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Sammanfattning  
Syftet med den här studien är att undersöka hur klasslärares syn på normalitet och avvikelse i 

skolan påverkar undervisningen för elever i koncentrationssvårigheter. För att uppnå detta 

syfte har vi intervjuat sex klasslärare på fem olika skolor. I en skola för alla bör miljön vara 

utformad så att den passar alla elever utifrån deras specifika förutsättningar och behov. 

Skolans ramar begränsar dock lärarnas arbete och skapar därmed koncentrationssvårigheter 

hos vissa elever. Normalitet och avvikelse är därmed en produkt av skolans organisation. 
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1. Inledning 
Vår erfarenhet från arbete och praktik i skolan är att det finns många elever som inte klarar av 

skolans krav och dess miljö. Vi frågar oss varför många elever idag har svårigheter i skolan 

och vad det beror på. I skolans läroplan, Lpo94, (Utbildningsdepartementet, 1994) framgår 

det att skolan ska vara en skola för alla och så långt som möjligt ska elever med olika 

förutsättningar undervisas tillsammans. Hur ska detta ske och vem ska anpassas, skolan eller 

eleverna? Vi undrar om det i dagens skola finns tillräckligt mycket utrymme att låta varje elev 

utvecklas utifrån sina förutsättningar. En lärare ska utgå från varje individs förkunskaper och 

behov i undervisningen (Utbildningsdepartementet, 1994). Då läraren har ansvar för en klass 

med uppåt 30 elever, undrar vi om det inte blir svårt att genomföra detta. Vi undrar vad det är 

som gör att vissa elever inte verkar klara av klassrumssituationen. Vad kan läraren göra för att 

skapa en bättre lärandemiljö för dessa elever?  

 

Mot bakgrund av dessa tankegångar vill vi studera skolan som institution och vilka 

möjligheter och hinder den skapar för eleverna. I dagens skola finns det många barn i behov 

av stöd av olika anledningar. Vi har valt att begränsa oss till elever som anses ha 

koncentrationssvårigheter. Enligt oss kan alla ha koncentrationssvårigheter i olika situationer 

och tidpunkter i livet, och vi vill därför se vad i skolan som gör att elever upplevs ha 

koncentrationssvårigheter. Vi vill därför inte benämna dem elever med koncentrations-

svårigheter då vi anser att i så fall läggs svårigheterna på eleven. Istället benämner vi dem 

elever i koncentrationssvårigheter då vi anser att svårigheten är mer kopplad till situationen 

eleven befinner sig i.  

 

Begreppet koncentrationssvårigheter används ofta av lärare för elever som anses ha olika 

typer av svårigheter och vi undrar vad de egentligen menar när de talar om 

koncentrationssvårigheter. Har de något särskilt förhållningssätt mot dessa elever? Hur 

organiseras undervisningen och finns det situationer som enligt lärarna fungerar bättre eller 

sämre för elever i koncentrationssvårigheter? Ofta talas det om svårigheter att hjälpa elever i 

behov av stöd på grund av bristande resurser. Vi frågar oss även om klassrumsmiljön kan 

förändras för att underlätta inlärningen för elever i koncentrationssvårigheter. För att fånga 

lärares syn på koncentrationssvårigheter intervjuar vi sex klasslärare i år 1-4. Vi är här inte 

intresserade av specialpedagogers, fritidspedagoger eller rektorers uppfattningar. Fokus ligger 

på klassläraren och klassrumsmiljön, eftersom klassläraren idag ansvarar för många elever 

och förväntas klara av att möta alla dessa elever utifrån deras olika förutsättningar. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att undersöka hur klasslärares syn på normalitet och avvikelse i 

skolan påverkar undervisningen för elever i koncentrationssvårigheter.  

 

Frågeställningar:  

- Hur resonerar lärare kring elever i koncentrationssvårigheter? 

- Hur påverkar synen på normalitet undervisningen för elever i 

koncentrationssvårigheter? 

- Vad är det som styr vilka åtgärder läraren vidtar för elever i 

koncentrationssvårigheter?  

2.1 Disposition 
Vår uppsats börjar med en bakgrund där vi först gör en historisk tillbakablick på läroplaner 

och hur synen på elever i behov av stöd ändrats genom åren, för att därefter förklara olika 

synsätt på koncentrationssvårigheter. I nästa avsnitt behandlar vi tidigare forskning och teori 

inom området samt redogör för studiens teoretiska perspektiv. Vi tar upp olika 

normalitetsbegrepp samt ger en förklaring på vad som anses avvikande. Vidare skriver vi om 

skolans kultur, om hur skolan konstruerar avvikelser samt experternas roll i skolan. Därefter 

följer ett metodavsnitt där vi redogör för hur vi gått tillväga med datainsamlingen. I 

analysdelen finns resultatet tillsammans med vår analys. Analysen är indelad i fyra kategorier: 

skolans organisation, olika verksamhetskulturer, koncentrationssvårigheter förr och nu samt 

lärarens tillit till experter. Vi avslutar med en diskussion där vi diskuterar det vi ser som 

studiens mest väsentliga slutsatser utifrån analysen. 
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3. Bakgrund 
I detta avsnitt ger vi en bakgrund till vår uppsats. Först kommer en redogörelse för de 

förändringar som skett sedan 1900-talets början för elever som anses ha särskilda behov. 

Sedan visar vi på hur skolan gått från att vara regelstyrd till mål- och resultatstyrd. Vi tar även 

upp hur samhället har förändrats. Avslutningsvis presenterar vi olika synsätt på 

koncentrationssvårigheter och vad de kan tänkas bero på.  

3.1 Historisk tillbakablick  

3.1.1 Förändring av skolans sätt att se på elever 
I början av 1900-talet särskiljdes många elever från folkskolan. Orsakerna till detta beskrevs 

som funktionshinder, sociala problem, efterblivna barn och så vidare. Syftet med detta var att 

tillgodose dessa elevers behov samt att underlätta undervisningen för de, som på den tiden, 

ansågs vara normala. I och med den första läroplanen för den gemensamma grundskolan, Lgr 

62, ändrades synsättet. Nu skulle alla elever, så långt det var möjligt, gå tillsammans i en 

gemensam skola. Vissa elever, exempelvis de med utvecklingsstörning, särskildes dock 

fortfarande och gick i speciella klasser (Hammarberg, 1998).  I och med Lgr 69 

(Skolöverstyrelsen, 1969) förändrades detta till att undervisningen i större utsträckning 

bedrevs i en gemensam skola. ”En riktpunkt för undervisningen av elever med skolsvårigheter 

är, att dessa elever så långt som möjligt bör gå i vanliga klasser.” (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 

10) Detta ledde till att den samordnade specialundervisningen utökades, genom att de elever 

med skolsvårigheter som tidigare gått i specialklasser nu integrerades i de ordinarie klasserna. 

Behovet av specialundervisningen ökade alltså till följd av att dessa elevers särskilda behov 

skulle tillgodoses (Lundgren, 2006).  

 

Under 1970-talet ändrades synen på elever i svårigheter. Från att problemet tidigare bedömts 

varit hos barnet, menades svårigheterna nu bero på och vara orsakade av den situation i vilken 

barnet befann sig. Som en följd av detta försökte skolan ändra på miljön runt barnet, istället 

för att försöka anpassa eleven till skolmiljön (Hammarberg, 1998). Denna förändring märks i 

läroplanen från 1980 (Skolöverstyrelsen, 1980), där det poängteras att individualitet ska 

bibehållas och att skolan ska sträva efter att mångfalden bevaras. ”Barn är olika då de 

kommer till skolan. Skolan bör heller inte sträva efter att göra dem lika. När de lämnar skolan 

bör de göra det med bibehållen individualitet och särprägel och med en uppövad förmåga att 

respektera individualitet hos andra människor.” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 14) I den senaste 

läroplanen för grundskolan, Lpo94, blir det tydligare att undervisningen ska ske på individens 
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villkor. ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 

med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 76)  

 

Begreppet barn i behov av stöd har ändrats under åren. Genom att benämna dem barn med 

särskilda behov sattes tidigare fokus på att barnet hade problem. Detta synsätt ändrades dock 

med tanke på att de flesta barn någon gång, i ett visst sammanhang, har särskilda behov. Det 

är situationen som avgör och inte individen. Därför är benämningen numera barn i behov av 

stöd (Hammarberg, 1998).  

3.1.2 Förändring av skolans styrning 
Skolan har under det senaste decenniet gått från att vara en regelstyrd verksamhet till att bli 

mål- och resultatstyrd skola. Detta innebär att de tidigare läroplanerna gav lärarna mer 

direktiv för hur de skulle arbeta. Den nya läroplanen, Lpo 94, är dock mer inriktad på vad som 

ska uppnås. Hur målen ska uppnås är en fråga för den enskilda läraren (Lundgren, 2006). 

 
Sedan 1960-talet har skolan strävat efter att vara en skola där alla elever, så långt det är 

möjligt, ska undervisas tillsammans. Tanken bakom en skola för alla, som numera är ett 

välanvänt begrepp, grundar sig i ett socialdemokratiskt projekt. Syftet var att klasskillnaderna 

i samhället skulle utjämnas och alla elevers begåvning skulle tillvaratas (Tallberg Broman  

m fl, 2002). I en skrivelse från regeringen framgår det att:  

 

En skola för alla betyder en skola där alla blir sedda och bemötta, där alla elevers 
erfarenheter får utrymme och där alla elever får en undervisning som tillgodoser deras 
behov och krav. I en skola för alla undervisas alla elever med olika bakgrund 
tillsammans. Målet är en skola där alla elever utvecklar kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt som stärker deras förmåga både att anpassa sig till det moderna samhället 
och att delta i förändringen av detta samhälle. (Utbildningsdepartementet, 1997, s. 21) 
 

3.1.3 Det komplexa informationssamhället 
Klingberg (2007), som är professor i kognitiv neurovetenskap, för ett resonemang om vårt 

samhälle som är fyllt av tv-apparater, datorer, telefoner och andra tekniska apparater som öser 

information över oss. Han menar att det idag därför är viktigt att kunna sortera intrycken och 

välja var fokus för tillfället ska ligga. Till detta behövs simultanförmåga, att göra flera saker 

samtidigt, vilket kräver koncentration. Han påstår vidare att vår hjärna förmodligen är lik den 

hjärna stenåldersmänniskan hade och frågar sig därför om vår hjärna har kapacitet att klara av 

dagens komplicerade informationssamhälle eller om vi alla kommer att drabbas av 
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koncentrationssvårigheter. Han menar dock att hjärnan är formbar och att bland annat 

datorspel har positiva effekter på människan. Även Börjesson och Palmblad (2003) skriver att 

vårt samhälle blir mer och mer komplicerat och föränderligt. En följd av detta är att de elever 

med svårigheter som förr fann sin plats i skolan, idag urskiljs på grund av att de inte klarar av 

de krav som skolan ställer.  

 

Utifrån denna historiska tillbakablick vill vi nu fortsätta med en beskrivning av olika sätt att 

se på elever i koncentrationssvårigheter. 

3.2 Koncentrationssvårigheter 
Inom skolans värld är benämningen koncentrationssvårigheter ofta förekommande. Det är ett 

vardagligt uttryck som används för att förklara olika beteenden och som förmodligen har 

skilda betydelser för olika lärare. Även forskningen präglas av olika sätt att se på elever i 

koncentrationssvårigheter. Den litteraturgenomgång vi gjort visar dock att vanligt 

förekommande definitioner av koncentrationssvårigheter är hämtad från skolöverläkaren och 

med. dr. Kadesjö (2001). Han menar att koncentration innebär att ha fokus på en viss uppgift 

och ha förmåga att ta in väsentliga intryck och därmed kunna sortera bort det oviktiga. Att 

kunna koncentrera sig innebär även att kunna genomföra en uppgift från början till slut.  

 

Kadesjö (2001, s. 18) anser att det finns olika hinder för koncentration, vilka han beskriver 

som tre olika typer av koncentrationssvårigheter.  

• Primära orsaker innebär att svårigheterna är biologiska och beror på att det finns 

brister i hjärnans funktion. Dessa brister kan vara medfödda eller ha uppstått tidigt i 

barnens liv. 

•  Sekundära orsaker innebär att koncentrationssvårigheter beror på förhållandet i 

barnens miljö. Det kan till exempel vara brister i samspelet med vuxna under 

uppväxttiden eller en hemmiljö som upplevs stressande.  

• Situationsbundna koncentrationssvårigheter, menar Kadesjö, är att svårigheten beror 

på situationen barnet befinner sig i. I vissa situationer, exempelvis där kraven är för 

höga alternativt för låga för barnet, uppstår problem att koncentrera sig. Barnet 

fungerar däremot bra i andra situationer.  

 

Gillberg (2005), som är professor i barn- och ungdomspsykiatri och överläkare vid en 

barnneuropsykiatrisk enhet, tar i sin studie utgångspunkt i ett biologiskt perspektiv. Studien är 
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inriktad mot barn med ADHD och DAMP och många barn med dessa diagnoser har 

koncentrationssvårigheter. Gillberg menar att orsaken till svårigheterna hos barn med dessa 

diagnoser beror på ärftlighet eller en hjärnskada. Han nämner även psykosociala problem, 

men anser att dessa inte kan vara orsak till de grundläggande problemen vid ADHD och 

DAMP, även om de skulle kunna ha betydelse för barnets utveckling. 

 

I motsats till Gillberg och Kadesjö, som tar ett biologiskt perspektiv som utgångspunkt, antar 

sociologen Eva Kärfve (2000) ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Hon menar att 

diagnoser måste förstås som något konstruerat. Det vill säga att om problem är biologiskt 

betingade skulle förändringar i miljön inte kunna påverka eleverna och deras beteende. Hon 

menar dock att miljöfaktorer har visat sig ha stor inverkan på barns beteende. Kärfve har 

ifrågasatt Gillbergs syn och de antaganden som ligger till grund för hans forskning och menar 

att på grund av detta är tillförlitligheten i hans studie låg.  

 

Precis som Kärfve anser Börjesson och Palmblad (2003) att diagnostiseringen i vårt samhälle 

inte alltid är positiv. Den medicinska expertisen har fått mer tyngd när det gäller att bedöma 

barn. Börjesson och Palmblad ifrågasätter varför pedagogerna i så stor utsträckning vänder sig 

till läkare och psykologer när elever visar svårigheter. Detta är något som Gillberg däremot 

anser nödvändigt. Ofta får eleverna svårigheter när de börjar skolan och Gillberg tycker att 

läraren eller föräldrarna bör söka hjälp via skolhälsovården för en bedömning av läkare eller 

psykolog. 

 

Klingberg (2007) menar att det inte behöver finnas en motsättning mellan biologi och miljö. 

Hjärnan kan ha vissa funktionsnedsättningar som kan ge eleven svårigheter, men samtidigt 

kan det bero på omgivningens krav. Klingberg ser inte koncentrationssvårigheter, även om det 

finns biologiska orsaker, som någonting sjukt. Att det är biologiskt betyder inte att 

svårigheterna alltid måste finnas kvar. Hans forskning visar att hjärnan är formbar och att 

funktionsnedsättningar går att träna upp.  
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4. Tidigare forskning och teori  
Här presenterar vi det teoretiska perspektivet vi har som utgångspunkt i vår uppsats. Vi 

redovisar även tidigare forskning och teori inom normalitet och avvikelse, skolkultur och 

lärarens förändrade roll.  

4.1 Teoretiskt perspektiv 
Eftersom vi vill undersöka skolan som institution och om organisationen påverkar eleverna, är 

studiens grundläggande teoretiska perspektiv socialkonstruktionism. I detta perspektiv frågar 

man sig hur kunskapen uppstått istället för att fråga sig om den är sann eller giltig (Berger & 

Luckmann, 1998). Till exempel varför koncentrationssvårigheter har uppstått hos elever i 

skolan. Socialkonstruktionisten menar att individen konstrueras i ett socialt, kulturellt och 

historisk sammanhang. Det handlar om att reflektera kring ”det som sägs, det som inte sägs, 

hur det sägs, hur det skulle kunna sägas och hur det görs.” (Lundgren, 2006, s. 54) För att 

studera och analysera en verksamhet som är traditionell och där uppfattningar kan vara låsta 

är socialkonstruktionismen ett bra redskap. Detta för att synliggöra det som i verksamheten 

tas för givet (Wenneberg, 2001). Utifrån Wennebergs resonemang går det att se att skolan har 

en tradition där vissa uppfattningar kan ifrågasättas. Genom att, som lärarna, vara en del av 

organisationen kan det vara svårt att ställa sig utanför och se om skolan behöver förändras och 

i så fall vilka förändringar som krävs. 

4.2 Normalitet och avvikelse 
Enligt Börjesson och Palmblad (2003, s. 30) finns det två motpoler till ett beteende och 

däremellan ryms normalitetsbegreppet. De menar att till varje normalt beteende finns det 

underslag och överslag som anses avvikande. Till exempel ses det som önskvärt att vara 

öppen och tillgänglig, det är normen. Underslaget till detta är att vara sluten och drömmande 

och överslaget är att vara självutlämnande. Eleverna balanserar således på en gungbräda där 

det gäller att hamna i mitten av skalan för att uppnå det normala.  

 

Tideman m fl (2004, s. 19) menar att normalitetsbegreppet kan delas in på tre olika sätt:  

• Statisk normalitet som innebär att det normala är det mest förekommande, ett slags 

medelvärde.  

• Normativ normalitet utgår från värderingar i ett samhälle vid en viss tidpunkt, hur 

eleven bör vara eller bete sig, alltså ett önskvärt beteende.  

• Individuell eller medicinsk normalitet betyder att normalitet uppnås om eleven inte är 

avvikande eller sjuk. Normalitet kan, i dessa fall, bara uppnås genom behandling. 
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Utifrån Tideman m fl (2004) menar vi att skolans synsätt på normalitet påverkar 

verksamheten, synen på eleverna och därmed bemötandet av dem. Med utgångspunkt i statisk 

normalitet ska alla elever, oavsett om de anses sjuka eller funktionshindrade, få möjlighet att 

känna att de hör hemma i verksamheten på samma villkor som övriga elever. Det vill säga att 

alla ska kunna känna att de ryms inom det som anses vara normalt. För att uppnå detta ska 

miljön kring eleven anpassas. Vid normativ normalitet görs insatser för att få eleven anpassad 

till rådande värderingar utifrån synen på normalitet. För att uppnå normalitet bör eleven sträva 

efter det önskvärda i den rådande kulturer. Slutligen, individuell eller medicinsk normalitet, 

behandlar de elever som i skolan anses som onormala och avvikande. För att få eleverna 

anpassade krävs rehabilitering av eleven. De onormala ska göras normala.   

 

Med utgångspunkt från Tideman m fl (2004) går det att se att elever som ryms inom 

normalitetsbegreppet är beroende av vilket synsätt som råder inom skolan. Statisk normalitet 

har en mer generös syn på vilka elever som anses normala, här ryms fler variationer av elever. 

Vid normativ normalitet bör eleven anpassas till det beteende som anses önskvärt i skolan och 

detta begrepp blir på så sätt snävare än det tidigare. Med det sista synsättet, individuell och 

medicinsk normalitet, blir normalitetsbegreppet i skolan ännu snävare än vid de två andra, 

vilket gör att färre elever passar in i verksamheten. 

 

Att ses som avvikande är att falla utanför det som anses normalt. Ur ett social-

konstruktionistiskt perspektiv menas att avvikelse är något som skapas i ett bestämt 

sammanhang (Lundgren, 2006). I relation till de personer som finns omkring individen förstås 

han eller hon som normal eller avvikande (Gruber, 2007).   

4.3 Skolkultur 
Med utgångspunkt från Berger och Luckmann (1998) är kultur något som skapas genom en 

social gemenskap, skolan är ett exempel på detta. Inom skolan värderas vissa elevers 

erfarenheter och kunskaper mer än andras, vilket gör att de passar bättre in i skolans miljö 

(Tallberg Broman m fl, 2002). Många gånger är det först i skolan som elever urskiljs och 

tillskrivs problem och svårigheter, utifrån att de inte anses passa in i normen. Jämfört med 

förskolan ställer skolan större krav. I förskolan är det lättare att ha en kravlös, individuell och 

flexibel verksamhet som gynnar barnen. Inom skolans värld möts barnen däremot av ett 

hårdare och mer krävande klimat (Hellström,1993). Börjesson och Palmblad (2003) förklarar 

på ett bra sätt hur komplex skolans värld kan vara för eleven. ”Vissa saker skall man kunna, 
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andra saker skall man förstå. Något bör man vara mindre medveten om, och mitt i alltihopa 

skall man bete sig önskvärt.” (Börjesson & Palmblad, 2003, s. 8) 

 

Även psykologen Asmervik (2001) diskuterar att skolan har en egen kultur och för ett 

resonemang om skolan som problemskapare.  

 

Paradoxen är att den obligatoriska skolan, som är tänkt att vara en demokratisk tillgång för 
alla, kanske gör många barns problem manifesta i en utsträckning som det vare sig förr 
eller senare funnits någon motsvarighet till. Ett sådant perspektiv bör få oss att se kritiskt 
på skolan som system, inte minst om vi själva är en del av den. Vad är det i skolans 
innehåll, miljö och krav som bidrar till att skapa så många problem hos så många barn och 
ungdomar? Måste vi lära oss leva med dessa faktorer eller kan de ändras och i så fall hur? 
(Asmervik, 2001, s. 13) 

 

Skolan sägs, enligt Asmervik, å ena sidan vara en skola där demokrati och inflytande ska 

råda. Å andra sidan finns det många faktorer i skolan som kan skapa problem hos eleverna, 

med exempelvis beteendestörning som följd (Asmervik, 2001). När en elev får 

koncentrationssvårigheter i skolan knyts ofta problemen till eleven när orsakerna egentligen 

kan vara många. Till exempel lärarens beteende och bemötande, övrig personals förhållnings- 

och reaktionssätt samt skolans organisation och ledning (Ogden, 1991). 

 

 I skolverkets rapport (Barklund m fl, 2003) framgår att skolans organisation inte alltid tar 

hänsyn till den pedagogiska undervisningen och de pedagogiska tankar läraren har vid 

utformningen av skolan, utan att det till stor del är ekonomi och tradition som styr. Rapporten 

visar att elever i behov av stöd inte alltid får den hjälp de behöver. Persson (1998) skriver att 

värderingar och normer också kan ha stor betydelse för verksamheten. Det går inte att lösa 

skolans problem genom att endast ändra organisationen. För att det ska kunna vara en skola 

för alla måste de värderingar och normer som råder synliggöras.  

4.4 Skolan konstruerar avvikelser 
Molloy och Vasil (2002), två forskare från Nya Zeeland, har skrivit en artikel där de 

framhåller att skolan konstruerar avvikelse. Deras artikel är inriktad mot elever med 

Aspergers syndrom, men är passande i detta sammanhang då artikeln handlar om social 

konstruktion och om hur skolan sätter stämpel på avvikande elever. De ställer sig frågan om 

avvikelse är något som egentligen existerar eller om det är något som är konstruerat i sitt 

sammanhang. Om avvikelsen ses som något som finns blir problemet individrelaterat. Om 

problemet däremot anses vara konstruerat är det i sammanhanget där individen befinner sig, 
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problemet ska sökas. De noterar att det är först i skolan som elever urskiljs. Skolans sätt att 

urskilja elever är beroende av vad som anses vara normalt i den rådande kulturen.  

 

Lundgren (2006) har ett liknande perspektiv i sin studie. Hon menar att elever som urskiljs i 

skolan kan ses som något konstruerat. Resultatet av hennes undersökning är att skolans 

arbetssätt, då de kategoriserar elever, gör att problemet läggs hos eleven. Skolan strävar mer 

efter att få eleven att passa in i normen än att se olikheterna som en tillgång. Hon anser att 

detta är ett stort problem i dagens skola och kallar skolan för en kategoriseringsarena. 

4.5 Experternas roll i skolan 
Persson (1998) skriver om lärarens yrkesstatus i förhållande till läkarens och menar att lärarna 

inte ställer sig kritiska till läkarnas utlåtanden utan låter dessa styra vilka åtgärder som sätts in 

för eleven. Enligt Molloy och Vasil (2002) är skolans uppdrag inte längre enbart att undervisa 

elever, utan även att klassificera elever i behov av särskilt stöd. Lärarens roll är även att 

samarbeta med föräldrar och se till att eleven får den experthjälp som den är i behov av. 

Uppgiften för experterna blir, enligt dem, att rehabilitera och normalisera eleven. Även 

Börjesson och Palmblad (2003) ser att experter, såsom psykologer, läkare, sociologer och 

specialpedagoger har fått en större roll i dagens skola. Då läraren anser någon elev vara 

avvikande vänder de sig till experterna för att söka hjälp. Författarna menar att både skolan 

och experter söker orsakerna till elevernas svårigheter hos individen. De har studerat 

institutioner och experter som de menar styr vad som anses vara normalt beteende hos barn. 

Deras studie har ett historiskt perspektiv och deras forskning utgår från utredningar, rapporter 

och tester för att se hur barn under årtionden har definierats som avvikande. De är kritiska till 

den roll som experterna har fått i dagens skola och säger ”I de fall barn avviker från dessa 

förväntningar [skolans krav], kommer åtgärdsarsenalen i vårt samhälle att aktiveras. Här 

kommer tjänstemän, byråkrater och professionella med uppgift att korrigera det oönskade att 

starta sitt arbete.” (Börjesson & Palmblad, 2003, s. 8) Detta samarbete mellan skola och 

experter utgår från att det är eleven som ska åtgärdas, något som författarna ställer sig kritiska 

mot.  
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5. Metod 
I detta avsnitt redogör vi först för vad kvalitativ metod innebär. Därefter presenterar vi vårt 

urval av klasslärare och skolor. Vidare redovisar vi hur vi gått tillväga med insamlingen av 

vårt material för att sedan kort visa våra etiska avväganden. Avslutningsvis skriver vi om hur 

vi bearbetat våra data. Vi presenterar inte någon metoddiskussion, utan har valt att lägga in 

reflekterande tankar under varje delrubrik.  

5.1 Kvalitativ metod och intervjuer 
Vi har använt oss av kvalitativ metod i vår studie, vilket innebär att resultatet av studien ska 

tolkas och förstås. Syftet är inte, som i kvantitativ metod, att förklara eller generalisera. Det 

handlar istället om att analysera en viss persons uppfattning om något. Syftet med vår studie 

är att undersöka hur klasslärares syn på normalitet och avvikelse i skolan påverkar 

undervisningen för elever i koncentrationssvårigheter och för att uppnå detta intervjuade vi 

sex klasslärare. Kvalitativa studier grundas ofta på ett relativt litet urval, detta för att få en 

djupare förståelse för vad varje informant tänker om ämnet. Om urvalet i en kvalitativ metod 

är för stort är risken att analysen blir för ytlig (Stukát, 2005). I vår undersökning kände vi att 

sex intervjuer var lagom, inom vår tidsram, för att få det djup vi ville uppnå.  

 

I kvalitativa intervjuer strävar man efter att, på enkla och raka frågor, få komplexa och 

innehållsrika svar. Våra intervjuer var ostrukturerade i den mening att informanterna inte fick 

samma frågor samt att frågorna hade öppna svarsalternativ. Däremot var de strukturerade på 

så sätt att alla intervjuer behandlade samma områden. Vi lät informanterna, alltså de 

intervjuade lärarna, styra ordningen på frågorna och vi ställde följdfrågor utifrån deras svar 

(Trost, 2005).  

 

Med tillförlitlighet eller reliabilitet inom forskning menas att mätningen är stabil och att 

resultatet ska bli detsamma om den görs av någon annan vid en annan tidpunkt. Detta 

förutsätter att förhållandet är oföränderligt vilket är vanligt vid kvantitativa studier, som mäter 

fakta på ett objektivt sätt, till skillnad från kvalitativa studier. Att tala om tillförlitlighet inom 

kvalitativa studier kan därför bli märkligt, då dessa studier syftar till att hitta individers 

uppfattningar om olika fenomen. Tankesätt hos människor är föränderligt och utvecklas 

genom processer. För att öka tillförlitligheten inom kvalitativa studier är det viktigt att den 

som intervjuar är lyhörd och uppmärksam på kroppsspråk och tonfall med mera hos den 
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intervjuade. Detta för att tolkningen ska bli så nära personernas uppfattning som möjligt 

(Trost, 2005).  

5.2 Urval 
Informanterna bestod av sex klasslärare i år 1-4, samtliga kvinnor med skiftande erfarenhet 

inom pedagogisk verksamhet. Flera av dem har tidigare arbetat i förskolan innan de 

vidareutbildade sig till klasslärare. Även många av informanterna har inblick i 

fritidsverksamheten på skolorna. En av informanterna har mindre än 5 års erfarenhet, tre mer 

än 20 år och två har arbetat mer än 35 år. De sex informanterna jobbar på fem olika skolor. 

Skolorna ligger i två olika större kommuner. Tre skolor är landsbygdsskolor, medan de andra 

två är stadsskolor. En av dessa ligger i ett invandrartätt område och den andra i ett område där 

den sociala statusen är relativt hög. Vi tog kontakt med lärare som för oss var kända. Det kan 

finnas vissa svårigheter att få tag på informanter som har tiden och viljan att ställa upp. Våra 

informanter var väldigt upptagna, men i och med att de kände oss, tyckte de ändå att det var 

viktigt att medverka i studien. Vi märkte att alla informanter var engagerade och tyckte att 

ämnet var intressant och viktigt. Vårt syfte var att undersöka lärares uppfattningar och inte att 

dra några generella slutsatser, därför tror vi inte att det skulle ha påverkat resultatet nämnvärt 

om vi hade gjort ett annat urval. En nackdel med att intervjua lärare som för oss var kända var 

att vi ofta visste vilka elever de pratade om. Det var på så sätt svårt att ställa sig objektiv och 

svårt att ställa följdfrågor då vi redan till viss del visste hur de arbetade runt dessa barn. En 

annan nackdel skulle kunna vara att lärarna anpassade svaren och därmed gav oss de svar som 

de trodde vi ville ha.   

5.3 Genomförande 
Den första kontakten med informanterna skedde via telefon, då vi informerade dem om vår 

studie och bokade tider. Nästa steg var att informanterna fick ett informationsbrev, så kallat 

missiv (bilaga 1) samt frågeområden (bilaga 2) inför intervjun. Tid och plats för intervjuerna 

fick informanterna bestämma. Detta för att det skulle vara praktiskt för dem och för att miljön, 

enligt Trost (2005), ska vara en trygg plats för informanten. Vid intervjuerna satt vi i lärarnas 

klassrum eller i mindre grupprum. Trost menar att platsen där intervjun sker ska vara ostörd 

och att det är viktigt att informanterna inte ska känna att de befinner sig i en underlägsen 

position. Därför är det viktigt att tänka på placeringen vid intervjun. Extra viktigt var det vid 

våra intervjuer, då vi var två som intervjuade. För att skapa en bra stämning småpratade vi om 

annat innan intervjun. Vi placerade oss på samma sida om bordet, för att informanten lättare 

skulle kunna ha ögonkontakt med oss båda. Detta kan ha gjort att informanten kände sig i 
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underläge. Vi ett tillfälle satt vi, på grund av omständigheterna, på högre stolar än 

informanten. Vi tror att det påverkade intervjun, då stämningen kändes lite stel.   

 

Vi genomförde samtliga intervjuer under en två veckors period. Intervjuerna tog ungefär en 

timme var. Då vi tidigare informerat om tidsåtgången hade de flesta lärarna tagit sig gott om 

tid, vilket gjorde att det inte kändes stressigt. Samtliga intervjuer spelades in på bandspelare 

så att vi kunde ha fokus och koncentration på vad lärarna sa. Det blev då lättare att ställa 

relevanta följdfrågor. Genom detta kunde vi också visa informanterna intresse och respekt. 

Om vi istället skulle ha antecknat genom intervjun och därmed inte kunnat ha ögonkontakt 

med informanterna, finns risk att de blivit störda av detta. Att vara två som intervjuar kan ha 

både för- och nackdelar. En fördel är att vi som intervjuar kan komplettera varandra med 

frågor så att syftet med intervjun bättre uppnås. Det underlättar även vid analysen att vi båda 

medverkat vid intervjuerna, då det kan vara svårt att få en helhetsbild genom att bara lyssna 

på banden. En nackdel kan vara att informanten hamnar i underläge, som vi nämnt tidigare. 

Vi märkte även att det ibland var svårt att fördela talutrymmet mellan oss. Ett sätt att avhjälpa 

detta hade varit att vi fördelat ansvaret vid de olika intervjuerna (Trost, 2005). Efter varje 

intervju gjorde vi, enskilt, korta anteckningar för att lättare kunna minnas de intryck vi fått. Vi 

påbörjade även vårt analysarbete genom att vi diskuterade det vi funnit värdefullt. Detta är 

något som Trost (2005) förespråkar. Han menar att det är en fördel att ta tillvara på tankar, 

som kan vara användbara i analysen, så fort de dyker upp.  

5.4 Etik 
I vår studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna, som är informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2007). I missivet 

informerade vi om syftet med undersökningen och hur den var upplagd och därmed uppfyllde 

vi informationskravet. För att uppnå den andra forskningsetiska principen meddelade vi vid 

första telefonkontakten att medverkan var frivillig. Även att intervjuerna behandlas 

konfidentiellt är av största vikt. Detta innebär att det i studien inte ska framgå vem som 

intervjuats eller på vilken skola personen i fråga jobbar. Detta är något vi tagit hänsyn till.  Vi 

informerade även att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i studien och att vårt 

insamlade material endast används till vår studie och därmed var även nyttjandekravet 

uppfyllt. Allt detta påpekar Kvale (1997) är viktigt i en forskningsstudie. 
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5.5 Databearbetningsmetod 
När vi samlat in våra data transkriberade vi intervjuerna. I vår analys utgick vi från vårt 

teoretiska perspektiv. Socialkonstuktionismen är, enligt Wenneberg (2001), ett bra redskap för 

att studera verksamheter och för att se vad som där tas för givet. Eftersom vi redan efter 

intervjuerna påbörjade vår analys och fann vissa intressanta tankegångar markerade vi vissa 

delar i texten med olika färger (Trost, 2005). Nästa steg var att sammanfatta varje intervju, en 

i taget. Detta material var något vi inte senare jobbade vidare med, men processen var viktig 

för oss. Genom detta arbete blev vi mer bekanta med materialet, vilket underlättade vårt 

fortsatta arbete. Vi gick vidare med att klippa isär våra fullständigt utskrivna intervjuer. Vi 

använde oss av svaren, frågorna sorterade vi bort. Detta för att vi inte skulle vara låsta vid 

våra intervjufrågor, utan istället hitta underliggande mönster och kategorier utifrån vårt 

teoretiska perspektiv. Trost (2005) menar att bearbetningen av materialet i en kvalitativ studie 

påverkas av forskarens förförståelse och därmed tolkningen av materialet. Det vill säga att om 

någon annan gjort en analys av våra data kan resultatet ha blivit ett annat. Citaten som vi har 

med för att illustrera vår analys är bearbetade från talspråk till skriftspråk för att göra texten 

mer lättläst. Trost (2005) anser att det är oetiskt att i stor utsträckning använda talspråk på 

grund av att informanten kan anses ha ett fattigt språk. Vårt resultat finns under 

analysavsnittet, detta för att vi anser det vara svårt att skilja på resultat och analys.  
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6. Analys 
Vi kommer här att presentera den analys vi gjort från våra data. Vi har arbetat fram olika 

kategorier som bildar rubriker i detta avsnitt och illustreras med citat från informanterna. 

Informanter benämns med I och en siffra mellan 1 och 6.  

6.1 Skolans organisation 
Under denna rubrik lyfter vi fram olika faktorer som vi, genom informanternas resonemang, 

förstår påverkar deras undervisning av elever i koncentrationssvårigheter. Informanterna hade 

först svårt att nämna något de skulle vilja ändra på inom skolans organisation för att 

underlätta för elever i koncentrationssvårigheter. De verkade till en början ha svårt att se 

skolan som en helhet och tänkte mer på vad de själva kunde ändra på i sitt klassrum. 

Efterhand nämnde de dock olika faktorer på organisationsnivå som de menar påverkar deras 

arbetssätt. En aspekt som kan knytas till detta är den fysiska miljön och lokalernas 

utformande. 

6.1.1 Betydelsen av hur lokalerna är utformade 
Utifrån svaren förstår vi att de flesta informanter styrs av lokalernas utformning i sin 

undervisning av elever i koncentrationssvårigheter. Flera av dem pratar om hur viktigt det är 

att det finns möjligheter för läraren att välja dels hur klassrummet ska utformas och dels att 

det finns smårum att tillgå. Informanterna pratar om att vissa elever har svårt att sortera 

intryck, vilket kan tolkas som att de i ett klassrum med många elever kan få svårt att 

koncentrera sig. De menar att det vore bra att ha tillgång till flera smårum där eleverna kan 

sitta enskilt och jobba och därmed inte bli störda då dessa elever ofta behöver ha lugn och ro. 

Informant 5 pratar om placeringen i klassrummet som en viktig faktor för elever i 

koncentrationssvårigheter. Detta nämner även många andra informanter. De pratar om att 

vissa elever behöver sitta långt fram, andra långt bak och några klarar inte av att ha 

ögonkontakt med andra elever. Betydelsen av lokalerna uttrycker de så här:  

 
I 5: Mitt drömklassrum är att man har det öppet i mitten och bänkarna mot väggarna runt 
om, men det går inte att göra i det här klassrummet.  
 
I 2: Mindre grupper, mycket smårum. På vissa skolor har man ju sett att de har små bås 
som eleverna kan få sätta sig i ibland för att få avskildhet och lugn. Det tror jag många 
skulle behöva.  
 
I 6: Lokalerna tycker jag nog betyder väldigt mycket för undervisningen för en hel klass 
och för barn med koncentrationssvårigheter.  
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Även informant 3 pratar om hur viktiga lokalerna är för att kunna anpassa undervisningen.  

Hon är dock den enda som anser sig ha tillgång till bra lokaler.  

 
I 3: Med de lokalerna vi har finns det möjligheter för eleverna att sitta i ett eget rum. Så 
jag tycker att vår organisation är bra för dessa barn.  

 

Med utgångspunkt från dessa tankegångar går det att förstå att lärarna anser att det är svårt att 

tillgodose alla elevers behov utifrån de lokaler de har tillgång till. Utifrån informanternas 

resonemang förstår vi det som att lokalerna är utformade för en klass på 20-30 elever där alla 

ska undervisas tillsammans och där det inte finns utrymme för variation av placering eller 

arbetssätt. Lokalerna styr till stor del och eleverna måste ofta sitta i samma klassrum oavsett 

de individuella behov som läraren ser hos dem. Utifrån informanternas reflektioner är normen 

en klassrumssituation och en elev i koncentrationssvårigheter framställs som en elev som har 

svårt att klara detta. Med andra ord går det att se hur skolans lokaler bidrar till att elever i 

koncentrationssvårigheter konstrueras i skolan. Genom att se klassrumssituationen i skolan 

som det normala kan vi, utifrån Tideman m fl (2004), se att det råder normativ normalitet där 

eleverna ska anpassas till det önskvärda. Med detta menas att eleven ska lära sig att arbeta 

tillsammans med de andra eleverna i klassrummet, vilket inte alla klarar. När elever i 

koncentrationssvårigheter urskiljs på detta sätt kan det kopplas till Lundgrens (2006) 

tankegångar då hon skriver att på det sätt som elever urskiljs i skolan skapas svårigheter.  

6.1.2 Lärarens känsla av otillräcklighet  
Tidsbrist omtalas av lärarna som något negativt i undervisningen för elever i koncentrations-

svårigheter. Flera av dem nämner att de skulle önska fler pedagoger till klassen eller att 

klassen var mindre, för att få mer tid till varje enskild elev. Enligt deras resonemang går det 

att se att elever i koncentrationssvårigheter får för lite hjälp på grund av tidsbrist. Vi märker 

en vilja hos informanterna att möta eleverna individuellt efter deras förutsättningar och behov. 

De beskriver elever i koncentrationssvårigheter som att de behöver mycket enskild hjälp för 

att kunna jobba på bästa sätt. Informanterna anser att dessa elever har svårt att sortera alla 

intryck i klassrummet vilket bidrar till att de får svårt att koncentrera sig på sin uppgift. De 

säger vidare att dessa elever kan ha svårt att komma igång med och fullfölja en uppgift om 

inte läraren står bredvid och motiverar eleven. Informanterna menar att dessa elever behöver 

direkta instruktioner och har svårt att förstå då läraren vänder sig till hela klassen. 

Otillräckligheten på grund av tidsbrist visar de bland annat så här:  
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I 6: Så drömmen är att vara fler pedagoger. Det behöver inte vara att man är två på varje 
klass, men kanske tre pedagoger på två klasser och alternera lite.  
 
I 3: Jag skulle vilja jobba i mindre grupper och få mer enskild tid. Mer en-till-en-
undervisning, att jag sitter ensam med ett barn.  
 
I 2: Och så mycket mera tid, att få tid för var och en att hjälpa. För det är ju ändå ett 
stressmoment att sitta och räcka upp handen och vänta på att det är en eller två vuxna som 
ska springa runt och hjälpa alla. Det är ett stressmoment kan jag tycka att man ser att nu 
går tiden och jag har liksom fastnat här och kommer inte vidare. Då tappar ju eleven 
koncentrationen.  

 

Vi märker en viss frustration hos informanterna över att de tycker att de inte har tillräckligt 

med tid att hjälpa dessa elever och därmed känner de sig otillräckliga. Vi ser att informanterna 

har klasser med cirka 25 elever, vilket betraktas som normalt i dagens skola. Detta förutsätter 

enligt lärarnas resonemang, att alla elever klarar av det arbetssätt som råder inom skolans 

kultur. Att betraktas som en normal elev är alltså detsamma som att klara av att sitta stilla 

längre stunder, vara koncentrerad och att arbeta själv med sina uppgifter. Enligt informanterna 

klarar dock inte alla elever detta utan en del behöver mycket enskild hjälp och det är 

framförallt dessa elever som identifieras som elever i koncentrationssvårigheter. Med andra 

ord, när dessa elever inte kan få enskild hjälp, får de svårigheter att koncentrera sig och 

därmed anses de som avvikande i skolan. För detta finner vi tyngd hos Gruber (2007), 

Lundgren (2006) och Molloy och Vasil (2002) som menar att avvikelse är något som 

konstrueras i det sociala och kulturella sammanhanget. Utifrån detta resonemang är 

koncentrationssvårigheter något som egentligen inte existerar, utan det är i samspelet med 

andra som vissa elever anses falla utanför normen och därmed skapas avvikelser.    

 

Med utgångspunkt från informanternas resonemang är en orsak till lärarnas känsla av 

otillräcklighet att de inte tycker sig kunna hjälpa alla elever fullt ut. Detta skulle kunna 

förklaras med att lärarna inte har den tid som krävs, vilket kan kopplas till bristande resurser. 

6.1.3 Resursernas betydelse  
Informanterna trycker på att resurserna påverkar verksamheterna i stor utsträckning och 

därmed påverkas elever i koncentrationssvårigheter. De ger uttryck för en maktlöshet då de 

menar att det inte alltid är deras pedagogiska kunskap som styr verksamheten, utan det är mer 

en fråga om pengar och resurser. 

 
I 6: Ledningen ser inte helheten och till barnens bästa utan det är pengar som styr.  
 
I 4: Det är ju tyvärr alltid pengar som styr alla verksamheter, men så är det ju.  
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Vi tolkar det som att informanterna begränsas i sin undervisning av brist på resurser. Detta 

kan kopplas till Barklund m fl (2003) som diskuterar att det till stor del är ekonomi och 

tradition som styr skolans utformning och inte enbart lärarens pedagogiska tankar. På grund 

av detta går det att förstå att elever tvingas till en verksamhet som inte alltid utgår från deras 

förutsättningar och behov utan istället till en verksamhet som styrs av resurser. På detta sätt 

får eleverna inte en undervisning som utgår från dem vilket gör att de inte alltid klarar av 

skolan. Detta bidrar till att de anses onormala och utifrån detta kan koncentrationssvårigheter 

skapas hos vissa elever. 

 

Lärarna lyfter fram olika faktorer som de tycker spelar en roll i undervisningen och som de 

menar att de inte styr över. Både lokaler, tid, pengar och resurser är en organisatorisk fråga 

som påverkar elevernas koncentration i vissa situationer. Utifrån detta tycker vi oss se att 

lärarna styrs av det som Tideman m fl (2004) kallar statisk normalitet vilket innebär att många 

elever ska känna att de ryms inom det som anses vara normalt. För att uppnå detta menar 

Tideman m fl att miljön runtomkring eleven ska ändras. Som vi förstår informanternas 

resonemang anser de sig vara begränsade att undervisa utifrån detta synsätt. Lärarna tvingas, 

som vi ser det, att anpassa eleverna efter skolans organisation såsom lokaler, tid och pengar, 

snarare än att organisationen anpassas till eleverna. På så sätt skapas en norm och normalitet 

som eleven förväntas anpassa sig till, så kallad normativ normalitet (Tideman m fl, 2004). 

Därigenom blir det också möjligt att se hur skolan producerar elever i koncentrations-

svårigheter. Persson (1998) understryker dock att det inte bara är organisationen som behöver 

förändras för att lösa skolans problem, utan att det är fråga om att synliggöra de rådande 

värderingar och normer som finns inom verksamheten.  

 

Vi fann det intressant att informanterna först inte kunde nämna något i skolans organisation 

de ville ändra med tanke på elever i koncentrationssvårigheter. Detta märktes tydligt då de 

först inte kunde svara på om de ville ändra på något i organisationen men sedan ändå visade 

på flera faktorer i organisationen som begränsar deras arbetssätt med tanke på elever i 

koncentrationssvårigheter. Asmervik (2001) trycker på hur viktigt det är att se på 

verksamheten med kritiska ögon och att detta är mer viktigt då man själv är en del av den.  

      18
  
 



6.2 Olika verksamhetskulturer  
Vi går nu vidare med att visa hur informanterna nämner olika krav för de olika 

verksamheterna; förskola, förskoleklass, fritidshem och skola, något som de ser påverkar 

elever i koncentrationssvårigheter.   

 

I 1: Även om lekis är en grej, så måste man ju inte lära sig riktigt ordentligt. Det ställs ju 
inte samma krav som i skolan.  
 
I 4: På förskolan här jobbar man väldigt mycket med gruppen och det kan vara barn som 
har svårt att sitta i ring eller göra lekar. Sedan fungerar de alldeles utmärkt när de får sin 
bänk och sin plats [i skolan]. Sedan kan det vara andra sidan också. Barn som mer 
intellektuellt har svårt att koncentrera sig och behöver stöttning för att inte tappa fokus. De 
kanske klarar sig utmärkt i de andra situationerna. Det är egentligen två helt olika sorter.  
 
I 3: I vissa klassrum ska det vara på ett visst sätt och helst ska alla bara sitta snyggt på sina 
stolar och det ska vara knäpptyst. Nu drar jag det hårt, men helst ska alla jobba på samma 
sida och göra likadant.  

 

I sista citatet ser vi tydligt hur informant 3 menar att eleverna förväntas anpassa sig till 

skolans kultur. Utifrån informanternas resonemang förstår vi att skolan har en kultur där en 

viss normalitet råder och om eleven inte ryms inom denna, förväntas han eller hon ändra sig 

mot ett önskvärt beteende. Enligt informanterna innebär det att eleven bör klara av att sitta 

tyst och jobba självständigt. Eftersom detta arbetssätt inte passar alla elever riskerar det att 

definiera elever som inte kan arbeta självständigt som elever i koncentrationssvårigheter. 

Detta understöds av forskning hos bland annat Molloy och Vasil (2002) som menar att 

beroende på vad som anses normalt inom skolans värld, utpekas vissa elever som avvikande. 

De menar att avvikelse inte är något som existerar utan något som skapas i sammanhanget. 

Utifrån deras tankar kan koncentrationssvårigheter förstås som något som inte finns hos 

eleven, utan som något som skapas inom skolans värld.  

 

Utifrån informanternas tankar uppfattar vi att många ser att förskola, fritidshem och skola 

tycks ha olika kulturer som på olika sätt påverkar elever i koncentrationssvårigheter. Vi 

uppfattar det som att förskola och fritidshem har en mer tillåtande kultur än skolan och att 

därför fler barn ryms inom det som uppfattas vara normalt. Vad som ses som normalt verkar 

alltså vara vidare i förskola och fritidshem. I skolan verkar skolkulturen i högre grad styra hur 

eleverna ska anpassas. Medan vi tycker oss se att kulturen i förskola och fritidshem anpassas 

mer efter den barngrupp som finns. Hellström (1993) menar att det är först i skolan som 

elever urskiljs som avvikande på grund av att de inte passar in i normen. Hon beskriver skolan 

som mer kravfylld medan förskolan har lättare att ha en flexibel, individuell och kravlös 
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verksamhet. Genom att följa informanternas resonemang går det att förstå att vissa elever får 

koncentrationssvårigheter då de kommer till skolan på grund av dess snäva syn på normalitet. 

 

En annan informant visar tydligt hur eleverna i skolan ska anpassas till det tysta och lugna 

klassrummet. Hon säger det så här:  

 

I 2: Med koncentrationssvårigheter är det så att vi pratar mycket i klassen. Om man sitter 
och stör så är det många som tappar koncentrationen. Så att man själv, som pratar och 
stör, både för sin egen skull och med hänsyn och respekt till andra, ska gå ut en stund från 
klassrummet eller be mig att få sitta någon annanstans. Eller man kanske tar ett varv på 
hinderbanan. Att de själva känner att nu är jag okoncentrerad. 

 

I detta citat illustreras hur skolans kultur kan se ut och hur eleven förväntas anpassa sig till 

denna. Informanterna pratar om behovet som elever i koncentrationssvårigheter har i skolan, 

bland annat direkta instruktioner och enskild hjälp. Det går att begripa, utifrån detta och i 

relation till skolans kultur, att vissa elever kan få problem som kan visa sig som 

koncentrationssvårigheter. Asmervik (2001) pratar om skolan som problemskapare och menar 

att det finns många faktorer i skolan som kan skapa problem för eleverna. Han menar att det 

är motsägelsefullt när det i skolan ska råda demokrati och inflytande. Utifrån intervjuerna 

anar vi även att många av informanterna ser skolan som fyrkantig, eftersom de under samtalet 

upprepade gånger gjorde en fyrkant med händerna när de nämnde skolan som verksamhet. En 

av informanterna funderade, även som vi, på om skolan gör så att vissa elever får 

koncentrationssvårigheter, vilket också kommer fram i följande citat: 

 
I 1: …så alla kanske inte kommer med det men får det, vad vet jag.  

 

Detta diskuteras även av Molloy och Vasil (2002) i en artikel där de skriver att det först är i 

skolan som eleverna urskiljs. De menar att från att ha ansetts vara normal får eleven en 

stämpel som avvikande då han eller hon inte klarar att leva upp till det som anses normalt 

inom skolan. På så sätt menar vi att de kanske inte kommer till skolan med koncentrations-

svårigheter, utan får det. Detta visar Lundgren (2006) på i sin avhandling som har en talande 

titel, ”Från barn till elev i riskzon”.  Hon beskriver hur eleven när den kommer till skolan, går 

från att anses vara normal till att i skolan bli en elev i svårigheter.  
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6.3 Koncentrationssvårigheter förr och nu 
I det här avsnittet visas hur informanterna tycker att elever i koncentrationssvårigheter har 

ökat i skolan. Vidare får vi följa deras resonemang om vilka orsaker de nämner till denna 

förändring. 

6.3.1 Det är skillnad mot förr 
Fyra av informanterna som har lång erfarenhet från skolans värld, tycker sig ha sett en 

pågående ökning av elever i koncentrationssvårigheter i skolan, vilket de bland annat 

beskriver så här: 

 

I 6: Jag tycker att det har ökat. Jag har aldrig haft en klass med så många barn med 
koncentrationssvårigheter som jag har nu. 
 
I 1: Det är fler barn som är okoncentrerade och man får jobba mycket mer med det. Om 
man ser generellt är det fler barn som har svårare att koncentrera sig. 
 

I 4: Under de 24 år som jag jobbat har det förändrats mycket. Även på de 13 år som jag 
varit här [den aktuella skolan] så är det egentligen en annan slags barn nu än vad det var 
förr. Det är väldigt markant. Barn har svårare att koncentrera sig. 
 
I 5: Man var tyst förr. De var vana att sitta tysta och klarade det. 

 

Alla de informanter, som har lång erfarenhet inom skolan, tycker sig alltså se en ganska stor 

ökning av elever i koncentrationssvårigheter. Någon pratar om andra slags barn idag mot förr. 

Utifrån dessa tankar går det att fråga sig om barnen har ändrats eller om det är skolan som inte 

följt utvecklingen i samhället och därmed inte är rustade att ta emot dagens elever. Börjesson 

och Palmblad (2003) menar att vårt samhälle har blivit komplicerat och genomgått en stor 

förändring, vilket har påverkat elever och att fler elever idag får svårigheter i skolan.  

6.3.2 Orsaker som lärarna menar påverkar förändringen 
Informanterna anger olika orsaker till förändringen. En informant menar att det förr fanns fler 

vuxna som såg och lyssnade till barnet. Hon menar att det finns för få vuxna inom förskola 

och skola och att det därmed uppstått ett nytt behov i samhället då föräldrar jobbar mer idag 

och inte har samma tid till barnen som förr. Denna informant menar att en förklaring till 

varför eleverna idag har svårare att sitta tysta kan vara att de söker mer uppmärksamhet av 

vuxna. Hon pratar om att många elever förr hade mycket tid att prata med sina föräldrar och 

att det då inte fanns samma behov av vuxna i skolan som nu. Hon beskriver det så här:   

 

 I 5: Idag är man osäker på sin plats och vill bli lyssnad på. 
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Vi har i en tidigare kategori sett hur mycket informanterna anser att resurser påverkar 

verksamheten. Återigen går det att se hur begränsande skolans ramar kan vara, då vi förstår att 

informanten ser att fler vuxna skulle behövas för att kunna möta elever i koncentrations-

svårigheter. 

  

Andra informanter ser media såsom tv, filmer och dataspel som en trolig orsak till ökningen. 

Informant 4 uttrycker att några av hennes elever fungerar bättre i skolan när de hemma 

minskade på tiden vid tv:n och datorn. Hon menar, liksom informant 6, att elevernas tankar 

var så upptagna av spelen att de blev okoncentrerade i skolan. Informanterna kopplar bland 

annat elevernas koncentrationssvårigheter till tekniken idag och ser det som något negativt för 

eleverna. Detta ger de uttryck för så här: 

 
I 5: Medias påverkan tror jag. Man [barnen] sitter själv mycket och tittar på filmer och 
spelar spel. 
 
I 4: Jag hade tre pojkar i den här klassen som inte kunde leka. Där pratade föräldrarna och 
jag ofta om det här med datorer och filmer. Deras värld och deras lek bestod av strider. De 
bearbetade allt som de spelade hemma. Efter samtal minskade föräldrarna barnens tid vid 
tv och dator. Vi märkte att barnen fungerade bättre då. 
 
I 6: Det är många barn som man märker sitter vid datorn och spelar spel. Jag tror att det är 
mycket av dessa spel som upptar deras tankar så att de blir okoncentrerade i skolan. 

 

Det finns undersökningar (Klingberg, 2007) som visar att datorspel kan ha en positiv effekt 

hos elever. Detta är inget vi ser att informanterna tänker sig utan de verkar mest se tekniken 

som någonting negativt för eleverna. Vi ser att informanterna till viss del letar orsaker till 

elevernas koncentrationssvårigheter utanför skolans värld istället för att granska sin egen 

verksamhet. Istället för att lägga problemen på samhället menar Asmervik (2001) att det är 

viktigt att granska sin egen verksamhet men att det kan vara svårt då lärarna är en del av den. 

Genom att göra detta kan de finna orsakerna till koncentrationssvårigheterna även inom 

skolans värld. Vi tycker oss se att våra informanter har svårt att se att något inom skolans 

värld skulle vara orsak till elevernas svårigheter. Vi har dock tidigare i analysen visat olika 

faktorer som kan göra att dessa svårigheter skapas i skolan.  

 

Informant 6 ändrar dock ställning under intervjun och börjar reflektera över om det är något i 

skolan som orsakar koncentrationssvårigheter genom att säga: 
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I 6: Det kan ju också vara så att det kanske inte är fler barn nu än förr som har 
koncentrationssvårigheter, men nu ser vi det på ett annat sätt. Nu tar vi emot alla barn i 
skolan. De här stökiga barnen, som säkert var de som inte kunde koncentrera sig, de 
hamnade ju förr i speciella klasser. Men nu ska vi ta emot alla barn. Det gjorde man inte 
alls förr.  

 

Hon menar att skolan har gått från att tidigare urskilja elever till en skola som bör vara för 

alla. Hon funderar på om koncentrationssvårigheter i skolan inte har ökat utan menar att vi 

kanske ser det mer tydligt idag då skolan tar emot fler elever som faller utanför det som anses 

normalt. Detta påstående kan ses som att skolan konstruerar elever i koncentrations-

svårigheter. Vi frågar oss hur skolan bör göra för att kunna ta emot och möta alla elever nu 

när skolan, enligt utbildningsdepartementet (1997) i undervisningen ska utgå från varje 

individ och möta deras enskilda behov och krav. Lundgren (2006) menar att det idag är ett 

annat sorteringssystem av elever i skolan än förr och att skolan konstruerar avvikelser i 

relation till det som anses normalt i dagens skola. I och med detta kallar hon dagens skola för 

kategoriseringsarena, då hon menar att skolan i sitt urskiljningssystem lägger problemet hos 

eleven.   

 

En annan orsak till koncentrationssvårigheter, som några informanter nämner, är att barn 

nuförtiden har så mycket aktiviteter, förutom skolan. Informanterna pratar om hur elevernas 

vardag har förändrats. De menar att många barn var hemma förr, då de inte var i skolan, men 

att de idag har ett fullspäckat schema från morgon till kväll. De går tidigt till fritidshemmet, 

sedan till skolan för att återigen gå till fritidshemmet när skolan är slut. Efter fritids har många 

barn andra organiserade aktiviteter. Informant 1 anser att vissa barn har svårt med denna 

övergång och blir okoncentrerade på grund av detta. De tänker inte alltid på i vilken 

verksamhet de befinner sig och därmed vilka regler som gäller. Hon säger att det i skolan 

krävs mer koncentration än i de övriga aktiviteterna. Att elevernas vardag har förändrats ger 

de uttryck för så här: 

 
I 1: De ska göra så mycket och det här [skolan] är bara en liten del av allt de ska göra. 
 

I 6: Dagens barn har så enormt mycket aktiviteter. De spelar instrument och det är 
träningar och läxor. 

 

Vi får uppfattningen av att informanterna tycker att elevernas värld idag är mer splittrad och 

att de därmed blir mer okoncentrerade. De flesta informanter nämner inte något i skolans 

värld som en tänkbar orsak till varför fler elever får koncentrationssvårigheter, utan ger 
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förklaringar på omständigheter som ligger utanför skolan. På så sätt, anser vi, att 

informanterna gör sig fria från att göra något åt problemet då dessa förklaringar ligger utanför 

skolans verksamhet och som de därmed inte anser sig kan påverka. Även Ogden (1991) ser att 

lärarna inte knyter orsakerna till elevernas koncentrationssvårigheter inom skolans värld. 

Författaren menar att orsakerna även kan vara personalens förhållningssätt och bemötande 

eller skolans organisation och ledning.  

6.4 Lärarens tillit till experter 
Här kommer vi visa vilken roll olika experter har fått inom skolans värld och hur det påverkar 

synen på normalitet och avvikelse och därmed elever i koncentrationssvårigheter. En del av 

informanterna visade i intervjuerna stor tilltro till experterna, exempelvis specialpedagoger, 

psykologer och läkare. De sa bland annat: 

 

I 6: Man kan inte säga att ett barn har det eller det om man inte har någon diagnos. Men 
visst finns det tankar på barn som man märker har koncentrationssvårigheter. Att det finns 
någonting som är bakomliggande och något som barnet inte kan rå för.  
 
I 1: Det ingår i det här teamet som vi har tillgång till på den här skolan. Hon [handledaren] 
sysslar med EVK [elevvårdskonferens], elevdaghem och så handledning till läraren. Hon 
träffar inte eleven utan bara lärarna omkring eleven. Vi pratar om saker som har hänt, hur 
vi har gjort och informerar helt allmänt. Om man känner sig osäker kan man få bekräftelse 
att man gör rätt.  

 

Informant 1 återkommer ofta, under intervjun, till att hon förlitar sig på sin handledare och 

vill ha bekräftelse på att hon jobbar på rätt sätt. Utifrån intervjuerna verkar lärarna ibland 

osäkra i sin profession och vänder sig till experter för att få bekräftelse att de arbetar på rätt 

sätt med eleverna. Molloy och Vasil (2007) samt Börjesson och Palmblad (2003) tar upp att 

lärarens roll har förändrats. Idag förväntas läraren kartlägga vilka elever som är i behov av 

särskilt stöd och se till att de får den hjälp och behandling de behöver för att normaliseras. 

Även Persson (1998) ser att lärarna litar till experter och menar att de inte ifrågasätter vad 

experterna säger. Vidare anser han att lärarna låter läkarnas utlåtanden styra de pedagogiska 

åtgärderna, vilket märks då läkarna sätter diagnoser på elever och lärarna styrs i sitt arbete av 

dessa utlåtanden. Därmed råder en snäv syn på normalitet, det som Tideman m fl (2004) kallar 

individuell och medicinsk normalitet, där eleverna ska behandlas för att passa in i 

skolkulturen. Även Börjesson och Palmblad (2003) menar att lärarna blir osäkra i sin 

profession på grund av den roll experterna i vårt samhälle har fått och menar att den hjälp 

experterna ger ofta syftar till att rehabilitera och anpassa eleven till det normala i skolan, 

klassrumssituationen. I och med detta läggs problemet hos eleven. Författarna undrar varför 
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pedagogerna har så stort förtroende för experterna istället för att använda sig mer av sin 

pedagogiska kunskap.  
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7. Diskussion 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur klasslärares syn på normalitet och 

avvikelse i skolan påverkar undervisningen för elever i koncentrationssvårigheter. Vi har i vår 

analys återkommande tagit upp betydelsen av synen på normalitet inom skolan. Beroende på 

vilken syn på normalitet som råder, utifrån Tidemans m fl (2004) olika definitioner, styrs 

synen på eleven och därmed verksamheten. Med detta menar vi att om läraren har en snäv syn 

på normalitet påverkar det undervisningen och gör att vissa elever anses vara avvikande. 

Däremot om läraren ser i stort sett alla elever i klassen som normala utgår undervisningen från 

varje elevs individuella förutsättningar. Då lärarna anpassar miljön runtomkring eleverna 

förstår vi det som att de styrs av det statiska normalitetsbegreppet där många elever ryms 

inom det som anses vara normalt. Trots det finns det elever som hamnar utanför och vi menar 

att det beror på att skolans organisation pressar läraren att anpassa eleven till skolkulturen. På 

så sätt styr även verksamheten och organisationen synen på normalitet då läraren, enligt oss, 

tvingas att anta ett normativt normalitetsbegrepp och anpassa eleven till ett önskvärt beteende. 

Alltså anser vi att det inte är lätt för läraren att ha ett statiskt normalitetsbegrepp, och att ändra 

på miljön fullt ut, när skolans ramar begränsar dem.  

 

Enligt Utbildningsdepartementets (1997) definition av en skola för alla ska undervisningen 

utgå från varje individ och möta deras enskilda behov och krav. Som vi visar i vår analys 

måste miljön till större del, än den gör idag, ändras för att uppnå denna vision. Om det blir en 

ändring i skolans organisation skulle lärarna få större möjlighet att undervisa utifrån sina goda 

pedagogiska tankar och därmed anser vi att koncentrationssvårigheter inte skulle skapas i så 

stor utsträckning som idag. Som det ser ut i dag är klassrummet det normala i undervisningen 

och till detta ska eleven anpassas. Enligt vårt resultat stämmer inte det in med visionen om en 

skola för alla utan skapar istället fler elever som faller utanför. Genom vår analys tycker vi oss 

se att den tredje definitionen av normalitet, individuell och medicinsk normalitet, där det 

onormala hos eleven ska behandlas för att normaliseras, har ökat. En anledning till detta tror 

vi kan vara en snäv syn på normalitet vilket bidrar till experternas ökade inflytande i skolan. 

 

Det finns en motstridighet i dagens skola. Å ena sidan är det en skola för alla, å andra sidan 

har diagnostiseringen och därmed utpekandet ökat. Som vi har visat ska skolan vara en plats 

där alla ska få utrymme och få vara sig själva. Vi tycker att alla elever har rätt till en skola där 

de känner att de hör hemma och passar in i sammanhanget, att få vara normal. Men med den 

synen på normalitet som vi anser råder i skolan, blir fler elever utpekade som avvikande och 
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fler diagnoser ställs. Detta för att veta vilka åtgärder som ska sättas in för att hjälpa eleven att 

anpassas till den aktuella verksamheten. En annan anledning till ökningen av 

diagnostiseringen i skolan kan vara att skolan lättare får pengar och resurser till dessa elever 

och därmed anser sig kunna sätta in de rätta åtgärderna.  

 

Om vi tänker på samhället i stort fungerar det på liknande sätt som i skolan. Det finns något 

som kallas normalt och i förhållande till det finns det alltid några som anses avvikande. Vad 

som anses normalt har sitt ursprung i kulturen, sociala relationer och sammanhanget. I våra 

intervjuer har vi förstått att det normala i skolan är klassrumssituationen och till det ska 

eleverna anpassas för att få en fungerande verksamhet. Vi kan dra paralleller till samhället där 

personer som inte klarar av normen ska hjälpas in i. Vi tänker till exempel på dem som faller 

utanför, bland annat i arbetslöshet och psykisk sjukdom. De får bidrag, hjälp och behandling 

för att senare kunna skaffa sig ett arbete och ingå i samhällsgemenskapen, det normala. 

Vilken syn på normalitet som råder styr vilka som anses vara avvikande och på så sätt 

konstrueras och skapas svårigheter, diagnoser och sjukdomar hos människor.   

 

Informanterna menar att eleverna idag växer upp i ett annat slags samhälle än förr och därmed 

har de blivit ett annat slags barn. Vi menar att om elever idag är annorlunda och har svårare 

att sitta tysta, bör skolan ändra arbetssätt för att möta dagens elever. Det går, enligt oss, inte 

bara att förklara svårigheterna med ett komplext samhälle, till exempel att eleverna matas med 

intryck samtidigt som de har färre vuxna som lyssnar på dem. Vi tror att elever på något sätt 

måste få ge uttryck för sina intryck. Får de inte det genom att verbalt uttrycka sig med vuxna 

kan de bli oroliga inom sig, vilket kan visa sig genom koncentrationssvårigheter. Skolan bör 

istället möta upp behovet som finns i det samhälle som eleverna faktiskt växer upp i. Vi ser på 

våra informanter att det är lätt att uppfattningarna kan vara låsta i en traditionell verksamhet 

såsom skolan är. Det kan vara svårt att uppmärksamma problem och brister i en verksamhet 

då man själv är en del av den. När vi, i den här studien, tittar på skolan utifrån funderar vi på 

om det är skolan som skapar koncentrationssvårigheter hos många barn.  

 

Vår analys visar att orsakerna till att en del elever får koncentrationssvårigheter i skolan till 

stor del ligger inom skolans kultur. Lärarna begränsas i sin undervisning av skolans ramar och 

tvingas därmed att få eleverna anpassade till klassrumsmiljön. De verkar inte alltid vara 

medvetna om hur mycket skolans organisation påverkar elever i koncentrationssvårigheter. 

Enligt läroplanen, Lpo 94, ska varje lärare utgå från varje individs förutsättningar och behov i 
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sin undervisning. Trots dessa riktlinjer och lärarnas vilja att följa läroplanen, ser vi att det 

alltså finns begränsningar i skolans organisation som påverkar elever i 

koncentrationssvårigheter. Vi ser många faktorer i organisationen som styr vilka åtgärder som 

sätts in, bland annat lokaler, pengar, personaltäthet och därmed tidsbrist. Vi tycker att det är 

skrämmande att åtgärderna styrs mer av skolans ramar än av den pedagogiska kunskap som 

lärarna har.  

 

Utifrån vår analys framgår det hur lärarna resonerar kring elever i koncentrationssvårigheter, 

som var en av våra frågeställningar. De anser, som vi tidigare nämnt, att det är fler elever i 

dag som får koncentrationssvårigheter och att orsakerna till detta ligger utanför skolans kultur. 

Våra andra frågeställningar behandlar synen på normalitet och vad i skolan som styr 

åtgärderna som läraren vidtar för elever i koncentrationssvårigheter. Vi har i vårt resultat visat 

att det finns mycket i skolans organisation som bidrar till att koncentrationssvårigheter skapas 

där. Det som till stor del styr vilka åtgärder lärarna vidtar begränsas av skolans organisation. 

Vi har vidare i vår analys funnit att synen på vad som anses normalt styr vilka som anses 

avvikande och därmed anses ha koncentrationssvårigheter i skolan. Vi menar att med en 

vidare syn på vad som är normalt skulle färre elever anses ha svårigheter. Därmed ser vi hur 

skolan konstruerar elever i koncentrationssvårigheter. Vi menar att normalitet och avvikelse 

är en produkt av skolans organisation. 

7.1 Förslag till vidare forskning 
Utifrån vårt resultat tycker vi det vore intressant att studera hur skolorna skulle kunna 

organisera sin verksamhet för att ge utrymme för alla eleverna att utvecklas efter sina 

förutsättningar och på så sätt minska antalet elever i koncentrationssvårigheter i klassrummet.  
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  Bilaga 1 

Linköping universitet 
Campus Norrköping 
Lärarprogrammet 
 
Vi är två studenter som är färdiga lärare till sommaren. Vårt examensarbete 
handlar om lärarens förhållningssätt till elever med koncentrationssvårigheter 
samt hur skolans kultur och organisation påverkar dessa elever. Enligt Björn 
Kadesjö som forskat mycket inom detta område beskriver lärare allt oftare att 
barnen i skolan är oroliga och har svårt att koncentrera sig. Detta påverkar ofta 
barngruppen och får ibland stora konsekvenser. I vår uppsats vill vi undersöka 
hur lärarna ser på detta. Vad finns det för möjligheter och hinder i skolans 
värld?  
 
l detta arbete behöver vi hjälp av verksamma klasslärare i grundskolans tidigare 
år som har erfarenhet av barn med koncentrationssvårigheter. Det insamlade 
materialet från vår undersökning kommer att behandlas konfidentiellt. Detta 
innebär att det bara är vi som känner till namnet på dig och att du i vår uppsats 
kommer att vara anonym. Vi kommer inte att föra vidare vilka vi har intervjuat. 
Du har rätt att när som helst avbryta intervjun eller att ångra din medverkan i 
efterhand. D v s om du känner efter intervjun att du inte vill att vi använder oss 
av materialet i uppsatsen meddelar du oss. 
 
Vi är tacksamma att du tar dig tid att medverka i denna studie!  
 
Önskar du ytterligare information om studien är du välkommen att ringa eller 
maila oss.  
 
Elisabeth Vilhelmsson   Malin Tidlund 
 
 
 

    



  Bilaga 2 

Dessa frågeområden kommer vi behandla under intervjun: 

 
 

• Din syn på koncentrationssvårigheter 
 
 

• Bemötande av elever med koncentrationssvårigheter 
 
 

• Undervisning och arbetssätt kring elever med 
koncentrationssvårigheter 

 
 

• Hur skolans organisation påverkar elever med 
koncentrationssvårigheter 

 
 

    


