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Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur forskning idag behandlar ämnet 

koncentrationssvårigheter, främst inom läsinlärning. Det sociokulturella perspektivet och 

utvecklingspsykologin framkommer till stor del i den sammanställda forskningen. 

 

Studien bygger på olika forskningspublikationer som har sammanställts i resultatdelen (5). I 

fortsatt del har resultatet jämförts och diskuterats (6) utifrån forskningsfrågorna, som lyder:    

 

• Hur kan lärares förhållningssätt och planering av undervisning påverka elever i 

koncentrationssvårigheter? 

• Hur kan lärare stötta elever i koncentrationssvårigheter inom läsinlärning? 

 

Resultatet visar att organisering av undervisning har särskild betydelse för elever i 

koncentrationssvårigheter vid läsinlärning. Att få möjligheten att lära tillsammans är också en 

betydelsefull del i undervisningen. Brist på motivation och socialt samspel interagerar ofta 

med koncentrationssvårigheter och är väsentligt för vidare utveckling hos elever i 

koncentrationssvårigheter, vilket framgår i resultatet. 
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1. Inledning 

Under de verksamhetsförlagda utbildningarna [VFU] som vi genomfört, har vi observerat 

olika tillvägagångssätt kring hur undervisning i klassrummet planeras och struktureras. Vi har 

upplevt att bemötandet av elever i koncentrationssvårigheter sker på olika sätt. Exempelvis 

har elever i koncentrationssvårigheter fått möjligheten att lämna klassrummet för att 

arbeta enskilt. Ett annat sätt att bemöta dessa elever som vi har uppmärksammat är att de kan 

även få möjligheten att isolera sig i klassrummet. Det kan exempelvis vara med hjälp av 

hörselkåpor för att bibehålla koncentrationen. Koncentrationssvårigheter i denna 

litteraturstudie innebär en fortskridande känsla, som följer eleven varje dag. Hur det yttrar sig 

i klassrummet förklaras i studiens bakgrund (3). I denna litteraturstudie benämns elever att 

vara i koncentrationssvårigheter istället för med koncentrationssvårigheter. Detta för att 

eleven inte har koncentrationssvårigheter utan är i dem.   

   

Intresset hos oss båda är att lära oss mer om hur lärare kan anpassa undervisningen så den 

gynnar alla elever. Därför är vår litteraturstudie inriktad mot elever i 

koncentrationssvårigheter och vilka särskilda anpassningar de kan ha i svenskundervisningen. 

Inriktningen har vi valt dels för att det finns många olika metoder och stödinsatser, dels för att 

vi anser att inriktningen är användbar inför vår kommande lärarroll. 

 

Under VFU har vi uppmärksammat att koncentrationssvårigheter är vanligare än vad vi 

tidigare trott. Vi vill därför fördjupa oss i hur lärare kan stötta elever i 

koncentrationssvårigheter på ett fungerande sätt. Skolverkets allmänna råd – arbete med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket 2014) framhåller hur viktigt det 

är att lärare och annan skolpersonal, tidigt uppmärksammar tecken och signaler om en elev 

kan vara i behov av extra anpassningar i undervisningen. Dessa tecken kan till exempel vara 

när en elev ligger på gränsen till att uppnå kunskapskraven i läroplanen. Skolverket (2014) 

menar även att skolan bör observera om en elev visar andra svårigheter i olika situationer i 

skolan, till exempel vid rastaktiviteter eller undervisning (Skolverket, 2014, s. 22).  

   

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [LGR-11] (2017b) 

nämns att undervisningen ska anpassas för varje elevs olika förutsättningar och behov. 

Undervisningen ska stärka elevernas fortsatta lärande och utveckling, med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, erfarenheter sedan tidigare, språk och kunskap (Skolverket, 2017b, s.8). 

Alltså måste elever i koncentrationssvårigheter få samma möjlighet att uppnå kunskapskraven 

som alla andra elever.  

   

För att undersöka bemötandet av elever i koncentrationssvårigheter har vi läst och 

sammanställt rapporter, avhandlingar, artiklar från vetenskapliga tidskrifter samt andra 

publikationer. Frågeställningar har avgränsats från att vara inriktade mot både diagnoser och 

koncentrationssvårigheter, till att enbart behandla koncentrationssvårigheter. Om 

avgränsningen inte hade genomförts hade litteraturstudien blivit för omfattande i både 

tidsaspekt och omfång. Vid sökningen av källorna fann vi inte någon direkt koppling mellan 
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koncentrationssvårigheter och läsinlärning. Vi fick därför söka termerna var för sig och 

istället se sambandet mellan olika källor. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att granska hur koncentrationssvårigheter för elever i 

årskurs F-6 behandlas i aktuell forskning inom läsinlärning. Många elever har extra 

anpassningar. På grund av dessa extra anpassningar fördjupades studien i problematiken med 

koncentrationssvårigheter. Syftet är att få kunskap om hur lärare idag bemöter elever i 

koncentrationssvårigheter i skolans yngre åldrar, för att få en ökad 

förståelse hur undervisningen anpassas samt hur lärarens inställning påverkar elever i 

koncentrationssvårigheter.  

    

 Litteraturstudiens syfte uppfylls genom att besvara följande frågor:   

 

   

• Hur kan lärares förhållningssätt och planering av undervisning påverka elever i 

koncentrationssvårigheter? 

• Hur kan lärare stötta elever i koncentrationssvårigheter inom läsinlärning? 
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3. Bakgrund 

Under kommande avsnitt presenteras en förklaring på olika begrepp som används i 

resultatdelen (5). Det ges även exempel på förebyggande arbete av koncentrationssvårigheter. 

Förslag till undervisning ges för elever i koncentrationssvårigheter och läsinlärningens grund 

beskrivs. Utöver detta kommer teorier, vilka är relevanta för ämnet, att förklaras. 

 

3.1 Koncentration 
 

Begreppet koncentration beskrivs som en uppmärksamhet som inriktar sig på en bestämd typ 

av aktivitet eller information. I skolan brukar man koppla ihop koncentration med något man 

utövar utan att låta tankarna sväva iväg på annat. Distraktion av omgivningen och dess ljud 

förekommer inte. Koncentration innebär också att man ska kunna läsa en text observant och 

samtidigt fokusera på innehållet (Nationalencyklopedin, 2018). Imsen (2006) förklarar att 

koncentration och uppmärksamhet är sammankopplade med motivation. Elever kan ha lättare 

att leda sin uppmärksamhet till händelser som är av intresse. En följd av att elever inte 

fokuserar på rätt saker kan leda till kommunikationssvårigheter och missuppfattning. Imsen 

(2006) beskriver även att elever i koncentrationssvårigheter har mindre tålamod att utföra 

skolarbetet. Eleven kan vara tankspridd och passiv när andra elever arbetar (Imsen, 2006 s. 

268, 444).  

 

Enligt Pellnor (2018) kan koncentrationssvårigheter yttra sig hos alla elever. Det kan vara 

svårt att upprätthålla koncentrationen på det som ska göras eller fokuseras på. Det kan 

exempelvis vara ljud, händelser eller egna tankar som stör eleven. Svårigheterna kan göra det 

komplicert för eleven att strukturera sin sysselsättning, att komma igång eller att bli klar med 

påbörjade uppgifter. I dagens skola krävs mer av eleverna, att de ska styra sitt eget lärande, 

vilket sker i olika former av undervisning. Att ha fokus på sitt egna lärande kan vara 

mödosamt för vissa elever och det är oftast i skolan som koncentrationssvårigheterna visar 

sig. Koncentrationssvårigheterna kan bero på oro i hemmet, svårt med sociala samspel, 

trivseln i skolan samt psykiska sjukdomar (Pellnor, 2018). 

 

3.2 Läsinlärning 

 

Lundberg och Herrlin (2014) beskriver hur läsutvecklingen kan delas in i fem olika 

dimensioner, vilka tillsammans skapar en helhet. Den första dimensionen kallas för 

fonologisk medvetenhet och innebär att eleven ska förstå att orden går att separera till 

språkljud. Andra dimensionen är ordavkodning där eleven urskiljer ord i en text. Eleven 

uppmärksammar vissa särskiljande drag i orden och kan därmed memorera orden och skilja 

dem från andra, dock betyder inte detta att eleven förstår vad ordet betyder. I 

tredje dimensionen övar eleven på att få flyt i läsningen. Denna dimension innebär att eleven 

ska finna satsmelodin vid högläsning, ingiva liv i hela meningar eller stycken samt kunna läsa 

en enhetlig text i lagom takt. Eleven ska även kunna, utan bekymmer, komma ihåg längre 
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meningar och förstå en text på djupet. Dimension fyra innebär att eleven ska förstå det eleven 

läser, så kallad läsförståelse. Eleven lär sig tolka vad syftet med texten är och vad som ligger 

bakom den. De skapar även inre bilder som får kontexten att hänga ihop. Sista dimensionen är 

läsintresse som innebär en lustfylld läsning som skapar upprymdhet (Lundberg & Herrlin, 

2014 s. 13–19).      

 

3.3 Lässvårigheter 

 

När elever lär sig läsa kan svårigheter yttra sig. Druid Glentow (2006) beskriver att dessa 

svårigheter kan ses genom bland annat att läsningen är “sönderhackad” och långsam. Läsaren 

blir snabbt trött och kan få huvudvärk. Eleven kan även kasta om bokstäver och göra tillägg, 

exempelvis att helt blir helst. Eleven kan förväxla bokstäverna och är inte säker på deras ljud, 

exempel på detta kan vara att får blir vår. Lässvårigheter kan även yttra sig genom att elever 

använder en korrekt avkodning, medan det istället finns brister i deras ordförråd och kunskap 

om läsning. Detta kan göra det komplicerat för eleverna att tillämpa innehållet i texten. En del 

elever kan ha enklare för att tillämpa innehållet om texten läses upp högt. Att minnas det 

eleven läser själv kan vara svårt, vilket blir lättare vid högläsning. Lässvårigheter kan påverka 

många delar inom annan undervisning, vilket därmed påverkar hela skolgången (Druid 

Glentow, 2006 s. 12–13).   

  

Wengelin och Nilholm (2013) beskriver, likt Druid Glentow (2006), att ordavkodning och 

bristfällig läsförståelse kan vara delar till lässvårigheter hos elever. Vid svårigheter av 

ordavkodning grundas det oftast i elevens fonologiska medvetenhet. Om svårigheter däremot 

grundas i läsförståelse är problematiken oftast avkodning av ord. Eleven får det svårt att få ett 

samband i texten om man har problematik med att tyda och förstå orden. Om ordet som läses 

inte finns med i elevens ordförråd kan det också vara svårt att förstå en text. Kraven på 

läsfärdigheter växer konstant. Detta får till följd att allt fler elever inte uppnår kunskapskraven 

i svenska. Det är för skolan och eleven viktigt att reda ut var svårigheterna grundas. För att 

lösa svårigheter har läraren ansträngt sig att karakterisera lässvårigheter grundat i olika sorts 

läsfel (Wengelin och Nilholm, 2013 s. 113, 122).  

 

3.4 Förbyggande arbete för elever i koncentrationssvårigheter 

 

Inom skolan kan lärare se olika sätt som finns för att förhindra att elever hamnar i 

pedagogiska svårigheter. Detta kan göras med hjälp av ett förändrat arbetssätt menar Olsson 

och Olsson (2013). Ett förändrat arbetssätt innebär att lärarnas förväntningar på eleverna är 

meningsfulla, vilket påverkar elevernas utveckling. Undervisningens upplägg är av stor 

betydelse för elever i koncentrationssvårigheter, eftersom struktur stärker förmågan att 

fokusera (Olsson & Olsson, 2013 s. 9). Även Nilholm (2012) beskriver att det finns olika 

typer av förbyggande arbete för koncentrationssvårigheter. Ett exempel på ett sådant arbete är 

att det erbjuds goda förutsättningar för kunskapsutvecklingen för alla elever genom hela 

skolverksamheten, samt att lärare ser till elevernas olikheter. Det är viktigt att stötta elever 

som har risk att hamna i svårigheter. Ett annat exempel på förebyggande arbete är att läraren 
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tidigt upptäckter vad som urskiljs som svårigheter hos elever och 

identifierar svårigheterna genom olika tester som görs av alla elever. Utefter resultaten på 

testerna kan läraren lättare planera sin undervisning så alla elever gynnas av den. Det belyses 

dock att det finns en risk med det senare synsättet, eftersom den medför tidig diagnostisering 

och kategorisering av elever som avvikande från andra (Nilholm, 2012 s. 48; Olsson & 

Olsson, 2013 s. 10).   

   

Olsson och Olsson (2013) beskriver hur elever bör hantera olika sinnesintryck de får från sin 

närmiljö, för att kunna koncentrera sig. Intrycken ska struktureras i elevernas medvetande, så 

att de uppfattar verkligheten som förståelig och betydelsefull. Denna förmåga att hantera 

sinnesintrycken är ett uttryck för koncentrationsförmåga och bestäms av olika aspekter: 

tidigare erfarenheter, kunskap, intellektuell förmåga, affektbetonade reaktioner, intresse samt 

motivation (Olsson & Olsson, 2013 s. 15).  

 

Elever påverkas av lärarens kapacitet att tillämpa undervisningen, med hänsyn till elevernas 

bakgrund, kunskap, stimulans samt social förmåga menar Boo, Forslund Frykedal och 

Thorsten (2017). Genom att utgå från detta som lärare fångar man elevernas motivation och 

engagemang. För att uppnå detta behöver läraren i sin planering, genomförande och 

uppföljning basera undervisningen på hur eleverna blir motiverade (Boo et al., 2017 s. 

62).  Olsson och Olsson (2013) förespråkar att läraren kan iaktta eleverna och hur de bemöter 

uppgifter de ställs inför. Läraren kan i den situationen skapa sig en uppfattning om eleverna 

upplever uppgiften meningsfull. Meningsfullheten är nämligen av konstaterande betydelse om 

eleverna lyckas koncentrera sig eller inte. (Olsson & Olsson, 2013 s. 16).   

   

Greene (2016) påstår att elever i koncentrationssvårigheter kan ha svårt att växla från en miljö 

till en annan, såsom från rast till klassrum. För att byta miljö krävs det att eleverna gör ett byte 

från ett tankemönster till ett annat. Ifall en elev har svårt att byta tankemönster är det en stor 

risk att eleven fortfarande agerar och tänker som om att föregående aktivitet fortsätter. Denna 

situation kan bli mer riskfylld när någon i elevens närhet kräver att eleven ska växla 

tankemönster. När läraren kräver ett byte av tankemönster kan detta ge en förklaring till 

varför eleven kan ha svårigheter med att byta en undervisningssekvens mot en annan. Elevens 

tanke är fortfarande kvar i den första sekvensen och har svårt att fokusera på nya uppgifter. 

Ifall läraren upprepar uppgiften, kan det ta längre tid för eleven att byta tankemönster 

(Greene, 2016 s. 28).   

 

Hejlskov Elvén (2014) grundar sin metod på Ross W. Greenes (2016) tes ”Människor som 

kan uppföra sig gör det”. Ifall en elev dock inte uppför sig är detta för att eleven inte kan. I 

detta fall bör elevens omgivning se till vilka krav och förväntningar som kan ställas på 

elevens förmågor. Elevers förutsättningar skiljer sig åt och genom att veta sina elevers 

förutsättningar kan läraren även anpassa sina krav. Vissa elever klarar högre krav än andra. 

Orsaker till att en elev kanske inte klarar ett krav kan ha sin uppkomst i många olika faktorer, 

vilka varierar från elev till elev och från olika situationer. Elevers förmåga att styra sina 

känslor, så kallat affektreglera, planera, kontrollera impulser, hantera stress samt att känna 

trygghet i skolan kan vara exempel på dessa faktorer. Om det uppstår konflikter i 
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klassrummet bör läraren veta hur konflikten ska hanteras. Detta kan göras genom att fundera 

över förmågan att: beräkna orsak och påverkan i komplicerade sammanhang, strukturera, 

planera och genomföra undervisning samt vara flexibel (Hejlskov Elvén, 2014 s. 20, 23, 25–

27).  

 

3.5 Undervisning för elever i koncentrationssvårigheter 

 

Greene (2011) anmärker att en "god undervisning innebär att var lyhörd och ta väl vara på de 

kort man fått på hand." (Greene, 2011 s. 203). Med citatet menar Greene (2011) att varje 

grupp elever är unik. I varje elevgrupp är syftet med läraruppdraget att få en föreställning om 

deras gemensamma styrkor och svagheter. Läraren bör sträva efter en gemenskap där varje 

individ känner sig respekterad, uppskattad och trygg. Detta kräver tid och fokuserade 

prestationer av läraren. På grund av att elevgruppen varierar från år till år leder detta till att 

läraren bör vara lyhörd både mot elevgrupp och individ. Att vara lyhörd är en av de största 

utmaningarna en lärare ställs inför. Läraren bör anpassa undervisningen efter elevernas behov, 

eftersom en elev i koncentrationssvårigheter har svårt att anpassa sig efter lärarens 

undervisning (Greene, 2011, s.203–204).  

 

Jahnke (u.å.) beskriver pedagogisk differentiering med två nyckelord som benämns som 

acceleration och berikning. Med acceleration menas att eleverna använder läromedel eller 

andra uppgifter som Skolverket påpekar är en del av de äldre elevernas kurs eller skolform, 

för att undervisas i innehåll. Med berikning menas att eleven ges möjligheten till att bredda 

och fördjupa sina kunskaper. Eleven får arbeta med fördjupade uppgifter inom samma 

ämnesområde som klassen arbetar med eller med helt andra områden (Jahnke, u.å. s.6–7). 

Boo et al. (2017) lyfter fram en pedagogisk differentiering. Anpassningar av undervisningen 

utformas efter tillvägagångssätt inom en grupp. Detta innebär att elever, på olika 

kunskapsnivåer, arbetar tillsammans. Det ges även utrymme för varierande arbetssätt. Det blir 

variation i undervisningen genom att uppgifterna till eleverna utformas utifrån mängden av 

arbete, svårighetsgrad och fördjupning (Boo et al., 2017 s. 98–99).  

 

Boo et al. (2017) beskriver även att det finns viktiga aspekter som en lärare behöver ta hänsyn 

till och som påverkar elevernas möjligheter att lära sig i klassrummet. Det handlar framför allt 

om att förstå vilken erfarenhet eleverna har om sin egen förmåga i ämnet. Att kontinuerligt 

arbeta för att styrka ett förtroende och skapa lärmiljöer, gör det möjligt för eleverna att bli mer 

självständiga i sitt arbete och motivationen ökar således. Det är en utmaning för lärare att 

skapa en undervisningsmiljö som är anpassad för att motivera eleverna och att få eleverna att 

fokusera på sina uppgifter (Boo et al., 2017 s. 154).  

   

Greene (2011) förklarar att vid vissa tillfällen i klassrummet kan läraren behöva välja mellan 

sin lyhördhet till elevgrupp eller individ. Dessa tillfällen kan vara när en elev stör arbetet i 

klassrummet och hindrar de andra elevernas studier. Eftersom beteendet stör kan det leda till 

att eleven placeras på en avskild plats, i eller utanför klassrummet. Åtgärden ökar endast 

avståndet mellan eleven och klasskamraterna, vilka hade kunnat hjälpa eleven istället för att 

eleven hade blivit avskild. (Greene, 2011 s. 204). 
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3.6 Teorier 

 

De teorier som förekommer mest i det undersökta materialet är sociokulturellt perspektiv, 

utvecklingspsykologi och behaviorismen.  

 

Akskland och Sataøen (2003) beskriver att utvecklingspsykologin uppmärksammar 

förändringar hos barns och ungdomars tankesätt, känslor eller upplevelser under uppväxten. 

Teorin berör en beskrivning av förändringsprocesser som eleven går igenom. Detta kan vara 

att lära sig hantera olika nivåer gällande rörelse och aktivitet, tankar, känslor och samspel med 

andra. Genom att uppfatta elevens beteende är en utgångspunkt i utvecklingspsykologin. Som 

lärare är det viktigt att inte uttrycka förutfattade meningar om eleverna. Relevanta frågor som 

läraren bör ta i beaktande är; hur är eleven, enligt min uppfattning, hur kan eleven bli och 

vilken bild av eleven har omvärlden skapat? Enligt utvecklingspsykologin är barnet, vid ung 

ålder, som en tom tavla (Askland & Sataøen, 2003 s. 20). 

 

Det sociokulturella perspektivet innebär, enligt Säljö (2017), att alla människor lär i samspel 

med andra. Det betonas mer på vad som lärs snarare än om något lärs. Lärande och utveckling 

är två olika processer som påverkar varandra och utgår från sociala aktiviteter, därmed är det 

inte en individuell process. I det sociokulturella perspektivet nämns mediering som ett 

grundande begrepp. Begreppet innebär ett samarbete mellan människor och kulturella verktyg 

som används för att förstå och fungera i omgivningen, till exempel bild och musik. Ett annat 

centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen. 

Säljö (2017) beskriver ”att när människor väl behärskar ett begrepp eller en färdighet, så är de 

mycket nära att också behärska något nytt.” (Säljö, 2017 s. 260). Lärandet handlar inte om 

vilka begränsningar en elev kan ha, utan möjligheter som kan ges vid rätt stöttning. 

Utvecklingszonen är en zon där elever kan vara känsliga för instruktioner och förklaringar. 

Här kan läraren vägleda en elev till hur medierande redskap används (Säljö, 2017 s. 253–254, 

260). 

 

Behaviorismen är en vetenskaplig psykologisk inriktning som grundas i beteende och 

inlärning, enligt Imsen (2006). Behaviorismen studerar människans reaktioner och hur de 

påverkan individen. Som studerande kan aldrig mellanskedet ses, vilket beskrivs som 

tänkandet. Inom behaviorismen beskrivs påverkan som stimulus och reaktionen som respons. 

Det som sker i tankarna kan inte studeras, utan endast det som påverkar individen och dess 

reaktion. Typiska inslag i behaviorismen är till exempel belöning och straff som medel, vilket 

har visat effektiva resultat. Ännu ett inslag är att ”alla kan lära sig vad som helst”. 

Behavioristerna nämner att endast några reaktioner är medfödda och att tillägna sig kunskap 

och erfarenheter sker genom inlärning (Imsen, 2006 s. 38–39). 

 

3.7 Styrdokument  
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LGR-11 konstaterar att alla elever ska få samma möjlighet till en utbildning där de kan klara 

av kunskapskraven. Skolan har ett specifikt ansvar för de elever som av någon anledning har 

svårigheter med att uppnå dessa mål. Undervisningen bör inte utformas på samma sätt 

överallt, utan hänsyn ska tas för elevernas olika villkor och anspråk. Det finns alltid olika 

vägar att nå målen. Därmed blir inte undervisningen lika för alla (Skolverket 2017b s. 8).   

 

Undervisningen ska inspirera elevernas intresse för läs- och skrivinlärning. Eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla kännedom om egna åsikters formulering och egna tankar, vilket sker 

genom olika texter. (Skolverket, 2017b s. 247).  Det centrala innehållet i LGR-11 beskriver att 

elever i årskurs 1–3 ska tillämpas lässtrategier, vilket hjälper eleven att förstå och tolka texter. 

Eleverna ska även kunna anpassa sin läsning efter formen och innehållet på texten 

(Skolverket, 2017b s. 248). 

  

Skolverket (2014) beskriver hur elever i koncentrationssvårigheter kan vara i behov av 

stödinsatser, utöver den ledning och stimulans som ges i ordinarie undervisning. Eleverna ges 

stöd för att nå de kunskapskrav som specificerats och för att utvecklas i riktning mot 

kunskapsmålen i LGR-11. Innan stödinsatser sätts in för eleven är det viktigt att skolan har 

sett över planeringen kring eleven. Läraren bör exempelvis se över resursfördelning, 

pedagogiska metoder, elevgruppens fungerande samt elevens lärmiljö (Skolverket, 2014 s. 

10).  

 

Förändring i lektionsplanering som berör elever i koncentrationssvårigheter kan förbättra 

elevens utvecklingsmöjligheter. I vissa fall kan eleven vara i behov av mer individinriktade 

stödinsatser. Dessa benämns som "extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning" 

eller "särskilt stöd". Extra anpassningar är av mindre omfattande karaktär än särskilt stöd. 

Normalt kan extra anpassningar genomföras av lärare i klassrummet (Skolverket, 2014, s. 11). 

 

Särskilt stöd innebär, till skillnad från extra anpassningar, insatser av mer omfattande 

karaktär. Normalt genomförs stödinsatser inte av lärare, utan av speciallärare. Det är även 

insatsernas utsträckning i förhållande till ämne och tid som skiljer särskilt stöd från extra 

anpassningar. Särskilt stöd beslutas av rektorn och dokumenteras i ett åtgärdsprogram, vilket 

fungerar som stöd i den pedagogiska verksamheten (Skolverket, 2014 s. 11).   
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4. Metod 

Vi har använt oss av rapporter, avhandlingar, artiklar från vetenskapliga tidskrifter samt andra 

publikationer som har hittats genom olika söktjänster. I följande kapitel förklaras 

tillvägagångssättet för val av metod, materialanalys och processen för informationssökning 

samt de kriterier för inklusion som låg till grund för urval av material. 

 

4.1Informationssökning 
 

Litteraturstudien inleddes med att söka forskning som utgått från koncentrationssvårigheter. 

Olika söktjänster användes, så som ERIC (Educational Resources Information 

Center), SwePub, Primo (Jönköping Högskolebibliotekets söktjänst), 

Google Scholar och Libris. Kedjesökningar gjordes utifrån den forskningen som fanns på 

olika söktjänster och som var relevanta. I söktjänsten ERIC användes Thesarus, vilket 

avgränsade sökningarna. Ulrichsweb användes för att kvalitetsgranska forskningen, vilket 

innebär att källorna kollades upp för att se om de var vetenskapligt baserade. I de olika 

söktjänsterna avgränsades även sökningar med hjälp av att markera peer reviewed.   

  

Sökord och fraser som användes var: ’elever med svårigheter’, ’Educational diagnosies’, 

’tillgänglig lärmiljö’, läsinlärning, ’koncentration* OCH elev*’, ’koncentration* OCH skola’, 

koncentration* OCH läs*’, ’(DE "Special Education")  AND  (DE "Reading")' samt 

’läsinlärning* OCH koncentration*’.  

  

Exempel på sökning via databasen ERIC var '(DE "Special Education") AND (DE 

"Inclusion")' genom Thesarus. Där lyckades 638 träffar framkomma, bland dessa hittades fyra 

relevanta avhandlingar, artiklar och andra publikationer som använts till resultatet. 

Nästkommande sökningar gjordes på SwePub, med olika sökord. Så som 'tillgänglig lärmiljö' 

med 23 träffar, 'koncentration* OCH elev*, vilket inte gav några träffar samt avslutningsvis 

med 'koncentration OCH undervisning' där det gav 2 träffar. Här fanns två användbara 

doktorsavhandlingar.  

 

4.2 Kriterier för inklusion 
 

Vi utgick från de sökningar som beskrivs ovan för att hitta texter som var relevanta för vår 

litteraturstudie. Innan läsningen av texterna påbörjades skapade vi fyra kriterier som svarade 

mot litteraturstudiens frågeställningar och syfte. Texterna som sammanställdes blev därmed 

mer relevanta för studien. Kriterierna användes för att avgöra vilket material som skulle 

inkluderas. Det första kriteriet som tillämpades var om elevers koncentrationssvårigheter 

behandlades inom forskning, främst läsinlärning. Det andra kriteriet för studien var att öka 
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validiteten på publikationerna, vilket gjordes genom att använda både internationella och 

nationella publikationer, även för att skapa en större bredd inom området. Det tredje kriteriet 

var att publikationerna inte enbart skulle belysa kopplingen mellan diagnoser och 

koncentrationssvårigheter, utan koncentrationssvårigheter i allmänhet. Det fjärde, och 

sista, kriteriet för denna studie var att publikationerna ska inrikta sig mot årskurserna F-3. Det 

var få texter som endast behandlade årskurserna F-3, vilket beskrivs i metoddiskussionen 

(6.1).  För att en text skulle ses som användbar till studien var dessa fyra kriterier tvungna att 

uppfyllas. 

 

4.3 Urval 
 

I denna tabell presenteras urvalet av de olika publikationerna som använts i resultatdelen (5).  

 

Tabell 1  

Titel  Författare  År  Puplikationstyp  

Lärares orsaks- och åtgärdstankar om elever 

med svårigheter  

Arvidsson, Maj  1995  Avhandling  

Trots eller vare?: Några elevröster om 

skolgångsanpassning i grundskolan  

Bergecliff, Annica  1999  Avhandling  

Synthesizing metacognitive interventions: 

what training characteristics can improve 

reading performance?  

Chiu, Chris W.T 1998 Artikel 

Motorik, koncentrationsförmåga 

och skolprestationer: en interventionsstudie i 

skolår 1–3  

Ericsson, Ingegerd  2003  Avhandling 

(sammanläggning)  

Koncentrationsförmåga ur ett relationellt 

perspektiv  

Ericsson, Ingegerd  2006  Artikel  

Use of Collaborative Problem Solving to Redu

ce Seclusion and Restraint in Child 

and Adulesecent Inpatient Units  

Greene W., Ross  2006  Artikel  

Visible Learning: A Synthesis of Over 800 

Meta-Analyses Relating to Achievement. 

Hattie, John 2009 Artikel 

Litteraturarbetets möjligheter: en studie av 

barns läsning i årskurs F-3  

Jönsson, Karin  2007  Avhandling  

Mathematics interventions for children with 

special educational needs: A meta-analysis 

Kroesbergen, H. Evelyn 

& Van Luit, E.H. 

Johannes 

2003 Artikel 

Att läsa och skriva – forskning och beprövad 

erfarenhet 

Liberg, Caroline 2007 Forskningsöversikt 

Samspel för förändring. 

En konstellationsmodell för arbete med elever 

i svårigheter  

Liljegren, Britta  2001  Avhandling  
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Lära för livet eller för livet?: en skolas försök 

att förena oförenliga perspektiv.  

Thelin 

Katina & Scherp Hans-

Åke  

2007  Forskningsrapport  

Inkludering i svårigheter: Tre 

timplanebefriade skolors svenskundervisning  

Tinglev, Inger  

  

2005  Avhandling  

Socialization of students with disabilities in 

an inclusive educational environment  

Zvoleyko V., 

Elena, Kalashnikova A., 

Svetlana och Klimenko 

K., Tatiana  

2016  Artikel  

Tabell 1. Studiens urval  

 

 

4.4 Materialanalys 
 

De lästa publikationerna sammanställdes i en översikt (se bilaga 1). Litteraturöversikten 

användes till en början endast för att få en överblick av källorna, men har senare utvecklats 

och förtydligats. De källorna som valdes ut efter inklusion lästes flera gånger och därmed 

delades innehållet in i olika kategorier för att besvara våra frågeställningar i resultatdelen (5). 

Vi fokuserade på att läsa det innehållet som var relevant för litteraturstudiens syfte och 

frågeställning. Sammanfattningarna av publikationerna gjordes för att urskilja eventuella 

likheter, skillnader och samband. Efter sammanfattningarna framkom det utvalda materialet, 

vilket kategoriserades utifrån våra två frågeställningar. Vi skapade sedan underrubriker till de 

två frågeställningarna. Härmed framkom kategorierna som besvarar första frågeställningen: 

lärarens påverkan på eleverna (5.1.1), att lära tillsammans (5.1.2) samt olika avgörande 

faktorer (5.1.3). Kategorierna som besvarar andra frågeställningen är: organisering av 

undervisning (5.2.1), läsinlärningens grund (5.2.2), olika stödinsatser (5.2.3) samt en 

beskrivning av en utvecklad metod (5.2.4). Flertalet av de lästa publikationerna har utgått från 

det sociokulturella perspektivet samt utvecklingspsykologin, medan fåtalet har andra 

utgångspunkter.  
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenteras den forskning kring elever i koncentrationssvårigheter, inom 

inlärning, som framkommit i det material som undersökts. Resultatdelen är indelad i två 

underrubriker, 5.1 och 5.2. Avsnitt 5.1 berör frågeställning ett; lärarens förhållningssätt samt 

planering av undervisning påverkar elever i koncentrationssvårigheter. Avsnitt 5.2 berör 

frågeställning två; hur kan lärare stötta elever i koncentrationssvårigheter inom läsinlärning. 

 

5.1 Koncentrationssvårigheters innebörd för elevers inlärning 
 

För att besvara första frågeställningen utgick svaret ifrån tre kategorier som förklaras i 

kommande avsnitt. Kategorierna beskrivs i materialanalysen (4.4) och innefattar: lärarens 

påverkan, lära tillsammans samt vad som är avgörande delar för elever i 

koncentrationssvårigheter. Alla viktiga begrepp kursiveras. 

 

5.1.1 Hur påverkar läraren eleverna? 
 

Lärare är betydelsefulla för elevernas kunskapsutveckling, menar Arvidsson (1995). Lärare 

kan bemöta olika dilemman, till exempel genom att elever i koncentrationssvårigheter inte 

följer utvecklingstakten som de andra eleverna i klassen. Eleverna kan alltså ha problem 

att anpassa sig till det givna tempot. Arvidsson (1995) påpekar att skolsystemet ansträngt sig 

för att organisera situationen för elever i koncentrationssvårigheter genom att bemanna med 

specialiserade pedagoger och med förtroende överlämna eleverna till dem. Pedagogerna 

arbetade således intensivt med elever i koncentrationssvårigheter. När speciallärare blev mer 

etablerade inom specialpedagogiken kom arbetet att bli förebyggande. Förr arbetade 

pedagogerna mot att undervisningen skulle hjälpa eleverna ur koncentrationssvårigheterna, 

men eftersom resurserna inte var tillräckliga inleddes ett förebyggande arbete (Arvidsson, 

1995 s. 127). Thelin och Scherp (2007) redogör för att en god lärare, i dagens skola, ska ha 

kunskap om elevernas tankeförmåga kring vardagen. Lärare ska även ha en förmåga att 

koppla samman frågor och problem samt stimulera till att eleverna utvecklar en inställning av 

omgivningen. Författarna fortsätter att beskriva hur lärare tillsammans med arbetslag 

behandlar mötet med elever i svårigheter så att eleven får ett visst ansvar och delaktighet i 

undervisningen (Thelin & Scherp, 2007 s. 12–13).  

  

Bergecliff (1999) beskriver, likt Arvidsson (1995) och Thelin och Scherps (2007), hur 

ansvaret hos läraren grundas i att styrka eleven, ge beröm och visa eleverna respekt. Läraren 

ska likaså undervisa om normer i klassrummet. Läraren ska samtidigt ha god självkännedom 

och förmåga att kritiskt granska sin egen undervisning, vilket kan vara svårt. Detta berör alla 
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elever, men är särskilt viktigt för elever i koncentrationssvårigheter (Bergecliff, 1999 s. 128). 

Thelin och Scherp (2007) tar upp betydelsefulla faktorer för att skapa motivation hos 

eleverna. Stora likheter kan ses mellan Bergecliff (1999) och Thelin och Scherp (2007) som 

beskriver dessa faktorer är att ge uppskattning genom komplimanger, uppmuntran i form av 

belöningar så som exempelvis extra iPad-tid och omdömen. Om en elev i 

koncentrationssvårigheter inte får uppmuntran och belöning blir skolarbetet ännu tuffare att 

utföra och koncentrationssvårigheten blir bara ett hinder på vägen mot utveckling. Om eleven 

istället får uppmuntran blir skolarbetet mycket roligare att genomföra. Vid skolstart bör det 

uppstå ett tryggt klimat i klassen. Detta görs genom klara begränsningar, bestämmelser och 

normer för klassrummets atmosfär, vilka leder till att även elever i koncentrationssvårigheter 

får en trygg miljö. När ett tryggt klimat väl är etablerat hos eleverna kan de bli mer 

självständiga men fortfarande respektera och hjälpa varandra. När eleverna blir självständiga 

liknar läraren mer en handledare som stöttar och kan hjälpa de elever som är i behov av det 

(Bergecliff, 1999 s. 128; Thelin & Scherp, 2007 s. 24, 44).  

  

Thelin och Scherp (2007) beskriver att en lärare, utifrån de teorier behaviorismen förespråkar, 

behöver goda ämneskunskaper samt en förmåga att klargöra och förmedla kunskap på ett 

enkelt sätt. De insikter och kunskaper som läraren besitter måste på ett effektivt sätt delges till 

eleverna. Genom att bistå eleverna med att skapa nya tankesätt utformar läraren uppgifter så 

att eleverna får prestera på egen hand. Det finns dock en svårighet kring arbetssättet. Eleverna 

lämnas här att ta ansvar för det egna lärandet. Lärarens kunskap, både om innehåll och hur 

inlärningen ska hanteras, hamnar inte i fokus för eleverna och uppmärksamhet saknas. En 

konsekvens kan därmed bli en försvagad struktur i processen för lärande (Thelin & Scherp, 

2007 s. 12–13). 

 

5.1.2 Lära tillsammans 
 

Det finns en metod som kallas kamratlärande som innebär att elever undervisar varandra. 

Hattie (2009) förklarar, i sin studie om att främja skolprestationer, att äldre elever undervisar 

yngre, eller att elever som kommit längre i sin kunskapsutveckling undervisar elever som 

behöver mer kunskap. Enligt det engelska uttrycket class-wide tutoring menar Hattie (2009) 

att eleverna byter rollen mellan att vara lärare respektive elev. Metoden bör användas som en 

komplettering till lärarledd undervisning och kan användas för alla elever i en klass. 

Kamratlärande är en bra metod om den genomförs på ett givande sätt. Författarens meta-

analys stödjer metoden och framhäver att kamratlärande har störst effekt för 

elever i koncentrationssvårigheter (Hattie, 2009 s. 21, 24).   

  

I Thelin och Scherp (2007) studie beskriver de en undervisningsmetod som de kallas de friare 

arbetsformerna, vilka ger alla elever en möjlighet att lyckas. Metodens utgångspunkt är i 

första hand elevernas frågor och intressen samt var de befinner sig kunskapsmässigt. 

Lärandet har ett värde i sig och motiveras av elevernas lust att upptäcka ny kunskap och viljan 

att förstå. Det friare arbetet är en möjlighet att finna elevernas styrkor, likaså att stimulera 

dem till att utvecklas. Det upplevs viktigt för de elever som har svårt att lära sig läsa. Genom 

att använda denna arbetsform underlättas arbetet för många i klassrummet, och stärker deras 
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självkänsla samt gör det enklare för elever i koncentrationssvårigheter att förstå den givna 

uppgiften (Thelin & Scherp, 2007 s. 40).  

 

 

5.1.3 Motivation och socialt samspel - avgörande för elever i 
koncentrationssvårigheter  

 

Ericsson (2006) påstår att en god koncentrationsförmåga är en förutsättning i de allra flesta 

situationer för lärande i skolan. Att koncentrera sig medför att eleverna tar till sig den 

information de kommer i kontakt med och kan använda informationen på ett fungerande sätt. 

Eleverna ska även kunna hantera informationen källkritiskt. Det krävs att eleven kan leda sin 

uppfattningsförmåga, sina tankar och föreställningar mot uppgiften för att kunna koncentrera 

sig från början till slut. Ericsson (2006) och Hattie (2009) beskriver båda att motivationen är 

en viktig förutsättning för att kunna förbli koncentrerad under en längre tid. Eftersom alla 

elever är olika och har olika behov är det mest relevanta sättet att arbeta på 

individuellt. Författarna berör metoden att lärare bör lägga upp en individuell plan för varje 

elev, vilket möjliggör en anpassad arbetsform och tempo utifrån elevens motivation och 

färdighet (Ericsson, 2006 s. 38; Hattie, 2009 s. 40). 

  

Enligt Zvoleyko, Kalashnikova och Klimenko (2016) skapas sociala relationer mellan elever i 

svårigheter om social anpassning ingår i undervisningen, vilket gör det möjligt att samspela 

med andra. Genom att utveckla elevernas kunskap, normer och värden formas därmed 

personligheten och idéer av omvärlden (Zvoleyko et al., 2016 s. 2). En annan faktor för 

koncentrationssvårigheter är motivation som förekommer i samspel med andra. 

Det finns olika situationsbundna faktorer som kan ha relevans för elever 

i koncentrationssvårigheter. Dessa faktorer innefattar tid på dagen eller utmattning, uppgiftens 

svårighet, motivation samt direkt feedback. Att hålla kvar uppmärksamheten, kontrollera 

impulser, justera aktivitetsnivå eller att lägga fokus på en uppgift är relevant för att behålla 

koncentrationen (Ericsson, 2006 s. 38). 

 

 

5.2 Elever i koncentrationssvårigheter 
 

Här beskrivs de fyra kategorierna som svarar på frågeställning två. Kategorierna innefattar: 

organisering av undervisning, läsinlärning, stödinsatser samt beskrivning av en specifik 

metod. 

 

5.2.1 Betydelsen av organiserad undervisning för elever i 
koncentrationssvårigheter 

 

Det är viktigt att organisera undervisningen efter de elever läraren har. Thelin och Scherp 

(2007) beskriver att läraren inte bör resonera ”som man alltid har gjort”. Läraren behöver 

sträva efter att anpassa undervisningen efter eleverna. För att kunna göra detta krävs en 

förståelse för vilka elever som finns i klassen och vad de har för behov. Det är viktigt 
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att läraren tänker på att hitta arbetsformer som gynnar elevernas prestationsförmåga, för att 

alla ska lyckas. Anpassning av lektionerna utefter eleverna bör betraktas som ett 

grundläggande synsätt. Läraren bör också utvärdera och granska sitt eget arbete för att kunna 

utveckla sin lärarroll (Thelin & Scherp, 2007, s. 44). Likt läraren, behöver även eleverna 

utvärdera och granska sitt eget arbete. Jönsson (2007) ger exempel på hur eleverna 

kan analysera sitt läsande i form av läsloggar. Tanken med läsloggar är att eleverna ska få en 

möjlighet att samla sina egna tankar innan mötet med klasskompisarna. Läsloggarna grundar 

sig i högläsning men även i elevernas egen läsning. Avslutningsvis får eleverna möjligheten 

att utbyta tankar och erfarenheter med varandra. Jönssons (2007) utgångspunkt för 

textsamtalet är att ge eleverna stöd för framtida läsning men även hur läsare möter texter och 

ställer frågor till dem. För att eleverna ska våga diskutera sina tankar behöver gruppen samlas 

på en plats som skapar trygghet men samtidigt inspirerar eleverna till att ta risker (Jönsson, 

2007 s. 11–12).    

  

5.2.2 Läsinlärning 
 

Enligt Liberg (2007) kan elevers första möte med läsning vara varierande vilket beror på 

sociala och kulturella förutsättningar. En del barn möter läsning tidigt, redan vid ett års ålder, 

medan andra möter läsningen först i skolans värld. Grunden till framtida läsning läggs oftast 

redan innan skolstart. Läsutvecklingen sker på flera olika sätt. Mötet med fysiska föremål 

såsom böcker, papper och penna är en viktig del för barn och elever att möta inom 

läsinlärning. Genom att barn får möjligheten att möta föremålen och redskapen kan bilden av 

läsning utvecklas och barnen kan i framtiden förstå varför de läser. När elever lär sig läsa är 

det av stor vikt att upplevelsen är i fokus. Exempelvis upplever eleverna hur det är att kunna 

uttrycka sig på ett annat sätt jämfört med talspråk. Genom att uttrycka sig genom skriftspråk 

ges eleverna möjlighet till ett rikare språk.  

 

En annan viktig aspekt inom läsinlärning är att eleverna får möjligheten att "röra sig i 

texter". Liberg (2007) använder sig av begreppet textrörlighet, vilket innebär att eleven 

använder den text som redan är läst. Eleven utvecklar sitt eget läsande genom att förstå det 

texten behandlar längre fram eller för att utvecklas i sitt eget läsande. Textrörlighet innebär 

även att eleven utifrån texten kan koppla samman innehållet till tidigare erfarenheter och 

grundläggande kunskaper. Kunskapsutvecklingen inom svenskämnet stödjs av färdigheten att 

vara textrörlig. De elever som inte är textrörliga kan inte förstå texten på ett djupare plan, 

däremot klarar dessa elever att läsa en text. Hur läsaren använder texter på ett djupare plan är 

skillnaden mellan att vara textrörlig eller inte (Liberg, 2007 s. 27–28).  Läsningen utgör en 

grund genom hela skolgången. Elever med lässvårigheter kan därför få svårigheter även i 

andra ämnen, inte enbart svenska. Till exempel att en elev har svårigheter med matematik kan 

ha upphov i att eleven har svårigheter att läsa. Matematiken kräver en godtagbar läsförståelse 

för att kunna klara av exempelvis problemlösningar. Läsningen behövs för att eleverna ska 

förstå matematiken. En elev i koncentrationssvårigheter som har svårigheter i läsutvecklingen 

kan därmed utveckla svårigheter i fler ämnen (Kroesbergen & van Luit, 2003 s. 103).  
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Tinglev (2005) förespråkar en inkluderande läsprocess som innebär en omväxling i valet av 

lästa texter som baseras på elevernas frågor om verkligheten samt sådant eleverna kan relatera 

till. Vid mötet av olika texter kommer eleverna att skapa nya erfarenheter och frågeställningar 

om sin omvärld. Varje möte med en ny text innebär ett nytt tillfälle att lära och väcka tankar. 

Läsningen ska bidra till att eleverna ska vilja fördjupa och utveckla sitt läsande istället för att 

bara ’läsa för läsandets skull’. De ska se det som ett tillfälle att lära. Eleverna bör diskutera 

tillsammans och ta del av varandras erfarenheter. Enligt Tinglev (2005) är det vanligt att 

frågorna om texten är bestämda av läraren. Frågorna kan exempelvis handla om textens språk, 

berättarstruktur eller personbeskrivningar. Genom frågorna riktas syftet med läsningen mot 

texten och den individuella upplevelsen kan uppfattas som obetydlig. Svaren på 

frågorna finns oftast i texten eller så har läraren kännedom om svaren. En möjlig följd av 

förbestämda frågor är att elevernas svar klassificeras som rätt eller fel. För att eleverna ska 

utveckla sitt läsande utgår lärandet från ett abstrakt tänkande, vilket innebär "att läsaren kan 

förstå principer som inte motsvaras av en ordagrann formulering i texten" (Tinglev, 2005 

s. 61–62).  

 

För att elever i koncentrationssvårigheter ska uppnå en betydelsefull läsinlärning bör läraren 

hjälpa eleverna att förbättra sina inre strukturer så eleverna själva kan minska mängden av 

yttre påverkande faktorer. Till en början är det viktigt att läraren minskar yttre påverkande 

faktorer åt eleverna för att sedan kunna hjälpa dem att göra det själva (Thelin & Scherp, 2007 

s. 21).  

 

5.2.3 Stödinsatser för elever i koncentrationssvårigheter 
 

Chiu (1998) menar att undervisning som syftar till användning av metakognitiva strategier 

kan riktas mot individ, mindre grupper eller helklass. Att läraren visar engagemang är 

utgångspunkten för arbetssättet med metakognitiva strategier. Arbetssättet utgår även från att 

läraren skapar en god förståelse som innebär hur elever tänker generellt och för hur 

eleverna tänker om sitt eget tänkande.  Forskningen visade på att effekten av metakognitiv 

träning gav resultatet att metoden bör utövas i mindre elevgrupper. 

Metoden främjar läsförmågan för elever i svårigheter mer än för elever utan svårigheter 

(Chiu, 1998 s. 36). Hattie (2009) sammanfattar således en undersökning av explicit 

undervisning som gynnar läsförmågan. Elever i svårigheter ger intryck av att ha lättare för 

tyst läsning vid en explicit undervisning. Med hjälp av en denna undervisning främjas elever i 

svårigheter och deras läsförmåga. Dock bör explicit undervisning blandas med andra 

metoder (Hattie, 2009 s. 33–34). 

 

Hatties (2009) meta-analys beskriver metakognitiva strategier som en av de viktigaste 

stödinsatserna. Överlag har metakognitiva strategier gett en positiv effekt för elever, men en 

större effekt har setts hos elever i svårigheter. I meta-analysen studerades olika stödinsatser. 

Syftet var att observera vilken inverkan de har på elever i svårigheter. Positiv inverkan fanns 

för alla former av resultat, så som ämnen, sociala färdigheter och kognitiva processer. Störst 

inverkan av stödinsatser visades på elevers läs-, ordförståelse och kreativitet. I denna studie 

visade det sig att en kombination av explicit undervisning och metakognitiva strategier var 
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den som fungerade bäst. Elevers skolprestationer främjas genom metakognitiva strategier om 

målet är att få eleven att prestera bättre inom ett avgränsat område (Hattie, 2009 s. 38).  

 

Hattie (2009) påpekar att individuell undervisning för elever ses som ett särskilt stöd. 

Individuell undervisning förekommer oftast i särskilda undervisningsgrupper och privatskolor 

riktade mot elever i svårigheter. På dessa skolor finns oftast fler lärare och annan skolpersonal 

som ger goda förutsättningar för den individuella undervisningen. Individuell undervisning i 

övriga klasser bör ses som en särskild stödinsats, vilket främst gäller särskilda extra resurser 

som riktas till elever i svårigheter. När olika typer av stödinsatser jämförts har individuell 

undervisning visat lägre effekter. Den individuella undervisningen kan ha goda effekter, den 

bör anpassas utefter elevens behov och förutsättningar gällande arbetstempo och progression. 

När eleverna får chansen att analysera det egna lärandet, och hjälpa varandra till att nå 

undervisningens mål, är den metod som ger bäst effekt enligt studien (Hattie, 2009 s. 40). 

Thelin & Scherp (2007) beskriver att i all undervisning är det viktigt att arbeta med specifika 

mål och färdigheter. Det är viktigt att läraren delar upp arbetet i avgränsande moment, för att 

hjälpa och tydliggöra den givna uppgiften för eleven.  Skolan i författarnas studie använder 

sig av diagnoser och prov för att avgöra vad eleverna behöver öva mer på inom 

undervisningen. På skolan använder lärare sig av diagnoser och prov som en grund för att 

planera undervisningen. När lärare upplever brister i elevernas kunskaper ges eleverna extra 

träning. Elever och vårdnadshavare får tydligt förklarat för sig de individuella delmålen och 

vad som förväntas av eleven (Thelin och Scherp, 2007 s. 34).   

  

5.2.4 Ett utvecklat arbetssätt 
 

Ett kognitivt beteendemönster för att arbeta med elever i svårigheter kallas för 

"Collaborative Problem Solving" [CPS], vilket har visat en betydande roll för att stötta elever 

i koncentrationssvårigheter enligt Greene (2006). CPS-metoden syftar till att uppnå tre 

primära mål. Det första målet är att hjälpa pedagoger att identifiera de kognitiva faktorerna 

som kan bidra till affektutlösande händelser hos elever, framförallt inom områdena 

emotionsreglering, frustrationstolerans, problemlösning och anpassningsförmåga. Det andra 

målet är att hjälpa pedagogerna att förstå effekterna av tre vanliga strategier, som är respekt 

för pedagoger, kollegial problemlösning och förflyttning av förväntan. Effekterna av var och 

en av strategierna ger ett gott samspel mellan pedagog och elev (Greene, 2006 s. 

611). Liljegren (2001) belyser att om problem uppstår med elever bör en lösning hittas, 

vilket kan göras genom samtal med eleven/eleverna. Som samtalsledare, som i 

undervisningen är läraren, bör läraren lyssna till varje elevs utsaga för att kunna bekräfta 

upplevelsen. Läraren bör respektera eleven utifrån varje enskilt intryck, samtidigt bör de 

olika intrycken balanseras mot varandra. Vid ett samtal ska samtalsledaren utgå från den 

problemformulering som eleven tagit upp samt att alla som är inblandade bidrar till lösningen 

på problemet. Till sist bör en relationsetik stärkas mellan deltagarna, en så kallad 'ge- och ta-

balans' (Liljegren, 2001 s. 124). Greene (2006) förklarar det tredje och sista målet som är att 

hjälpa pedagoger och elever att bli skickliga på att först lösa problem och sedan förhindra 

konfliktsituationer gemensamt. Detta för att minska risken att konflikter uppstår. Målet med 

CPS-metoden är därmed att fullständigt bedöma elevernas  utveckling och lära sig, som 
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pedagog, specifika kognitiva färdigheter som kan bidra till framåtskridande kunskaper för 

eleverna (Greene, 2006 s. 611).  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

6. Diskussion 

 

I följande avsnitt diskuteras studiens metoddel (4) och resultatdel (5). Diskussionsdelen som 

berör metoden (6.1) utgår från analysmaterial och svaga och starka sidor kring det valda 

materialet. Nästkommande del som berör resultatet (6.2) utgår från relevansen mellan resultat 

och syfte (2). Vår lärarprofession står i centrum.   

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Vår målsättning med det sökta materialet var att det skulle beröra elever i årskurs F-3. Det var 

dock problematiskt att hitta kombinationen läsinlärning och koncentrationssvårigheter, vilket 

gjorde att vi valde att söka kombinationerna var för sig. Vi exkluderade avgränsningen på 

koncentrationssvårigheter och läsinlärning och breddade avgränsningen till F-6 för att skapa 

ett större omfång. Våra kriterier för inklusion kom därmed att ändras utefter 

informationssökningen. I efterhand ser vi att vår informationssökning kunde skett mer 

funktionellt genom att använda samma sökord i olika söktjänster.   

  

En svaghet med informationssökningen var att majoriteten av publikationerna utkom från 10 

år tillbaka eller mer. Eftersom forskningen är begränsad och utkom för ett flertal år sedan kan 

organiserad undervisning appliceras för elever som inte befinner sig i 

koncentrationssvårigheter. Det var svårt att hitta ny forskning inom området 

koncentrationssvårigheter. Det valda forskningsområdet har en aktualitet i dagens skola, dock 

är inte majoriteten av det valda materialet aktuellt. Likväl svaghet så finner vi en styrka i att 

det använts många olika publikationstyper som anses öka studiens validitet. Ytterligare en 

styrka med denna uppsats är att vidare forskning krävs och det har vi kunnat synliggöra. 

Kombinationen av läsinlärning och koncentrationssvårigheter var svårt att finna eftersom det 

inte finns forskning kring detta.   

  

I den materialanalys som gjordes upptäcktes att många forskare hänvisar till varandras 

forskning, både i nyare och äldre forskning. Det tolkas som att slutsatser och teorier kan 
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kopplas ihop, därmed anser vi att de äldre publikationernas teorier är tillförlitlig än idag. När 

materialanalysen gjordes jämfördes de publikationer vi hittade med de kriterier 

för inklusion som satts upp. Kriterierna grundar sig i litteraturstudiens syfte och frågeställning 

(2) och därmed kunde publikationernas tillämplighet granskas. Vår materialanalys tog tid att 

genomföra eftersom vissa publikationers syfte och resultat var svåra att tolka. Trots detta fick 

vi ändå en tydlig bild av vilka publikationer som kunde användas, till stor hjälp var översikten 

över analyserad litteratur (se bilaga 1).   

  

Utifrån egna erfarenheter, som nämnts i inledningen (1), uppmärksammades att vi har olika 

bilder av hur elever i koncentrationssvårigheter har möjlighet att nå kunskapskraven. Därmed 

har vi sammanställt texterna med skilda syner på problematiken. Målet har varit för båda två 

att hitta vägar till förebyggande arbete, dock har vi sett på texterna olika. Genom att texterna 

inte ses på samma sätt har vi kunnat ta del av varandras tankar och vrida på våra egna. Vi har 

gett varandra varierande synvinklar på problematiken. Dessutom har vi utgått från elevens 

bästa samt behov till vidare utveckling, vilket gjorde läsningen 

svår eftersom viss forskning riktar sig mot lärarens förhållningssätt.   

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Avsikten med denna litteraturstudie var att granska hur elevers koncentrationssvårigheter i 

skolan behandlas i forskning inom läsinlärning. I detta avsnitt följer en diskussion om 

resultatet där vi diskuterar lärarens förhållningssätt och planeringen av undervisningen samt 

stöttning för elever i koncentrationssvårigheter inom läsinlärningen. 

 

6.2.1 Koncentrationssvårigheternas innebörd för elevers inlärning 
 

I resultatdelen (5) framgår det att läraren spelar en stor roll för elevernas kunskapsutveckling. 

Vi är medvetna om att resultatet belyser aspekter som är generella för alla elever men de är 

extra tydliga för elever i koncentrationssvårigheter. Likt alla elever behöver uppmuntran och 

stöttning för att utvecklas men för elever i koncentrationssvårigheter är det av större betydelse 

för utveckling. När forskningen har lästs tolkar vi det som att skolan har gjort en rejäl 

pedagogisk utveckling när det kommer till att hjälpa elever i koncentrationssvårigheter. 

Skolan har utvecklats från att hjälpa elever när de redan hamnat i koncentrationssvårigheter 

till att nu arbeta mer förebyggande för elever. anser att den utveckling som skett i 

skolväsendet är att elever i svårigheter blir mer inkluderade i klassrummet. Det tas vara på 

den stöttning som finns att tillhandahålla. Med utgångspunkt i de VFU-perioder vi haft 

observerades att alla elever har olika förutsättningar till inlärning. Vissa elever kan med 

lätthet koncentrera sig, men ändå ha problematik med att uppnå kunskapskraven. På grund av 

detta menar vi att koncentrationssvårigheter inte behöver vara grunden till 

inlärningssvårigheter.   

 

Vi har uppmärksammat att hur läraren förhåller sig till eleverna i klassen är av stor vikt för att 

skapa ett tryggt klassrumsklimat, där alla kan lära. Läraren ska se till varje situation och 

bemöta den på bästa sätt. Därmed är det viktigt att läraren skapar struktur i klassrummet, 
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vilket vi tror görs genom tydliga genomgångar, återkommande schema och varierat arbete 

men på samma grunder. Ett kompletterande sätt att arbeta med struktur kan vara att 

tillsammans med eleverna skapa regler för klassen, exempelvis att man ska respektera 

varandra men även läraren, likaså bör läraren respektera eleverna på samma plan. Läraren bör 

även förklara och tydliggöra vad vissa begrepp innebär. 

 

Under VFU-perioderna har vi stött på både individanpassad undervisning och individuell 

undervisning. Individuell undervisning ses som ett särskilt stöd medan vi anser att 

individanpassad undervisning är när läraren känner sin klass och anpassar undervisningen 

därefter. Vi har upptäckt att elever får uppgifter som utmanar dem på rätt nivå, vilket 

utvecklar elevernas kunskap och lusten att lära. Vid anpassad undervisning, mot varje elev, 

kan läraren använda sig av specifika mål, som görs utefter varje elevs färdighet och 

utvecklingsnivå. Vi uppfattar de specifika målen som en stöttning för varje elev som förenklar 

elevernas förståelse för vilka mål som ska uppnås. 

 

När vi resonerar kring kamratlärande infinner sig tankarna att det är ett hjälpmedel som kan 

stötta elever i koncentrationssvårigheter. Möjligheten att få direkt hjälp, av en kamrat, kan 

leda till bevarad koncentrationsförmåga. Om flertalet elever behöver hjälp i klassrummet kan 

väntetid uppstå. Genom kamratlärande får läraren stöttning, eftersom eleverna kan hjälpa 

varandra. Detta leder till att väntetiden minskas, främst elever i koncentrationssvårigheter drar 

nytta av kamratlärande eftersom de kan behålla fokus på givna uppgifter. Forskning stödjer 

tankarna om kamratlärande och att den har störst effekt på elever i koncentrationssvårigheter. 

Vi har intrycket av, utifrån VFU-perioder, att denna metod används för lite i klassrummen. 

Det enda exempel som kommer till tankarna är när en elev frågar sin bänkkompis om hjälp. 

Detta sker oftast när läraren inte upplevs ha tid för alla elever. Hattie (2009) beskriver att 

kamratlärande är en användbar metod om den utförs på rätt sätt. Det vill säga att 

undervisningen bör vara lärarledd med kamratlärande som en komplettering.  

 

En annan metod som vi resonerat kring är friare arbetsformer. Forskning förklarar 

arbetsformen som en möjlighet för alla elever att lyckas. (Thelin & Scherp, 2007). Vi 

funderade på hur elever i koncentrationssvårigheter främjas av denna metod. Vi kom fram till 

att undervisningen blir mer intressant och motiverande eftersom metoden utgår från elevernas 

erfarenheter och styrkor. En kombination mellan kamratlärande och friare arbetsformer blir 

således motiverande och lärorikt för alla elever. I övergripande mål och riktlinjer i LGR-11 

(Skolverket, 2017b) framförs hur lärare ska organisera arbetet för elever. Detta kan ske 

genom att elever utvecklas utifrån deras egna villkor, samt väcka intresse för att utvecklas 

ännu mer (Skolverket, 2017b s. 14). 

 

Många författare förespråkar att motivationen är en viktig del i lärandet och för att bibehålla 

koncentrationen. Eftersom alla elever är olika och behöver olika mycket stöd bör 

undervisningen ha en anpassad arbetsform utifrån den färdighet och motivation eleven 

besitter (Ericsson, 2006; Hattie, 2009). Vi upplever att genom ett varierat arbetssätt men med 

återkommande struktur ökas elevernas motivation. Om undervisningen 

är monoton blir lärandet enformigt och händelsefattigt, vilket leder till omotiverade 
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elever. För att få med sig alla elever i klassrummet bör läraren vara lyhörd för alla elevers 

behov av stöd.   

 

6.2.2 Elever i koncentrationssvårigheter 
 

Genom att skapa relationer till varje elev kan läraren avgöra vad som fungerar bäst för den 

enskilda eleven men även för gruppen. Vid organisering av undervisning bör läraren därmed 

se till de elever som är närvarande och planera därefter. Genom att anpassa undervisningen 

får elever i koncentrationssvårigheter den hjälp de behöver för att skapa motivation till 

lärande samt behålla fokus på uppgiften. I LGR-11 (Skolverket, 2017b) nämns kravet att varje 

elev ska ses till sina egna förutsättningar och behov. Oavsett bakgrund, erfarenheter, språk 

och kunskap ska undervisningen främja alla elevers lärande (Skolverket, 2017b s. 8). Utifrån 

egna erfarenheter har i uppmärksammat att även små hjälpmedel har stor betydelse för elever. 

Ett sådant exempel kan vara att läraren skriver meningar på tavlan i olika färger för att 

underlätta för elever när de ska skriva av.  

 

Ett annat hjälpmedel för elever i koncentrationssvårigheter kan vara att använda sig av 

läsloggar, som beskrivs i resultatet (5) (Jönsson, 2007). Om läsloggar används vid läsning får 

eleverna möjligheten att samla sina egna tankar. Vi anser att det är en god hjälp för de flesta 

elever eftersom de hinner förbereda sig mentalt att en diskussion ska ske. Vi anser även, i 

undervisning, att elever bör få chansen att diskutera två och två innan de för sina tankar inför 

hela gruppen. I kommentarmaterialet till kursplanen i svenska (Skolverket 2017a), nämns i 

syftet att elever ska kunna kommunicera på ett fungerande och fördjupat vis. För att kunna 

påverka och bli påverkad på olika sätt bör eleverna vara medvetna om hur den egna 

kommunikationen fungerar (Skolverket, 2017a s. 8).  

 

Som nämnt ovan behöver alla elever olika stöd, därmed härleds diskussionen vidare till 

stödinsatser. I resultatet (5) beskrivs metakognitiva strategier som en av de viktigaste 

stödinsatserna, specifikt för elever i koncentrationssvårigheter. Forskning har visat att explicit 

undervisning och metakognitiva strategier fungerar bäst i kombination med varandra (Hattie, 

2009). Vi anser att explicit undervisning är viktigt för elever i koncentrationssvårigheter för 

att få en inblick i hur det färdiga arbetet ska se ut eller vilka kunskaper som ska utvecklas. 

Med hjälp av den metakognitiva strategin får eleven möjlighet att sortera sina tankar och 

utvärdera sitt lärande.  Eleven får samtidigt reflektera över vilken arbetsform som fungerar 

bäst för att utveckla lärandet hos sig själv. På så sätt är kombinationen lyckad för elevernas 

kunskapsutveckling. Det är lärarens uppdrag att ge eleverna möjligheten att få pröva olika 

metoder att arbeta på. Eleverna ska ta eget ansvar för sina studier och kan därmed utvärdera 

vilket arbetssätt som fungerar bäst för den enskilde eleven. Eleverna kan stegvis få mer 

självständiga uppgifter som leder till större ansvar (Skolverket, 2017b s. 14–15). 

 

Textrörlighet kräver ett fokus som kan vara svårt för elever i koncentrationssvårigheter att 

uppnå. För att förstå en text på djupare plan behöver eleven vara engagerad i det som läses. 

Under läsningen kan man inte tänka på andra saker eller avbryta läsningen för att hitta på 

något annat. Elever i koncentrationssvårigheter kan ha problemet, vid läsning, att inte kunna 
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sitta still tillräckligt länge för att ta till sig det boken säger. Ett hjälpmedel för elever i 

koncentrationssvårigheter, att ta till sig innehållet i texten, kan vara att diskutera texter 

tillsammans för att skapa djupare förståelse kring textens innehåll.  

 

En inkluderande läsprocess bör inte innehålla lärarbestämda frågor, utan frågor som tillåter 

eleverna att svara utifrån egna erfarenheter och tankar (Tinglev, 2005). Vid VFU-perioder har 

vi uppmärksammat att det kan vara svårt för elever i koncentrationssvårigheter att läsa en 

hel bok, utan att tankarna fokuserar på något annat. Istället kan det vara en god idé att svara 

på öppna frågor istället för innehållsfrågor. Eleverna blir mer delaktiga och känner sig 

motiverade om de svarar på en öppen fråga. Vid öppna frågor tillåts elevernas åsikter att 

framträda och svaren påverkas inte lika mycket som vid ”rätt/fel”-frågor. Elever som får 

möjlighet till öppna frågor får ta del av andras tankar och kan därmed väcka nya tankar hos 

sig själv. Eleverna får även insikt i allas lika värde, eftersom alla elever får komma till tals. Vi 

anser att under denna sekvens bör läraren se till att alla elever får uttrycka sig och atmosfären 

i klassrummet bör vara öppen och trygg.   

 

Yttre faktorer är något som påverkar elever i koncentrationssvårigheter till en hög grad. 

Eftersom eleverna har svårt att rikta sina tankar på enbart en sak bör läraren hjälpa eleverna 

med strategier för hur eleverna kan gå tillväga.  

 

Att arbeta med specifika mål och färdigheter är viktigt enligt Thelin och Scherp (2007). Vi 

anser att eftersom eleven härmed vet vad som förväntas vid undervisningen kan eleven lättare 

nå målen samt veta vägen dit. Det är av stor vikt att elever i koncentrationssvårigheter i 

största mån ska vara kvar i klassrummet och inte exkluderas från ordinarie undervisning. 

Genom de individuella målen, tror vi, blir det lättare för lärare att behålla klassens helhet samt 

individanpassa undervisningen. LGR-11 (Skolverket, 2017b) påpekar att undervisningen ska 

vara utformad på så sätt att alla elever kan nå utbildningens mål, även de eleverna i 

svårigheter (Skolverket, 2017b s. 8). 
 

Genom att applicera CPS-metoden i klassrummet kan det skapas en god miljö mellan 

klasskamrater och lärare. Metoden kan bidra till ett utvecklat lärande. Under VFU-perioderna 

har vi inte sett denna metod utövas. Vi kan dock se de positiva effekterna metoden kan bidra 

till. Det skapas en större förståelse hos läraren varför eleverna agerar på ett visst sätt, ett 

godare samspel uppstår mellan lärare och elever och läraren har inte större förväntningar på 

eleverna än vad de klarar av, är några av de positiva effekterna som Greene (2006) 

förespråkar om. 

 

6.2.3 Kommentar 
 

Vid sökningen av koncentrationssvårigheter i samband med läsinlärning fanns inget av 

relevans eller som kunde användas till vår litteraturstudie. Med detta i åtanke vill vi påpeka att 

forskning bör utföras med sambandet till grund. Dels för att få en bättre inblick i området och 

dels för att vår lärarroll ska kunna baseras på aktuell forskning samt bli mer omfattande. 
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6.2.4 Framtida forskning 
 
Under framställningen av denna studie fann vi inte mycket forskning kring vårt valda ämne. 

Enstaka forskningspublikationer belyste kombinationen av läsinlärning och 

koncentrationssvårigheter, däremot var det fler examenarbeten som klarlagde kombinationen. 

Av den orsaken anser vi att mer forskning och studier kring perspektivet är av betydelse.  

  

Inriktningar till fortsatt forskning inom området för studiens författare kan vara fördjupning 

inom diagnoser och koncentrationssvårigheter, hur skolpersonal hanterar elever i 

koncentrationssvårigheter ute i verksamheten men även skillnaden mellan en "vanlig" 

undervisningsgrupp och grupper där det enbart finns elever med särskilt stöd. En annan 

inriktning kan även vara hur läromedel är utformade i svenskämnet. Kan dessa ha en 

påverkan för hur elever i koncentrationssvårigheter kan ha svårare att uppnå kunskapskraven i 

svenska?  
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8. Bilaga 1 

 

Översikt över analyserad litteratur  
   

Författare  

Titel  

Ev. tidskrift  

 

Publikationsår  

 

Land  

 

Databas  

Syfte  Metod  

 

Urval  

 

Datainsamling  
  
  

  

Resultat  

Arvidsson, M.  

Lärares orsaks- och åtgärdstankar om 

elever med svårigheter  

1995  

Sverige  

Primo  

 Denna studie har till syfte att undersöka lärares 

föreställningar om elever i svårigheter. 

Undersökningen avgränsar sig till vad 

lärare tänker om orsakerna till elevers problem 

samt hur hjälpen kan se ut.  

 Huvudsakligen har två olika enkäter 

gjorts som aktiva lärare svarat på.  

  

Grundskolor i sydsvenskt län, tre låg-, 

mellan-, högstadieskolor, 

fyra högstadieskolor, fem låg- 

och mellanstadieskolor.  

  

Sammanställning av enkätsvar del 

ett (fråga 1–18) och enkätsvar del 

 Lärarnas svar kan omfattas i 

fyra områden. Dessa är 

"handläggningsfrågor", "system", "elev" 

och "läraren". Läraren söker orsaker 

oavsett om de ser en eller flera till 

problemet. I första hand hos sig själva. När 

läraren förklarar med två orsaker är 

"eleven" med och vid tre orsaker är 

"systemet" med.  



 

  

två (öppna frågor). Mellan 

enkätdelarna såg läraren en videofilm 

som gjort angående "elevvårdsfall".  
Bergecliff, A.  

Trots eller vare?: Några elevröster om 

skolgångsanpassning i grundskolan  

1999  

Sverige  

Primo  

 Förmedla elevers upplevelse av 

grundskoletiden med fokus på specialinsatser. 

Förmedla elevers erfarenheter av undervisning 

och syn på elevers och lärares roller i skolan.  

 Kvalitativa forskningstraditioner ur 

ett hermeneutiskt perspektiv. I detta 

perspektiv är det fokus på tolkning 

där man utgår från frågorna sant eller 

falskt.  

Elever som haft skolgångsanpassning. 

Även lärare som haft dessa elever. 20 

personer där 13 är män och sju 

kvinnor.  

Intervjuer   

 Många av eleverna kritiserar och 

ifrågasätter deras lärare. Eleverna påpekar 

att lärarna inte visste vad de skulle göra 

med elever i svårigheter.  

Chiu, C W. T.  

Synthesizing metacognitive 

interventions: what training 

characteristics can improve reading 

performance?  

1998 

San Diego, CA. 

ERIC 

Syftet med studien är att pröva effekter av 

metakognitiv träning för att öka läsförmåga 

 

 

 -  

Ca 3500 elever 

 -  

Resultatet visade en ökad läsförmåga 

genom metakognitiv träning, främst för 

elever i svårigheter.  



 

  

Ericsson, I.  

Motorik, koncentrationsförmåga 

och skolprestationer: en 

interventionsstudie i skolår 1–3  

2003  

Sverige  

Google Scholar  

Studien syftar till ökad kunskap om relationer 

mellan barns motorik, koncentrationsförmåga 

och skolprestationer.   

 En delstudie under nio år där två 

interventionsgrupper och en 

jämförelsegrupp för att se påverkan 

på effekter av utökad fysisk aktivitet.  

  

Grupp ett: tre klasser i skolår ett.  

Grupp två: fyra skolklasser i skolår 

två.  

Grupp tre: fem klasser i skolår tre.  

Totalt: 251 elever.  

  

 -  

 Elevers grovmotorik förbättras av ökad 

fysisk aktivitet och motorisk träning i 

skolan. God motorik bidrar till god 

koncentrationsförmåga samt 

skolprestationer ökar vid fysisk aktivitet 

och extra motorisk träning i skolan.   

Ericsson, I.  

Koncentrationsförmåga ur ett 

relationellt perspektiv  

2006  

Sverige   

Primo  

Definiera och diskutera 

koncentrationsförmågan och ett försök att lyfta 

fram sociala omständigheters påverkan och 

betydelse för förmågan att koncentrera sig.  

 

 

 

 

 -  

 - 

 -  

  

  

 Svårigheter i skolan bör ses som ett 

samspel mellan olika förhållanden. 

Eleverna bör ha tillräcklig hjälp i skolan 

oavsett bakomliggande orsaker till 

svårigheterna.  



 

  

Greene W, R.  

Use of Collaborative Problem Solving t

o Reduce Seclusion and Restraint in 

Child and Adulesecent Inpatient Units  

Innovations: Child 

& Adolescent Psychiatry  

2006  

USA  

ERIC  

Förespråkar användbarheten av metoden CPS.    - 

 - 

 - 

 

 - 

 

Hattie, J.  

Visible Learning: A Synthesis of Over 

800 Meta-Analyses Relating to 

Achievement.  

2009 

New York, NY: Routledge. 

ERIC 

 Syfte att främja elevers skolprestation. Meta-analys 

  

800 meta-analyser 

  
 -  
  

 -  

Jönsson, K.  

Litteraturarbetets möjligheter: en studie 

av barns läsning i årskurs F-3  

2007  

Att få kunskap om 

möjligheter och begränsningar i användningen 

av några av de litteraturpedagogiska redskap 

som ingår i Litteraturarbetet i årskurs F-3.  

Forskning utifrån etnografi  

En klass som följts från årskurs F-3.  

Video- och audioinspelningar som 

sedan transkriberats. Även 

individuellt med eleverna som i 

Genom många olika metoder har analysen 

visat på att det sker en progression genom 

elevernas reflektioner. Alla metoder 

hänger ihop. En begränsning kan vara att 

komma åt elevernas enskilda läsning.   



 

  

Sverige  

SwePub  

helklass. Insamling av elevtexter och 

läraranteckningar.  

Kroesbergen, E.H. & Van Luit, J. E. H. 

Mathematics interventions for children 

with special educational needs: A meta-

analysis 

2003 

Nederländerna 

Primo 

Matematikkunskaper i grundskolan och som 

intervention 

-  

 

2509 elever med svårigheter i 

matematik 

-  

-  

Liberg, C 

Att läsa och skriva. Forskning och 

beprövad erfarenhet, 

2007 

Sverige 

Google scholar 

Syftet är att visa vad det medför att lära sig att 

läsa och skriva. Men också att det är en viktig 

del att samtala om det man läser och skriver. 

 

- 

- 

- 

- 

Liljegren, B  

 
Samspel för förändring. En 

konsultationsmodell för arbete med 

elever i svårigheter  

  

Formulera en teoretisk och empirisk modell för 

skolpsykologer där idéer och strategier tydligt 
gör så att de kan tillämpas, värderas och 

vidareutvecklas.  

En empirisk undersökning om 

modellens användbarhet.  

  

12 skol- och förskolepsykologer  

158 specialpedagoger  

Samtliga psykologer och 45 

specialpedagoger ansåg sig alltid använda 
väsentliga delar av modellen när de ledde 

eller deltog i samtal.   



 

  

2001  

  
Sverige  

  
Primo  

  

Enkäter och telefonintervjuer.  

Thelin, K & Scherp, H-Å.  

Lära för livet eller för livet?: en skolas 

försök att förena oförenliga perspektiv.  

2007  

Sverige  

LIBRIS  

Bidra till en skolas lärande om den egna 

verksamheten genom att beskriva vad 

författarna tycker.  

Fältstudie  

11 intervjuer med pedagoger  
Observation i klassrummet under tre 

dagar  
Mindre antal protokoll från olika 

möten.  

Intervjuer, observationer och 

mötesprotokoll. 

Skolan ger ett starkt intryck av enhetlighet. 

Gemensam förståelse av den egna 

verksamheten. Bilden av skolan är 

splittrad i perspektiven: kvalitet, lärande 

och styrning.   

Tinglev, I.  

Inkludering i svårigheter: Tre 

timplanebefriade skolors 

svenskundervisning  

2005  

Sverige  

SwePub  

Beskriva, analysera och problematisera 

några timplanebefiande skolors arbete med att 

tillse at elever i svårigheter når målen i 

svenska.  

Kvalitativ fallstudie  

Tre skolor, varav den första under 

hösten 2001, den andra under våren 

2002 och den tredje under maj 2003.  

Individuella- och gruppintervjuer  

Skolorna domineras av ett kategoriskt 

specialpedagogiskt perspektiv. Ansvaret 

tycks ligga hos läraren och arbetslaget. 

Dock har specialpedagogerna praktiska 

ansvaret för stöd och förslag till åtgärder 

för elever i svårigheter.  

Zvoleyko V. E, Kalashnikova A. S & K

limenko K. T  

Socialization of students with disabi

lities in 

Belyser de grupper av särskilda villkor för 

socialisering för elever med svårigheter i en 

inkluderande utbildningsmiljö. Utan dessa 

villkor är det svårt för elever i svårigheter att 

utvecklas. Främja samhällets utveckling, samt 

att skapa förutsättningar för produktivt liv och 

Undersökning   

622 klasser  
8760 elever   

Nya utmaningar finns för elever i 

svårigheter som gäller anpassningar för 

alla delar av utbildningen. Det är 

nödvändigt att vidareutveckla teoretiska 

och metodiska tillvägagångssätt.   



 

  

an inclusive educational environmen

t  

International Journal of Environmen

tal & Science Education   

2016 

Ryssland  

ERIC  

verksamhet och socialt utsatta 

befolkningsgrupper.   
Enkäter  
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