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Förord från kursansvarig  
 
Detta examensarbete är en produkt av ett pedagogiskt utvecklingsarbete på Lärarutbildningen 
i Halmstad våren 2012. Vi har erbjudit studenter i den ”gamla lärarutbildningen” att under sin 
sista termin pröva ett innehåll som är obligatoriskt i den nya lärarutbildningen (utveckling- 
och utvärderingsarbete). Inom ramen för fördjupningskursen ”Specialpedagogik” (30 hp) har 
studenterna genomfört sitt examensarbete på avancerad nivå i form av ett utvecklingsarbete 
som dokumenterats, analyserats och kritiskt granskats. Studenterna har med andra använt sig 
av aktionsforskning för att initiera och dokumentera ett kombinerat forskning- och 
utvecklingsarbete som också resulterat i en vetenskaplig artikel. Studenterna har även, som en 
del av opponeringen, gjort en vetenskaplig poster av varandras undersökning för att med 
enkla medel kunna kommunicera resultaten till lärare på fältet.  
 
Syftet med förändringsarbetet utgår från skollagens nya skrivning att utbildningen i förskola 
och skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Lärare behöver därmed 
utveckla förmågor för att också vara en ”forskande lärare” som en del av sin 
professionsutveckling. Våra intentioner är dels att studenterna utvecklar förmågor att initiera 
och dokumentera ett systematiskt kvalitetsarbete, dels att öka tillgängligheten av didaktiska 
implikationer genom att skriva artiklar och skapa postrar. 
 
Studenterna har mer än väl uppfyllt kursens intentioner. Min förhoppning är att resultaten ska 
inspirera lärare att ha ett undersökande förhållningssätt till de små frågorna i skolan som gör 
skillnad för elevers lärande. 
 
Halmstad 2012-06-01 
 

Ann-Christine Wennergren (lektor i utbildningsvetenskap) 
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Förord från författaren 
 
Titeln Med små enkla medel växte fram under studiens gång då det handlar om att anpassa 
lektioner efter elevers förmågor och behov. Alla är vi olika men på något sätt för att bemöta 
alla finns det stödåtgärder för var endaste elev. Vissa behöver mer och andra mindre hjälp på 
vägen för att finna just sitt alldeles egna arbetssätt. Då skall vi finnas där och vara en 
stödjande hand. Vi skall se möjligheterna framför hinder.  
 
Under en kurs inom specialpedagogik på högskolan i Halmstad har jag gjort denna studie. 
Detta arbete har fått mig att se skolan med andra glasögon, det vill säga att man alltid kan 
förändra sitt arbetssätt. Arbetet har varit spännande, intressant och utvecklande på många sätt. 
Jag är så enormt tacksam för alla som har hjälp till för att göra denna aktionsforskning möjlig.  
Jag vill tacka pedagogen, eleven och även hans klasskamrater som har varit medforskare. Ett 
extra stort tack för att jag fick vara med i er härliga klass och blivit mottagen med öppna 
armar. Min handledare har varit ett stort stöd under hela arbetets gång. Du fanns alltid där och 
hjälpte till med tips och råd. Sedan vill jag tacka min fantastiska familj och underbara vänner 
för att ni ställt upp och funnits där för mig. Det betyder mycket för mig. Tack!    
 
Halmstad hösten 2012 
 

Tina Sörensen 
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Med små enkla medel: aktionsforskning i skolan 

Tina Sörensen, Högskolan i Halmstad 
 

Aktionsforskning belyser samspelet mellan att utveckla och förändra en verksamhet. Den leder 
även till kunskap om hur denna förändring går till, samt vad som sker under arbetets gång.  Det är 
lärare på fältet som skall ställa frågor till praktiken, iscensätta en handling, följa processen och 
reflektera över vad som sker. De flesta lärandesituationer kräver en god koncentrationsförmåga. 
Studien genomfördes på en skola i årskurs 1. Medforskare i studien var pedagogen och eleven. 
Syftet med det här arbetet är att få kunskap om hur en elev med koncentrationssvårigheter agerar i 
skolan och varför. Metoden för att få svar på detta har varit observationer. Med hjälp av olika 
stödåtgärder har jag undersökt hur elevens situation kan förändras. Den centrala slutsatsen är att i 
miljön finns möjligheter till förändringar. Detta skapar möjligheter för alla. Det visade sig att det 
fanns ett stort behov av att få stöd och struktur. Stödåtgärderna blir mer positiva då eleven själv 
känner sig delaktig i val av stödåtgärder. Resultatet visar att läraren och relationen har stor 
betydelse för elevens upplevelse av de stödåtgärder som används. En anpassad undervisning 
gagnar inte bara eleven som är i behov av stöd utan alla elever lär sig på olika sätt. Därför är det 
angeläget att alla elever får utmaningar efter var och ens förutsättningar och behov. 

 
Nyckelord: Koncentrationsförmåga, kommunikation, samspel, hjälpmedel, behov, struktur  

 
Introduktion 
 
I Lgr 11 står skrivet att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov samt blicka tillbaka på elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 
(Skolverket, 2011). I dagens skola är det viktigt att reflektera över hur vi arbetar och hur vi 
bemöter våra elever menar Stensmo (2008). Att alla ständigt värderar sig själva och nämner 
hur viktigt det är med positiva tankar poängterar Solin och Orlik (1998). Genom att öva upp 
sin förmåga att tänka positivt och se det positiva i sig själv kan individen se sina starka sidor. 
Enligt Davidsson och Liljeroth (1996) är det viktigt att tänka på sitt förhållningssätt för det 
påverkar andra människor i olika situationer. Som lärare är det viktigt att göra sig medveten 
om detta, eftersom förhållningssättet både kan hämma och främja en elevs utveckling. 
 
Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov (Skolverket 2011). Det finns 
olika sätt att arbeta för att nå dessa mål. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 
olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan utbildningen aldrig 
utformas lika för alla. Hugo (2011) menar att få elever erbjuds meningsfullt arbete i skolan. 
Vidare betonar han hur viktigt det är med upplevelser och deltagande för att lärandet skall 
kännas meningsfullt för eleverna. De flesta lärandesituationer kräver en god 
koncentrationsförmåga (Eriksson, 2003). All slags inlärning kräver elevens uthållighet och 
koncentration menar Hansen (2000), vilket ställer stora krav på uppmärksamhet att lära sig 
läsa och skriva. För att lära sig något i skolan är förmågan till uppmärksamhet avgörande. Det 
sker inget lärande utan uppmärksamhet. Vakenhet, stimulanskapacitet, aktivitetsgrad, 
uthållighet, korttidsminne och förmågan att automatisera är faktorer som påverkar 
uppmärksamheten (Jakobsson, 1995). Uppmärksamheten kan i sin tur påverka eleven genom 
andra faktorer såsom sinnesstämning, välbefinnande, hunger och törst, oro och lugn. Idag 
skall eleverna klara av att bli avbrutna och sedan själva åter kunna fokusera på vad de håller 
på med (Damm, 1998). Dagens skola ställer stora krav på elevens flexibla uppmärksamhet. 
När en ny stimulering dyker upp har ett barn med koncentrationssvårigheter svårt att behålla 
fokus och koncentration. Ett barn med uppmärksamhetsstörning behöver en vuxen eller annan 
elevs hjälp för att åter kunna koncentrera sig på sin uppgift. 



 4 

Denna studie handlar om att utveckla och förändra en verksamhet och finna kunskap om hur 
denna förändring går till och vad som sker under arbetets gång. Det är lärarna på fältet som 
skall ställa frågor till praktiken, iscensätta en handling, följa processen och reflektera vad som 
sker (Rönnerman, 2004). Syftet med det här arbetet är att få kunskap om hur en elev med 
koncentrationssvårigheter agerar i skolan och varför. Med hjälp av vissa stödåtgärder vill jag 
undersöka hur elevens situation kan förändras. Forskningsfrågan som denna forskning 
besvarar är: Vilka stödåtgärder hjälper en elev att koncentrera sig? 
 
Bakgrund 
 
Varje barns koncentrationssvårigheter ser olika ut och deras behov är inte den andra lik. I 
följande text kommer jag att lägga fram diverse forskning inom ämnet. Jag har gjort en 
uppdelning och fördelat tidigare forskning under: Koncentration, klassrumsklimat samt 
perspektiv och lärande.  
 

Koncentration	  
 
Koncentration kan beskrivas som en förmåga att fokusera, rikta sin uppmärksamhet och hålla 
kvar den. Koncentration är beroende av tre faktorer. Den första handlar om individens 
förmågor där det finns begåvningsmässiga förutsättningar och motivation för uppgiften. Den 
andra är uppgiftens svårighetsnivå om individens förmågor stämmer överens med uppgiftens 
svårighetsgrad. Den sista faktorn, ”omgivningens påverkan”, handlar om miljön är störande 
eller stödjande. Om en elev upplever en uppgift svår kan hon/han lättare tappa fokus av 
störande moment i omgivningen och för att klara uppgiften krävs en ökad koncentration. Det 
tar på elevens psykiska energi och påskyndar tröttheten. Koncentrationsförmågan är ett 
samspel mellan individen och dennes omgivning (Duvner, 1997). Detta kan vara en förklaring 
till att koncentrationen kan variera från dag till dag. Elever har sällan svårt att koncentrera sig 
när de spelar tv-spel menar Iglum (1999). De menar vidare att det gäller bara att använda sig 
av lockande och intressanta uppgifter som gör att barnen blir motiverade och håller kvar 
uppmärksamheten under en längre tid.   
 

Klassrumsklimatet	  
 
Björck-Åkesson och Granlund (2004) menar att både omgivningen och individen kan vara en 
orsak till störningar i inlärningen. Wennergren (2008) skriver att förutsättningarna för att 
uppleva inkludering är att känna delaktighet i gemenskapen, där eleven både kan vara unik i 
sig själv och i ett sammanhang. Det gäller att vara uppmärksam och titta efter flera orsaker 
hur en elev fungerar, både i den fysiska och sociala miljön. En kartläggning kan vara bra för 
att kunna arbeta med åtgärder utifrån den sociala och fysiska miljön och individen. Björck-
Åkesson och Granlund (2004) förklarar att det är viktigt att titta på elevens förutsättningar när 
det gäller inlärningsstil, personlighet och olika förmågor samt eventuella diagnoser. Den 
sociala miljön innefattar schema, aktiviteter och skoltid samt hur eleven samspelar med 
människor i dess omgivning. I begreppet fysisk miljö tar Björck-Åkesson och Granlund upp 
att den innehåller hjälpmedel i olika former, hur lokalen är utformad, belysning, olika slags 
material som behövs vid aktivitet, inlärning och vid lek. Den fysiska miljön kan även 
innefatta elevens plats att arbeta på var den är placerad i klassrummet samt avståndet till 
övriga klasskamrater och lärare. De beskriver vidare att det inte bara finns ett sätt att arbeta på 
utan alla är olika och behöver resurser efter sina behov och förutsättningar. Vidare påpekar 
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författarna att det kan vara aktuellt med en fördjupad analys där man utvärderar elevens 
svårigheter och resurser samt hur närmiljön ser ut när det gäller svagheter och resurser.  
 

Perspektiv	  
 
Persson (1998) anser att specialpedagogisk kompetens är viktigt i arbetslagen för att få en 
bredare utveckling i arbetet. Det kommer alltid att behövas specialpedagogisk kompetens, då 
det alltid finns elever som är i behov av en anpassad undervisning. För att få så hög standard 
på undervisnings- och lärandemiljöer som möjligt är det viktigt att man utnyttjar 
specialpedagogisk kunskap. Specialpedagogik kan ses ur ett kategoriskt och relationellt 
perspektiv. Från det kategoriska perspektivet tolkar man en elevs svårigheter utifrån dess 
funktionsnedsättning eller mindre bra hemförhållanden. Detta menar Persson kan bli ett 
bristande synsätt då det inte skapar en integrerad metod för eleven. I det relationella 
perspektivet beskriver han vidare att en förändring bör ske långsiktigt. Där tittar man på hur 
det ser ut i elevens omgivning och inriktar sig inte direkt på eleven. Detta perspektiv medför 
en mängd förutsättningar för att eleven skall erbjudas ett så integrerat arbetssätt som möjligt. 
För skolans specialpedagogiska verksamhet kan det få konsekvenser beroende på vilka 
perspektiv och val som görs (Persson, 1998).  
 
Genom att använda sig av olika perspektiv kan insatser få olika tillvägagångssätt i 
klassrummet. Dessa kan förklaras som brist och differentieringsmodellen. Bristmodellen 
består av en modell som beskriver en brist och utifrån ett IQ-relaterat perspektiv tittar man på 
elevens kompetenser. Det innebär att man tittar på elevens förmåga. Detta bidra till att eleven 
inte får möjlighet att utveckla vad han är bra på, det vill säga dess egna specifika kompetens. 
Även om det visar sig att eleven har färdigheter och förmågor som skulle kunna utveckla 
eleven har dess brister satt en stämpel hos denne. Specialpedagogiken sett från en 
differentieringsmodell ser annorlunda ut med det relationella perspektivet menar Persson 
(1998). I den modellen ser man individens förmåga som mångsidig istället för ensidig. Här ser 
man alla elever efter deras olika färdigheter och de behandlas likvärdigt. Det tas vidare upp att 
alla behöver motivation för att ta till sig kunskaper och då krävs det att elever bygger upp sitt 
självförtroende genom att få känna sig duktiga och bli uppmärksammade. Atterström och 
Persson (2000) menar att specialpedagogiken borde inrikta sig på differentiering och lösa de 
problem som finns i klassrummet utan att man exkluderar eleven. Det har skett en förändring i 
begreppen som används ute i våra skolor. Nu diskuteras det utifrån barn i behov av särskilt 
stöd istället för barn med inlärningssvårigheter och beteendestörningar. Det innebär en stor 
förändring att göra ett perspektivbyte från det kategoriska till det relationella. Istället för att 
koncentrera sig på akuta problem riktar man sig mot att arbeta långsiktigt med förebyggande 
åtgärder menar Persson (1998). 
  

Lärande	  
 
Samspel och kommunikation i barns lärande är viktigt. Det gäller även att ge barnen tid för att 
kunna uttrycka sin nyfikenhet och spontan kreativitet (Dewey, 1980). Även Skolverket 
benämner att ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 
vilja till att pröva egna idéer och lösa problem” (2010, s.11). För att barn skall motiveras att ta 
del av undervisningen gäller det att pedagogiska aktiviteter är knutna till meningsfulla 
aktiviteter. Undervisningsprocessen behöver bottna i den pedagogiska aktiviteten. Det är 
viktigt att den överensstämmer med barnets spontana aktivitet och medför en positiv effekt. 
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Ofta kopplar barnen ihop sina intressen med spontana aktiviteter. Pedagogerna bör ta reda på 
vad barnet har intresse för och på så sätt fånga barnets fokus inför uppgiften. Det är viktigt att 
inte nonchalera utan sporra barnens intressen. Aktiviteter ska inte bara ske slumpmässigt och 
vara ett roligt tidsfördriv. Ett steg i processen är att göra barnen medvetna om vad de gör 
genom att ge aktiviteterna ett innehåll. Oberoende ämne handlar det om att pedagogen har ett 
bestämt syfte i sina uppgifter i undervisningen. Syftet skall förmedlas och förklaras till barnen 
så att de kan ta del av det (Dewey, 1980). Även Vygotskij (1999) nämner att det är viktigt att 
barnen får ett mål i sin undervisning, att de vet varför de skall genomföra sin uppgift.  
 
Genomförande 
 
Jag använder aktionsforskning som ansats för studien, vilket enligt Rönnerman (2011) är att 
följa en process. Vid aktionsforskning finns forskning och handling sida vid sida. Insamling 
av data integreras i utförandet. Jag strävade efter ett samarbete mellan eleven, läraren och mig 
som forskare1 under själva processen. Målet var att tillsammans kunna arbeta för utveckling 
inom området. 
 
Som insamlingstekniker i utvecklingsarbetet valdes kvalitativa samtalsintervjuer, deltagande 
observationer och loggbok. Detta gav de medverkande en chans att resonera och diskutera 
sina upplevelser, vidareutveckla tankar och tolkningar. Det empiriska materialet grundar sig 
på upplevelser, tolkningar och tankar. Tillvägagångssätt har låg grad av strukturering, vilket 
innebär att den intervjuade eleven och läraren spontant får uttrycka sig. Studiens 
genomförande utgår från aktionsforsknings- och spiralens fyra delar: Planera, agera, 
dokumentera och reflektera (Wennergren, 2007). 
 

Planera	  
 
Jag bestämde möte med läraren där jag förklarade hur mitt utvecklingsarbete skulle gå till.  
Läraren hade önskemål om att hitta bra stödåtgärder för eleven. Vi planerade efter hur 
situationen såg ut idag och hur det såg ut tidigare. Vidare diskuterade vi hur eleven skulle 
kunna stöttas. Genom dessa diskussioner uppkom forskningsfrågan. Ur en gemensam 
planering och upplägg kom vi överens om mitt deltagande på skolan. Ett informationsbrev till 
berörda föräldrar beskrev tillvägagångssättet för utvecklingsarbetet. Föräldrarna gavs 
möjlighet att kontakta mig om de hade frågor och funderingar.  
 

Agera	  
 
Efter att ha gjort en deltagande observation tillsammans med eleven valde jag att lägga upp 
arbetet. Efter första observationstillfället kom jag och eleven tillsammans fram till följande 
aktioner: Jag skulle ta rollen som stödperson, arbete i ”lilla rummet”, färre uppgifter, 
fruktpaus, korta pauser och arbete under korta stunder. Genomförandet skedde i elevens 
klassrum och i ett mindre rum som gränsade till klassrummet. Samtalsintervjuerna 
genomfördes regelbundet vid varje tillfälle i ett öppet samtal där eleven fick möjlighet att när 
som helst uttrycka sig fritt. Intervjuerna spelades in med hjälp av en ljudinspelare.  
 

                                                
1 Forskare på C-nivå 
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Vid första tillfället observerade jag eleven. Efter lektionen genomfördes en intervju hur han 
upplevde sin skolsituation och hur han ville arbeta för att allt skulle fungera. Vi gjorde ett 
första försök till en plan att förhålla sig till. Aktionerna förändrades hela tiden med små 
insatser allt eftersom jag lärde känna Sigvard. Jag märkte tydligt efter första tillfället att 
elevens nyfikenhet för uppgiften behövde fångas upp och få en förklaring. Hans fokus 
försvann så fort något störmoment fanns i närheten.  
 

Dokumentera	  
 
För att få kunskap om hur utvecklingsarbetet påverkade Sigvard följde jag hela tiden upp vad 
vi hade genomfört. Nylund mfl. (2010) menar på att det krävs uppföljningar av 
utvecklingsarbetet och på så sätt kan man få kunskap om hur det påverkar eleven. Under 
arbetets gång var jag en deltagande observatör. Varje tillfälle av deltagande observationer 
varade cirka 45 minuter och pågick i tre veckor med tre tillfällen per vecka. Jag förde 
anteckningar om det som hände och kunde samtidigt ställa frågor om saker och ting som jag 
undrade över 
 
Samtalsintervjuerna i utvecklingsarbetet skedde vid varje tillfälle jag träffade Sigvard och 
läraren. Detta noterades med hjälp av ett observationsschema. Jag valde att göra deltagande 
observationer för att kunna ta del av processen och samtidigt kunna fråga Sigvard hur han 
tolkar och funderar kring stödåtgärderna. Under de tillfällen jag inte var på skolan förde 
Sigvards lärare loggbok över hur det gick för honom under resten av lektionerna 
 
Jag transkriberade samtalsintervjuerna och materialet från deltagandeobservationerna. Även 
ett begränsat antal metoder kan ge ett stort material att bearbeta menar Patel och Davidsson 
(2003). Jag har valt att citera och kommentera för att redovisa mitt resultat, vilket är det 
vanligaste sättet att presentera resultat (Patel & Davidsson, 2003). Detta gjorde att jag fick 
fram det viktigaste och samtidigt delge elevens upplevelser. 
 

Reflektera	  
 
Efter varje observationstillfälle reflekterade läraren och jag genom att växla tankar och 
funderingar. Reflektion ger oss möjlighet att se nya perspektiv (Rönnerman, 2004). I samband 
med dessa kunde jag tillsammans med läraren göra förändringar som var efter elevens 
förutsättningar och behov. 
 
Jag informerade och tydliggjorde de etiska forskningsprinciperna som arbetet skulle innehålla 
för eleven, föräldrarna och läraren. Informationsbrevet innehöll en förfrågan om medverkan 
utvecklingsarbetet. I brevet framgick det att de medverkande skulle avidentifieras. Jag 
berättade hur det empiriska materialet skulle behandlas.  
 

Analys	  
 
Jag läste igenom empiri som bestod av mitt observationsschema, mina noteringar från 
deltagandeobservationerna samt lärarens loggbok en mängd antal gånger. På detta sätt hittade 
jag olika mönster som var användbara. Jag skapade mina kategorier efter att ha analyserat 
dessa mönster. Rönnerman (2004) och Björndahl (2005) beskriver betydelsen att söka efter 
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olika mönster i sin empiri, det kan vara förhållanden som liknar eller skiljer sig åt. De menar 
att allt inte går att analysera men med hjälp av mönstren går det att begränsa analysarbetet.  
 
Resultat  
 
I följande avsnitt redovisas studiens resultat och analys utifrån forskningsfrågan. I analysen 
framkom kategorierna övningar vid datorn, strukturer samt stöd, miljö och tillvägagångssätt. 
Jag har valt att förkorta mig själv (Tina) som T och Sigvard som S när jag redovisar olika 
citat. 
 

Övningar	  vid	  datorn	  
 
Vid samtalsintervjuerna framkommer det att datorn har använts för att lösa olika uppgifter. 
Jag såg tydligt att övning och repetitioner vid datorn hade betydelse för inlärningen. 
Observationen visade att utmaningar i form av tangentbordsträning vid datorn skulle kunna 
utveckla skrivandet.  
 
S- Jag vill lära mig att skriva snabbt på datorn (deltagande observation). 
 
Inställningen att vilja bli bättre på att skriva resulterade i att Sigvard kämpade för att lyckas 
med uppgifterna och det blev en drivkraft. Tangentbordsövningarna resulterade i snabbhet vid 
skrivandet. Resultatet visar att övningar vid datorn och för hand under små intensiva pass med 
korta pauser gav goda resultat. Att kunna blicka tillbaka på tidigare övningar är en god hjälp.  
 
Av studien framkom det att användande av dator i undervisningen underlättar. Under 
lektionerna bidrog datorn till ett flyt i skrivandet vilket i sin tur kan bidra till en ökad 
skrivutveckling och inlärning. Det framgår av studien att datorn är ett bra komplement till 
penna och papper men även att dessa är viktiga för att utmana eleven och bidrar till ökad 
skrivförmåga. Eleven presterade bättre med hjälp av korta intensiva pass och många pauser.  
 

Strukturer	  
 
Observationerna visar att eleven blir okoncentrerad då undervisningen inte är tillräckligt 
strukturerad. Detta resulterade i ett bildschema där eleven fick möjligheten att strukturera upp 
dagen på ett överskådligt sätt. Sigvard upplevde att denne fick överblick över sin egen tid. Att 
synliggöra dagens schema i klassrummet hjälpte till att få struktur och på så sätt kunna 
fokusera bättre.  

 
S- Kanske kan jag göra ett schema? 
T- Med bokstäver? 
S- Nej med bilder!  
T- Skall man kunna läsa vad bilden föreställer? 
S- Okej, jag tar en bild och skriver under den.  
 

Vid observationerna framkom det att schemat hjälpte eleven att slutföra sina uppgifter och nå 
de mål vi satt upp. Eleven har med hjälp av detta växt i sitt sätt att arbeta och bearbeta sina 
uppgifter. Citatet nedan är från observationer innan schemat började användas. 
 

-S: Nej, det här klarar jag inte av för det är för svårt (observation). 
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Sigvard tycker det är svårt när han inte själv kan lösa övningar eller uppgifter 
(pedagogens loggbok). 
      

Resultatet tyder på att det skedde en förändring då eleven säger följande i slutet av studien: 
 
S- Om jag tar en sak i taget så förstår jag, det blir lite rörigt om jag kollar på allt jag skall göra. 
Nu klarar jag av att göra uppgiften (observation). 
 
Eleven tar en sak i taget, kan fråga om han inte förstår och får möjligheten att lyckas och det är 
ju så viktigt att få visa att man kan. Jag har iakttagit att han behöver tydliga instruktioner och 
konkreta lösningar (pedagogens loggbok). 

 
Under denna tid har en förändring skett och eleven har blivit mer inkluderad i klassen med 
hjälp av tydlig struktur. Med vägledning med hjälp av bildschemat vet eleven hur dagen i 
skolan ser ut. Observationerna där det uppkommer svårigheter att lösa uppgifter tolkas som att 
eleven behöver tydlig struktur och redogörelse för vad som komma skall.  
 

Stöd	  i	  miljön	  
  
Analysen av observationerna visar att eleven genom färre uppgifter och med hjälp av en 
pedagog jämte sig lättare kan fokusera jämfört med genomgångar i helklass. Eleven har själv 
påtalat att prat och buller är ett störmoment. 
 

S- Jag har svårt att hitta tillbaka vad jag jobbar med när jag blir störd av prat och ljud 
(observation).  

 
Studien visar att eleven mår bra att sitta avskilt i det lilla rummet emellanåt då denne inte störs 
av sin omgivning. Sigvard sätter sig själv i det lilla rummet för att kunna jobba med sina 
uppgifter. Situationen tolkas som att behovet av att få komma ifrån och arbeta är viktigt. 
Resultatet från observationen tyder på att elevens arbetssätt förändrades. En stor förändring 
sker mellan de olika tillfällena under studiens gång. Det skedde en förändring då Sigvard fick 
stöd i lilla rummet. Det hela resulterade i att eleven arbetade med samma uppgifter i 
klassrummet som övriga klassen fast med färre övningar.  
  

Jag skall prata med eleven om ett rutinhäfte där det finns uppgifter så att han vet vad han skall 
arbeta med och på så sätt bli mer självständig (pedagogens loggbok). 

  
Resultatet tyder på att eleven lättare kan sitta ner och fokusera sig på sin uppgift utan att bli 
störd av sina klasskamrater då läraren uppmanar till arbetsro, sitta still och be om hjälp istället 
för att springa runt. Läraren påtalar för eleverna att arbetsro är något som alla behöver för att 
kunna koncentrera sig och kunna göra sina uppgifter. Studien visar att eleven får möjlighet att 
arbeta utan att bli störd. Den förändrade arbetsmiljön påverkade positivt genom att Sigvard 
engagerade sig i sina uppgifter. Under den observationen upplevde jag som stödperson att jag 
kunde fånga in och bevara elevens intresse för uppgiften då Sigvard har lätt för att tappa 
fokus. På så sätt blev det att eleven samarbetade och löste sina uppgifter. 
 

S- Det känns bra när du sitter jämte mig, då får jag gjort saker, fast jag klarar av att göra saker 
själv också.   

 
Utvecklingen kan bero på små enkla medel som stärkt eleven till att bli mer självständig. 
Resultatet tyder på att eleven stärks genom att känna en tillhörighet. Analysen visar att eleven 



 10 

är i behov av en lugn arbetsmiljö för att koncentrera sig på sina uppgifter. Med en tydlig 
struktur och vägledning samt ett personligt stöd blir Sigvard hjälpt med sina uppgifter.  
 

Slutsatser	  
 
Utifrån resultatet dras nedanstående slutsatser ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Dessa 
kommer vidare att fördjupas i diskussionen. Den centrala slutsatsen är att i miljön finns 
möjligheter till förändringar. Detta skapar möjligheter för både klassen och eleven. Följande 
slutsatser har också framkommit: 

- Struktur har varit a och o samt att schemat som eleven själv fick konstruera blev ett 
relevant stöd.  

- Stödperson och möjligheten att använda det lilla rummet gav eleven möjlighet att 
kunna koncentrera sig.  

 
Diskussion 
 
Jag ser hur viktigt det är att arbeta efter varje elevs behov och förutsättningar. Istället för att se 
våra behov som hinder skall vi vända på det och se det som ovärderliga möjligheter. Det krävs 
oftast en förklarning för att skapa en förståelse hos elever. I ett relationellt perspektiv bör en 
förändring ske långsiktigt (Persson, 1998). Att eleven får kontroll över sin dag och möjlighet 
att strukturera upp lektionerna är en förändring som är beständig. Författaren menar stödet 
riktas till elevens omgivning och inte direkt på eleven. I det relationella perspektivet behöver 
alla motivation för att ta till sig kunskaper. För att kunna känna sig duktiga och bli 
uppmärksammade krävs det att en elev bygger upp sitt självförtroende vilket eleven i studien 
gjorde genom att öva upp sin skrivförmåga på både datorn och för hand. Det finns inte bara 
ett sätt att arbeta på utan alla är olika och behöver resurser efter sina behov och förutsättningar 
(Björck-Åkesson & Granlund, 2004) Eleven i studien får tillgång till ett avskilt rum för att få 
lugn och ro vilket gynnar lärandet. Vi är beroende av tre faktorer för att kunna koncentrera oss 
(Duvner, 2002). Det handlar om: individens förmågor, uppgiftens svårighetsgrad och 
omgivningens påverkan. Det gäller att hitta uppgifter som passar eleven.  Om uppgiften är för 
svår att de lätt kan tappa fokus (Duvner,  2002). Resultatet visar på att det krävdes arbetsro för 
att kunna fokusera sig på vad som skulle göras och detta bidrog till ett förändrat arbetssätt för 
eleven.  
 
Koncentrationsförmågan är ett samspel mellan individen och dess omgivning (Duvner, 2002). 
För att öva upp sina färdigheter måste man få lov att misslyckas på vägen. Det är då vi finner 
olika sätt att arbeta på och kanske visar sig nya färdigheter som man inte visste att man hade. 
Man slutar aldrig att överraskas. Iglum (1999) skriver att elever har sällan svårt att 
koncentrera sig när de spelar tv-spel. Det gäller att göra undervisningen lika lockande och 
intressant så att eleverna bibehåller sin uppmärksamhet och motivation så länge som möjligt. 
Kan tv-spelen så kan vi lärare det också. Vi måste bara sänka oss ner och titta var våra elever 
befinner sig just nu. Där skall vi fånga dem och bygga vidare på lärande tillsammans. Att 
skapa en känsla av att få lyckas har haft stor betydelse i den här studien och som tidigare 
nämnt bidrog ett bildschema och övning vid dator till att eleven kunde känna sig delaktig och 
få lyckas. Det gäller att vara uppmärksam och titta efter flera orsaker hur en elev samspelar 
(Björck-Åkesson, 2004). Jag ser att eleven i aktionerna till en början var osäker vilket berodde 
på att han inte förstod sig på uppgifterna han tilldelades. Genom tydliga instruktioner kunde 
läraren ändra på detta. Eleven har själv och med vägledning skapat och lagt upp sitt schema 
över dagens arbete i skolan. Under studiens gång har det visat sig att eleven behöver tydlig 
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förberedelse på vad som skall hända under dagen. Läroplanen tar upp vikten av att barn ska få 
uttrycka sin nyfikenhet, kreativitet och självförtroende samt vilja att pröva egna idéer och lösa 
problem (Skolverket, 2011). Om elever får bidra med egna val och intressen i en aktivitet ger 
det en positiv effekt (Dewey, 1980). Genom att själv påverka och uppleva schema som en 
struktur har jag sett att eleven har fått en möjlighet att lyckas slutföra uppgifter. Detta har 
visat sig vara en lösning som fungerar just för honom. Jag är liksom Persson (1998) övertygad 
om att det kan gynna resten av klassen då man får struktur och förklaringar på ett mer 
tydliggörande sätt. Varför inte lägga det på den nivån och ge utmaningar till eleverna efter var 
och ens förutsättningar och behov. Det alltid kommer finnas elever som är i behov av en 
anpassad undervisning (Persson, 1998).  
 
Begreppet fysisk miljö tar upp betydelsen av hur lokalen är utformad och även hur elevens 
plats att arbeta på ser ut. Det gäller att utvärdera elevens svårigheter och resurser och 
samtidigt titta på närmiljöns svagheter och resurser (Björck-Åkesson & Granlund, 2004). För 
att känna sig inkluderad är delaktigheten i en gemenskap en förutsättning, där får man 
möjligheten att både vara unik i sig själv och i ett sammanhang (Wennergren, 2007).  Där såg 
jag att inkludering inte alltid behöver innebära en del av en stor grupp hela tiden. Här öppnar 
det sig en möjlighet för eleven att få prestera enskildt avsides ifrån sina kamrater för att sedan 
kunna ingå i den stora gruppen. Detta visar hur tillfällig exkludering från gruppen kan bidra 
till inkludering. Den sociala miljön innefattar skoltid, aktiviteter och schema samt hur eleven 
fungerar med människor i dess omgivning (Björck-Åkesson & Granlund, 2004). Miljön 
förändrades då eleverna fick en förklaring av läraren varför det måste vara arbetsro och vad de 
innebär. Det är viktigt att barnen får ett mål i sin undervisning, att de vet varför de skall 
genomföra sin uppgift (Vygotskij, 1999). Genom kommunikation har eleven, läraren och jag 
som stödperson och deltagande observatör hittat olika arbetssätt att jobba med. Samspel och 
kommunikation är viktigt i barns lärande (Dewey, 1980). Studien visar att samspelet är av stor 
betydelse då jag och eleven tillsammans hittar de stödåtgärder som passar eleven efter dennes 
förutsättningar och behov. Studien visar också att olika arbetssätt hjälper eleven att 
koncentrera sig och på så sätt kunna tillgodogöra sig undervisningen och bli en del av klassen.  
 
Didaktiska implikationer  
 
Resultatet av studien kan användas av pedagoger för att få nya tips, idéer och hitta nya 
arbetssätt. Uppsatsen förmedlar att struktur och korta pauser är viktigt för elever med 
koncentrationssvårigheter. Studien kan vara till hjälp för högskolor och universitet inom 
lärarutbildningen genom att se vikten av denna kunskap. Att få lyckas är att få växa och detta 
är viktigt för alla elever i hela världen. En anpassad undervisning gagnar inte bara eleven som 
är i behov av stöd utan alla elever lär sig på olika sätt. Därför är det angeläget att alla elever 
får utmaningar efter var och ens förutsättningar och behov 
 
Egna lärdomar 
 
Jag har sett och blivit medveten om hur viktigt det är att se till varje enskild elevs 
förutsättningar och behov. Jag har lärt mig att föra dialoger och kommunicera med eleverna 
skapar en möjlighet att få ett behagligt klassrumsklimat. Jag har sett att med små medel går 
det att förändra och även insett vikten av att vara lyhörd och flexibel. Ibland kan det vara små 
insatser som kan skapa en stor förändring vilket var syftet i mitt utvecklingsarbete. Allt 
behöver inte kosta pengar ibland kan det hjälpa att bara förändra sitt arbetssätt. Detta är något 
jag tar med mig ut i mitt arbetsliv. 
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