika ljud och be klassen blunda och minnas,
sedan berätta och härma. Med äldre elever kan man göra små
minnestävlingar på skoj t.ex. läsa upp en mening som man ska minnas och
skriva ner, att leka ”viskleken” och verkligen försöka få frasen att gå runt
exakt som den var från början, att läsa upp olika tal (som kan bli längre och
längre) som ska skrivas ner osv. Musik är också en naturlig inkörsport till
lyssnarövningar.

Blunda och fantisera
Att använda sin fantasi medan man blundar är ytterligare ett exempel. Blunda och se en
hund. Vilken sorts hund blev det? Blunda igen, se samma hund, se den växa och bli dubbelt
så stor, se den minska och bli jätteliten. Låt den ändra färg. Låt den få röda prickar och blåa
ränder. Fantisera om ett favoritsommarställe…att göra om ditt rum hemma…att bo i
USA…i Ryssland…i Japan osv.

Blunda och förbereda
När klassen har vant sig vid olika former av blundaövningar kan man som lärare använda
dessa stunder som övergångar till det som ska hända under nästa lektion. Det blir som en



slags mental förberedelse. Många av de elever som ställer till besvär skulle få stor hjälp om
de fick en chans att förbereda sig på det som komma skall. Det minskar deras oro att veta
vad som kommer att hända under lektionen, vid morgondagens utflykt, efter lunchen osv.
Blunda, pusta ur och säg: ”Denna lektion kommer vi att arbeta med Danmark. Blunda och
se Nordens karta framför dig i din fantasi. Se dig själv peka ut Danmark på kartan. Försök
minnas några av de stora städerna och se vilka länder som gränsar till Danmark. Idag ska
jag läsa en berättelse av en berömd dansk författare. Den handlar om…Sedan ska vi…När
jag säger till har jag tagit ner kartan över Norden. Se om du har placerat Danmark på rätt
plats. Varsågod.” Denna enkla visualisering kan användas i andra former och i praktiskt
taget alla ämnen.

Blunda och repetera
Repetition kan användas mer systematiskt i skolan. Man kan repetera och samtidigt träna
fantasin, avspänning, minnet och koncentrationen.
Blunda och andas ut. ”Lektionen är strax slut. Innan ni går vill jag att ni ska minnas hur vi
började dagens lektion om vintern. Vad hände? Tänk på några saker som du lärt dig.” ”Idag
har vi gått igenom 5:ans tabell. Blunda nu och andas ut. Jag ska repetera tabellen flera
gånger. Ni ska bara lyssna. Om du vill kan du upprepa tyst för dig själv varje gång jag säger
ett tal.”
Det finns mycket att vinna genom att gör kopplingar till skolans innehåll när du tränar
förmågan att slappna av, blunda och fantisera eller minnas. Dessa blundaövningar kan ge en
bra start.

Andra övningar

Sinnesträning
Att undersöka sina egna händer, en frukt, ett löv, en bit av en gräsmatta, en

blomma osv. under en längre stund för att upptäcka saker man inte tidigare har
observerat. Att stanna upp mitt under en utflykt för att lyssna på ljud i skogen, för

att se hur långt man kan se, upptäcka ovanliga lukter mm.
Eftersom all information kommer till oss via våra sinnen är alla former av
sinnesträning mycket bra träning både för inlärning och för koncentration.

Samarbetslekar, kontaktlekar och trygghetsövningar
Lugna Följa John-varianter tränar uppmärksamheten, följsamheten och

samarbetsförmågan. Att leka apelsinleken (en apelsin eller tennisboll man går med i
par, rygg mot rygg, utan att tappa den) är ett exempel på en samarbetslek som

kräver koncentration. Att leda någon som blundar är en mer avancerad övning som
tränar trygghet.

Avslappnings- och avspänningsövningar
Innan man ger sig in på mer avancerad avspänningsträning finns det mycket man
kan göra för att visa elever vad avspänning är och vad det betyder t.ex. att spänna
vissa kroppsdelar eller muskelgrupper för att sedan slappna av. Du kan t.ex utlysa
en grimastävling, vilket i och för sig gör gruppen mer uppspelt, men det kan vara

bra för att påvisa kontrasten – dels när man spänner och inte spänner
ansiktsmusklerna, dels skillnaden mellan lugnt och stimmigt i klassen. Du kan även
be eleverna blunda och slappna av medan du läser ur klassens högläsningsbok. Du



kan ta musiken till hjälp när du ber eleverna sitta på sina platser, andas ut och bara
slappna av några minuter innan man går vidare. Du kan låna idéer från mental

träning, skaffa avspänningsband med övningar som är intalade och skaffa särskild
avspänningsmusik.

Att sakta men säkert träna förmågan att blunda, slappna av, minnas, andas, observera,
samarbeta och fantisera hjälper barnen att koncentrera sig. De minuter som läggs ner på
detta kommer att ge stor utdelning både för inlärningsklimatet och för själva inlärningen
(Steinberg, 1993).


