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Abstract 
Lärare ska enligt styrdokumenten förmedla de grundläggande demokratiska värderingarna som 

det svenska samhället vilar på. Om elever med aktivt okoncentrerat beteende oftare får positiv 

uppmärksamhet av lärare än elever med passivt okoncentrerat beteende kan det leda till att elever 

känner sig orättvist behandlade. Det innebär att elever inte får rätt bild av det svenska samhällets 

demokratiska värderingar som skolans ska förmedla. Utifrån tidigare erfarenheter upplever vi att 

elever inte får lika mycket positiv uppmärksamhet av lärare när de beter sig okoncentrerat, det 

vill säga elever med aktivt okoncentrerat beteende får oftare positiv uppmärksamhet av lärare än 

elever med passivt okoncentrerat beteende. Elever saknar förklaring till varför lärare frångår det 

vanliga hjälpsystemet och väljer att uppmärksamma vissa elever oftare än andra. Syftet med 

undersökningen är att genom strukturerade observationer undersöka hur några lärare 

uppmärksammar problemet som uppstår när elever beter sig okoncentrerat. Studien syftar även 

till att analysera hur några lärare uppmärksammar elever med okoncentrerat beteende i 

förhållande till det svenska samhällets demokratiska värderingar. Studien är avgränsad till två 

skolor i södra Halland. Det kvantitativa resultatet visar att elever med passivt okoncentrerat 

beteende oftare får positiv uppmärksamhet av lärarna i studien än elever med aktivt okoncentrerat 

beteende. Det kvalitativa resultatet visar att lärarna inte är tydliga när de frångår det vanliga 

hjälpsystemet. Lärarna förklarar inte för eleverna vilket system som gäller när de väntar på hjälp. 

Vi kan där med konstatera att lärarna i denna studie inte förmedlar samhällets demokratiska 

värderingar i sitt sätt att ge uppmärksamhet och anvisningar till elever som beter sig 

okoncentrerat. Vår förhoppning med denna studie är att göra lärare medvetna om hur ofta och på 

vilket sätt de ger uppmärksamhet till elever med aktivt eller passivt okoncentrerat beteende samt 

betydelsen av ett fungerande hjälpsystem.  

 

 
Centrala begrepp: passivt- och aktivt okoncentrerat beteende, elever som beter sig 

okoncentrerat, koncentration, koncentrationssvårigheter, lärares uppmärksamhet, positiv 

uppmärksamhet, negativ uppmärksamhet, demokratiska värderingar, hjälpsystem.
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Inledning  
Skolan ska fungera som en socialisationskontext1 som ska bidra till att elever ska utveckla olika 

typer av kunskaper, erfarenheter och förhållningssätt. I relation till styrdokumenten har lärare ett 

demokratifostrande- och medborgarförberedande uppdrag. Detta uppdrag kan av flera olika skäl 

komma i konflikt med situationer som uppstår i klassrummet. Lärare ska förmedla de 

demokratiska värderingar skolan vilar på till eleverna. Det är något som ständigt pågår i allt 

läraren gör i klassrummet. De strategier lärare använder då de ger elever uppmärksamhet kan få 

olika konsekvenser eftersom elever är beroende av läraren. Gunnel Colnerud, professor i 

pedagogik genomförde en undersökning på olika strategier lärare använder när de hjälper elever. 

Den konventionella metoden är att hjälpa eleverna i turordning efterhand som de räcker upp 

handen. Det är inte alltid som denna princip tillämpas i första hand. Ibland frångår lärare 

ordningen på grund av olika skäl till exempel om det finns elever som inte kan vänta. För att 

behålla ordningen i klassrummet frångår lärare principen. Det problem som kan uppstå hos 

eleven i detta fall är att den inte kan förstå lärares intentioner vilket leder till att eleven kan känna 

sig orättvist behandlad (Ekman & Pilo, 2012). Detta är bara ett av de problem som kan medföra 

att lärare i sin yrkesutövning kommer i konflikt med skolans demokratiska uppdrag. I denna 

studie ligger fokus på att undersöka hur lärare hanterar problemet som uppstår när elever beter sig 

okoncentrerat. För att läsaren ska förstå vad vi författare specifikt menar med detta problem 

kommer nedan en kort beskrivning om hur det ser ut i skolan idag gällande elever som beter sig 

okoncentrerat.   

 

Björn Kadesjö, överläkare i barnneuropsykiatri (2004) menar att koncentrationssvårigheter hos 

barn kan ha olika orsaker. För att kunna hjälpa barn måste man först försöka förstå vilken typ av 

svårigheter det handlar om och vad som ligger bakom dessa. I klassrummet har vi 

uppmärksammat att vissa elever utmärker sig mer än andra. Olsson och Olsson (2007) menar att 

det finns barn som endast i kortare stunder orkar koncentrera sig och behålla sin uppmärksamhet 

på en uppgift. Kadesjö (2004) tar upp att det finns barn som agerar impulsivt och att de har 

svårigheter med att uppfatta och följa instruktioner och regler. Författaren menar att alla barn inte 

                                       
1 Den yttre kontexten, skolans ramar och förutsättningar (styrdokumenten). Den inre kontexten, lärarens roll och 
undervisningen.  
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får det stöd de behöver av lärare. När barn blir okoncentrerade får de vänta för länge och blir 

därför otåliga vilket gör att de försöker få uppmärksamhet. Barn gör detta genom att röra på sig, 

börja tjata på någon, plocka med saker och blir utagerande. Utifrån egna erfarenheter har även vi 

uppmärksammat dessa egenskaper hos elever. Vi har sett att elever med aktivt okoncentrerat 

beteende oftare får positiv uppmärksamhet av lärare än elever med passivt okoncentrerat 

beteende. Det vi har sett är att elever med passivt okoncentrerat beteende ofta får negativ 

uppmärksamhet medan de med aktivt okoncentrerat beteende snabbt blir tillrättavisade eller får 

hjälp. Ekman och Pilo (2012) menar att det är viktigt att lärare har ett förhållningssätt där den i 

sitt bemötande ger elever hjälp på lika villkor. Det är lärares uppgift är att förse elever med olika 

förhållningssätt och kompetenser som behövs för att de ska fungera som medborgare i ett 

demokratiskt samhälle. 

  

En tydlig förändring inom den svenska skolan som pågått under de senaste årtiondena är att den 

traditionella lärosituationen minskat i betydelse (Ericsson, 2006). Den traditionella 

lärosituationen innebär att en lärare undervisar en klass med strukturerad undervisning både till 

innehåll och till form. Ekman och Pilo (2012) menar att i den demokratiska skolan ska det ske en 

”fostran till frihet” vilket innebär att elever ska gå från att vara beroende av lärare till att bli mer 

självständig i sitt tänkande. Ericsson (2006) menar att barn med koncentrationssvårigheter ofta 

har problem med de exekutiva funktionerna dvs. att självständigt planera sin arbetsgång. Barn ska 

idag klara av att bli avbrutna och hitta tillbaka till sin arbetsuppgift dvs. ha en flexibel 

uppmärksamhet. Vidare menar författaren att så fort ny stimulering dyker upp har barn med 

koncentrationssvårigheter en tendens att rikta uppmärksamheten mot den och får då svårt att hitta 

tillbaka till arbetsuppgiften. De kan behöva hjälp med att hitta tillbaka till ursprungligt fokus efter 

ett avbrott. Vi kopplar detta till skolans värld där det blir lärares uppgift att hjälpa elever att hitta 

tillbaka till ursprungligt fokus. Vi vill med denna studie undersöka om lärare uppmärksammar 

alla elever lika ofta och på samma sätt. Får elever med passivt okoncentrerat beteende positiv 

uppmärksamhet av lärare lika ofta som elever med aktivt okoncentrerat beteende? 

 

I artikeln Diagnoshysterin: dubbelt så många utredningar görs (Wahlgren, 2012) presenteras en 

intervju med Lundh, överläkare i barn- och ungdomspsykiatri. Lundh menar att antalet 

utredningar av ADHD ökat med femtio procent på två år sedan 2010 i Stockholms län. En 



5 

 
 

 

förklaring till att utredningarna ökat i antal är att kunskapen om olika diagnoser också har ökat. 

En annan förklaring är att skolan har förändrats och det ställs högre krav på elever. Dessa krav 

kan leda till att barn som från början haft lindriga inlärningssvårigheter riskerar att utveckla 

symptom. Dagens samhälle kräver att barn ska fungera på alla plan. Ekman och Pilo (2012) 

menar att skolan är en del av samhället och ska i sitt demokratiska fostrande skapa förutsättningar 

för alla elever på lika villkor. Lundh menar att människor har olika sårbarhet och om man utsätts 

för för höga krav finns det risk att man utvecklar symptom. Vidare menar Lundh att många 

människor inte klarar av att leva upp till alla krav. I samma artikel intervjuas även Ann-Christin 

Pinola, rektor med lång erfarenhet av pedagogiskt ledarskap. Pinola menar att alla människor har 

mörka fläckar men om man enbart fokuserar på dem så kommer man antagligen ingen vart. I 

skolan ska lärare inte utgå från elevers mörka fläckar utan ifrån varje elevs förutsättningar. Pinola 

anser att en diagnos kan bidra till att elever får den hjälp och det stöd de har rätt till i samhället 

men utifrån skolans intresse bör en diagnos inte göra någon skillnad. Detta styrker Ekman och 

Pilo (2012) som menar att skolan i sitt demokratiska fostrande ska ge alla elever förutsättningar 

på lika villkor. I artikeln Diagnos till vilken nytta? (Svensén, 2011) presenteras en intervju med 

Lundh som håller med om att diagnoser inte bör ha något värde i undervisningssammanhang. 

Lärare ska kunna hantera alla elever. Vi håller med Lundh som menar att diagnoser inte ska ha 

någon betydelse i undervisningssammanhang, lärare ska kunna tillgodose alla elevers behov och 

undervisa elever utifrån samhällets demokratiska värderingar som skolan ska förmedla.   
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Problemformulering  
Lärare ska enligt styrdokumenten förmedla de grundläggande demokratiska värderingarna som 

det svenska samhället vilar på. Om elever med aktivt okoncentrerat beteende oftare får positiv 

uppmärksamhet av lärare än elever med passivt okoncentrerat beteende kan det leda till att elever 

känner sig orättvist behandlade. Det innebär att elever inte får rätt bild av det svenska samhällets 

demokratiska värderingar som skolans ska förmedla. Utifrån tidigare erfarenheter har vi upplevt 

att elever inte får lika mycket positiv uppmärksamhet av lärare när de beter sig okoncentrerat, vi 

har sett att elever med aktivt okoncentrerat beteende oftare får positiv uppmärksamhet av lärare 

än elever med passivt okoncentrerat beteende. Elever saknar även förklaring till varför lärare 

väljer att ge positiv uppmärksamhet till vissa elever framför andra.  

 

Syfte 
Vi kan konstatera att dagens skola kräver att elever ska klara av att behålla koncentrationen i 

undervisningen trots många avbrott och ett självständigt arbetssätt. På grund av skolans höga 

krav kan elever börja bete sig okoncentrerat. Det är lärares ansvar att fördela sin tid lika mycket 

mellan elever för att de ska återfå koncentration. Syftet med undersökningen är att genom 

strukturerade observationer undersöka hur lärare uppmärksammar problemet som uppstår när 

elever beter sig okoncentrerat. Studien syftar även till att analysera lärares agerande i förhållande 

till det svenska samhällets demokratiska värderingar.  

 

Hypoteser 
1. Elever med aktivt okoncentrerat beteende får oftare positiv uppmärksamhet av lärare än elever 

med passivt okoncentrerat beteende.  

 

2. När lärare frångår det vanliga hjälpsystemet förklarar de inte varför för eleverna.  

 

Verifieras hypoteserna visar resultaten att lärarna i denna studie inte förmedlar samhällets 

demokratiska värderingar i sitt sätt att ge uppmärksamhet och anvisningar till elever som beter 

sig okoncentrerat.  
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Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt presenteras aktuell forskning och litteratur som berör koncentrationssvårigheter hos 

elever. Utifrån begreppet koncentrationssvårigheter har dess innebörd tagits fram och kopplats till 

det centrala begreppet i studien, elever som beter sig okoncentrerat. Ett annat centralt begrepp är 

lärares uppmärksamhet som presenteras under rubriken ”lärares uppmärksamhet”. Dessa centrala 

begrepp används som underlag för att kunna se om lärare förmedlar samhällets demokratiska 

värderingar när de ger uppmärksamhet till elever som beter sig okoncentrerat. 

 

Elevers beteende 
Nedan presenteras begreppet koncentration samt olika beteenden som uppkommer hos elever 

som beter sig okoncentrerat. Utifrån de beteenden som tas upp under rubriken 

koncentrationssvårigheter skapas kategorin “elevers beteende” i observationsschemat. Dessa 

beteende har stor betydelse under observationerna för att se om lärarna i studien ger 

uppmärksamhet till elever på ett demokratiskt sätt. Beteendena är kategoriserade som aktiva- och 

passiva okoncentrerade beteenden i observationsschemat.   

 

Koncentration 
I Nationalencyklopedin definierar Lundberg (2012) begreppet koncentration som “stark själslig 

inriktning på viss uppgift ofta så att (nästan) ingen medveten tankekraft eller uppmärksamhet blir 

över för annat”. Vidare menar Lundberg att: 
I skolan kan det t.ex. vara fråga om att kunna koncentrera sig på vad lärare säger och ignorera 

omgivande ljud, eller att kunna läsa en text uppmärksamt och koncentrera sig på innehållet 

utan att låta tankarna glida i väg åt olika håll. 

Björn Kadesjö, överläkare i barnneuropsykiatri (2004) menar att man vid koncentration ska 

kunna rikta alla sina sinnen, tankar och känslor mot den uppgift man ska genomföra. Man ska 

även kunna utesluta oväsentlig stimuli, komma igång med uppgiften, hålla sin koncentration på 

det som ska göras och avsluta uppgiften. Iglum (1999) definierar begreppet koncentration som en 

förmåga att kunna rikta uppmärksamheten på en uppgift under en viss tid. Det gäller att den 

mentala uppmärksamheten följer den röda tråden under arbetet med uppgiften.  
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Koncentrationssvårigheter 
Som lärare är det vanligt att man säger att elever har svårt att koncentrera sig vilket egentligen är 

ett vardagligt uttryck (Kadesjö, 2004). Det är därför angeläget att förklara vad som egentligen 

menas med det. Kadesjö menar att barn kan ha primära-, sekundära- eller situationsbundna- 

koncentrationssvårigheter. Koncentrationssvårigheter uppkommer och utmärker sig på olika sätt. 

 

Primära koncentrationssvårigheter hos barn är kopplat till medfödda brister i hjärnans funktion. 

Detta uppmärksammas oftast tidigt i deras liv. Denna typ av koncentrationssvårighet innebär i 

regel att barn får en diagnos till exempel ADHD. Primära koncentrationssvårigheter innebär 

problem med att rikta uppmärksamheten på en uppgift. Barn med denna typ av 

koncentrationssvårighet har även svårt med att utesluta stimuli som inte har någon betydelse för 

uppgiften samt att hålla fast vid uppgiften tills den är avslutad. Dessa koncentrationssvårigheter 

upptäcks tidigt i deras liv och följer ofta med under hela uppväxten (Kadesjö, 2004). Sekundära 

koncentrationssvårigheter uppkommer ofta till en följd av eller som en reaktion på bristande 

omsorg, stressfaktorer eller andra förhållanden i barnets miljö. En sådan reaktion på något av 

dessa förhållanden kan till exempel bero på ett bråk på rasten. Efter rasten kan ett barn därför 

uppfattas som okoncentrerat trots att barnet under tidigare lektioner kunnat koncentrera sig 

(Kadesjö, 2004). Situationsbundna koncentrationssvårigheter innebär att barn i vissa fall verkar 

koncentrerat och i andra fall inte. Situationsbundna koncentrationssvårigheter kommer till uttryck 

under vissa förhållanden eller i en viss typ av situation. Oftast beror denna situation på yttre 

faktorer. En sådan situation kan vara då barn möter en uppgift som inte överensstämmer med 

deras tidigare erfarenheter eller intellektuella förutsättningar. Att uppgiften inte överensstämmer 

med barns intellektuella förutsättningar kan till exempel bero på att den inte anpassats efter barns 

förmåga. Motoriska och perceptuella svårigheter kan också bidra till att barn får svårt att 

koncentrera sig. Perceptuella svårigheter innebär att det är svårt att ordna och tolka sinnesintryck 

vilket kan leda till att barn får svårt att snabbt uppfatta och förstå den situation det befinner sig i. 

Detta leder till att barn beter sig splittrat och okoncentrerat. Motoriska svårigheter så som balans, 

vighet och koordination kan också påverka koncentrationen. Det kan störa andra barn och ta 

uppmärksamhet från uppgiften om barn agerar klumpigt genom att till exempel knuffa till andra 

barn eller slå omkull saker (Kadesjö, 2004).  
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Enligt Olsson och Olsson (2007) kan oförmågan att koncentrera sig ha samband med bristande 

motivation. Humöret hos barn som har svårt att koncentrera sig växlar från dag till dag och 

prestationsförmågan är ofta ojämn. Många har vid inlärningssituationer en tankestyrd impulsivitet 

som innebär att de agerar utifrån första bästa infall, eller svarar utan att tänka. Tankestyrd 

impulsivitet kan också uttryckas i känslor. De kan på grund av impulsivitet få svårt att kontrollera 

sina känslor i vissa situationer. Barn överreagerar ofta och ju äldre de blir desto mer besvärade 

blir de av att de inte kan kontrollera sina känsloutbrott (Olsson & Olsson, 2007). Impulsivt 

beteende kan också komma till uttryck i motoriken. Rörelser är då klumpiga och oprecisa på 

grund av att barn har bråttom och försöker utföra flera saker samtidigt. Vidare menar författarna 

att barn med koncentrationssvårigheter kan uppfattas som ständigt överaktiva. De uppfattas som 

uppskruvade och att de springer oftare än de går. Kadesjö (2004) menar att i diskussioner om 

barn med koncentrationssvårigheter i första hand berör de barn som är överdrivet aktiva. 

Författaren menar ändå att det är angeläget att uppmärksamma barn som är passiva och motoriskt 

stillsamma. Även dessa behöver extra stöd och hjälp för att utvecklas. De kallas ofta för 

dagdrömmare eftersom de kan sitta still i sina egna tankar utan att närvara i det som händer runt 

omkring. Dagdrömmare kan ha svårt att komma igång med lek och skolarbete. För att få dem att 

komma igång behöver lärare puffa på dem och motivera dem till att få något gjort. De flesta 

dagdrömmarna har enligt Kadesjö (2004) sedan de varit små varit försiktiga när det gäller 

motoriken. De drar sig undan de häftiga lekarna och tycker inte om att vara i stor grupp. Olsson 

och Olsson (2007) skriver om hyperaktiva flickor och menar att dessa har svårt att koncentrera 

sig och blir sällan klara med uppgifterna. De uppfattas ofta som ointresserade och oengagerade.  
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Lärares uppmärksamhet 
I detta avsnitt presenteras metoder från tidigare forskning som lärare kan använda till elever med 

okoncentrerat beteende. “Det som hjälper elever med ADHD, dvs. primära 

koncentrationssvårigheter hjälper också de som har sekundära svårigheter. Dessa strategier inte är 

skadliga på någon” (personlig kommunikation Edfelt David 2012-10-15). Utifrån dessa metoder 

kommer observationsschemats kategori lärares uppmärksamhet att skapas. Anledningen till att 

denna kategori skapas är dels för att under observationen kunna se på vilket sätt lärarna i studien 

ger uppmärksamhet till elever samt om det är någon skillnad i hur ofta lärarna bemöter elever 

med aktivt- eller passivt okoncentrerat beteende. Detta för att kunna få ett resultat som visar om 

lärarna i studien har ett demokratiskt förhållningssätt i sitt sätt att ge uppmärksamhet till elever 

som beter sig okoncentrerat. 

 

Utgå från barnet 
Juul (2005) menar att barn är olika och att det är viktigt att utgå från det enskilda barnets behov. 

Det är lärares uppgift att ta reda på elevers svårigheter och dess starka sidor. Elever ska kunna 

uppleva framgång och ha möjlighet att kompensera för sina svårigheter genom att lärare 

uppmärksammar elevers starka sidor. Olsson och Olsson (2007) styrker detta då de menar att 

koncentrationssvårigheter hos barn kan bero på flera olika saker. Det är viktigt att man tar reda på 

vilka bakgrundsfaktorer som är orsaken till varje barns unika svårigheter för att man ska kunna 

förstå barn med koncentrationssvårigheter. Vidare menar författarna att en vettig utgångspunkt är 

att undersöka vad det är som gör att vissa situationer fungerar bra. Det som fungerar bra kan 

lärare försöka applicera på andra situationer så att de också blir fungerande.  

 

Kadesjö (2004) menar att man som lärare tycker att det svåraste är att hantera barn som får 

utbrott. Barn kan inte rå för att de får utbrott. Författaren skriver att det är viktigt att inse det och 

bemöta barn med förståelse. Det är bra om lärare förmedlar för barn att de förstår att det är 

jobbigt och att man ska hjälpa dem ur situationen. I stunden då barn är upprörda är det enligt 

Kadesjö (2004) helt meningslöst att diskutera med barn vad utbrottet beror på eller fråga vad man 

kan göra för att ställa allt tillrätta. Trots att ljudnivån kan vara mycket hög och att utbrottet kan 

pågå länge, finns oftast ingen annan utväg än att vänta ut barns utbrott.  
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Kadesjö (2004) hävdar att beröm är betydligt effektivare än bestraffning för att påverka barns 

beteende. I upprörda stunder är det lätt att hårda ord används som man sedan inte kan stå för eller 

hotelser som aldrig fullföljs. Bestraffning i form av indrag av förmåner ger ingen effekt på 

olämpligt beteende till exempel, idag har du varit så bråkig att du inte får följa med på utflykten 

imorgon. Denna typ av bestraffning hjälper inte barn att förändra sitt beteende eftersom barn i 

efterhand har svårt att se sin del i det som hänt. Vidare menar författaren att om man ska använda 

bestraffning i form av indragning bör man göra det på ett korrekt sätt. Detta kan göras genom att 

beteendet knyts till bestämda överträdelser till exempel, fortsätter du att knuffa och störa de 

andra vid matbordet får du flytta till ett annat bord. Begreppet "time-out" kan vara en bra metod 

att använda när allt är upprört. Det bestäms då att all aktivitet läggs ner och att vi tar en time-out 

(Kadesjö, 2004). Olsson och Olsson (2007) menar att barn lär sig mer av vuxna de tycker om än 

av vuxna de har ett dåligt förhållande till. För att barn ska kunna utveckla sin förmåga att lära är 

det viktigt utveckla motivation och samarbetsvilja menar författarna. Det är även viktigt att 

relationerna inom skolan präglas av en positiv stämning. De vuxna bär ansvaret för att utveckla 

bra förhållanden med barn. Ett bra förhållande ska innefatta omsorg, förståelse och tillit. Ekman 

och Pilo (2012) menar att för att skapa en god relation som präglas av tillit krävs det att lärare 

använder de fyra delaktighetsfrämjande faktorerna kontinuitet, begriplighet, inneslutning och 

nutidsorientering i klassrummet. Kontinuitet innebär att plötsliga förändringar och tillfälliga 

lösningar inte är en del av skolans vardag. Begriplighet innebär att eleverna ska vara medvetna 

om vad som händer och varför det sker. Om lärare inte gör elever medvetna om anledningen till 

varför saker sker kan det i värsta fall skapa känslor av orättvis behandling. Inneslutning har 

samma betydelse som begreppet inkludering vilket innebär att elever ska känna sig inkluderade 

och delaktiga i undervisningen. Nutidsorientering innebär en typ av bekräftelse här och nu.  

 

Fysisk beröring och fysisk aktivitet 
Steinberg (2002) förklarar beröringens betydelse. När en elev är utagerande eller stör andra i sin 

omgivning är det naturligt att lärare går fram till eleven, tar tag i den och ryter till. Eleven skapar 

då en negativ förankring till lärarens beröring och röst. Författaren menar att positiva 

förankringar fungerar bättre. En positiv förankring innebär att lärare går fram till elever när de 

fungerar som bäst och trycker till dem lätt på axel och ger beröm. På detta sätt har lärare skapat 

en fysisk förankring, en så kallad “trigger”. När elever vid ett annat tillfälle beter sig oroligt 
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räcker det med att lärare går fram till elever och ger samma fysiska beröring, elever kommer då 

sluta med det negativa beteendet. Lärare har genom detta sätt brutit ett negativt mönster hos 

elever. Kadesjö (2004) beskriver effekten av fysisk beröring på två olika sätt. Författaren menar 

att vissa barn upplever trygghet om man håller om dem medan andra barn upplever 

kroppskontakten som ett övergrepp.  

 

Hos barn är medvetandet inte fullt utvecklat och separerat från kroppen. Inlärningen sker bäst via 

fysisk rörelse och handling. Arbetsuppgifterna i skolan bör framstå som intressanta för barn och 

barn ska får arbeta aktivt snarare än passivt. Korta lektioner som får barn att delta aktivt ökar 

uthålligheten eftersom fysisk aktivitet ökar uppmärksamheten. Andra positiva resultat som ökar 

inlärningen kan ske med hjälp av praktiska, självinstruerande hjälpmedel så som datorer (Honos- 

Webb, 2008). Olsson och Olsson (2007) skriver att barn med koncentrationssvårigheter ofta 

upplever arbetspassen som för långa. De menar att undervisningen ska innehålla korta 

inplanerade pauser då barn kan hämta energi för att öka uthålligheten. Juul (2005) skriver att barn 

som behöver hålla händer sysselsatta kan ha en “plocksak” i form av en rispåse eller något som 

inte tar uppmärksamhet från barns koncentration. Denna “plocksak” är till för att stilla den inre 

oro som barn kan uppleva.  

 

Struktur 
Juul (2005) menar att det är viktigt att precisera regler, konsekvenser och belöningar. Lärare ska 

skriva ner reglerna tillsammans med elever och försäkra sig om att elever vet vad de innebär och 

vilka konsekvenser det blir om reglerna överträds. Precis som Ekman och Pilo (2012) menar då 

de skriver att lärare ska göra elever medvetna om vad som sker och varför för att undvika känslan 

av orättvis behandling. Olsson och Olsson (2007) stärker resonemanget då de menar att barn med 

koncentrationssvårigheter behöver få hjälp av lärare för att lära sig förstå vilka konsekvenser 

deras handlingar kan få. Hjälpen kan innebära allt från att lära sig av sina erfarenheter till att få 

motivation att utveckla sitt tänkande och reflektera över sina känslor och handlingar. Juul (2005) 

menar att regler liksom konsekvenser ska finnas synliga för elever. Vid nya rutiner 

(arbetsmoment) ska ordningsföljden på de olika momenten skrivas upp så att elever lätt kan ta till 

sig information om nästa steg. Förutom fasta regler anser Juul (2005) att det är viktigt att använda 

sig av ett fast schema. Varje dag ska vara strukturerad efter samma modell av rutiner. Dagarna 
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ska börja på samma sätt. Lärare ska gå igenom vad som ska hända under dagen och ge besked i 

god tid om det skulle vara några avvikelser. Detta stärker Ekman och Pilo (2012) som menar att 

kontinuitet är viktigt för att elever inte ska mista tillit. Juul (2005) menar att schemat ska vara 

uppskrivet och vara synligt för alla elever. Schemat ska gås igenom varje dag med elever fram 

tills de själva kan orientera sig efter det. 

 

Miljöns påverkan 
Lokalerna och miljöns utformning i skolan får direkta konsekvenser för barns sätt att fungera 

(Kadesjö, 2004). Olsson och Olsson (2007) menar att en lugn och strukturerad miljö har en 

positiv inverkan på elevers förmåga att koncentrera sig, speciellt när det gäller elever med 

koncentrationssvårigheter. Författarna menar att elevgruppens storlek och elevernas inbördes 

relation i klassen är faktorer som påverkar elevers koncentrationsförmåga. 

 

Hur gör man för att skapa en lugn och strukturerad miljö? Enligt Kadesjö (2004) kan lärare hjälpa 

barn att rikta uppmärksamhet på uppgiften genom hålla ordning och reda på bänken. Det är 

viktigt att göra uppgiften framträdande istället för det som finns runt omkring den. Vidare menar 

författaren att placeringen i klassrummet bör vara sådan att den gör att samspelet och 

ögonkontakten med lärare underlättas för barn. Placeringen ska också innebära minsta möjliga 

störning från andra barn. För att barn ska slippa vända sig om för att se vad de andra gör kan ett 

alternativ vara att placera barn utefter långsidan, vänd mot de andra barnen. Detta håller även 

Juul (2005) med om då hon skriver att barn kan känna sig otrygga om de har andra barn bakom 

ryggen och inte kan se vad som försiggår. För vissa barn kan det dock vara en fördel att sitta rakt 

framför läraren och få god ögonkontakt. Författaren menar att placering vid en vägg, eventuellt 

med en skärm, kan ge en ombonad känsla som många barn med koncentrationssvårigheter trivs 

med. Avståndet till de andras platser kan ökas efter behov då det kan vara distraherande att sitta 

allt för nära andra elever. 

 

Juul (2005) anser att det är viktigt att avlägsna störningar i klassrummet i form av oväsen och 

oförutsedda intryck. Barn med koncentrationssvårigheter blir lätt avbrutna av inre och yttre 

stimuli. Det kan bero på svårigheter med att hålla fokus under längre stunder och de har svårt att 

utesluta ovidkommande stimuli. Öronproppar eller hörlurar med lugn musik kan i vissa fall vara 
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till hjälp om barn är känsliga för ljud. Stolskrap mot golv kan vara en yttre faktor som bidrar till 

störningar i koncentrationen. Då kan gummikuddar eller uppklippta tennisbollar under stolsbenen 

vara en lösning som motverkar detta yttre stimuli (Juul, 2005). 

 

Att barn har en egen permanent plats i klassrummet är viktigt i skapandet av en strukturerad 

arbetsmiljö menar Juul (2005). Det är också viktigt att ha fasta regler för var saker och ting ska 

ligga. Visuell vägledning i form av lappar med bilder där saker ska ligga är en bra hjälp (Juul 

2005:22 & Olsson & Olsson 2007). Juul (2005) menar att det inte får finnas någonting annat på 

arbetsplatsen än det som ska användas för den aktuella aktiviteten. Att vara noga med att berätta 

för barn vad som ska vara framme och alternativt lägga en minneslapp är också bra för att 

upprätthålla en struktur. Juul (2005) anser att man ska se till att allt detta är i ordning innan 

undervisningen börjar. 

 

Relevanta rapporter 
I detta stycke presenteras vad man i tidigare forskning undersökt och använt för modeller, teorier 

och analysscheman. Utifrån dessa redogörs vad som tas med i denna studie. 

 

ICCS 2009 är en internationell studie där lärare blev tillfrågade om hur de hanterar en kontrovers 

med elever som uttrycker åsikter som kan kränka andra elever i klassrummet. Svaret som var 

mest förekommande kallas för normfördelande vilket innebär att lärare ser sig som tydliga 

förmedlare av det som är rätt i förhållande till frågan. Lärare anser sig ha en relativt hög 

kontrovers acceptans och hänvisar gärna till samhällets normer vid kontroverser (Ekman & Pilo 

2012). Vi tolkar detta som att om lärare ska fungera som ”korrekta” förmedlare av samhällets 

normer bör de kunna göra det i de flesta situationer och inte endast då de hamnar i kontroverser 

med elever som uttrycker kränkande åsikter. Lärarna i vår studie är inte korrekta i sitt sätt att 

förmedla samhällets demokratiska värderingar om det kvantitativa resultatet visar att lärarna ger 

positiv uppmärksamhet till elever med aktivt okoncentrerat beteende oftare än elever med passivt 

okoncentrerat beteende och om det kvalitativa resultatet visa att lärarna inte förklarar för elever 

när de frångår det vanliga hjälpsystemet. 

 

Tufvessons (2007) avhandling "Koncentrationssvårigheter i skolmiljön med fokus på barn med 
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ADHD, autism och Downs’ syndrom" baseras på fyra empiriska undersökningar där en av 

undersökningarna grundas på grupparbetsobservationer. I metodavsnittet beskriver Tufvesson att 

hon var icke-deltagande under observationerna. Hon använder sig av ett observationsschema som 

är indelat i olika kategorier. I denna studie används en av dessa kategorier "fokuserar på annat än 

aktiviteten" under kategorin elevers beteende i observationsschemat. När Tufvesson analyserade 

materialet från observationerna använde hon descriptive analyses (beskrivande analyser). Hon 

delade in kategorierna i de två kategorierna positivt/negativt- beteende. Schemat användes sedan 

för att jämföra beteendet mellan de olika diagnoserna för att se vilken diagnos som fick flest 

positiva/negativa markeringar. Det vi tar med oss utifrån Tufvessons avhandling är framför allt 

observation som metod samt analysverktyget observationsschema. Observationsschemat 

strukturerar upp och tydliggör de kategorier av beteenden vi ska lägga fokus på under vår 

observation.  

 

Ericsson (2006) har skrivit den vetenskapliga artikeln "Koncentrationsförmåga ur olika 

perspektiv". Författaren använder sig av en hypotetiskt deduktiv metod och följande hypotes 

prövades “Barns koncentrationsförmåga förbättras med ökad fysisk och extra motorisk träning i 

skolan”. Författaren utgår från att hypotesen stämmer och med det resultat hon får fram vill hon 

kunna verifiera hypotesen. Lärare och föräldrar till eleverna som ingår i undersökningen fick 

varje år under tre år besvara en enkät om elevers beteende gällande uppmärksamhet och 

impulskontroll. Enkäterna användes som en utvärdering för att se om den ökade motoriska 

aktiviteten i skolan leder till att elevers koncentrationsförmåga förbättras. Resultatet visar att det 

finns ett tydligt samband mellan motorik och koncentrationsförmåga. Både elever med god 

motorik och elever med motoriska brister får ökad koncentrationsförmåga vid ökad fysisk 

aktivitet i skolan. Det vi tar med oss från Ericssons artikel är den kvantitativa insamlingsmetoden. 

Anledningen till att vi inte använder enkät vid insamling av empiri kommer vi att beskriva 

närmare i metodavsnittet. Vi tar även med det hypotetiskt deduktiva arbetssättet.  

 

Gunnel Colnerud har gjort en undersökning om vilka strategier lärare använder när de hjälper 

elever. Den vanligaste metoden är den konventionella som innebär att läraren hjälper eleverna i 

turordning efter hand som de räcker upp handen. Undersökningen visar att lärare ibland inte 

följer turordningen på grund av strategiska skäl eftersom det finns elever som inte kan vänta. 
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Anledningen till att detta sker kan vara för att bevara ordningen i klassrummet. Å andra sidan ser 

vissa lärare väntan på hjälp som en träning för att elever ska klara av att hantera impulser. Det 

problem som kan uppstå när elever inte är medvetna om lärares strategier är att de kan missförstå 

situationen och känna sig orättvist behandlade. Colnerud menar att elever måste bli medvetna om 

de regler och undantag som gäller för att kunna acceptera och förstå lärares agerande. För att 

denna upplevda orättvisa inte ska förekomma hos elever kan lärare inte bli tillräckligt tydliga i 

sitt sätt att poängtera regler och undantag (Ekman & Pilo, 2012). Colneruds undersökning 

kopplas till denna studie genom att vi använder observation som metod. Under observationerna 

kommer vi kunna se om det finns någon tydlig turordning när elever behöver hjälp och om 

lärarna i studien förklarar för elever varför hjälpsystemet inte följs.   

Metod 
Hypoteserna prövas genom analys av observationernas resultat. Under observationen observeras 

om lärarna i studien ger positiv uppmärksamhet till elever med passivt okoncentrerat beteende 

lika ofta som elever med aktivt okoncentrerat beteende. Sammanställningar av resultaten från 

observationsscheman bör enligt första hypotesen som hör ihop med det kvantitativa resultatet 

visa att lärarna oftare ger positiv uppmärksamhet till elever med aktivt okoncentrerat beteende än 

elever med passivt okoncentrerat beteende. Enligt den andra hypotesen som hör ihop med det 

kvalitativa resultatet bör resultatet visa att lärarna frångår det vanliga hjälpsystemet utan att 

förklara varför för eleverna. Det finns många olika metoder att välja mellan när det gäller 

insamling av empiri. Valet av metod beror på vad som är tänkt att undersökas. Denna 

undersökning baseras både på en kvantitativ- och kvalitativ undersökning. Detta på grund av att 

det går att föra statistik på resultatet samt att vi använder flytande text under observationerna. Det 

kvantitativa resultatet redovisas i form av tre tabeller utifrån observationer. Det kvalitativa 

resultatet redovisas i flytande text baserat på de tolkningar vi gjort utifrån observationerna. Vi 

kommer under rubriken metod redogöra för metodvalet som är en kvantitativ- och kvalitativ 

undersökningsmetod i form av observation med observationsschema.   
 

Urval 
Denna studie är tidsbegränsad och därför har det gjorts ett bekvämlighetsurval. Holme och 

Solvang (1997) menar att bekvämlighetsurval innebär att man väljer de enheter som är lättast att 
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få tag på. Författarna anser att risken med denna typ av urval är att de oftast inte är representativa 

samt att de kan leda till missvisande slutsatser. Bekvämlighetsurvalet i denna studie representeras 

av fyra lärare i årskurs ett. Området undersökningen genomförts i är begränsat till södra Halland. 

Denna studie kommer inte bestå av missvisande slutsatser eftersom slutsatser enbart kommer dras 

på de observationer som genomförts. Studien kommer ge en bild av om lärarna i studien 

förmedlar eller inte förmedlar samhällets demokratiska värderingar i sitt sätt att uppmärksamma 

elever som beter sig okoncentrerat. Detta genom att lärarna ger positiv uppmärksamhet till elever 

med aktivt okoncentrerat beteende lika ofta som elever med passivt okoncentrerat beteende. 

Studien kommer även gen en bild av om lärarna i studien förmedlar samhällets demokratiska 

värderingar genom att förklara för eleverna vilket hjälpsystem som gäller och varför om 

avvikelser ska ske.   
 

Observation 
Patel och Davidson (2003) skriver att det finns några frågor man måste ta ställning till vid arbete 

med observationer.  

• Vad ska observeras? 

• Hur ska registrering av observationer ske? 

• Hur förhåller vi oss som observatörer? 

 

Patel och Davidson (2003) menar att observationer måste vara metodiskt planerade och 

informationen måste registreras planenligt. Författarna anser att observationer framför allt är 

användbara när information inom områden berör beteenden och händelser i naturliga situationer. 

Beteenden i dessa sammanhang innefattar både fysiska och verbala handlingar. Detta passar 

denna studie då det sker en insamling av information som berör beteenden och handlingar i ett 

klassrum. Till skillnad från intervju är observationer inte beroende av att personerna i fråga har 

en tydlig minnesbild som dessutom ska kunna vidarebefordras så att vi uppfattar det rätt. 

Observationer höjer validiteten eftersom verkligheten ses som den är, till skillnad från ett 

intervjutillfälle då de intervjuade kan ge det svar som den tror forskaren önskar få. Däremot får vi 

ha andra saker i åtanke. Holme och Solvang (1997) menar att forskare kan misstolka situationer 

och missförstå de observerades motiv och signaler. Författarna menar att forskare måste vara 

medvetna om hur de fungerar som bäst för att få ut relevant information, till exempel om forskare 
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ska vara deltagande eller icke deltagande under observationen. Vi har valt att vara icke 

deltagande under observationerna eftersom vi ska observera lärarna i studiens sätt att 

uppmärksamma elever som beter sig okoncentrerat. Om vi hade varit deltagande under 

observationerna hade vårt sätt att uppmärksamma okoncentrerat beteende blivit en del av 

observationen och det är inte relevant för denna studie.  

 

Patel och Davidson (2003) anser att observationer kräver mindre aktivitet och samarbete av 

utvalda individer än många andra tekniker. Författarna menar att det är lättare att få individer att 

ställa upp på observationer eftersom det inte är tidsödande i jämförelse med en intervju. Vidare 

menar författarna att individer kanske inte har tid eller lust att ställa upp i en intervju eftersom de 

kan känna en rädsla för att inte motsvara forskarnas förväntningar. Denna studie är tidsbegränsad 

och därför passar det bra med observation som metod då det är mindre tidskrävande än intervjuer. 

Vi har i denna studie kopplat elevers beteende till tidigare litteratur vilket påvisar ett deduktivt 

arbetssätt. Patel och Davidson (2003) skriver att vid ett deduktivt arbetssätt drar forskaren 

slutsatser om enskilda företeelser utifrån befintliga teorier. Utifrån hypoteserna dras slutsatser 

vilket också påvisar ett deduktivt arbetssätt.  

 

Observationsschema 
Vid strukturerade observationer krävs att problemen är så väl preciserade att det är givet vilka 

beteenden som ska ingå i observationerna. När ett observationsschema ska konstrueras behöver 

det först finnas ett antal kategorier som täcker in det som ska undersökas och utifrån kategorierna 

konstrueras sedan ett observationsschema. Kategorierna ska vara så väl definierade att det är lätt 

för observatörer att korrekt identifiera beteenden. Observatörer ska registrera om beteenden 

inträffar eller ej och inte tvingas göra graderingar, detta för att minska subjektiviteten. 

Kategorierna måste utesluta varandra så att det enbart är möjligt att registrera en kategori. Antalet 

kategorier får inte vara för många eller för få. Man använder ofta 10-20 kategorier för att täcka så 

mycket som möjligt (Patel & Davidson, 2003). I denna studie används resultaten av strukturerade 

observationer för att pröva hypoteserna. Det material vi önskar samla in är den information 

observationsscheman ger. Nedan presenteras observationsschemat som används i studien.  

 

I den första kolumnen (se bilaga 1) har beteendena hos elever som beter sig okoncentrerat delats 
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upp i kategorierna passivt- och aktivt okoncentrerat beteende. Dessa beteenden är tagna ur 

litteraturgenomgången under rubriken “elevers beteende” samt ur inledningen. De beteenden som 

finns i observationsschemat är skapade för att underlätta observationen för observatörer. Dessa 

beteenden är lätta för observatörer att upptäcka eftersom de är beteenden som urskiljer sig från 

varandra. Andra kolumnen beskriver vilken uppmärksamhet lärare ger ett beteende från kolumn 

ett. De olika sätten att ge uppmärksamhet på är tagna ur litteraturgenomgången under rubriken 

lärares uppmärksamhet förutom ignorera. Kategorin ignorera har lagts till eftersom detta är något 

som vi sett är vanligt förekommande i klassrum. Ignorera kan vara ett ställningstagande från 

lärare, det vill säga att lärare väljer att inte uppmärksamma ett beteende. I observationsschemat 

ses detta som negativ uppmärksamhet eftersom elever inte kan uppfatta det som att de har fått 

uppmärksamhet. Som observatörer kan vi inte observera om detta är ett medvetet val av lärare 

eller om lärare helt enkelt inte ser vad som pågår. Resterande sätt att ge uppmärksamhet på ses 

som positiv uppmärksamhet eftersom det går att uppfatta som uppmärksamhet. Observatörer kan 

enkelt koppla ett sätt att ge uppmärksamhet på till ett beteende, det gör observatörer genom att 

markera med ett kryss i rutan som hör ihop med lärares uppmärksamhet och elevers 

okoncentrerade beteende. Den understa kolumnen, hjälpsystem är till för att anteckna vilket 

hjälpsystem lärarna i studien använder sig av under lektionen. Där fylls det även i om lärarna 

frångår systemet och om elever får reda på det. Det är denna del av observationsschemat som står 

för den kvalitativa undersökningsformen.  

 

Genomförande 
Samtliga lärare som ingår i studien kontaktades först via mail där de fick en förfrågan om de 

kunde tänka sig att tillsammans med klassen ingå i en observation som kommer att ingå i ett 

examensarbete. Vi frågade efter att få närvara under en lektion då elever arbetar i klassrummet 

och vi talade om att vi skulle observera okoncentrerat beteende hos elever. I mailet till lärarna 

bifogade vi även ett dokument där vi frågade efter föräldrars godkännande (se bilaga 2). De 

tillfrågade lärarna tackade ja och så fort lärarna hade fått in lapparna med godkännande från 

föräldrar bestämde vi tid och datum för observation. Innan varje observation påmindes lärarna 

först och främst om att vi var där för att observera okoncentrerat beteende hos elever samt att 

varken skolans eller de observerades namn kommer synas i studien. Vi påpekade extra noga att 

det var elevers okoncentrerade beteende som var det viktiga för vår studie. Varje 
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observationstillfälle började med vi tog plats i varsin del av klassrummet. Anledningen till att vi 

tog plats i varsin del av klassrummet var för att inte påverkas av varandra när vi kryssade i 

observationsschemat. Vi började sedan observera de okoncentrerade beteendena som uppkom 

samt vilket bemötande beteendena fick av läraren/lärarna genom att kryssa i 

observationsschemat. Samtliga lärare började lektionerna med att tala om för eleverna att vi var 

där från högskolan för att göra en uppgift samt att eleverna inte behöver bry sig om vad vi gör. I 

observationsschemats kolumn hjälpsystem antecknades vilket hjälpsystem som användes. 

 

Forskningsetiska principer 
Det är viktigt att forskare tar hänsyn till de forskningsetiska principerna. De fyra övergripande 

principerna är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Nedan beskrivs hur vi i denna studie arbetat för att följa principerna.  

 

Kalman och Lövgren (2012) menar att informerat samtycke är en grund i det forskningsetiska 

tänkandet. I och med att personer som ingår i forskning utsätts för risker av olika slag är kravet på 

samtycke uppenbart. I enighet med informationskravet informerade vi lärare och föräldrar till 

elever om att vi skulle observera okoncentrerat beteende hos elever. Detta gjordes innan varje 

observation i studien ägde rum. Vi fick samtycke från både lärare och föräldrar innan 

observationerna genomfördes. Kalman och Lövgren (2012) menar att det i vissa undersökningar 

kan vara motiverat att inte informera deltagare fullständigt till exempel om man vill undersöka 

lögndetektorers funktion. Författarna menar att riskerna vid ett sådant experiment är minimala, 

den risk som kan uppstå är att forskningsdeltagarna kan känna sig ”förda bakom ljuset” och bli 

irriterade. Detsamma anser vi är en risk med denna studie. Vi informerade inte lärarna 

fullständigt om att vi inte enbart skulle observera okoncentrerat beteende hos elever utan även på 

vilket sätt lärarna ger uppmärksamhet till elever. Detta eftersom observationstillfället inte hade 

blivit lika naturligt om lärarna var medvetna om att deras sätt att ge uppmärksamhet på skulle ha 

en betydande roll i vår studie. Risken finns att resultatet i så fall inte hade gett samma bild av 

verkligheten. Vi menar att deltagarna i denna studie inte utsätts för några risker eftersom vi 

varken pekar ut skolans eller deltagarnas namn och inte använder video eller ljudinspelningar. 

Gustafsson, Hemrén och Pettersson (2005) menar att de etiska övervägandena är viktiga under 

observation. Som forskaren bär man ansvaret att undvika skada och för att skydda de 
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observerades identitet. I samtyckesbrevet (se bilaga 2) förklarar vi i enighet med 

konfidentialitetskravet, att ingen annan än vi kommer att ta del av insamlade 

observationsscheman. I brevet förklarar vi även att namn och personuppgifter inte registreras 

under observationerna och man kommer därför inte kunna identifiera några personer i studien. 

Allt som har registrerats under observationerna är beteenden och sätt att ge uppmärksamhet på 

från för läsaren helt okända individer. Samma information fick även lärarna som ingår i studien. I 

enighet med nyttjandekravet informerade vi lärare och föräldrar om att informationen vi får fram 

inte kommer användas annat än i forskningssyfte. Samtliga medverkande informerades även om 

att man enligt personuppgiftslagen (1998:204) har rätt att dra sig ur både under och efter sin 

medverkan. I samband med den informationen fick de även våra mailadresser så att de vid 

intresse kan maila oss för att ta del av studiens resultat och där efter skulle de kunna dra sig ur om 

de hade önskat.  

 

Dataanalys 
Data i form av observationsschema bearbetades. Varje enskild observation resulterade i två olika 

observationsscheman, ett från varje observatör. Observationsscheman jämfördes och sedan 

gjordes en sammanställning. Först räknades antalet gånger aktivt och passivt okoncentrerat 

beteende uppkom i båda scheman och utav det räknades medelvärden ut. Medelvärden räknades 

ut på enbart aktivt- och passivt beteende, inte på varje enskilt beteende. Detta gav oss två värden, 

det vill säga ett värde för passivt okoncentrerat beteende och ett för aktivt okoncentrerat 

beteende. Därefter räknades antalet gånger aktivt okoncentrerat beteende fick positiv 

uppmärksamhet i båda scheman och medelvärdet av de båda scheman räknades ut. Samma sak 

gjordes med hur många gånger aktivt okoncentrerat beteende fick negativ uppmärksamhet även 

där sammanställdes ett medelvärde. Detta upprepades med passivt okoncentrerat beteende. I 

denna fas kan vi nu räkna ut procentsatsen på antalet gånger aktivt- eller passivt okoncentrerat 

beteende får positiv och negativ uppmärksamhet.   

 

Exempel: Den ena observatören observerade passivt okoncentrerat beteende åtta gånger under 

observation 1 samt aktivt okoncentrerat beteende fjorton gånger. Den andra observatören 

observerade passivt okoncentrerat beteende tio gånger och aktivt okoncentrerat beteende tolv 

gånger under samma observation. Först räknas medelvärdet ut av de passivt okoncentrerade 
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beteenden, 8+10/2=9 det vill säga medelvärdet 9. Samma sak gjordes på aktivt okoncentrerade 

beteende, 12+14/2= 13 det vill säga medelvärdet 13. På det första observationsschemat fick 

passivt okoncentrerat beteende positiv uppmärksamhet fyra gånger. På det andra 

observationsschemat fick passivt okoncentrerat beteende positiv uppmärksamhet sex gånger. 

Medelvärdet av positiv uppmärksamhet till passivt okoncentrerat beteende från båda 

observationsscheman är 4+6/2= 5. Fem av nio gånger får passivt okoncentrerat beteende positiv 

uppmärksamhet resterande får negativ uppmärksamhet det vill säga fyra av nio gånger får passivt 

okoncentrerat beteende negativ uppmärksamhet. Där efter görs en likadan uträkning med vilken 

sorts uppmärksamhet aktivt okoncentrerat beteende får. Slutligen sammanställs resultaten i 

tabeller gällande vilken sorts uppmärksamhet både passivt- och aktivt okoncentrerat beteende får 

i procentform. I vissa fall har vi avrundat talen, till exempel 55,5 % blir 56 % och 54,4 % blir 54 

%. Om man utgår från ovanstående exempel gällande passivt okoncentrerat beteende hade 

resultatet visat att fem av nio gånger motsvarar 56 % som är antal gånger passivt okoncentrerat 

beteende fick positiv uppmärksamhet av de gånger det uppkom. Fyra av nio gånger kvarstår, det 

motsvarar 44 % som visar antal gånger okoncentrerat beteende fick negativ uppmärksamhet. När 

samma sak gjorts med aktivt okoncentrerat beteende kan man jämföra om lärare ger positiv 

uppmärksamhet till elever med passivt- och aktivt okoncentrerade beteende lika ofta.  

 

Utifrån de enskilda observationerna sammanställdes innehållet i kolumnen hjälpsystem där vi 

antecknat vilket hjälpsystem som användes samt om lärarna talade om för eleverna om de 

frångick den vanliga turordningen när de skulle hjälpa dem. Detta gjordes genom att vi jämförde 

kolumnerna från båda observatörernas observationsscheman från varje observation. Utifrån hela 

sammanställningen kan vi på ett konkret sätt se om lärarna i studien förmedlar samhällets 

demokratiska värderingar i sitt sätt att ge uppmärksamhet till elever som beter sig okoncentrerat. 

Detta gör vi genom att se om lärarna i studien ger positiv uppmärksamhet till elever med aktivt 

okoncentrerat beteende lika ofta som elever med passivt okoncentrerat beteende samt om lärarna 

förklarar för eleverna vilket hjälpsystem som råder.  
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Resultat 
Nedan presenteras sammanställningen av det kvantitativa resultatet från observationsscheman 

som visar om lärarna i studien ger positiv uppmärksamhet till elever med aktivt okoncentrerat 

beteende lika ofta som elever med passivt okoncentrerat beteende. Det kvalitativa resultatet 

presenteras efter tabellerna. 

 

Tabell 1 

Här redovisas sammanställningen av observationsscheman från observation 1. Under observation 

1 observerades en lärare. 8 av 14 elever i klassen uppvisade okoncentrerat beteende. Efter 

uträknat medelvärde uppkom aktivt okoncentrerat beteende 39 gånger under observationen, av de 

39 gångerna fick de positiv uppmärksamhet 18 gånger och negativ uppmärksamhet 21 gånger. 

Passivt okoncentrerat beteende uppkom 4 gånger, av de 4 gångerna fick beteendet positiv 

uppmärksamhet 3 gånger och negativ uppmärksamhet 1 gång.  

Elevers beteende Positiv uppmärksamhet av 

lärare 

Negativ uppmärksamhet av 

lärare 

Aktivt okoncentrerat beteende 46 % 54 % 

Passivt okoncentrerat beteende 75 % 25 % 

 

Tabellen visar att 46 % av de gånger elever har ett aktivt okoncentrerat beteende får de positiv 

uppmärksamhet av läraren. 75 % av de gånger elever har ett passivt okoncentrerat beteende får de 

positiv uppmärksamhet av läraren. 

 



24 

 
 

 

 

Tabell 2 

Här redovisas sammanställningen av observationsscheman från observation 2. Under observation 

2 observerades två lärare. 10 av 18 elever i klassen uppvisade okoncentrerat beteende. Efter 

uträknat medelvärde uppkom aktivt okoncentrerat beteende 30 gånger under observationen, av de 

30 gångerna fick det positiv uppmärksamhet 16 gånger och negativ uppmärksamhet 14 gånger. 

Passivt okoncentrerat beteende uppkom 7 gånger, av de 7 gångerna fick det positiv 

uppmärksamhet 6 gånger och negativ uppmärksamhet 1 gång.  

Elevers beteende Positiv uppmärksamhet av 

lärare 
Negativ uppmärksamhet av 

lärare 

Aktivt okoncentrerat beteende 53 % 47 % 

Passivt okoncentrerat beteende 86 % 14 % 

 

Tabellen visar att 53 % av de gånger elever har ett aktivt okoncentrerat beteende får de positiv 

uppmärksamhet av läraren. 86 % av de gånger elever har ett passivt okoncentrerat beteende får de 

positiv uppmärksamhet av läraren. 
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Tabell 3  

Här redovisas sammanställningen av observationsscheman från observation 3. Under observation 

3 observerades klassläraren. 12 av 17 elever i klassen uppvisade okoncentrerat beteende. Efter 

uträknat medelvärde uppkom aktivt okoncentrerat beteende 18 gånger under observationen, av de 

gångerna fick det positiv uppmärksamhet 9 gånger och negativ uppmärksamhet 9 gånger. Passivt 

okoncentrerat beteende uppkom 19 gånger, av de 19 gångerna fick det positiv uppmärksamhet 10 

gånger och negativ uppmärksamhet 9 gånger.  

Elevers beteende Positiv uppmärksamhet av 

lärare 
Negativ uppmärksamhet av 

lärare 

Aktivt okoncentrerat beteende 50 % 50 % 

Passivt okoncentrerat beteende 53 % 47 % 

 

Tabellen visar att 50 % av de gånger elever har ett aktivt okoncentrerat beteende får de positiv 

uppmärksamhet av läraren. 53 % av de gånger elever har ett passivt okoncentrerat beteende får de 

positiv uppmärksamhet av läraren. 

 

Resultatet i tabellerna falsifierar delvis den första hypotesen som säger att lärare ger positiv 

uppmärksamhet till elever med aktivt okoncentrerade beteende oftare än elever med passivt 

okoncentrerat beteende. Det som kan utläsas i samtliga tabeller är att elever med passivt 

okoncentrerat beteende oftare får positiv uppmärksamhet av lärarna i studien än elever med aktivt 

okoncentrerat beteende. Anledningen till att den första hypotesen endast falsifieras delvis är att 

lärare inte förmedlar samhällets demokratiska värderingar eftersom de väljer att ge positiv 

uppmärksamhet till elever med passivt okoncentrerat beteende oftare än elever med aktivt 

okoncentrerat beteende. Hade hypotesen falsifierats fullständigt skulle lärarna ge samma typ av 

uppmärksamhet till båda typerna av okoncentrerat beteende lika ofta.  

 

Under observation 1 som hör ihop med tabell 1 observerade båda observatörerna att läraren 

talade om för eleverna att det vanliga hjälpsystemet i form av röda och gröna lappar inte var 

aktuellt för lektionen. En bit in på observationen talade läraren om för eleverna att de skulle räcka 

upp handen istället. Under observation 2 som hör ihop med tabell 2 observerade båda 
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observatörerna att hjälpsystemet som rådde var handuppräckning. Lärarna som observerades vid 

detta tillfälle frångick turordningen, detta kunde vi se genom att de även hjälpte elever som inte 

räckte upp handen. Under observation 3 som hör ihop med tabell 3 observerade båda 

observatörerna att hjälpsystemet även här var handuppräckning. Den kvalitativa delen av 

resultatet verifierar den andra hypotesen som säger att lärare inte talar om för eleverna när de 

frångår det vanliga hjälpsystemet. Tre av fyra lärare frångick det vanliga hjälpsystemet utan att 

tala om det för eleverna. Vi kan utifrån det kvantitativa och kvalitativa resultatet konstatera att 

lärare inte förmedlar samhällets demokratiska värderingar i sitt sätt att ge uppmärksamhet och 

anvisningar till elever. Om lärarna i studien hade förmedlat samhällets demokratiska värderingar i 

sitt sätt att ge uppmärksamhet och anvisningar till elever skulle resultatet visat att lärarna hade 

gett samma uppmärksamhet lika ofta till elever med passivt och aktivt okoncentrerat beteende 

samt att de hade talat om för eleverna varför de valde att frångå det vanliga hjälpsystemet.  
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Resultatdiskussion  
Nedan diskuteras resultaten. Först diskuteras det kvantitativa resultatet och där efter det 

kvalitativa resultatet.  

 

Kvantitativt resultat 
Enligt den första hypotesen trodde vi att elever med ett aktivt okoncentrerat beteende oftare 

skulle få positiv uppmärksamhet av lärare än elever med ett passivt okoncentrerat beteende. Detta 

eftersom vi av erfarenhet upplevt att elever med aktivt okoncentrerat beteende utmärker sig mer 

än elever med passivt okoncentrerat beteende. På grund av att de utmärker sig mer trodde vi att 

lärare därför väljer att ge dem positiv uppmärksamhet oftare än elever med passivt okoncentrerat 

beteende för att behålla lugnet i klassrummet. Studiens kvantitativa resultat falsifierar den första 

hypotesen delvis, resultatet visar att samtliga lärare som ingår i studien ger positiv 

uppmärksamhet till elever med passivt okoncentrerat beteende oftare än elever med aktivt 

okoncentrerat beteende. Anledningen till att den första hypotesen endast falsifieras delvis är att 

lärarna i studien inte förmedlar samhällets demokratiska värderingar eftersom de väljer att ge 

positiv uppmärksamhet till elever med passivt okoncentrerat beteende oftare än elever med aktivt 

okoncentrerat beteende. Hade den första hypotesen falsifierats fullständigt skulle lärarna ge 

positiv uppmärksamhet lika ofta till både passivt och aktivt okoncentrerat beteende.  

Lärarna i studien ger positiv uppmärksamhet till elever med passivt okoncentrerat beteende oftare 

än elever med aktivt okoncentrerat beteende. Vi tänker oss att det kan bero på olika saker. Det 

kan till exempel bero på att lärarna uppmärksammar elever med passivt okoncentrerat beteende 

när de dagdrömmer och ser dagdrömmandet som ett tecken på att elever fastnat i en uppgift och 

behöver hjälp. Kadesjö (2004) menar att dagdrömmare har en förmåga att dra sig undan. En 

annan orsak kan därför vara att lärarna är medveten om att det finns dagdrömmare i klassen och 

uppmärksammar dessa elever särskilt för att de inte ska försvinna bland de andra. Aktivt 

okoncentrerat beteende hos elever uppkom fler gånger än passivt okoncentrerat beteende under 

två av tre observationer. På grund av att det uppkom många gånger tror vi att lärarna gör ett aktivt 

val när de ger negativ uppmärksamhet till elever med aktivt okoncentrerat beteende. Lärarna 

tappar tålamodet och fokuserar istället på dagdrömmarna som ser ut att behöva hjälp. Det kan 

även bero på att lärarna inte förknippar aktivt okoncentrerat beteende med att eleven behöver 

någon form av uppmärksamhet för att det okoncentrerade beteendet ska upphöra. Vi tror tyvärr 
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att det finns lärare som ser aktivt okoncentrerat beteende som tålamodsprövande och tar sig 

därför inte tid att ta reda på orsaken till det okoncentrerade beteendet. Precis som Juul (2005) 

menar anser vi att det är lärares uppgift att ta reda på elevers svårigheter och dess starka sidor. 

 

Kvalitativt resultat 
Den andra hypotesen verifierades, det kvalitativa resultatet visar att tre av fyra lärare i studien 

frångår hjälpsystemet utan att förklara för eleverna varför avvikelser sker. En bit in på 

observation 1 förklarade läraren för eleverna att det system som vanligtvis används när eleverna 

behöver hjälp inte skulle vara aktuellt för lektionen. Det vi kunde observera var att det system 

som vanligtvis rådde var att eleverna hade en lapp med en röd- och en grön sida. Vid behov av 

hjälp skulle den röda sidan ligga uppvänd. Det några elever inte uppmärksammade var att läraren 

hade förklarat avvikelsen en bit in på lektionen vilket ledde till att de satt med den röda sidan av 

lappen i väntan på hjälp. Under denna väntan uppmärksammades passivt okoncentrerat beteende 

vilket troligtvis inte hade uppstått om läraren varit tydligare med att redan från början tala om 

vilket system det var som skulle gälla. Juul (2005) menar att lärare ska gå igenom vad som ska 

hända under dagen och ge besked i god tid om det skulle vara några avvikelser.  

 

Handuppräckning var det system som gällde under observation 2. Vi vill upplysa läsaren om att 

denna observation skedde i en annan klass med två andra lärare. Lärarna började efter ett tag 

frångå turordningen vilket visade sig genom att de även hjälpte elever som inte räckte upp 

handen. Vi kunde inte se att lärarna hade något gemensamt fungerande hjälpsystem. Vi tror att 

detta kan bero på att de inte kommit överrens om ett gemensamt system. Ekman och Pilo (2012) 

menar att kontinuitet är viktigt för att elever inte ska mista tillit. När lärarna i detta fall frångick 

systemet var det några elever som lämnade sin plats och gick fram till någon av lärarna för att få 

hjälp vilket de fick. Anledningen till att även eleverna inte längre följde systemet kan vara för att 

de var oroliga att de inte skulle få någon hjälp, vilket tydligt visar att elevernas tillit för lärarna 

hade minskat. Ekman och Pilo (2012) tar också upp att begriplighet är viktigt, elever ska vara 

medvetna om vad som händer och varför det sker. Om lärare inte gör elever medvetna om 

anledningen till varför saker sker kan det i värsta fall skapa känslor av orättvis behandling menar 

författarna. Eftersom lärarna i denna observation frångick systemet utan att synliggöra för 

eleverna varför det skedde kan just dessa känslor uppstått hos eleverna. Vi anser att 
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handuppräckningssystemet hade fungerat bättre om lärarna hade delat upp vilka elever var och en 

skulle ansvara för.    

 

Vid observation 3 gällde även här handuppräckning som hjälpsystem. Av någon anledning hade 

läraren placerat två elever vid katedern. Kadesjö (2004) menar att placeringen i klassrummet bör 

vara sådan att den gör att samspelet och ögonkontakten med lärare underlättas för barn. Vi tror att 

läraren precis som Kadesjö menar ville ha bättre sampel med dessa elever. Detta eftersom det var 

lättare för läraren att upptäcka om dessa elever beter sig okoncentrerat, vilket vi också kunde 

observera. Däremot observerade vi att samspelet inte fungerade lika bra för eleverna. Kadesjö 

(2004) menar att placeringen ska innebära minsta möjliga störning från andra barn. För att elever 

ska slippa vända sig om för att se vad de andra gör kan ett alternativ vara att placera elever så att 

de har bra uppsyn över andra elever. Detta håller även Juul (2005) med om då hon skriver att 

elever kan känna sig otrygga om de har andra elever placerade bakom ryggen. Vi anser att det var 

denna typ av placering som ställde till det för eleverna i denna observation. Deras placering ledde 

till att de blev störda av de andra eleverna. Det kunde vi observera då dessa två elever var de som 

var okoncentrerade flest antal gånger under detta observationstillfälle. Bortsett från detta hjälpte 

läraren eleverna i turordning. Det såg ut som att eleverna var vana vid hjälpsystemet.  

 

Det kvalitativa resultatet visar att tre av fyra lärare i studien inte förklarar för eleverna när de 

frångår det vanliga hjälpsystemet samt att handuppräckning är det vanligaste hjälpsystemet. 

Resultatet är likt Gunnel Colneruds undersökning (Ekman & Pilo, 2012) som visar att den 

vanligaste metoden är den konventionella som innebär att lärare hjälper elever i turordning efter 

hand som de räcker upp handen. Colneruds undersökning visar att lärare väljer att frångå 

turordningen av strategiska skäl eftersom det finns elever som inte kan vänta. Anledningen till att 

detta sker kan vara för att bevara ordningen i klassrummet. Å andra sidan menar Colnerud att 

vissa lärare ser väntan på hjälp som en träning för att elever ska klara av att hantera impulser. Vi 

tänker oss att lärarna i denna studie likt de lärare som ingår i Colneruds undersökning också 

väljer att frångå turordningen av strategiska skäl. Detta för att elever som brukar bete sig 

okoncentrerat inte ska bli utagerande och störa andra elever. Kanske borde man precis som några 

av lärarna i Colneruds undersökning se väntan på hjälp som en träning. Vi tror att om lärare alltid 

är tydliga med att använda samma hjälpsystem kommer elever förstå att de kommer få hjälp när 
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det blir deras tur. Elever behöver inte bete sig okoncentrerat för att få lärares uppmärksamhet om 

de vet att allt som krävs är att räcka upp handen och vänta på sin tur. Återigen pekar vi på 

kontinuitet som Ekman och Pilo (2012) menar är viktigt för att elever inte ska mista förtroendet 

för sin lärare.  
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Metoddiskussion 
Nedan diskuteras metodvalet. 

 

Vi anser att en relevant metod användes för att pröva hypoteserna. För att ta reda på om lärare ger 

positiv uppmärksamhet till elever med passivt okoncentrerat beteende lika ofta som elever med 

aktivt okoncentrerat beteende är det en fördel att genomföra en observation för att få en 

tillförlitlig bild av hur det ser ut i verkligheten. Hade vi till exempel intervjuat lärare hade de 

troligtvis svarat genom att berätta hur de vill att fördelningen av uppmärksamhet till elever som 

beter sig okoncentrerat ska se ut, vilket vi inte avser mäta. Det deduktiva arbetssättet som vi tog 

med från Ericssons (2006) avhandling var en fördel att använda eftersom vi hela tiden utgick från 

hypoteserna. Detta gjorde att vi aldrig frångick det vi syftade till att undersöka. Genom att 

använda ett observationsschema som verktyg under observationerna kunde vi pröva hypoteserna. 

Med hjälp av observationsschemat var det precis som Tuvesson (2007) menar lätt att snabbt 

kunna identifiera olika kategorier av beteenden och uppmärksamhet. De olika typer av positiv 

uppmärksamhet som finns med i observationsschemat har ingen betydelse för resultatet. Däremot 

underlättade de observationerna då de avgränsade det som skulle observeras. Det var en fördel att 

vi enbart skulle observera hjälpsystem i den kvalitativa delen av observationsschemat som prövar 

den andra hypotesen eftersom vi bara skulle observera detta specifika område. Vi kunde därför 

inte lägga några direkta värderingar i det som observerades utan enbart fylla i till exempel 

handuppräckning eller röda/gröna lappar. Även om vi var medvetna om hur vi tänkt använda oss 

av observationsschemat var det inte lika självklart när vi väl gjorde det. Genom att benämna de 

elever som x1, x2, x3 kunde vi skilja dem åt. Benämningarna var användbara vid 

sammanställningen av det kvantitativa resultatet detta genom att vi kunde få fram hur många 

elever som uppvisade okoncentrerat beteende samt hur många gånger passivt och aktivt 

okoncentrerat beteende uppkom. Resultaten som tagits fram i studien ger enbart en bild av hur 

fyra lärare som valts ut med bekvämlighetsurval fördelar sin uppmärksamhet mellan elever med 

passivt- och aktivt okoncentrerat beteende. Det behövs ett större antal observationer samt ett 

större antal observerade lärare och elever och ett slumpmässigt urval för att resultaten ska vara 

generaliserbara. Ett sätt att göra denna studie generaliserbar är att göra ett slumpmässigt urval 

bland de cirka 600 grundskollärare som är anställda i Halmstad kommun. Detta för att sedan 
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observera dem tillsammans med respektive klass under ett observationstillfälle. Enligt Patel och 

Davidson (2003) kan ett slumpmässigt urval göras genom att numrera individer och med hjälp av 

ett slumptalsprogram på datorn välja ut cirka 10 % av dessa. I detta exempel skulle man numrera 

lärarna från 1- 600 och slumpmässigt välja ut cirka 60 av dem. Genom att numrera lärarna och 

slumpmässigt välja ut ett antal har varje individ lika stor chans att komma med i undersökningen 

menar författarna. Detta gör studien generaliserbar eftersom man kan uttala sig om 

grundskollärarna i Halmstad kommun.  

 

Vi anser att tillförlitligheten i studien är hög eftersom vi i sammanställningen av våra 

observationsscheman upptäckte att vi hade observerat samma elever och samma sorts 

uppmärksamhet och beteenden. Däremot hade vi observerat beteende och uppmärksamhet olika 

antal gånger, detta löstes genom att räkna ut medelvärdet vilket ger en tillförlitlig bild av antalet 

gånger de olika beteendena och uppmärksamheten uppkom under en observation. Ett exempel 

som tydligt visar att observationsschemat fungerade som det ska är att ingen av oss observerade 

ögonkontakt och bestraffning som uppmärksamhet från läraren. Detta betyder att 

observationsschemats kategorier fungerade på så vis att det ena uteslöt det andra som det också 

måste göra enligt Patel och Davidsson (2003). Observationsschemat bidrog även till att vi mätte 

det vi avsåg mäta i observationerna, alltså är validiteten i studien hög. Genom att vara två 

observatörer under samma tillfällen menar Patel och Davidsson (2003) att man kan kontrollera 

reliabiliteten det vill säga tillförlitligheten. Eftersom vi var två observatörer som observerat 

samma sorts uppmärksamhet och bemötanden utan att under observationer se varandras 

observationsschema ger det studien hög reliabilitet. Om studien genomförs igen med samma 

observationsschema och samma form av dataanalys kan hypoteserna återigen prövas. Resultaten 

kommer därför tolkas på samma sätt, hypoteserna kommer antingen verifieras eller falsifieras.  
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Slutsatser 
Utifrån denna studie kan inga generella slutsatser dras eftersom enbart fyra lärare observerats. 

Det behöver inte betyda att resultaten inte är användbart. Resultaten visa på viktiga poänger som 

bör lyftas fram. Den första hypotesen som hör ihop med det kvantitativa resultatet falsifierades 

delvis. Enligt hypotesen får elever med aktivt okoncentrerat beteende oftare positiv 

uppmärksamhet av lärare än elever med passivt okoncentrerat beteende. Det kvantitativa 

resultatet visar att lärarna i studien ger positiv uppmärksamhet till elever med passivt 

okoncentrerat beteende oftare än elever med aktivt okoncentrerat beteende. Anledningen till att 

den första hypotesen endast falsifieras delvis är lärarna i studien inte förmedlar samhällets 

demokratiska värderingar då de väljer att ge positiv uppmärksamhet till elever med passivt 

okoncentrerat beteende oftare elever med aktivt okoncentrerat beteende. Hade hypotesen 

falsifierats fullständigt skulle det kvantitativa resultatet visa att lärarna ger positiv 

uppmärksamhet till både aktivt och passivt okoncentrerat beteende lika ofta. Den andra hypotesen 

som hör ihop med det kvalitativa resultatet verifierades. Enligt den hypotesen frångår lärare det 

vanliga hjälpsystemet utan att förklara varför för eleverna. Det kvalitativa resultatet visa att tre av 

de fyra lärare som ingår i studien frångår det vanliga hjälpsystemet utan att förklara varför för 

eleverna. Med detta kan vi konstatera att resultaten från båda hypoteserna visar att lärarna i 

studien inte förmedlar samhällets demokratiska värderingar i sitt sätt att ge uppmärksamhet och 

anvisningar till elever. 

 

Med denna studie vill vi visa lärare att det är viktigt att de är medvetna om hur ofta och på vilket 

sätt de ger uppmärksamhet till sina elever. Det är också viktigt att de är medvetna om betydelsen 

av att förklara för elever vilket hjälpsystem som gäller under varje lektion. Detta för att undvika 

missförstånd som leder till att elever kan mista tilltron till lärare och för att alla elever ska känna 

sig uppmärksammade lika ofta. Studien kan användas av lärare och rektorer ute i verksamheten 

som inspiration till diskussioner och reflektioner kring den egna verksamheten. Vår förhoppning 

med denna studie är att göra lärare medvetna om vilken sorts uppmärksamhet de ger elever med 

aktivt och passivt okoncentrerat beteende. På så vis får de tänka till hur de ska göra för att fördela 

positiv uppmärksamhet lika ofta mellan alla elever i klassrummet. Studien kan även användas för 

att underlätta den dagliga undervisningen i klassrummet. Detta genom att lärare tillämpar de olika 
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strategierna som presenteras i litteraturgenomgången.  

 

Lärare borde börja med att utgå från varje elev och ta reda på elevens behov. Därefter kan lärare 

använda de olika strategierna som är framskrivna i litteraturgenomgången för att minska 

okoncentrerat beteende hos elever. Om okoncentrerat beteende minskar behöver lärare för det 

första inte frångå det vanliga hjälpsystemet när de känner att vissa elever inte kan vänta. För det 

andra behöver lärare inte riskera att ge positiv uppmärksamhet till elever med passivt 

okoncentrerat beteende oftare än elever med aktivt okoncentrerat beteende. Nedan diskuteras 

några av de strategier vi föreslår att lärare bör använda för att minska okoncentrerat beteende hos 

elever. Juul (2005) menar att det finns saker som borde vara i ordning innan undervisningen 

börjar. Dessa saker är till exempel att elever ska ha en bestämd plats i klassrummet och att enbart 

de saker som behövs under lektionen ska ligga framme på bänken. Vidare menar författaren att 

det är viktigt att avlägsna störningar i klassrummet eftersom barn med koncentrationssvårigheter 

har lätt för att bli avbrutna av stimuli. Öronproppar eller hörlurar med lugn musik kan vara till 

hjälp. Stolskrap mot golv motverkas med hjälp av sönderklippta tennisbollar på stolsbenen. 
Steinberg (2002) menar att positiva förankringar kan fungera på elever med ett okoncentrerat 

beteende. En positiv förankring innebär att du går fram till elever när den fungerar som bäst och 

trycker till den lätt på axel och ger beröm. När elever vid ett annat tillfälle beter sig oroligt räcker 

det med att du går fram och ger samma fysiska beröring, Steinberg (2002) menar att elever då 

kommer sluta med sitt negativa beteende. Honos- Webb (2008) menar att inlärning sker bäst via 

fysisk rörelse och handling, elever ska få arbeta aktivt oftare än passivt. Lektioner ska vara korta 

och elever ska delta aktivt. Detta leder till ökad uthållighet hos elever eftersom fysisk aktivitet 

ökar uppmärksamheten menar författaren. Olsson och Olsson (2007) menar att undervisningen 

ska innehålla korta inplanerade pauser då elever kan hämta energi för att öka deras uthållighet. 

Juul (2005) skriver att barn som behöver hålla händer sysselsatta kan ha en “plocksak” i form av 

en rispåse eller något som inte tar uppmärksamhet från barns koncentration. Utöver de strategier 

vi skriver om ovan menar vi precis som Juul (2005) att dagarna alltid ska börja på samma sätt. 

Lärare ska gå igenom vad som ska hända under dagen och ge besked i god tid om det skulle vara 

några avvikelser. Detta stärker Ekman och Pilo (2012) som menar att kontinuitet är viktigt för att 

elever inte ska mista tillit. För att problematisera ovanstående strategier vill vi påpeka att dessa 

inte passar alla elever. Som lärare måste du precis som Juul (2005) menar förstå att barn är olika 
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och att det är viktigt att utgå från enskilda barns behov. Olsson och Olsson (2007) styrker detta då 

de menar att koncentrationssvårigheter hos barn kan bero på flera olika saker. Vi menar att det är 

viktigt att man som lärare tar reda på vilka bakgrundsfaktorer som är orsaken till varje elevs 

unika svårigheter för att man ska kunna förstå elever med koncentrationssvårigheter. 

 

Ett alternativ till att utveckla denna studie skulle vara att göra ett generellt uttalande om hur det 

ser ut i en viss kommun utifrån samma hypoteser som prövats. Detta genom att till exempel 

genomföra fler observationer med fler deltagare som är slumpmässigt utvalda utifrån alla de 

lärare som arbetar i en kommun. Observationerna skulle även kunna kompletteras med intervjuer 

eller enkäter. Med hjälp av intervjuer/enkäter kan man ta reda på om lärare är medvetna om på 

vilket sätt de ger uppmärksamhet till elever och då även om de är medvetna om att de regelbundet 

ignorerar okoncentrerat beteende hos elever. Om lärare är medvetna om sitt sätt att ge 

uppmärksamhet skulle de kunna förklara varför de väljer att ge uppmärksamhet på det sätt som 

de gör. Intervjuerna skulle också kunna kompletteras med lärares förklaring till det hjälpsystem 

som råder samt varför de väljer att frångå systemet utan att tala om det för elever.  
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Bilaga 1.  
 

Observationsschema 
Elevens 

beteende 

Lärares uppmärksamhet 

Negativ 

uppmärksamhet 

Positiv uppmärksamhet 

 

 Ignorera 
(ser inte) 

Beröring Ögonkontakt 
(uppmärksammat 

beteendet) 

Tillrättavisning 
(Uppmärksammar beteendet) 

Bestraffning (indragning av 

förmåner) 

Hjälper 

Passivt 

okoncentrerat 
beteende 

      

Svårt att komma 

igång med uppgiften. 

(vänta på hjälp) 

Sitter still, tyst, i egna 

tankar. 
      

Aktivt 

okoncentrerat 

beteende  

      

Plockar med saker. 

Går runt, springer.       
Rör sig på sin plats.       
Överreagerar 

(känslomässigt) 
      

Svarar utan att tänka.       
Utagerande.       
Pratar rätt ut.       
Pratar med andra 

elever. 

(Om saker som inte 

berör 

undervisningen.) 

      

Hjälpsystem: 
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Bilaga 2.  
Informations- och samtyckesbrev till elever och föräldrar. 
 

Hej!  

Vi är två lärarstudenter, Julia Orrling och Justina Peter som läser sista terminen på Högskolan i 

Halmstad. Vi skriver vårt examensarbete under hösten. Syftet är att undersöka okoncentrerat 

beteende hos elever. Vi kommer att genomföra en observationsstudie där vi använder oss av ett 

observationsschema för att ta reda på vilka beteenden som uppkommer hos eleverna. Både skolan 

och eleverna kommer att behandlas konfidentiellt, endast vi kommer ta del av materialet. Varken 

skolans, lärarnas eller elevernas namn kommer registreras under observationerna, enbart olika 

beteenden. I studien kommer man alltså inte kunna identifiera vilka det är som ingått i 

observationerna. Medverkan är frivillig och enligt personuppgiftslagen (1998:204) har man rätt 

att dra sig ur, både under och efter sin medverkan. Informationen vi får fram kommer enbart 

användas i forskningssyfte. Vi ber nu om ert samtycke.  

 

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till oss. 

Julia Orrling: julorr09@student.hh.se 

Justina Peter: juspet09@student.hh.se 

 

Med vänlig hälsning 

Julia & Justina 

 

Elevens namn:        

Jag/vi och mitt/vårt barn samtycker till ovanstående villkor    JA(	  )	   	   NEJ	  (	  )	  	  

Elevens underskrift:           
    
Vårdnadshavarens underskrift:          
 

Ort och datum:            
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