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I lärarutbildningen har det funnits möjlighet att tillägna sig olika tillvägagångssätt för hur 

undervisning i klassrummet planeras och struktureras. Detta har utvecklat ett starkt intresse 

hos mig för att söka vidare kring hur elever i koncentrationssvårigheter hanteras i klassrum. 

Inom området koncentrationssvårigheter och läsinlärning fattas det forskning. Därmed är 

området i behov av vidare forskning. 

Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i skolans tidigare år beskriver läsinlär-

ning hos elever som bedöms vara i koncentrationssvårigheter. Detta gjordes genom semi-

strukturerade intervjuer med sex lärare från tre olika skolor och intervjumaterialet analysera-

des genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet visar att de lärare som blev intervjuade har en överensstämmande syn på elever i 

koncentrationssvårigheter. Lärarna anser att undervisningen bör vara strukturerad och väl 

planerad, men även att undervisningen bör variera inom det igenkända. Möjligheterna att 

dela på gruppen och att fler lärare arbetar tillsammans ses som mycket positivt. Men att 

nivåanpassa de texter som eleverna stöter på anses vara en utmaning.  

Studien visar att koncentrationssvårigheter påverkar läsinlärningen till viss del, men att andra 

faktorer kan påverka läsinlärningen. 
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In the teacher education, there has been the opportunity to adopt different approaches to 

how classroom teaching is planned and structured. This has, for me, developed a strong 

interest to investigate further how students in concentration difficulties are handled in 

classrooms. However, in the area of concentration difficulties and reading learning, research 

is scarce. Thus, the area is in need of further research. 

The purpose of this study is to investigate how teachers in the earlier years of the school 

describe reading learning among pupils who are considered to be in concentration 

difficulties. This was done through semi-structured interviews with six teachers from three 

different schools and the data was analyzed through a qualitative content analysis. 

The result shows that the teachers who were interviewed have a consistent view of pupils in 

concentration difficulties. The teachers believe that the teaching should be structured and 

well planned, but also that the teaching should vary within what is familiar to the pupils. The 

opportunities to divide the group of pupils and the fact that more teachers work together are 

seen as very positive. Adapting the level of texts that pupils encounter, though, is considered 

a challenge. 

  

The study shows that concentration difficulties affect reading learning partially, but that oth-

er factors also affect reading learning. 
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1. Inledning 

”Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning” slår Skollagen (SFS 2010:800) fast. Eleverna 

ska ges den ledning och stimulans som de behöver för lärande och personlig utveckling samt 

ska utvecklas utifrån sin egen förmåga. Skolan har ett uppdrag att sträva efter en likvärdig 

utbildning för varje elev, vilket görs genom att balansera skillnader i elevernas förutsättning-

ar att uppnå skolans mål (ibid.). Bland alla elever finns även elever i koncentrationssvårighet-

er, vilket denna studie fokuserar på. Genom tidigare erfarenheter från lärarutbildningen och 

arbete på HVB1-hem har ett intresse uppstått för elever i koncentrationssvårigheter. Genom 

studien kan yrkeskunskap utvecklas och förmedlas till andra.  

Skolverket (2017a) beskriver att elevernas läsinlärning är en stor del av utbildningen och när 

svårigheter uppstår kan det påverka flera ämnen. ”Starka läsare" har minskat sedan 1900-

talets början. Att läsa en text på olika sätt är inte en undervisningstradition i svensk skola, 

utan att läsa mycket. Mycket läsning är visserligen nödvändigt dock inte tillräckligt för att 

läsförmågan ska kunna utvecklas fullständigt (ibid.).  

Studien är av stor vikt eftersom det inte finns forskning som behandlar både läsinlärning och 

specifikt koncentrationssvårigheter vid läsinlärning (Bakken & Hanell, 2018). Hattie (2009) 

och Chiu (1998) har visserligen undersökt elever i svårigheter och deras läsförmåga. De har 

dock inte undersökt kopplingen mellan problem med läsinlärning och koncentrationssvårig-

heter, vilket stärker studiens relevans.  

Jag har valt att utgå från lärarnas uppfattningar kring läsinlärning för elever i koncentrations-

svårigheter. Jag tycker det är intressant att se hur lärare uppfattar arbetet i en verklig miljö 

men även hur de beskriver sin undervisning. Det är även intressant att få lyssna till erfarna 

lärare för att kunna utveckla min egen profession som lärare. 

Vidare har valet gjorts att inrikta studien på elever i koncentrationssvårigheter i allmänhet. 

Eleverna behöver därmed inte vara utredda för en diagnos. Anledningen till detta är att det 

finns elever i koncentrationssvårigheter som inte har diagnos men ändå är i behov av stöd. 

Den metod som är vald för studien är semistrukturerade intervjuer av lärare och en kvalitativ 

analys. 

 
                                                        
1 HVB står för hem för vård eller boende. Det är ett behandlingshem för barn och unga där vård eller boende 
ges på annan plats än i hemmet. Socialnämnden i kommunen beslutar om placering, vilket beror på den psyko-
sociala miljön i hemmet. Även tingsrätt eller individen själv kan initiera vård inom HVB-hem (Sörensen, 2015).  
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2. Bakgrund 

Under kommande avsnitt beskrivs vad styrdokumenten (2.1) slår fast angående läsinlärning 

och vad forskning förklarar om elevers läsinlärning (2.2) och lässvårigheter (2.3). Avsnittet 

tar även upp begrepp som koncentration och koncentrationssvårigheter (2.4). Olika arbets-

sätt (2.5) som kan gynna elevers inlärningsförmåga enligt forskning förklaras samt läromedel 

och metoder som lärare kan använda (2.6). Utöver detta kommer även det sociokulturella 

perspektivet beskrivas (2.7).  

2.1 Styrdokument 

Styrdokumenten innefattar de mål som en elev förväntas uppnå vid slutet av sin utbildning. 

Studien riktar sig mot läsinlärning och därmed beskrivs läsinlärningens mål utifrån centralt 

innehåll och kunskapskrav. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolver-

ket, 2018) slår fast att alla elever ska få likvärdig möjlighet till utbildning där eleverna klarar 

kunskapskraven. Skolan har en särskild skyldighet för elever som av någon anledning inte 

klarar av kunskapskraven att innan det är för sent fånga upp eleverna. Undervisningen ska 

anpassas efter situation och elever som finns i gruppen som undervisas och hänsyn ska tas 

till elevernas olika förutsättningar. Utifrån detta blir inte undervisningen lika för alla (Skol-

verket, 2018). 

Elevernas läsinlärning ska inspireras under lektioner och undervisning. Genom undervisning 

ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina egna åsikter och tankar, vilket kan ske genom 

textläsning. Utifrån det centrala innehållet ska elever i årskurs 1–3 kunna tillämpa olika läs-

strategier, vilket ger eleverna möjlighet att tolka och förstå texter samt kunna anpassa läs-

ningen med hänsyn till form och innehåll. Enligt kunskapskraven ska elever efter årskurs 3 

kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt i läsningen utifrån lässtrategier på ett funge-

rande sätt. Eleverna ska kunna återge och förklara relevanta delar av innehållet för att kunna 

påvisa läsförståelse (ibid.). 

En självklar del inom språkförmåga är att eleverna kan läsa. Elever i den svenska skolan har 

erfarenhet av att läsa berättande texter, men mindre erfarenhet av att läsa sakprosa (Skolver-

ket, 2017a). Vidare beskrivs det även att de starka/mycket starka läsarna i skolan har minskat 

sedan 1900-talets början. Anledningen till det kan vara att det inte finns en tradition i svensk 

skola att undervisa om olika sätt att läsa en text. Mycket läsning är nödvändigt men inte till-

räckligt för att läsförmågan ska utvecklas. Eleverna behöver även få möjlighet att lära sig 

olika lässtrategier, vilket berör ordavkodning och förståelsen av läsningen. Förståelsen för 
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läsningen involverar även elevernas utveckling av deras ordförråd. I den svenska skolan in-

nehåller inte undervisningen dessa inslag i samma utsträckning som i andra länder. Under-

visning innehållande kunskap om lässtrategier upplevs vara avgörande för elevernas fördju-

pande av lärförmåga, vilket gör att lässtrategier är ett centralt innehåll i alla årskurser (ibid.). 

2.2 Läsinlärning 

 

Det finns vissa förutsättningar som krävs för att en elev ska lära sig läsa. Läsinlärningen för-

utsätter både erfarenheter och att eleven genomgår fem dimensioner.   

Syftet med att eleverna lär sig läsa är att de senare ska kunna läsa ’för att lära’ (Westlund, 

2009). Läsinlärning är en viktig del i elevernas utveckling, eftersom läsningen är en grundläg-

gande färdighet som eleverna är i behov av för att klara ett vardagligt liv. I skolan använder 

eleverna läsning för att delta i olika ämnen, utveckla kunskaper och kritiskt undersöka kun-

skapernas grund och betydelse. Genom att i olika sammanhang delta som aktiv läsare bygger 

eleverna en bild av sig själva som läsare, en så kallad läsaridentitet. Att följa upp och stödja 

elevernas läsutveckling är ett av skolans viktigaste uppdrag (Skolverket, 2012). 

Den viktigaste förutsättningen vid undervisning i förskoleklass och årskurs 1 är att alla elever 

känner sig trygga i skolan (Westlund, 2009). Elever främjas av struktur och ramar i läsunder-

visningen. Om eleverna får en strukturerad undervisning kan de känna trygghet. Eftersom 

eleverna vet vad som kommer att ske under lektionerna.  

Alla elever ska få möjlighet till individuellt stöd i läsundervisning, på olika sätt, de första åren 

i skolan. Varje elev ska ses till hans/hennes förmåga vid organiseringen av undervisning och 

kan därigenom inte förväntas behöva samma sorts undervisning (ibid.). 

Det finns många som tror att barn börjar lära sig läsa i skolan, vilket enligt Fast (2015) kan 

bero på att det finns en viss ålder när ett barn är moget för läsutveckling. På grund av att 

Sveriges skolor utgår från åldern sju år motiveras inte barn till att intressera sig för läsning 

innan skolåldern, men detta ser annorlunda ut idag. Barn är olika och tar steget mot läsning 

vid olika tillfällen. Barn, som senare blir elever, möter skriven text i sin vardag exempelvis på 

ett godispapper, skyltar och vid användning av digitala verktyg. Det är inom familjen som 

barnen lär sig den allra första läsningen.  

Elevernas läsutveckling beskrivs likt ett träd med rötter, stam och krona (se bilaga 3). 

Rötterna visar hur eleverna skapar och samlar erfarenheter utifrån den situation som de 

medverkar i. Beroende på den kuturella, sociala och religiösa miljön eleverna växer upp i 
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skapas olika upplevelser av läsning. Erfarenheterna, det vill säga rötterna, bildar sedan 

stammen. Stammen tillhandahåller elevernas första steg i läsandet. Kronan är sedan det steg 

där eleven utvecklar läsandet på egen hand (ibid.). Elevernas första möte med läsning kan 

variera och grundas i sociala och kulturella förutsättningar. Vissa barn möter läsning tidigt, 

redan vid ett års ålder, samtidigt som andra barn inte möter läsning förrän i skolan (Liberg, 

2007). 

Läsinlärningen kan delas in i fem olika dimensioner enligt Lundberg och Herrlin (2014). De 

fem dimensionerna skapar en helhet tillsammans och innefattar fonologisk medvetenhet, 

ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse.  

Fonologisk medvetenhet förklaras med att eleverna förstår språkets minsta delar, vilka är språk-

ljuden. Genom att eleven förstår den alfabetiska principen eller ”knäcker koden” finns möj-

ligheten att bli en fungerande läsare. Eleverna behöver förstå att det svenska skriftsystemet 

bygger på att varje bokstav har ett tillhörande ljud (Lundberg & Herrlin, 2014; Wengelin & 

Nilholm, 2013).  

Nästkommande dimension är ordavkodning som innebär att eleverna kan upptäcka ord i text. 

Eleverna upptäcker specifika utmärkande drag i orden, kan lägga orden på minnet och skiljer 

orden från varandra. Men bara för att eleverna urskiljer vissa ord betyder det inte att elever-

na förstår orden.  

Flyt i läsningen är den tredje dimensionen som består av att eleverna ska upptäcka satsmelodin 

vid högläsning, ge liv åt hela meningar eller stycken och kunna läsa en hel text i lagom takt.  

Dimension fyra, läsförståelse, innefattar att eleven ska förstå det som eleven läser. Under 

denna process lär sig eleven att ge uttryck åt syftet med texten och läsa mellan raderna. Ele-

ven får även möjlighet att skapa mentala bilder som får helheten att hänga samman.  

Den femte, och sista, dimensionen läsintresse är en dimension som består av en lustfylld läs-

ning som inspirerar (Lundberg & Herrlin, 2014). 

 

Figur 1. Fem dimensioner för läsinlärning (Lundberg & Herrlin, 2014, s. 10). 

Det är viktigt att förstå samverkan som sker mellan läsningens dimensioner för att kunna 

lära elever läsa. Figur 1 förklarar sambandet mellan de fem dimensionerna. En utvecklad 

fonologisk medvetenhet gynnar ordavkodningen (1) och vice versa (2) men även flytet i läs-



 
 

 
5 

ningen (3) gynnas av god förmåga i ordavkodning och fonologisk medvetenhet. När elever-

na har lärt sig att avkoda skrivna ord får de en tydligare förståelse hur talade ord är upp-

byggda. När avkodningen utvecklas kan eleverna framkalla flyt i läsningen. En rytm i läs-

ningen skapar förutsättningen att identifiera enskilda ord, vilket är ordavkodning (4). Flyt i 

läsningen har en påtaglig inverkan på läsförståelse (5), samtidigt som läsförståelsen medver-

kar till ett bättre läsflyt (6). Eleverna som har flyt i läsningen kan enklare minnas meningar 

eller avsnitt och kan därmed samspela med olika delar av den lästa texten, vilket gör att ele-

ven förstår texten bättre. Den kraften som hade behövts för att avkoda ord kan istället foku-

seras på att skapa inre bilder. Läsförståelse är slutligen en förutsättning för att ett läsintresse 

(7) ska uppstå och intresset för läsning påverkar förståelsen (8) positivt (ibid.).  

Läsutveckling för elever kan ske på många olika sätt och mötet med fysiska föremål, så som 

papper, penna och bok, är en viktig del för dem att möta inom läsinlärningen. Genom att 

eleverna får möjligheten att möta dessa föremål kan läsningen utvecklas och eleverna kan i 

ett senare skede förstå varför de läser. Under läsningens framväxt bör upplevelsen av läsning 

vara i fokus, vilket utvecklar förmågan att kunna uttrycka sig i skrift och därmed få ett mer 

omfattande språk (Liberg, 2007). 

2.3 Lässvårigheter 

 

Kraven i läsning växer konstant, vilket leder till att eleverna kan ha svårt att uppnå kun-

skapskraven, speciellt om eleven har lässvårigheter. Genom att lässvårigheterna hos elever 

utreds av skolans resurser och personal kan eleven få möjlighet till åtgärder (Wengelin och 

Nilholm, 2013).   

Elever i lässvårigheter kan utveckla svårigheter i flera ämnen. Läsinlärning och elevernas 

läsning utgör en viktig grund för kunskapsutvecklingen under elevernas skolgång. Elever 

som har svårigheter med att läsa kan därmed få svårigheter i andra ämnen. Exempelvis kan 

svårigheter i matematiken grundas i lässvårigheter, eftersom matematiken kan kräva en god-

tagbar läsförståelse i samband med att man arbetar med problemlösning (Kroesbergen & 

van Luit, 2003).  

När en elev ska lära sig läsa kan lässvårigheter förekomma. Lässvårigheter kan yttra sig på 

olika sätt. De lässvårigheter som kan visa sig är exempelvis långsam läsning eller att eleven 

inte hinner med i den studietakt som är vald. En annan svårighet kan vara att eleven stannar 

upp och läser om, så kallad sönderhackad läsning samt tappar bort sig och melodin i texten 



 
 

 
6 

försvinner. Läses texten för fort och eleven gissar vad det står kan även det tyda på lässvå-

righeter. Eleven kan även kasta om bokstäver eller vända på hela ordet så att den blir ned. 

Ytterligare ett exempel kan vara att eleven blandar ihop bokstäver och är osäker på ljuden 

tillhörande en bokstav (Druid Glentow, 2006). Nedan följer fler exempel på lässvårigheter 

och till viss del hur lärare kan arbeta för att underlätta för elever med lässvårigheter.  

Lässvårigheter hos eleverna kan orsakas av problem med ordavkodning samt bristande läs-

förståelse. Ordavkodningen och svårigheter med den grundas vanligen i den fonologiska 

medvetenheten. Däremot är läsförståelsens svårigheter vanligen grundade i avkodning av 

ord. Om en elev har svårt för att förstå textens betydelse kan det även vara svårt att få ett 

samband i texten. Om texten innehåller ord som eleven inte förstår, kan det leda till svårig-

heter att förstå helheten i texten (Wengelin och Nilholm, 2013).  

Elever i lässvårigheter kan genom den ”fria läsningen” bli läsundvikare genom att mycket tid 

går till annat än läsning, så som att välja och byta bok, titta ut genom fönstret, gå på toaletten 

eller småprata (Stensson, 2015). Ju längre tiden går, desto värre kan det bli.  

De elever som kämpar med läsningen får ibland sitta i mindre grupper där de får läsa högt 

efter varandra. Eftersom eleverna läser en del var leder det till att eleverna som inte läser blir 

passiva. Detta blir inte inspirerande eller motiverande för elevernas läsintresse. Elever som 

blir instruerade att följa med i texten kan försvinna bort i andra tankar när en kamrat har 

stapplande läsning.  

Med elever i lässvårigheter bör man arbeta medvetet och strukturerat, vilket kan ske genom 

arbete en till en. Pedagogen behöver lyssna till elevens läsning för att kunna utforma nästa 

steg i undervisningen (ibid.).  

2.4 Koncentration och koncentrationssvårigheter 

 

En av de faktorer som kan bidra till svårigheter i läsning kan vara koncentrationssvårigheter. 

Koncentration beskrivs som ”inriktad och kvarhållande av uppmärksamhet på en bestämd 

typ av information eller på en viss aktivitet” (Lundberg, 2019). I skolan kan koncentration 

kopplas samman till exempel med att lyssna till läraren och bortse från omgivande ljud eller 

med att kunna läsa en text med uppmärksamhet och koncentrera sig på innehållet (ibid.).  

Koncentration beskrivs som bestående av aktivitetskontroll, uppmärksamhet och impuls-

kontroll (Gillberg, 2005). Aktivitetskontroll är något som alla människor har olika mängd av, 
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både mentalt och motoriskt. Vissa personer är mer aktiva medan andra är mer passiva, vilket 

inte ses som något avvikande. Det finns inget ”normalläge” gällande aktivitet. I varje situat-

ion kan individen kontrollera och reglera aktivitetsnivån på ett instinktivt och automatiskt 

sätt för att anpassa efter vad som sker.  

Uppmärksamhet är ett svårt begrepp att förklara på grund av att innebörden skiftar mellan 

olika personer och situationer. Uppmärksamheten kan påverkas av olika faktorer som står i 

samband med varandra. Upplevelsen av ljud och ljus påverkas av inre faktorer som exem-

pelvis humör, stress och hunger.  

Den sista delen, impulskontroll, förklaras som förmågan att kunna kontrollera impulser. Ge-

nom att handla med eftertanke hålls impulskontrollen intakt. Tanke och handling går hand i 

hand, du agerar efter din tanke (ibid.). 

Koncentration och uppmärksamhet står i relation till motivation, menar Imsen (2006). Det 

kan vara lättare att leda sin uppmärksamhet till intressanta aktiviteter eller händelser som 

man känner sig motiverad inför.  

För att elever i skolan ska kunna koncentrera sig behöver de kunna hantera olika sinnesin-

tryck i sin närmiljö (Olsson & Olsson, 2013). Genom att eleverna strukturerar sinnesintryck-

en i sitt medvetande uppfattas omvärlden som begriplig och betydande. Förmågan att han-

tera dessa intryck är en förklaring av koncentrationsförmåga och påverkas av exempelvis: 

tidigare erfarenheter, kunskaper, intellektuell förmåga, reaktioner i affekt, intresse och moti-

vation (ibid.).  

När en person har koncentrationssvårigheter regleras inte aktivitetskontrollen och den an-

passas inte efter aktuellt sammanhang (Gillberg, 2005). Uppmärksamhetsstörning kan besk-

rivas med låg uthållighet, svårighet att reglera aktivitet, svårighet att sitta stilla och problem 

att hålla sig vaken. Bristande impulskontroll kan yttra sig på flera olika sätt. Det vanligaste är 

dock att individen avbryter samtal, både verbalt och med handling, att utan tanke göra en 

handling och kräva omedelbar ”behovstillfredsställelse”. Fenomenen aktivitetskontroll, 

uppmärksamhet och impulskontroll utgör problem för en elev i koncentrationssvårigheter. 

Alla problem behöver dock inte vara synliga hos eleven medan vissa är mer tydliga (ibid.). 

Koncentrationssvårigheter som grundas i tre fenomen kan påverka kommunikationen så att 

den brister eller att missuppfattningar uppstår. Detta kan resultera i att eleverna upplevs 

tankspridda och passiva (Imsen, 2006). 



 
 

 
8 

2.5 Lärares arbetssätt och förhållningssätt 

 

När en lärare undervisar elever i läsinlärning finns det aspekter som läraren bör ta hänsyn till 

i sitt arbetssätt med och förhållningssätt till både undervisning och elever. Förkunskaper och 

tidigare erfarenheter spelar roll när lärare möter olika förutsättningar i klassrum. Detta berör 

främst elever som är i behov av särskilt stöd, eftersom läraren bör ha kunskap om hur ele-

verna ska undervisas.  

Ännu en viktig del i klassrummet är lärarens kompetens. Genom att lärare anser sitt arbete 

som meningsfullt och viktigt skapas även ett engagemang för yrket enligt Progress In Rea-

ding Literacy Studies (PIRLS) (Skolverket 2017b). Lärares utbildning leder till en bra grund 

för elevernas skilda stöd och lärare kan hitta det arbetssätt som främjar elevgruppen.  

Lärare och skola bör arbeta främjande för att skapa en stabil och trygg arbetsmiljö för ele-

verna, vilket leder till att eleverna får möjlighet att lära och utvecklas (Skolverket, 2014).  

Lärarens upplägg av undervisningen har stor betydelse för alla elever, särskilt elever i kon-

centrationssvårigheter, på grund av att struktur och ordning stärker elevernas förmåga att 

fokusera (Nilholm, 2012 & Olsson och Olsson, 2013).  

Erfarna och utbildade lärare kan påverka och medverka till att elevernas trygghet i skolan 

gynnas. Det finns flera faktorer som kan bidra till detta (Kragh-Müller & Ørsted Andersen, 

2012). Det finns utgångspunkter som påverkar och medverkar till gynnandet av elevernas 

trygghet i skolan (Kragh-Müller & Ørsted Andersen, 2012). Det kan exempelvis vara att 

planeringen är väl förberedd, att eleverna får delta i planeringen eller den individuella eleven 

främjas i undervisningen men även att planeringen förhåller sig till hela gruppen. Det kan 

även vara att eleverna har möjlighet att arbeta engagerat och koncentrerat. Eleverna ska även 

visas respekt och ha möjlighet att skapa goda relationer till pedagoger omkring dem (ibid.). 

Om planeringen genomförs på ett främjande sätt för alla elever behöver lärare även se till att 

undervisningen gynnar alla elever på olika sätt. ”En god undervisning innebär att vara lyhörd 

och ta väl vara på de kort man fått på hand” beskriver Greene (2011, s. 203). Varje elev-

grupp är unik och eleverna är de ”kort man fått på hand”. Läraren bör anpassa undervis-

ningen efter varje elevgrupp och inte efter lärarens önskemål. I varje elevgrupp är det viktigt 

att få en förståelse för elevernas gemensamma styrkor och svagheter samt sträva efter en 

gruppdynamik där alla elever upplever respekt, uppskattning och trygghet. Eftersom elev-

grupper förändras och lärare arbetar med nya elever bör både elevgrupp och individ få ta del 

av lärarens lyhörda arbetssätt (ibid.).  



 
 

 
9 

Läraren ska även erbjuda eleverna förutsättningar för att utveckla kunskaper, vilket ska ske 

för alla elever i hela skolverksamheten. Läraren behöver se till elevernas olikheter och låta 

dem träda fram i skolan. Läraren ska även stötta eleverna om det finns en risk att de hamnar 

i svårigheter (Nilholm, 2012 & Olsson och Olsson, 2013). 

När planeringen är väl genomförd och läraren ser till alla elever, behöver även rimliga krav 

ställas på eleven, inte för höga och inte för låga. Genom ett, som Olsson och Olsson (2013) 

kallar det, ’förändrat arbetssätt’ kan läraren sträva efter en positiv inställning till sina elever. 

Därigenom kan en inställning med rimliga krav användas, vilket påverkar elevernas utbild-

ning och utveckling menar Nilholm (2012) och Olsson och Olsson (2013).  

Genom att ställa rimliga krav kan läraren applicera Lågaffektivt bemötande på elevgruppen. 

Lågaffektivt bemötande (LAB) (Hejlskov Elvén, 2014) grundar delar av sitt förhållningssätt på 

Greenes (2016) tes ”Människor som kan uppföra sig gör det”. En elev som inte ”uppför” sig 

utifrån normen kan förklaras genom att eleven inte kan, vilket kan uttryckas med att det är 

elevens egna förutsättningar och förmågor som avgör om eleven klarar av att leva upp till 

lärarens krav och förväntningar.  

Den viktigaste grundstenen inom LAB är att inte bli smittad av elevens affekt. Som lärare är 

det viktigt att hålla kvar ett lugn och bevara sin självkontroll för att kunna kontrollera situat-

ioner som uppstår.  

När läraren utgår från denna metod är kravnivån en viktig del, vilket innebär att lärarens 

utgångspunkt bör vara elevens individuella kravnivå. Denna nivå skiljer sig mellan elever och 

genom att känna till varje elevs förutsättningar kan kraven anpassas. Orsakerna till att en 

elev inte klarar ett krav varierar från elev till elev och har därmed koppling till många olika 

faktorer. Det kan till exempel vara elevens förmåga att affektreglera, planera, impulskontrol-

lera, stresshantera och känna trygghet i skolan (ibid.).  

 

 

 

 

Figur 2. Affektutbrottsmodellen (Hejlskov Elvén, 2014, s. 59). 
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Ovan visas en figur som benämns Affektutbrottsmodellen. Modellen beskriver lodrätt käns-

lans kraft och vågrätt tiden. Under en situation behöver eller vill alla människor behålla kon-

trollen samt även veta hur man bör agera i de olika faserna. Kurvan på figur 2 beskriver af-

fektutvecklingen i en konflikt eller liknande. Tiden i modellen beskriver hur mycket affekt en 

person, elev som exempel, tolererar innan självkontrollen brister.  

Modellens olika fält består av vardag, eskalering, kaos, deskalering och vardag. I fälten vardag är 

elevens affektintensitet låg, eleven arbetar i klassrummet. Sedan stöter eleven på en affektut-

lösare, vilket gör att nästa fas tar vid, eskalering. Här kan läraren prata med eleven och för-

söka lösa situationen, dock inte lika väl som i vardagsfasen. Lyckas eleven inte dämpa eskale-

ringen fortsätter eleven in i kaosfasen. Här är oftast eleven okontaktbar och eleven handlar 

inte strategiskt. Väl lugn, återkommer eleven till deskalering för att så småningom vara till-

baka i vardag.  

Alla elever har olika beteenden som blir synliga i de olika faserna och olika metoder behöver 

därför användas på olika elever. Ett samarbete med en elev i kaosfasen går inte och förbätt-

ring och förändring bör ske i vardagsfasen.  

Avslutande är det av stor vikt att ställa sig frågorna: För vem är beteendet utmanande? För 

vem är beteendet ett problem? (ibid.). 

2.6 Läromedel och metoder inom läsinlärning 

 

Genom att planera och genomföra en god läsundervisning som passar alla elever kan lärare 

använda sig av olika läromedel och metoder. De läromedel och metoder som beskrivs har 

relevans för studien, men det finns många fler läromedel och metoder som en lärare kan 

använda. 

Bornholmsmodellen beskriver ett språkutvecklande material som har avsikten att utveckla ele-

vernas fonologiska medvetenhet och förbereda för läsning. Läromedlet/materialet omfattar 

språklekar som utvecklar elevernas språkliga medvetenhet, vilket är en utgångspunkt för den 

fortsatta läsinlärningen. Bornholmsmodellen grundas på fyra delar för läsutveckling, vilka är: 

språklig medvetenhet, bokstavskunskap, ett gott ordförråd och motivation. De elever som 

arbetar kontinuerligt med alla steg av språklekar är förberedda för läsinlärning (Lundberg, 

2007).  

Fonomix Munmetoden är en metod som utgår från ett strukturerat och multisensoriskt tillväga-

gångssätt. Metoden kan användas som läsförberedande träning i förskoleklass såväl som för 
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läsinlärning i årskurs 1. Läraren får möjligheten att hjälpa eleverna till en stabil avläsning av 

ord. Genom redskap i Fonomix kan eleven göra framsteg i sådant som kan vara svårt inom 

läsinlärningen: uppfatta och känna igen olika språkljud, lära in kopplingen mellan ljud och 

bokstav, kunna analysera ljud i ord samt avkodning. Framstegen sker bland annat med hjälp 

av munbilder, namn på ljudet och analys av ljud (Löwenbrand Jansson, 2017). 

ABC-klubben är ett läromedel som bygger på en läsebok per årskurs. Det finns en arbetsbok 

kopplad till varje läsebok. Läseboken består av tre olika nivåer av svårighetsgrad. Boken är 

motiverande och inspirerande enligt författarna. Den är också välfungerande i klassrummet, 

menar författarna. Läromedlet är skriven av verksamma pedagoger med lång yrkeserfaren-

het. Boken är även beprövad i många klassrum i Sverige (Wänblad, Felth Sjölund, Persson & 

Hed Andersson, u.å.). 

2.7 Det sociokulturella perspektivet 

Eftersom den här studien behandlar lärande och lärares upplevelser bygger den även på det 

sociokulturella perspektivet, vilket grundas på Lev Vygotskijs tankar men senare har utveck-

lats av andra teoretiker.  

Perspektivet innebär att alla människor lär i samspel med varandra. Perspektivet inriktar sig 

mer på vad som lärs, snarare än om något lärs.  

Utveckling och lärande är två processer som står för sig själva, men påverkar varandra och 

förutsätter sociala aktiviteter. Eftersom perspektivet utgår från de sociala aktiviteterna är inte 

lärande och utveckling en individuell process (Säljö, 2017).  

Inlärningen av språk och språkbruk i utvecklingen är meningsfullt enligt Vygotskij (1987). 

Vid inlärning av språk kan tal användas som baseras på språk, vilket kan vara läsning, som är 

en produkt av sociala sammanhang under flertalet år (ibid.). Det sociokulturella perspektivet 

stödjs i samtal och språkanvändning för att gynna barnets relation med omvärlden. Barnet 

tar till sig kunskap från andra för att lära sig själv (Säljö, 2014). Elevernas lärande och språk-

utveckling går hand i hand och processen befäster kunskap när eleverna deltar i sociala situ-

ationer och blir språkligt aktiva, exempelvis i klassrummet (Skolverket, 2011). 

Inom det sociokulturella perspektivet finns olika centrala begrepp, ett exempel på det är den 

proximala utvecklingszonen. Utvecklingszonen avser varje enskild persons möjlighet till utveckl-

ing och begreppet avser en nivå av utveckling som ligger över det man redan kan och vet. 

För att lärande ska ske behöver undervisningen baseras på en nivå som utmanar eleverna att 
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arbeta i zonen (Skolverket, 2011). Säljö (2014) förklarar utvecklingszonen som ett avstånd 

mellan vad individen kan prestera ensam och vad eleven kan prestera med stöd och ledning 

från vuxen. Med handledning från omgivningen kan vi oftast lösa svårigheter som inte kan 

lösas på egen hand (ibid.).  Exempelvis behöver en elev när han/hon lär sig läsa utmanas för 

att inte uppleva lärandet som tråkigt och repeterande. Elever i koncentrationssvårigheter är i 

behov av intressanta och motiverande uppgifter. 

Den proximala utvecklingszonen innefattar fyra olika steg i lärandet (Kroksmark, 2011). Det 

första verkar för elevens kapacitet att utvecklas med hjälp av andra som kan mer inom lä-

randet. Vidare utvecklas elev i steg två när eleven hjälper sig själv genom att använda olika 

inlärda strategier. Lärandet är automatiserat och eleven klarar sig helt på egen hand när steg 

tre är uppnått. I det fjärde och sista, förflyttas eleven tillbaka till steg två och lärandet utveck-

las ännu mer. Nedan förtydligas de fyra stegen i lärandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Proximala utvecklingszonen (Kroksmark, 2011, s. 450). 

Även mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Mediering inne-

bär att individen använder redskap för att förstå världen och verka i den. Alla människor 

använder två olika typer av redskap, de materiella och de språkliga. Materiella redskap, arte-

fakter, är redskap som människan tillverkat. Detta kan vara exempelvis en penna, en bok 

eller hörselkåpor som eleverna använder för att stänga ute störande ljud. De språkliga red-

skapen, vilka kan vara bokstäver eller begrepp, används för att tänka eller kommunicera. 

Medierande språkliga redskap kan vara inläsningstjänst som används för att tydliggöra läsan-

det för eleverna (Säljö, 2014).  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i skolans tidigare år uppfattar sitt ar-

bete med att stödja läsinlärning hos elever som bedöms vara i koncentrationssvårigheter.  

Studiens syfte uppfylls genom att följande frågeställningar besvaras: 

-‐ Hur definierar lärare koncentrationssvårigheter? 
 

-‐ Vilka arbetssätt används enligt lärarna i läsundervisningen för de elever som bedöms 
vara i koncentrationssvårigheter?  
 

-‐ Vilka aspekter i läsundervisningen gynnar enligt lärarna elever som bedöms vara i 
koncentrationssvårigheter? 
 

-‐ Vilka utmaningar finns enligt lärarna i läsundervisningen för elever som bedöms vara 
i koncentrationssvårigheter? 
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4. Metod 

Följande avsnitt beskriver vilken forskningsansats (4.1) som används och vad studiens urval 

(4.2) har varit. Vidare behandlas studiens genomförande och analys (4.3), etiska ställningsta-

ganden (4.4) och studiens tillförlitlighet (4.5). 

4.1 Kvalitativ forskningsansats 

Studiens datainsamling har skett genom intervjuer, vilket är lämpligt när fokus ligger på in-

formanternas upplevelser och uppfattningar (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014) i 

detta fall lärares uppfattningar om läsinlärning. Studiens resultat baseras på en kvalitativ in-

nehållsanalys som beskrivs senare i avsnitt 4.3. Ändamålet med en kvalitativ innehållsanalys 

är att få kunskap om och förståelse av fenomenet som studeras.  

4.2 Urval 

Urvalet har gjorts utifrån ett målstyrt bekvämlighetsperspektiv (Bryman, 2011). Studiens 

urval utgick från de informanter som fanns tillgängliga. Denna studie omfattar ett begränsat 

antal informanter, vilka var sex lärare. Informanterna ansåg sig själva ha tid och geografiskt 

sett fanns informanterna tillgängliga. Det krävdes inga längre resor för att ta sig till platsen 

för intervjun.  

Studiens urval utgick från tre kriterier, nämligen att läraren är legitimerad, är verksam i för-

skoleklass till grundskolans årskurs 3 och har erfarenhet av att arbeta med elever i koncent-

rationssvårigheter. Dessa urvalskriterier valdes för att säkerhetsställa att informanterna skulle 

kunna svara på de frågor som ställdes.  

Studien baseras på intervjuer med sex lärare som arbetar på tre olika skolor som benämns 

med fiktiva namn: en reguljär kommunal skola (Arenaskolan), en fristående skola som är 

knuten till ett HVB-hem (Bolleskolan) och en kommunal skola som är specifikt inriktad mot 

elever i svårigheter med tal och kommunikation (Charlottenskolan). Nedan följer en kort 

presentation av de lärare som intervjuades och med hänsyn till konfidentialitetskravet (Ve-

tenskapsrådet, 2002) beskrivs informanterna med fiktiva namn där första bokstaven kopplas 

till vilken skola läraren arbetar på.  
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Tabell 1: Beskrivning av informanter. 

Lärare Skola och 

årskurs 

Utbildning Antal år i 

yrket 

Hur läraren har erfarenhet av 

koncentrationssvårigheter 

Anna Arenaskolan 

årskurs 2 

Grundskollärare 

1–7 med inrikt-

ning SV/SO  

25 år Upplever att elever i koncentrations-

svårigheter finns mer eller mindre i 

varje grupp. 

Amanda Arenaskolan 

årskurs 2 

Grundskolans 

tidigare år med 

inriktning NO 

och förskollärare 

12 år Undervisar en elev som kartläggs för 

koncentrationssvårigheter och 

språkstörning. 

Angelica Arenaskolan 

årskurs 3 

Förskollärare med 

tillägg SÄL (sär-

skild lärarutbild-

ning) 

11 år som 

lärare och 

10 år som 

förskollä-

rare 

Upplever att elever i koncentrations-

svårigheter finns mer eller mindre i 

varje grupp. 

Beatrice Bolleskolan 

årskurs F–3 

Förskollärare och 

idrottslärare 

19 år Arbetar med elever med neuropsyki-

atriska funktionsnedsättningar.  

Birgitta Bolleskolan 

årskurs F–3   

Grundskollärare 

1–7 med inrikt-

ning SV/SO och 

specialpedagogik 

20 år Arbetar med elever med neuropsyki-

atriska funktionsnedsättningar. 

Camilla Charlottenskolan 

årskurs 1–3   

Lärare år 3–9 

med inriktning 

SV/Svenska som 

andraspråk  

12 år Arbetar med elever som har svårig-

heter med tal och kommunikation 

där vissa elever är i koncentrations-

svårigheter. 

4.3 Materialinsamling 

Insamlingen av materialet skedde genom semistrukturerade intervjuer med lärare. Semistruk-

turerade intervjuers fokus är att få fram den intervjuades ställningstaganden inom ämnet 

(Bryman, 2011). Det är viktigt att tänka på att inte ställa ledande frågor, utan öppna frågor 

där man kan få ett brett svar. Detta förbereddes genom att jag i förväg gjorde en intervju-

guide (se bilaga 2) (ibid.). Genom en pilotstudie som gjordes, kunde frågorna i intervjugui-

den justeras.  

I en kvalitativ intervju kan man dock avvika från den intervjuguide som har formulerats, 

d.v.s. frågor kan läggas till, som uppföljning, eller frågornas ordning kan ändras under inter-
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vjuns gång.  Förberedande innan intervjuerna försökte jag tänka igenom följdfrågor som 

skulle kunna bli aktuella. Genom det här tillvägagångssättet kunde jag vid intervjuerna få 

mer fylliga och detaljerade svar än om en annan sorts intervjuform valts.   

4.4 Analys och bearbetning 

För att analysera studiens data användes en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen har 

ett flexibelt tillvägagångssätt när det gäller att behandla den data som är insamlad (Bryman, 

2011). Materialet i studien bearbetades och analyserades genom transkribering, genomläs-

ning, kodning, kategorisering och strukturering av resultat och tolkning (se Creswell (2014) 

för en detaljerad redogörelse för innehållsanalys).  

När varje intervju var genomförd gjordes transkriberingen så att intervjuerna strukturerades i 

en form som fungerade för analysarbetet. Intervjuerna omfattade cirka 40 minuter vardera 

och blev totalt 26 sidor transkriberad text. När transkriberingen gjordes valde jag att hoppa 

över småord så som: ehm, hm o.s.v. Under transkriberingens framställning påbörjades ana-

lysen.  

I nästa fas, genomläsning, lästes materialet upprepade gånger, för att jag skulle få en förståelse 

av det som ligger bakom det bokstavliga innehållet. Fasen gav en översiktlig uppfattning om 

materialet.  

Kodning är nästkommande fas som innebär att organisera data i mindre enheter och koppla 

nyckelord till textstycken (Creswell, 2014). Detta gjordes genom att jag sorterade transkribe-

ringen och färgmarkerade innehållet utifrån forskningsfrågorna. Därefter, i fasen kategorise-

ring, sökte jag efter nyckelord som markerades och sammanfördes i kategorier. Detta gjordes 

inom vart och ett av de färgmarkerade innehållsområdena. Exempel på sådana nyckelord: 

Samtal med eleven, Motivation, Skynda långsamt och Flexibilitet som bildade kategorin Lärares 

hantering av utmaningar (se tabell 2).  

Strukturering gjordes efter forskningsfrågor och kategorier som sedan bildade ordning och 

struktur i resultatdelen. Sista delen, tolkning, skedde genom att det transkriberade materialet 

tolkades och sammanfördes i relation till tidigare forskning och styrdokument, vilket återges 

i diskussionsdelen som slutsatser av studien.  

Tabell 2: Kategorisering av nyckelord.  

Frågeställningar Kategorier 

Nyckelord 

Hur definierar lärare koncentrationssvårig- Motverkad inlärning 
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heter? Inte lyssna vid genomgång, störa verbalt, tänka på an-
nat, plocka, sitta still, undanflykter 

Aktivitetskontroll 
Hålla fast vid en aktivitet, sortera uppgifter, energinivå 

Uppmärksamhet 
Samspel, hamnar efter, läsförståelse, godtagbar nivå 

Vilka arbetssätt används enligt lärarna i 
läsundervisningen för de elever som bedöms 
vara i koncentrationssvårigheter?  

Struktur och redskap för läsinlärning  
Planera, begreppsutveckling, inläsningstjänst, skapa 
förståelse, intensivläsningsperioder, arbetsschema 

Anpassningar i läsinlärningen  
Engagemang, textsvårighet, lässtrategier, läxhjälp, 
struktur, klassrumsklimat, modellering 

Vilka aspekter i läsundervisningen gynnar 
enligt lärarna elever som bedöms vara i kon-
centrationssvårigheter? 

Samverkan och interaktion 
Arbeta tillsammans, samtal, diskussion, stöttning, dela 
på gruppen 

Variation 
Arbeta med olika saker, korta arbetspass, rutin, korta 
instruktioner, ingen väntetid 

Lärtillfällen som motiverar 
Främja lärande, särskilt stöd, anpassa, trygghet 

Individanpassat arbete 
Läsförståelse, individuella scheman, en till en undervis-
ning 

Vilka utmaningar finns enligt lärarna i läsun-
dervisningen för elever som bedöms vara i 
koncentrationssvårigheter? 

Anpassning och motivation 
Nivåanpassning, förbereda planering, takten, lust & 
motivation 
 
Lärares hantering av utmaningar 
Samtal med eleven, Motivation, Skynda långsamt och 
Flexibilitet 

4.5 Etiska ställningstaganden 

Studien har utgått från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer, vilka består av 

fyra grundläggande huvudkrav. För att uppfylla informationskravet, delgavs lärarna information 

om studiens syfte genom mejlkontakt och muntligt vid intervjutillfället (se bilaga 1). Vidare 

uppfylldes samtyckeskravet genom att lärarna informerades om att intervjun var frivillig och 

kunde avbrytas när som helst (se bilaga 1). Informanterna samtyckte även till att intervjun 

spelades in och att materialet ska raderas efter att examensarbetet godkänts. Nästa princip är 

konfidentialitetskravet och genom att informera informanterna att deras faktiska namn inte 

kommer nämnas i studien uppfylldes detta krav. I studien används istället fiktiva namn som 

kopplas samman med skolan där lärarna arbetar. Vidare förvaras det transkriberade materi-

alet på en plats där ingen oberörd kan komma åt det, vilket även bidrar till att uppfylla kon-
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fidentialitetskravet. Slutligen fick också informanterna information om att material endast 

används till aktuell studie och därmed uppfylls nyttjandekravet. 

4.6 Tillförlitlighet  

Beskrivningen av tillförlitligheten i studien har utgått från begreppen trovärdighet och över-

förbarhet. Trovärdighet innebär att beskrivningar av intervjuerna är trovärdiga och intervjuer-

na har genomförts i enlighet med de föreskrifter som finns. Vid insamlingen av data har 

trovärdigheten tagits hänsyn till genom att jag vid intervjuerna strävat efter att inte påverka 

informanterna i någon riktning genom att signalera tankar eller föreställningar. För att stärka 

trovärdigheten har jag vidare försökt göra studien transparent genom att beskriva analysen. 

Genom att diskutera texten med studiekamrater och handledare försökte jag undanröja 

oklarheter och trovärdigheten ökas i studien.  

Överförbarhet innebär att en studies resultat går att överföra till en annan situation, i det här 

fallet undervisning i läsinlärning och eventuella svårigheter som kan bli synliga vid läsinlär-

ning. Resultatet är visserligen inte generaliserbart över alla skolor i hela Sverige men om läsa-

ren kan känna igen sig i det, tyder det på viss överförbarhet (Bryman, 2011). 
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5. Resultat 

Resultatdelen redovisar det analyserade materialet som framkommit under studien. De ru-

briker som avsnittet belyser är kopplade till frågeställningarna och dessa är 5.1 Lärares defi-

nitioner av koncentrationssvårigheter, 5.2 Arbetssätt, 5.3 Aspekter som gynnar läsundervis-

ningen och 5.4 Utmaningar i läsundervisningen för elever i koncentrationssvårigheter. En 

avslutande sammanfattning av resultatet görs till sist, 5.5. Innehåll kan återkomma i olika 

kategorier, men belyses i dessa fall utifrån olika forskningsfrågor.  

5.1 Lärares definitioner av koncentrationssvårigheter 

Koncentrationssvårigheter är ett komplext fenomen som har många olika förklaringar. Fe-

nomenet framställs av lärarna i intervjuerna utifrån tre kategorier: Motverkad inlärning, Aktivi-

tetskontroll och Uppmärksamhet. 

5.1.1 Motverkad inlärning 
 

Alla lärare nämner att det finns olika varianter av koncentrationssvårigheter dock att kon-

centrationssvårigheter hämmar elevens lärande.  

Elever i koncentrationssvårigheter kan beskrivas med att de inte lyssnar vid genomgång, stör 

verbalt eller upplevs tänka på annat. Eleven kan även plocka med saker, vilket Angelica be-

skriver som en hjälp för vissa elever. När en elev plockar med saker kan det upplevas stö-

rande för läraren medan det är en hjälp för eleven och det blir därmed något som läraren får 

visa tålamod för (Amanda). Vissa elever kan ha svårighet med att sitta kvar eller sitta still på 

sin plats, där eleven förväntas vara. 

Lärarna påpekar att vissa elever kan upplevas som okoncentrerade men att det kan bero på 

att eleverna anser undervisningen vara svår eller jobbig. Det kan ta sig uttryck som undan-

flykter, t.ex. som att gå på toaletten eller gå undan. För att hjälpa en elev som har svårt att 

lyssna vid genomgång kan vissa lärare använda sig av ett visst tecken eller ord för att visa att 

det är extra viktigt att lyssna just då. Koncentrationssvårigheter hos elever kan ta sig olika 

uttryck: 

En del är mer utagerande och stör sig själva och andra elever. Medan en del kanske 

inte gör det, som en elev som vi har nu, en elev som inte stör andra utan håller sig i 

bakgrunden, den eleven är oftast svårare att upptäcka och lätt att missa, så där får man 

vara observant. (Anna) 
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5.1.2 Aktivitetskontroll 
 

Elever i koncentrationssvårigheter kan ha problem med att kontrollera sin aktivitet. Eleverna 

kan inte koncentrera sig på sin uppgift och göra klart. De kan inte heller hålla fast vid en 

aktivitet en längre tid. Eleverna får därmed inte möjlighet till den färdighetsträning som 

andra elever får och avslutar inte uppgiften som de förväntas göra. Dessa elever är: ”svårare 

att bedöma [...] i sista änden. Men även en elev som man får säga till ofta, det blir fokus, 

men det är olika” (Anna). En elev i koncentrationssvårigheter har 

[...] svårt att kontrollera sina impulser och sitt beteende i vissa lägen. Svårt att planera 

och tänka långsiktigt och ha ett konsekvenstänk. Kan ha svårt att reglera sina känslor 

och kan även ha problem med arbetsminnet. (Camilla) 

Vidare nämns även att elever kan ha svårt att sortera uppgifter, hur de ska gå tillväga när en 

uppgift delas ut eller förklaras. Fokus riktas mot något annat än det som förväntas bli gjort. 

Eleverna tar in mycket annat och kan därmed få svårt att sortera upp det som ska göras och 

”det blir lite här och lite där och man far runt och sådär” (Birgitta). Elever i koncentrations-

svårigheter kräver därför en individuell planering och förståelse för vad som förväntas, näm-

ner lärare på Bolleskolan.  

Elevernas energinivå, vilket är olika från morgon till eftermiddag, är även en del i koncent-

rationssvårigheter som kan påverka inlärning. Eleverna kan få svårare för inlärning om ener-

ginivån gått ner och om läraren inte kan anpassa kraven efter rätt energinivå.  

5.1.3 Läsinlärning 

 

Elever i koncentrationssvårigheter kan ha svårare med att lära sig läsa, men även andra fak-

torer än koncentrationssvårigheter kan påverka läsinlärningen. ”Vissa lyckas dock komma på 

en nivå som är godtagbar men jag kan se att det finns flera delar som kan höra ihop men 

absolut är koncentrationen en del av det” (Anna).  

När en elev kartläggs för både språkstörning och koncentrationssvårigheter, kan det bli svårt 

att uppfatta vad som är vad och hur eleven kan stöttas. ”Men man behöver ju tänka an-

norlunda med elever i koncentrationssvårigheter och läsinlärningen tar nog längre tid om 

elever är i koncentrationssvårigheter” (Beatrice).  

Läsförståelsen har fått en stor betydelse i och med skolans utveckling och lärarna menar att 

det kan ha blivit svårare för elever som inte kan koncentrera sig på texten. Det kan vara läs-

förståelsen som brister när eleverna behöver förstå vad de läser.  
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5.2 Arbetssätt  

Det finns olika sorter av arbetssätt som lärare använder för att främja lärandet, dels de som 

är kopplade specifikt till läsinlärning men även till hur lärare arbetar med elever i koncentrat-

ionssvårigheter över hela skoldagen.  

5.2.1 Struktur och redskap för läsinlärning  

Läromedel som används av lärarna är olika men läsinlärningen undervisas på liknande sätt på 

alla skolor.  

De redskap som används i skolorna är i grunden samma, medan vissa intervjuade lärare skil-

jer sig med olika läromedel och arbetssätt. På Arenaskolan fungerar ABC-klubben som 

läromedel och Anna, Amanda och Angelica grundar sin undervisning på detta. Anna och 

Amanda arbetar specifikt med läsinlärning cirka tre gånger per vecka. Utifrån ABC-klubbens 

läsebok arbetar lärarna med ett kapitel per vecka. 

ABC-klubben används även för Angelicas klass och läromedlet kompletteras med Fonomix 

och vissa delar inom ASL2. Angelica beskriver ASL som ett roligt komplement inom inlär-

ningen. Eleverna i Angelicas klass läser en stund varje morgon innan skoldagen påbörjas, för 

att skapa rutin i läsningen.  

Vidare beskriver även Camilla att ABC-klubben, Den magiska kulan (en del i ABC-klubben), 

används som läsebok men kompletteras med annat material som Bornholmsmodellen. 

”Våra elever har språkstörning och detta påverkar givetvis vårt arbetssätt med eleverna”. 

Lässtrategier kan vara en hjälp för att eleverna ska få möjlighet att prata mycket kring text 

och bild. Om eleverna får möjlighet att diskutera text och bild kan eleverna förstå texten 

bättre. 

När Bolleskolan beskriver sitt arbete med läsinlärning skiljer det sig från övriga skolor. Läsin-

lärning bör ske en liten stund varje dag, mer eller mindre beroende på vilka elever som klas-

sen består av men även beroende på vilken ålder som eleverna har. Beatrice och Birgitta be-

skriver att läsinlärningen presenteras genom ”munläs”, Fonomix. Läsinlärningen för eleverna 

innefattar mycket praktiskt arbete med bokstäver för att befästa kunskap om former och 

                                                        
2 ASL står för Att skriva sig till läsning. ASL är en analytisk läs- och skrivinlärningsmetod där dator eller Ipad används som 
redskap. Metoden grundas i Arne Tragetons 3 år långa forskning ”Textskapande på datorn”. Trageton (2014) beskriver att 
elever lära sig skriva lättare på dator/Ipad än med penna. 
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ljud.  Enligt Birgitta är Fonomix ett underlag som går snabbt att lära in för eleverna och att 

det vänder sig till många elever.  

Till sist beskrivs även intensivläsningsperioder som ett redskap, som används där eleverna är 

i ett läspar och Amanda beskriver: ”så har de två läskort var och då har de läst, om jag läser 

en sida så ska den läsas tre gånger sen läser du din sida tre gånger så det skapar upprepad 

läsning”.  

Lärarna arbetar ganska lika med de läromedel och redskap som de använder, dock används 

olika läromedel och arbetssätt. Arenaskolan beskriver genomgången väl och med en tydlig 

struktur. Amanda och Anna går alltid igenom svåra eller okända ord för eleverna, d.v.s. be-

greppsutveckling, vilket görs på olika sätt men inom ramen för det eleverna känner igen sig i. 

Ibland används även en så kallad “fyrfältare” där eleverna får diskutera två och två och spe-

cificera var de har hört ordet, om de kan rita en bild till det och om de kan sätta in ordet i en 

mening. Sedan redovisas ordet för de andra klasskamraterna eftersom alla elever får olika 

ord. Läraren ställer även fördjupande frågor för att utmana elevernas kunskaper kring or-

det/begreppet.  

Vidare förutspås kapitlet tillsammans. Läraren läser sedan kapitlet högt för eleverna och de 

får lyssna till kapitlet med hjälp av inläsningstjänst, vilket enligt Anna kan bli en tråkig lekt-

ion men det skapar bättre förståelse för innehållet i kapitlet. Vidare läser eleverna texten 

själva, två och två. Anna nämner även att läsinlärning finns med i flertalet andra ämnen ex-

empelvis genom att eleverna skriver läsloggar från högläsningsböcker, vilket görs för att 

skapa förståelse och eleverna ska lära sig referera till sina egna tankar.  

På Bolleskolan används arbetsscheman där olika läromedel och metoder ingår som eleverna 

får möta. Eleverna möter exempelvis Vita fjädern3, Skolplus4, Lycko 5 och diverse häften 

som läraren sätter ihop för att individanpassa. Lärarna förklarar att det är viktigt att tänka på 

vilken sorts läsebok som används eftersom det inte får vara för mycket text och gärna blan-

dat med bilder, för att eleverna ska känna sig motiverade och intresserade.  

Arbetsschemat består av ett rutsystem som beskriver vilken sida eleven ska göra i vald bok 

som sedan kryssas när eleven är klar och eleven får vuxenstöd under tiden. Eleverna får även 
                                                        
3 En skrivbok som tränar språklig medvetenhet. Genom enkla bildanvisningar och lekfulla övningar förbereds läs-och 
skrivinlärningen (Danielsson, u.å.) 
 
4 Skolplus är en hemsida med material och övningar med olika ämnen med fokus Förskoleklass – år 6 (Skolplus, u.å.).  

5 Ett läromedel som består av brickor som ska paras ihop med rätt nummer. Finns i olika ämnen (Melin, u.å.). 
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möjlighet att veta tid som återstår av lektionen. Arbetsschemat är individuellt planerat utefter 

varje elevs behov. Genom arbetsschemat skapas en variation för varje individ och därmed 

kan elevernas lust att lära grundas och bevaras. Beatrice beskriver att ”det ger eleverna ener-

gin och lusten för att fortsätta arbeta istället för att mata på sida från sida”.  

Den stora olikheten som syns i intervjuerna är att Bolleskolan använder sig av ett arbets-

schema istället för att gå igenom samma sak med hela klassen. Bolleskolan beskriver att det 

beror på att eleverna oftast är i olika ålder och har olika inlärningsbehov, vilket gör att alla 

elever inte kan ha samma genomgångar. En likhet som syns i intervjuerna är att Arenaskolan 

och Charlottenskolan använder sig av samma läromedel men inte samma struktur vid läsin-

lärning på grund av att Charlottenskolan kompletterar med material och undervisar elever 

med språkstörning.  

5.2.2 Anpassningar inom läsinlärning 

För att alla elever ska kunna nå målen behöver läraren göra anpassningar. Dessa kan göras på 

olika sätt beroende på vilken grupp läraren har i sitt klassrum.  

Läromedel som används i klassrummen ses generellt som ett stöd för både lärare och elever. 

Läromedel i läsinlärning kan innehålla olika nivåer i textsvårighet. Alla elever läser alltid 

första sidan i kapitlet i valt läromedel för att följa det sociala sammanhanget som sker under 

skoldagen, vilket kan vara att eleverna pratar om händelser i läromedlet. Vissa elever får dock 

en egen text som lämpar sig för elevens kunskaper.  

En annan typ av anpassning är att eleverna får möjlighet till läxhjälp. Läxhjälpen är till för att 

stötta elever och det sker på frivillig basis men även i samråd med vårdnadshavare. Läxorna 

som eleverna ges individanpassas genom att lärarna använder olika texter. 

Anpassning kan även ske genom att läraren tänker på vem läraren sitter bredvid vid högläs-

ning av en bok, för att kunna visa eleven var i texten läsaren befinner sig.  

Läsinlärning, och undervisning överlag, för elever i koncentrationssvårigheter bör ha tydliga 

strukturerade former för att utveckla förmågor och skapa en bättre inlärning, vilket de inter-

vjuade lärarna beskriver. Det kan vara av stor vikt att arbeta ”fyrkantigt” med eleverna, vilket 

gör att undervisningen blir strukturerad. Att som lärare demonstrera vad eleverna ska göra 

för att sedan låta eleverna pröva kan vara till stor hjälp, så kallad modellering, menar Amanda.  
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Det är även viktigt att följa upp undervisningen tillsammans och sträva efter att uppnå mål 

under lektionen. Eleverna är i behov av korta pass med mycket pauser, olika moment och 

gärna rörelser. Ett exempel på hur eleverna kan få möjlighet till korta pass och olika moment 

kan vara att arbeta med metoden EPA6 som alla lärare nämner någon gång under intervjuer-

na.  

Att arbeta med klassrumsklimatet för att gynna elevers inlärning är mycket viktigt och lärarna 

nämner ett tillåtande klassrumsklimat där eleverna får tillåtelse att göra fel för att kunna ut-

vecklas. Klassrumsklimatet främjas även genom att läraren använder samma material och 

läromedel för att skapa trygghet och struktur. Vidare kan klimatet i klassrummet förbättras 

genom att läraren gör placeringen i klassrummet med eftertanke. Placeringen medför att 

eleverna arbetar bättre, vilket preciseras främst när lärarna berör att eleverna arbetar tillsam-

mans och utbyter kunskaper.  

Medierande redskap används som en anpassning och är något som alla lärare nämner på olika 

sätt. Bildstöd är ett exempel inom ramen för de anpassningar som görs för läsinlärningen. 

Amanda beskriver att det används varje dag på tavlan. Alla elever tar dock inte hjälp av bild-

stödet men det finns där om eleverna skulle vara i behov av det. Ännu en anpassning är att 

använda hörselkåpor och grupprum för att underlätta inlärningen.  

5.3 Aspekter av läsundervisningen som gynnar 

Det finns många olika aspekter av läsundervisningen som gynnar elevers inlärning: samver-

kan och interaktion, variation, lärtillfällen som motiverar och individanpassat arbete. I detta 

avsnitt kommer kategorierna kursiveras första gången de nämns i texten.  

Genom samverkan och interaktion mellan lärarna gynnas läsundervisningen för eleverna. Det är 

förmånligt att vara flera lärare, vilket leder till samtal och diskussioner kring undervisning 

och elevernas framgång. Möjligheten att samtala med varandra är av stor vikt för att kunna 

förändra och se hur läsinlärningen kan förbättras. Eleverna som är i behov av stöttning er-

bjuds det och de elever som är i behov av att utmanas kan erbjudas det genom att lärarna 

arbetar tillsammans. Eleverna kan även stöttas i undervisningen genom att lärarna har möj-

ligheten att dela på gruppen. 

                                                        
6 EPA står för Enskilt, Par, Alla det vill säga att låta varje enskild elev tänka en stund själv, sedan samtala i par 
med en kamrat för att se vad man kommit fram till för att sedan dela tankarna med hela klassen (Skolverket, 
2016).  
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Varierandet i klassrummet är gynnsamt för många elever. Hälften av lärarna förespråkar en 

variation inom ramen för det som är bekant för eleverna. Beatrice och Brigitta talar om vari-

erandet i klassrummet, att eleverna arbetar med olika saker.  Beatrice berättar: ”Ja men att 

man jobbar med samma sak på olika sätt upplever jag är väldigt bra”. Beatrice ser variationen 

som en möjlighet i undervisningen för elever i koncentrationssvårigheter. Genom det arbets-

schema som Beatrice och Birgitta beskriver har de hittat ett sätt att variera undervisningen, 

dock med samma bas för varje elev. Elever i koncentrationssvårigheter har oftast behov av 

samma sorts anpassad undervisning, men de lär sig på olika sätt. Därför är det svårt att svara 

på vilka möjligheter dessa elever har i läsundervisningen (Camilla). Såväl lärarna på Bollesko-

lan som Charlottenskolan arbetar med en varierad undervisning. Genom korta arbetspass, 

rutinmässiga aktiviteter/lektioner, korta instruktioner och ingen väntetid skapas förutsätt-

ningar för inlärning på ett gynnsamt sätt enligt Camilla: 

Barn med koncentrationssvårigheter har svårt för långa och svårbegripliga lektioner. 

De har också svårt för långa instruktioner och har problem med att vänta. Därför för-

söker vi anpassa vår undervisning så att de ska lyckas med inlärningen på bästa sätt.  

Lärtillfällen som motiverar är även en stor del inom de möjligheter lärarna ser. Det är viktigt att 

se till framsteg som eleverna gör oavsett om framstegen är små eller stora. Lärarna utgår från 

de små framstegen och motiverar eleverna. Det är även viktigt att eleverna får ta del av en 

främjande undervisning för att de ska lära på bästa sätt. Eleverna motiveras och får de an-

passningar som de är i behov av samt är väl omhändertagna i skolan. Vissa elever har särskilt 

stöd för att utveckla sina förmågor. Birgitta beskriver hur möjligheten för elevernas inlärning 

ser ut: 

Jag kan se att eleverna har lättare att lära in på grund av de anpassningar som görs 

men även om en av oss tränar läsinlärning med eleverna med kanske fonoläs, då tar 

man med sig en bild på bokstaven, på ljuden, bild på munnen, hur ser munnen ut? 

Och man pratar mer konkret med eleverna. [...] Det ger ju tillfällen för barnen att lära 

sig. Sen kan det vara så enkelt när vi går till maten, något som är aktuellt. Här får ele-

verna vara del av sitt eget lärande och när det funkar så är det toppen. 

 

Slutligen nämns individanpassat arbete som synliggör olika aspekter som gynnar elevers möjlig-

heter till inlärning. Tack vare tillgången på flera lärare och uppdelningar av gruppen finns 

möjligheten att anpassa läsinlärningen och träning i läsförståelse (Amanda). Som lärare kan 

mer utmanande frågor ställas till de elever som är i behov av det och möjligtvis mer ”på ytan 

frågor” till de elever som behöver det. I likhet med Bolleskolans arbetsschema ser även Ca-
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milla att elevernas individuella scheman är en möjlighet. Schemat innehåller kortare arbets-

pass och längre praktiska moment. Det är även av stor vikt att gå steg för steg i läsinlärning-

en för elever i koncentrationssvårigheter, vilket gör att eleven kan sortera uppgifter som sker 

under läsundervisningen. Bästa utgångspunkten för att lyckas med sin läsning är att arbeta 

med en-till-en undervisning och anpassa undervisningen utefter varje elev. Camilla förtydli-

gar: ”Vi har till exempel elever med autistiska drag och elever med grav ADHD som lär sig 

läsa just nu och där kan man se hur de har olika strategier för att ta in information till läs-

ning, trots att de får samma sorts anpassade undervisning, som de är i behov utav”. 

5.4 Utmaningar i läsinlärning för elever i koncentrationssvårigheter 

De finns många utmaningar som lärare stöter på i samband med elevernas läsinlärning, t.ex. 

nivåanpassning, motivation och förberedelser i planering av undervisningen. De kan vara 

svårhanterliga och problematiska, men det är viktigt att lärare kan hantera dessa utmaningar 

på ett professionellt sätt. 

5.4.1 Anpassning och motivation 

Nivåanpassning kan vara svårt eftersom lärare behöver ta fram en text som är på en lämplig 

nivå för eleverna, vilket innebär att den inte får vara för svår eller för lätt. Undervisningen 

inom läsinlärning behöver ändras från det traditionella sättet att undervisa för att hitta en 

lämplig nivå för att eleverna ska utmanas (Amanda). Bolleskolan och Charlottenskolan be-

skriver utmaningar som är mer övergripande.  

Eleverna kan ha svårt att bara komma in i klassrummet. Att nivåanpassa undervisningen 

utefter elevernas förutsättningar är en utmaning. Det finns ett arbetssätt där det ges möjlig-

het för eleverna att ”spänna bågen” varje dag (Beatrice & Birgitta). Detta utgör även en ut-

maning eftersom lärarna behöver upptäcka elevernas styrkor och utgå från dem. Vad är ele-

verna bra på?  

Går läraren för fort fram kan man ”tappa” elever på vägen. Elever i en särskild verksamhet 

upptäcks tydligare när dagsformen är dålig och det är viktigt som lärare att vara inkännande 

om det är läge för läsinlärning för stunden eller om lektionen behöver ta en annan vändning. 

Eleverna kan motiveras till att spela ett spel som innehåller någon typ av inlärning.  

Det kan bli en utmaning när läraren ska ha helklass istället för att dela på klassen. Vid sådana 

tillfällen behöver läraren förbereda planeringen av undervisningen särskilt noggrant. Läraren 
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bör ha fördjupat sina kunskaper innan planeringen och se till alla elevers behov när plane-

ringen görs.  

Lust och motivation ligger till grund för inlärning och utveckling, men kan vara svårt att 

åstadkomma. Det kan vara svårt att hitta motivationen för läsningen och att hitta den nivån 

på texten som främjar motivationen. Att få eleverna att bli ”sugna” på att läsa är en utma-

ning som lärarna betonar:  

Att eleverna ska bli sugna på att läsa. Där kan det ju vara svårt att hitta motivationen 

hos en elev i koncentrationssvårigheter. Det är rätt mycket där med lust och motivat-

ion som ligger till grund. (Anna). 

När det gäller elever som bor på HVB-hem nämner Beatrice att det är en utmaning att be-

hålla lusten eller att återfå lusten hos de elever som har erfarenheter av ohållbara förhållan-

den i den tidigare skolgången.  

Om läsinlärningen påbörjas med en elev som har en ”dålig dag” kan det påverka kommande 

dagars inlärning hos eleven, eftersom elevens instinktiva känsla för läsning är negativ för 

stunden och känslan kan bestå till kommande lektioner.  

5.4.2 Lärares hantering av utmaningar 

När en lärare ska hantera en utmaning som de stöter på kan olika sätt användas. som har en 

”dålig dag” kan motiveras till en annan aktivitet som omedvetet är kopplat till läsinlärning:  

Som lärare till denna kategori av elever krävs det att man har tålamod, klarar av stres-

sade situationer och har ett lågaffektivt bemötande till elever som är i affekt så att det inte 

blir någon form av affektsmitta. [...] Läsinlärningsarbetet som man som lärare utövar 

till vuxna kontra barn med språkstörning är snarlik, då båda kategorierna av elever har 

problem med språket, men av olika anledningar (Camilla).  

Det är även av stor vikt att påpeka för eleven vad eleven gör bra och lyckas med för att 

kunna motivera vidare.  

Ytterligare sätt att hantera situationen är att lärarna gör en planering tillsammans och däref-

ter diskuterar och reflekterar de över lektionens genomförande och elevernas lärande. Ange-

lica, och andra lärare, väljer lektionsplaneringen så att väntetider undviks, vilket leder till en 

mer aktiv lektion för eleverna. 
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Beatrice beskriver även att de är tre pedagoger med cirka sex till åtta elever, vilket gör att 

pedagogerna kan hjälpas åt och vara väldigt flexibla. Lärarna ser olika saker, vilket är oerhört 

viktigt att ta tillvara på när det gäller dessa elever och de svårigheter som de har. Det är även 

viktigt att göra det roligt för eleverna, ”så man har ju aldrig tråkigt på jobbet” (Birgitta).  

Genom samtal med eleven kan till viss del utmaningar hanteras och förändras till det bättre. 

Läraren försöker ta reda på vad är det som driver eleven? Här beskriver lärarna de mentors-

samtal som sker när det finns behov för extra uppbackning. Eleven ska bli ”chaufför” i sitt 

eget liv och sin egen utveckling (Anna).  

Eleverna kräver väldigt individuell planering och jobbar strukturerat, eleverna vet vad 

som förväntas av dem, vi har ett tryggt arbetssätt för att eleverna ska hitta motivation-

en till skolan igen (Beatrice). 

På de skolor som arbetar med särskild verksamhet hanterar lärarna utmaningar på varierande 

sätt på grund av att utmaningarna kan se lite olika ut. Det är viktigt att motivera eleverna. 

Detta görs genom att motivera och intressera eleverna med undervisning eller saker de gillar 

att göra, vilket kan göras när läraren känner eleven.  

Undervisningen bör skynda långsamt för att målen ska nås, enligt Beatrice. Till sist nämner 

Birgitta: ”Sen gör det inget att man brinner för det man gör. Det smittar ju av sig på elever-

na”. Så lärarens engagemang är även av stor vikt för elevernas inlärning. 

5.5 Sammanfattning  

 

Lärarna som medverkat i denna studie använder sig av olika läromedel och arbetar på olika 

sätt för att lära eleverna att läsa. Vald metod upplevs vara den som fungerar bäst på den 

grupp av elever som lärarna utgår ifrån.  

När det görs anpassningar i läsinlärningen används nivåanpassade texter, lässtrategier och 

läxhjälp. Lärarna beskriver att det är viktigt att ha en strukturerad undervisning som varierar 

inom ramen för elevernas nivå.  

Även individuella scheman bidrar till att undervisningen leder till elevernas framgång. Klass-

rumsklimatet är i behov av att anpassas och lärarna behöver ha ett engagemang för sitt yrke.  

De möjligheter som förespråkas är att vara flera pedagoger som kan arbeta tillsammans och 

dela på klassen i mindre grupper. Lärarna ser även möjligheter i att de kan variera undervis-
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ningen efter elevernas förmåga och skapa olika tillfällen att lära. Individuella scheman, sär-

skilt stöd och att utgå från elevernas styrkor ses också som betydelsefullt.  

Studien beskriver utmaningar vid läsinlärning där nivåanpassning, d.v.s. att upptäcka en la-

gom nivå för eleverna, är en av dem. Att förbereda så att anpassningarna blir så bra som 

möjligt är en utmaning. Lärarna ser även lust och motivation som en utmaning. Att hitta det 

som motiverar eleverna är inte det enklaste. Men genom samtal med eleverna och genom att 

diskutera tillsammans med andra pedagoger kan utmaningar hanteras. Att vara flexibel, mo-

tivera eleverna och skynda långsamt skapar bättre förutsättningar för elevernas lärande.  
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6. Diskussion 

Följande avsnitt diskuterar två delar, metoden (6.1) och resultatet (6.2). Kapitlet avslutas 

med tankar om vidare forskning (6.3) och ett slutord (6.4). 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka hur lärare i skolans tidigare år beskriver sitt 

arbete med att stödja läsinlärning hos elever som bedöms vara i koncentrationssvårigheter.  

En styrka i denna studie är att forskning brister inom ämnet, vilket ger en legitim anledning 

till fördjupande. Jag tror det är av stor vikt att denna sorts forskning görs för att hjälpa lärare 

i svenska skolan. 

Min erfarenhet av både läsinlärning genom Verksamhetsförlagd utbildning och koncentrat-

ionssvårigheter genom arbete på HVB-hem kan ses som en styrka, eftersom jag har vissa 

förkunskaper inom ämnet. Men denna närhet till valt ämne kan även utgöra en osäkerhet 

eftersom det lätt kan bli att jag letar efter de svar som jag förväntar mig att få. En annan 

svaghet blir min tolkning av informanternas svar på intervjufrågorna, eftersom mina egna 

värderingar omedvetet kan tolkas in i informanternas svar. Jag har därför försökt att hålla 

mig så objektiv som möjligt vid analysen och grundat mina åsikter även i fakta som tagits 

fram i studien.  

Ytterligare styrka i studien är val av insamling av data, intervjuer, som fokuserar de svar som 

studien söker. Insamlingen av data för studien har genomförts med semistrukturerade inter-

vjuer för att få så utförliga svar som möjligt. Intervjuerna blev långa, vilket visserligen kan 

ses som en möjlighet för mig att ta del av lärares kunskap och upplevelser och få inspiration 

till kommande uppdrag som lärare, men utifrån studiens syfte borde intervjuerna avgränsats 

mer specifikt till studiens innehåll.  

Under insamling av intervjuerna strävade jag efter en lugn och trygg stund (se Kvale och 

Brinkmann (2014) om maktasymmetri), för att i någon mån motverka att situationen inte var 

likvärdig för mig och lärarna. Jag var förberedd på vilka frågor som skulle komma men det 

var inte lärarna.  
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Det påpekas av Larsson (2010) att antalet intervjuer som är tänkbart i hög utsträckning be-

ror på vilken problemställning som är basen. Vid vissa tillfällen är man exempelvis mer in-

tresserad av en relativt begränsad grupp. På grund av studiens problemställning var antalet 

intervjuer tillräckligt eftersom jag kunde fördjupa intervjuerna mer än om antalet varit högre.  

När en kvalitativ studie görs undersöks individers olika uppfattningar, vilket gör att studierna 

inte är generaliserbara och inte kan tillämpas på andra kontexter än det som undersöks. 

Dock kan kategorier eller mönster uppstå som kan användas i andra kontexter (Bryman, 

2011). Denna studie är inte generaliserbar över alla skolor i hela Sverige eftersom den bygger 

på sex lärares personliga syn på läsinlärning och koncentrationssvårigheter, vilket gör det 

svårt att generalisera resultatet. Däremot finns det igenkänningsfaktorer, vilka påvisas genom 

att forskningen om läsinlärning respektive koncentrationssvårigheter och resultatet i studien 

till stor del stämmer överens.  

För att analysera den data som samlats in och besvara frågeställningarna valdes den kvalita-

tiva innehållsanalysen, vars syfte är att öka förståelse av och kunskap om det som ska under-

sökas (Hsieh & Shannon, 2005). Analysen som är gjord efter Creswells modell har bidragit 

till att frågeställningarna kunnat besvaras och studien kunnat uppfylla sitt syfte.  

Som intervjuare ska jag endast förhålla mig till de svar som handlar om studiens syfte. De 

aspekter som inte berörde studien blev därför inte diskuterade eller utvecklade i intervjun. 

Om jag hade utvecklat dessa aspekter hade jag möjligtvis kunnat få fler svar på de frågor 

som berör läsinlärning och studiens resultat.  

Möjliga felkällor förekom i intervjusvaren, t.ex. när informanterna missförstod någon fråga 

eller gav ett kortfattat svar så jag som intervjuare fick dra egna slutsatser av informantens 

svar. 

Datainsamlingen genom intervjuer hade eventuellt kunnat kompletteras med observationer. 

Observationer, till skillnad från intervjuer, kunde gett mig kunskap om vad läraren gör istäl-

let för att bearbeta data om vad läraren säger sig göra (Bryman, 2011). Men på grund av att 

utgångspunkten för studien var lärares uppfattningar, var det inte relevant med observation-

er för studien.  

Skolorna jag valde arbetar med elever i koncentrationssvårigheter, vilket är en styrka ef-

tersom lärarna har tidigare erfarenhet av problematiken.  
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Studiens urval har utgått från att lärarna har legitimation, är verksamma i årskurs F–3 och 

har erfarenhet av koncentrationssvårigheter. Jag valde inte att anmärka på specifikt antal år 

som verksamma lärare som urvalskriterium Jag har ändå valt att ha med lärarnas verksamma 

år som en information i beskrivning av informanter (tabell 1). I efterhand kan jag se att det 

har påverkat studiens slutsats genom att lärarna har en stor erfarenhet och en större kunskap 

kring läsinlärning och koncentrationssvårigheter.  

6.2 Resultatdiskussion 

 

Enligt resultatet i denna studie är lärarnas uppfattningar kring koncentrationssvårigheter likt 

den forskning som beskrivs i bakgrundsavsnittet (2) men är svårt att förklara med endast ett 

ord. 

I studien är valet av titel gjord för att fästa fokus vid elever i koncentrationssvårigheter. Det 

är eleverna som är i fokus, likväl som i Skolverket (2018). I denna studie har andra arbets-

sätt, möjligheter och utmaningar för elever i koncentrationssvårigheter framkommit, inte 

bara inom läsinlärningen och därmed är eleverna i fokus och inte läsinlärningen.  

Den uppfattning av koncentrationssvårigheter som framkommer under intervjuerna är svå-

righeter att sitta still, brist i att sortera uppgifter, tankspriddhet och svårighet att hålla fast vid 

en aktivitet. Lärarna som medverkat i studien och deras definition av koncentrationssvårig-

heter överensstämmer till stor del med varandra. I Lundbergs (2019) beskrivning av kon-

centration framkommer i stort sett samma sak som i intervjuerna med lärarna. Resultatet 

och forskningen inom koncentrationssvårigheter stämmer alltså till stor del överens med 

varandra. Dock uppmärksammar jag under intervjuerna att lärarna som arbetar på Bollesko-

lan och Charlottenskolan har en djupare kunskap om elever i koncentrationssvårigheter. 

Detta kan bero på lärarnas erfarenheter av att arbeta med elever i koncentrationssvårigheter. 

Engagemanget för eleverna upplevs även större. Jag kan tänka mig att det även kan bero på 

att Bolleskolan och Charlottenskolan är mer inriktade mot elever i koncentrationssvårighet-

er. 

För att kunna utveckla elever i koncentrationssvårigheters lärande behöver lärare ha en 

grundstruktur, vilket vissa lärare i studien beskriver. Undervisning för elever i koncentrat-

ionssvårigheter bör utgå från ett specifikt förhållningssätt, vilket kan vara LAB. Förhåll-

ningssättet LAB beskriver att kravanpassning är av stor vikt, för att kunna göra skillnad i 

elevernas lärande. Läraren bör ställa rimliga krav så att elevernas arbete blir meningsfullt och 

det är även av stor vikt att läraren har en positiv inställning till eleverna (Hejlskov Elvén, 

2014; Nilholm, 2012; Olsson & Olsson, 2013). Enligt resultatet och forskningen är en 
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grundstruktur viktig, men som resultatet påvisar ser den olika ut på olika skolor. 3 av lärarna 

beskriver LAB, varför LAB möjligtvis kan antas vara vanligt förekommande. Grundstruk-

turen är av stor vikt för att kunna utveckla undervisningen. 

När en grundstruktur är vald bör läraren planera undervisningen utifrån de elever som finns 

i klassen. Planera undervisningen och vara förberedd ses som en utmaning och något som 

lärarna i studien kämpar med för att kunna se till varje elev. Även Kragh-Müller & Ørsted 

Andersen (2012) och Skolverket (2014) menar att det är av stor vikt att undervisningen är 

välplanerad, men även att eleverna till viss del får delta i planeringen för att skapa delaktig-

het. Förmodligen kan det vara en svårighet att planera undervisningen utifrån varje elev ef-

tersom varje elev kan vara olika.  

Trots att planeringen är välgjord bör läraren vara flexibel för saker som sker under lektions-

tid som är oförutsägbara. Detta kan till exempel vara att under läsinlärning kommer en 

brandbil förbi och eleverna intresserar sig och läraren får ta till vara på detta intresse. Moti-

vation och flexibilitet är två viktiga begrepp som bör genomsyra elevernas undervisning en-

ligt de intervjuade lärarna. Kan läraren motivera eleverna eller upptäcka vad som motiverar 

eleverna kan undervisningen bli roligare och därmed enklare uttrycker vissa lärare i intervju-

erna. För exempelvis en elev med sämre dagsform, med som utan koncentrationssvårigheter, 

bör läraren vara flexibel i sin undervisning för att gynna lärandet, framkommer även i inter-

vjuerna. Enligt Imsen (2006) har koncentration en sammankoppling med motivation. En 

elev i koncentrationssvårigheter kan ha lättare att koncentrera sig på intressanta undervis-

ningssekvenser (ibid.). Att döma av föreliggande forskning kan motivationen bidra positivt 

till elevernas inlärning. Flexibiliteten verkar dock vara av större vikt när lärare undervisar 

elever i koncentrationssvårigheter.  

För att kunna arbeta utefter motivation och flexibilitet behöver läraren, enligt informanterna, 

undersöka vad eleven motiveras av genom samtal med eleven. Likt LAB (Hejlskov Elvén, 

2014) är det viktigt att samtala med eleven för att kunna göra en förändring för elevernas 

inlärning, med utgångspunkt i affektutbrottsmodellen. Av erfarenhet vet jag att modellen 

kan användas för att veta när det är bäst tid att samtala med eleven, vilket inte alltid är när 

läraren tror. Samtal med eleven kan gynna elevens inlärning, men som lärare behöver man 

troligtvis därutöver ha fler inlärningsmetoder för att kunna testa och se vilken som fungerar 

bäst på just denna elev. Jag tror inte bara ett samtal är tillräckligt.   

När planeringen är välgjord samt läraren tagit hänsyn till motivation och flexibilitet bör lä-

rare även se till de anpassningar som ska göras. Eleverna behöver genom anpassningar gyn-

nas i undervisningen för att ha de bästa förutsättningarna för inlärning, enligt lärarna i stu-
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dien. Lärarna arbetar till exempel tillsammans för att lärandet ska gynnas, vilket stöds i det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014). Detta tycks gälla på både lärare och elever. Att 

arbeta tillsammans utvecklar och förbättrar även lärares arbete. Det ger möjlighet att ta del 

av olika erfarenheter inom läraryrket, men även till att se till ny forskning som kommer inom 

skolan, exempelvis om de digitala verktygen, som inte alltid funnits tillgängliga. 

Anpassning kan också göras genom att läraren nivåanpassar, vilket av informanterna besk-

rivs som en utmaning att handskas med. Nivåanpassning kan kopplas till de kravanpassning-

ar som LAB behandlar, men kan även stödjas i det sociokulturella perspektivet och den 

proximala utvecklingszonen (Hejlskov Elvén, 2014; Säljö, 2014). Att hitta den nivå som ut-

manar eleven samtidigt som det inte ska vara för svårt eller för lätt är en utmaning, enligt 

både lärare i studien och forskning (ibid.). Den proximala utvecklingszonen och kravanpass-

ningar kan ses som liknande, men den proximala utvecklingszonen inriktar sig mer mot kun-

skapsförmågor medan kravanpassningar går att applicera både i skolan och i hemmet. Av 

min erfarenhet kan dock relationen till eleverna underlätta och hjälpa läraren att anpassa 

nivån som eleven klarar av. Relationen gör att läraren känner sina elever bättre och därmed 

vet vad de är i behov av.  

Vidare är det, enligt lärarna i studien viktigt att läraren skapar en läsundervisning som funge-

rar för alla elever. För att göra detta kan läraren behöva ge eleverna extra redskap i undervis-

ningen. De redskap som resultatet påvisar är många och flera fungerar för alla elever att ta 

hjälp av, även om vissa redskap är gjorda specifikt för elever i koncentrationssvårigheter. 

Lärarna i studien beskriver många medierande redskap, exempelvis bildstöd. Men även 

Fonomix-material blir en mediering. Även Säljö (2014) pekar på att det är av stor vikt att 

använda medierande redskap för att kunna synliggöra vardagen och inlärningen för eleverna. 

Även här överensstämmer resultatet och teorin, vilket tydliggörs genom att lärarna i studien 

använder sig av medierande redskap, vilket det sociokulturella perspektivet menar är me-

ningsfullt. Bildstöd används, enligt min erfarenhet, mycket för elever i årskurs F-3. Det kan 

vara ett givande inslag i undervisningen eftersom läsinlärning pågår och läraren på så sätt 

kan stötta elevernas inlärning och även tydliggöra strukturen i klassrummet för eleven. 

Ytterligare aspekter av undervisningen som framkommit under intervjuerna är att lärarna 

varierar undervisningen. Eleverna får möjlighet till korta arbetspass, rutinmässiga aktivite-

ter/lektioner, korta instruktioner och att väntetiden är utesluten. Kroesbergen & van Luit, 

(2003) menar att om lärarna arbetar varierat kan även ämnen kopplas ihop, vilket innebär att 

lärarna arbeta ämnesöverskridande. På grund av att läsning är en stor del inom skolan kan 

andra ämnen komma att påverkas om eleven har lässvårigheter (ibid.). Resultatet och forsk-
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ningen visar tillsammans att om variation används i klassrummet, leder det till ämnesöver-

skridande lektioner och läsningen kan utvecklas på olika sätt.   

För att utveckla undervisningen ännu mer är det viktigt att läraren ser till individen. Indivi-

duell anpassning krävs för att främja elevernas lärande, uttrycker lärarna som blivit intervju-

ade. Lärarna i studien förklarar olika sätt att individanpassa undervisningen, exempelvis ge-

nom ett arbetsschema. Även Westlund (2009) beskriver att undervisning för läsning bör 

utformas med individuellt stöd till alla elever, men på olika sätt. Undervisningen kan inte och 

bör inte formges likadant för alla elever, utan individuellt anpassade aktiviteter och lektions-

planeringar bör användas (ibid.). Det kan utläsas att det är mycket viktigt att utgå ifrån indi-

viden i all undervisning som sker för alla elever. Läraren behöver även kunna se till den hel-

het denna har framför sig. Det är för mig något som jag ser som en svårighet eller utmaning 

i mitt framtida yrke, eftersom helklassen inte behöver ha samma behov som individen.  

Resultatet visar på att, om läraren arbetar med att individanpassa, bör planeringen för indivi-

den synliggöra elevens styrkor samt vara likvärdig för alla elever. Lärarna i intervjuerna be-

skriver att det är en utmaning, men även en möjlighet att individanpassa. Skolverket (2018) 

och Skollagen SFS (2010:800) styrker dessa tankar med att utbildningen i varje skolform ska 

vara likvärdig. Vidare beskrivs det att en likvärdig utbildning inte innebär att alla elever får 

samma undervisning utan att den utformas utefter elevernas behov. Studiens resultat och 

forskningen studien baseras på stämmer överens i att individanpassning är viktig och att alla 

elever inte kan undervisas lika. Enligt min erfarenhet är det dock viktigt att det finns en 

grundstruktur att ha som utgångspunkt, för att skapa trygghet och lugn hos eleverna.  

Genom att undervisningen individanpassas kan Greenes (2011, s. 203) citat ”En god under-

visning innebär att vara lyhörd och ta väl vara på de kort man fått på hand” styrka lärarnas 

tankar. Greene (2011) nämner att varje elevgrupp är unik och att man som lärare bör grunda 

undervisningen på elevernas styrkor och svagheter, vilket även lärarna beskriver i intervjuer-

na. I praktiken borde det dock vara svårt att som lärare utgå från elevernas styrkor och svag-

heter. Om en lärare har en klass med cirka 25 elever kan det möjligtvis vara svårt att tillgo-

dose alla elevers behov, men det är ett bra mål att sträva mot. Undervisningen skulle nog bli 

väldigt ”spretig” om läraren valde att endast utgå från elevernas intresse. Dessutom skulle 

mycket av lärarens planeringstid gå åt till att anpassa lektionerna.  

I denna studie framkommer många aspekter som gör det möjligt att undervisa elever i kon-

centrationssvårigheter. Det som stärks mest i studien är att motivation, flexibilitet, anpass-

ning av nivå och strukturering av undervisningen samt att lärare tar hjälp av varandra främjar 

elever i koncentrationssvårigheters lärande.  
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6.3 Vidare forskning 

 

Bristen på forskning som behandlar läsinlärning och koncentrationssvårigheter ger en anled-

ning till att granska hur koncentrationssvårigheter påverkar läsinlärningen, samt vad det 

finns för andra faktorer som kan påverka.  

Vidare betonas det hur elever i koncentrationssvårigheter påverkas av allt som finns omkring 

dem. Detta gör det relevant att undersöka hur bilder på klassrummets väggar påverkar ele-

ver, det vill säga om det stödjer eller stör inlärningen. Det kanske också kan vara så att elever 

i koncentrationssvårigheter gynnas av det stöd som finns på väggarna. Jag funderar också på 

om de digitala verktygen är bra för elever i koncentrationssvårigheter eller om det blir en 

stress för eleverna.  

Det skulle även vara intressant att jämföra hur lärare på en skola med enbart elever i kon-

centrationssvårigheter arbetar kontra hur lärare på en reguljär kommunal skola arbetar. 

6.4 Slutord 
 
Med denna studie hoppas jag att jag kunnat uppmärksamma behovet av kunskap och erfa-

renhet för att möjliggöra och förbättra inlärning för elever i koncentrationssvårigheter. Det 

framgår av studien att koncentrationssvårigheter kan vara utmanande. Bland de viktigaste 

aspekterna att arbeta med är ett bättre klassrumsklimat för alla elever och att vi som pedago-

ger eller lärare kan stödja och lära av varandra.  
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§ Hur många år har du arbetat som lärare? 
§ Vilken årskurs undervisar du just nu? 
§ Hur ofta undervisar du i läsinlärning/vecka? 
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Fristående frågor 

- Vad uppfattar du som koncentrationssvårigheter?/ Vad bedömer du är koncentrationssvå-
righeter? 
 Lärarens syn på koncentrationssvårigheter utanför diagnoser. 
 

- Kan du beskriva för mig hur ditt upplägg för läsinlärning ser ut i din undervisning? 

* Metoder 
* Arbetssätt 
* Läromedel/digitala verktyg 
* Anpassningar 
 

- Hur ser du på skillnaden på anpassad undervisning och extra anpassningar? 
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- Vilka möjligheter kan du se i din undervisning för läsinlärning? 
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- Vilka utmaningar upplever du att elever möter i läsundervisningen? 



 
 

 

* Eleverna har sämre inlärningsförmåga när jag...  
* Eleverna lär sämre på grund av.. 
 

- Vilka utmaningar upplever du att elever med koncentrationssvårigheter möter i läsunder-
visningen? 

* Eleverna har sämre inlärningsförmåga när jag...  
* Eleverna lär sämre på grund av... 
 

- Hur hanterar du dessa utmaningar?  
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Genom din beskrivning uppfattar du [...] är det korrekt? 
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