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Abstrakt  

Syftet med studien är att ge ökad förståelse för hur pedagoger arbetar med elevernas 

koncentration i klassrummet. Vilka metoder använder de sig av, planerar de sin dagliga 

verksamhet med hänsyn till koncentrationsnivån hos eleverna, vilka svårigheter och 

utmaningar upplever de med koncentrationsarbetet. I bakgrunden presenteras det 

sociokulturella perspektivet på lärande, med anknytning till elevers koncentration i 

undervisningen. Där presenteras också hjärnans funktion vid koncentrationsarbete och vad 

forskningen upptäckt om sambandet mellan koncentration och fysisk rörelse. Ett avsnitt tar 

upp hur skolan har sett på koncentration genom tiderna och hur lärarens arbete med 

elevkoncentration har vuxit fram i skolan. Studien bygger på en kvalitativ forskning där sex 

olika verksamma pedagoger intervjuats. Deras intervjusvar har gett värdefull kunskap till 

denna studies resultat. Det gemensamma för alla sex intervjuade pedagoger är att de påpekar 

hur viktigt det är att lära känna gruppen och eleverna i den. Återkommande, enligt litteraturen 

och respondenterna, faktorer till god koncentration är intresse, motivation och meningsfullhet 

för eleverna.  

Nyckelord: koncentration, pedagoger, klassrum, undervisning, god lärandemiljö 

Abstract 

The purpose of this study is to provide a better understanding of how teachers work with 

pupils´ ability to concentrate in the classroom. What methods do they use, do they plan their 

daily activities with consideration of the pupils´ concentration level and what difficulties and 

challenges do they experience when working with the pupils´ ability to concentrate? In the 

background section, the socio-cultural perspective on learning related to pupils´ concentration 

in class, is presented. The background also presents how the brain functions during 

concentration demanding work and what research has discovered regarding the relationship 

between concentration and physical movement. One section of this report deals with how the 

subject of concentration has been regarded in school throughout history and how teachers´ 

work with pupil concentration has developed. The study is based on a qualitative research 

where six different active teachers were interviewed. Their interview responses have given 

valuable knowledge contributing to the results of this study. All six of the interviewed 

teachers have in common that they point out the importance of getting to know the group and 

the pupils. Recurring, according to the literature used and to the interviewees, factors to a 

good level of concentration in school are for pupils to feel interest, motivation and 

meaningfulness. 
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Förord 

”Vi lever alla under samma himmel, men vi ser alla olika horisonter.” 

Under denna höst när vi skapat vårt examensarbete har vi fått personliga insikter av olika slag. 

Skrivandet har gett oss erfarenheter på fler områden än det som studien syftar till. Det har 

varit mycket värdefullt att få bolla med varandra om tankar och funderingar kring ämnet 

koncentration och sidospår till det. Mötet med de verksamma pedagogerna och deras svar på 

våra intervjufrågor har gett oss uppslag till nya personliga tankar om hur vi önskar utforma 

vår ledarstil i klassrummet.  

Vi är mycket glada och tacksamma för all den hjälp vi fått av inblandade personer (frivilliga 

som ofrivilliga) i vårt arbete. En del har varit med från start och andra har vi fångat upp längs 

vägen som av en händelse. Gemensamt för dem alla är att de gett oss ovärderlig hjälp i form 

av både åsikter, inspiration och stöd. Ett varmt tack till er alla! 
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1 Inledning 

Vi utbildar oss båda till lärare vid Luleå tekniska universitet. Ulrika utbildar sig till 

fritidspedagog och Christin till lärare mot tidigare år (F-6). Gemensamt för oss är att under de 

verksamhetsförlagda perioderna i utbildningen har vi träffat flera duktiga pedagoger som lärt 

oss mycket. De har alla lyckats få sina elever att koncentrera sig under lektionerna och vi har 

funderat på hur de gör. Det ledde fram till att vi under examensarbete ville fördjupa oss i det. I 

den litteratur vi läst inför detta arbete står det att koncentration i någon form är nödvändig för 

att lärande ska bli möjlig. Det konstaterandet stärker vår uppfattning om att det finns behov av 

att titta närmare på mer exakt vad pedagoger gör för att behålla elevernas koncentration under 

lektionerna. 

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) 

[Lgr 11, 2011] är det främsta uppdraget som pedagoger kunskapsbildning och utvecklande av 

personer. Tidigare forskning har bland annat visat att pedagogernas närvaro i klassrummet 

påverkar elevernas koncentration (Dahlin, Ingelman & Dahlin, 2002). Det finns också 

forskning om vilka delar av hjärnan som samverkar för att koncentration ska kunna uppstå 

(Sylwester, 1997). Det vi saknar i litteraturen är konkreta råd om hur elevernas koncentration 

kan bibehållas. Vår egen teori om varför det inte finns så mycket litteratur i ämnet är för att 

denna kunskap är svår att sätta ord på. Den kan benämnas som pedagogens tysta kunskap 

(Aspelin, 2003). Vi har fördjupat oss i litteratur om ämnet och intervjuat verksamma 

pedagoger om hur de arbetar med elevkoncentration. 

Detta arbete har skrivits gemensamt och tillsammans har vi kommit fram till vad som är 

viktigt att ta med i texterna. I bakgrunden har vi dock delat upp huvudansvaret för de olika 

delarna i texten. Ulrika har haft huvudansvaret för texterna om det sociokulturella 

perspektivet, hjärnan och koncentration, rörelse och koncentration, pedagoger och 

koncentration. Christin har haft huvudansvaret för koncentration ur ett historiskt perspektiv 

och förankring i lagar och förordningar.   

2 Syfte 

Syftet med studien är att ge ökad förståelse för hur pedagoger arbetar med elevernas 

koncentration i klassrummet och därigenom skapar en god lärandemiljö. 

Med ordet koncentration avser vi i denna rapport elevernas förmåga att fokusera på en uppgift 

och behålla fokus en längre stund så att lärande är möjligt (Duvner, 1997). 

Med begreppet god lärandemiljö avser vi i denna rapport att eleverna ges den möjlighet till 

lärande som passar den enskilda eleven. 

2.1 Forskningsfrågor 

Rapportens forskningsfrågor syftar till att lyfta fram på vilket sätt pedagogerna arbetar med 

elevkoncentration i undervisningen. Denna elevkoncentration bidrar i sin tur med att det 



2 

 

skapas en god lärandemiljö. Målet är att synliggöra den kunskap pedagogerna har om vad de 

gör i förebyggande syfte, mitt i skeendet, vilka svårigheter de upplever och hur de använder 

sig av miljön runt omkring. Allt för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för 

koncentration hos eleverna. 

 Hur planerar och arbetar pedagogen med den dagliga verksamheten för att öka/behålla 

koncentrationen hos eleverna under undervisningstimmarna? 

 Vilka svårigheter upplever pedagogerna i sitt arbete med elevkoncentration? 

3 Bakgrund 

För att ge en förståelse för det problem vi ser, och den kunskap vi söker, presenteras här det 

perspektiv vi valt att använda till studien och faktakunskaper om koncentration i relation till 

andra faktorer. Ett avsnitt handlar också om hur skolan och pedagogerna har sett på och 

arbetat med elevkoncentration genom tiderna. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Till studien användes ett sociokulturellt perspektiv för att samspel och dialog är två viktiga 

delar till lärande enligt Dysthe (2003). Enligt Duvner (1997) är också lärande och 

koncentration två sammanflätade faktorer. Målet med att behålla elevernas koncentration är 

att deras lärande ska gynnas. Här nedan tecknas en definition av vad lärande är som också 

stämmer överrens med det valda perspektivet för studien. Motiveringen till att målet med 

koncentrationen är lärande grundar sig också i de styrdokument som skolan följer (se 3:6 

Förankring i lagar och förordningar). 

Definition av lärande: 

 resultaten av läroprocesserna hos den enskilde individen, dvs. det man har lärt sig eller 

den förändring som ägt rum 

 de psykiska processer som äger rum hos den enskilde individen och som kan leda fram 

till förändringar eller resultat 

 de samspelsprocesser mellan individen och hans eller hennes materiella och sociala 

omgivning som är en förutsättning för de inre läroprocesserna 

 undervisning- vilket dock är en icke nöjaktig betydelse, eftersom den inte skiljer 

mellan det man undervisar i och det man faktiskt lär sig (Åström, 2009, s. 183) 

Dysthe (2003) skriver omfattande om ämnet sociokulturell teori. Hon beskriver de 

pragmatiska traditionerna från Dewey och Mead och den kulturhistoriska traditionen från 

Vygotskij. Enligt Dysthe är det sociokulturella perspektivet en förening av dessa två 

traditioner. I traditionerna finns både likheter och olikheter. Likheten mellan Dewey och 

Mead är enligt Dysthe att de båda hade en grundpelare som kan beskrivas så här: ”[…] 

kunskap konstrueras genom praktisk aktivitet där grupper av människor samverkar inom en 

kulturell gemenskap.” (Dysthe, 2003, s. 34) Dewey använde sig ofta av ord som anpassning 

och harmoni i gruppgemenskaper för att beskriva hur kunskap konstruerades. En av 
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olikheterna mellan traditionerna enligt Dysthe är att Vygotskij har en annan vinkling av hur 

kunskap konstrueras. Enligt författaren ansåg Vygotskij att kunskap var något som människan 

erövrade genom förändring, inte genom att anpassa sig. Synen på lärarens roll skiljer sig 

också åt mellan de två traditionerna. Utifrån Deweys teori, den pragmatiska traditionen, fick 

läraren en något undanskymd roll som kan liknas med en organisatör. Vilket är förklarligt när 

den specifika aktiviteten är så framträdande i Deweys tankar. Dysthe beskriver vidare att 

Vygotskij, med den kulturhistoriska traditionen, ansåg att lärarens roll istället skulle vara 

närvarande och vägledande. Den sistnämnda beskrivningen av lärarens ledarroll återkommer 

även hos Duvner (1997) och Dahlin, Ingelman och Dahlin (2002). Det som enligt Dysthe 

(2003) förenar den pragmatiska och den kulturhistoriska traditionen är att samverkan och 

interaktion är två mycket centrala begrepp i de båda. För båda dessa traditioner är alltså 

kunskap något som skapas med hjälp av de här begreppen. Det är mellanmänskliga relationer 

men även samverkan och interaktion mellan individen och miljön omkring som kan leda till 

kunskap. 

I det sociokulturella perspektivet framhålls det att skolan har en viktig roll i att skapa en god 

lärandemiljö och attraktiva lärsituationer för att bilda kunskap hos eleverna. Det 

sociokulturella perspektivet anser det mycket viktigt att komma ihåg att ”[…] kunskap 

konstrueras genom samarbete i en kontext.” (Dysthe, 2003, s. 41) Dessa ord ger en bild av att 

pedagogen i egenskap av ledare i klassrummet därför har en betydande roll i att vara med och 

skapa dessa kontexter tillsammans med eleverna. Dysthe fortsätter med att det också finns en 

inbyggd motivation från samhället som driver till lärande. De bästa lärandesituationer 

uppkommer när eleven ser och känner ett sammanhang av både de yttre faktorerna och de 

inre. Det ger den bästa motivationen och engagemanget. Både Duvner (1997) och Sylwester 

(1997) tar i sina texter upp vikten av att med motivation och engagemang finns det också 

goda förutsättningar till koncentrationsförmåga. 

3.2 Hjärnan och koncentration 

Kadesjö (2008) skriver följande: ”För att kunna orientera oss i tillvaron, skapa mening och 

sammanhang och för att kunna skydda oss mot faror måste vi kunna koncentrera oss.” (s.16) I 

likhet med Kadesjö finns det andra forskare som anser detsamma om koncentration. Duvner 

(1997) skrev elva år före Kadesjös citerade mening, att koncentration är när individen i ett 

visst sammanhang riktar sin uppmärksamhet mot något specifikt. Hur bra koncentrationen blir 

och hur väl den kan behållas beror sedan på individens egna förmågor, motivation för 

uppgiften och dess svårighetsgrad. Duvner menar att om det är en alltför svår uppgift finns 

risken att personen blir trött och tappar koncentrationen eftersom svårighetsgraden då kräver 

så mycket energi. Ytterligare en faktor som påverkar koncentrationen är huruvida 

omgivningen är stödjande eller störande för individen. Koncentrationsförmågan ser olika ut 

för varje individ och Imsen (2006) menar att det inte går att utesluta att koncentration skulle 

vara en form av begåvning hos individen. Imsen poängterar ändå att ”[…] i första hand anser 

vi dock att det är något alla besitter och som vi i vissa situationer tar mycket i anspråk och i 

andra inte alls.” (Imsen, 2006, s. 269) 
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Duvner (1997) menar att koncentrationsförmåga kan delas in i tre olika delar. Delarna är 

kopplade till våra hjärnfunktioner och vårt tänkande. Den första förmågan är fokusering på 

den aktuella uppgiften och att kunna välja ut de sinnesintryck och tankeprocesser som är 

väsentliga för tillfället. Den andra är uthållighet i att behålla fokuseringen på uppgiften en 

längre tid. Fördelad uppmärksamhet är den tredje förmågan och innebär att personen kan 

koncentrera sig på uppgiften samtidigt som den är medveten om vad som händer i 

omgivningen. Fördelad uppmärksamhet innebär också att personen kan återuppta 

fokuseringen på uppgiften om den blivit avbruten utifrån av något/någon. Duvner (1997) 

använder sig av metaforen att koncentrationsförmågan är som en dirigent. Den måste 

samspela med andra processer i hjärnan för att fungera och utan “dirigenten” blir det ingen 

koncentration. Det finns ett antal samverkande processer och en av dem är bland annat 

arbetsminnet. Arbetsminnet finns i hjärnans tinning-, hjäss- och nacklober. Det krävs att 

arbetsminnet är tillräckligt stort för att kunna hantera den information som hjärnan tar emot 

och kunna bearbeta det effektivt. Från pannloben utgår en annan process, styrningen. 

Styrningen håller kvar uppmärksamheten och gallrar bort information som inte är viktig för 

uppgiften. I hjärnstammen finns funktioner som reglerar hur mycket mental energi som 

behövs till den aktuella uppgiften. I de inre delarna av tinningloberna finns det limbiska 

systemet vilket är känslornas säte. Beroende på hur mycket lust som finns för uppgiften 

påverkas nivåerna av energi, motivation och uthållighet till uppgiften. Utöver de här 

processerna är det en rad andra funktioner så som handling, sinnesintryck och kunskap som 

samverkar till att personen kan använda sig av sin koncentrationsförmåga. Blakeslee (1984) 

och Healy (1993) skriver att det är lättare för hjärnan om den får möta ny kunskap med flera 

sinnen aktiverade samtidigt. Om eleverna får använda sina händer i samband med lärande 

stimuleras båda hjärnhalvorna och lärandet blir av bättre kvalitet. Hassmén, Kenttä och 

Gustafsson (2009) påpekar att hjärnan dock har svårt för att sålla bort den mindre viktiga 

informationen om den får mycket information samtidigt. Hjärnan behöver då någon form av 

styrning till vad som är viktgast för stunden. Denna typ av styrning kan enligt författarna vara 

till exempel en pedagog som uppmärksammar eleverna på något specifikt. 

Sylwester (1997) har specialiserat sig på pedagogik och hjärnforskning. Han menar, precis 

som Duvner (1997), att fokusering och bibehållen uppmärksamhet är två förutsättningar för 

lärande. Det är de olika hjärnprocesserna som tillsammans är nödvändiga att känna till för att 

också kunna utveckla en bra undervisning som pedagog. Det är till fördel att förstå att hjärnan 

måste fokusera på det viktiga och samtidigt bevaka det omkringliggande sammanhanget. De 

här processerna styrs av olika signalsubstansmolekyler som på kemisk väg reglerar vår 

uppmärksamhet i cykler under hela dygnet. Cyklerna är individuella men generellt är 

signalsubstansnivåerna som högst på morgonen/ förmiddagen för att sen avta på 

eftermiddagen/ kvällen. Sylwesters (1997) studier visar att känsla och uppmärksamhet är två 

viktiga faktorer för positivt lärande. Sylwester menar att det kan nås genom att variera 

undervisningen med till exempel diskussioner, berättande, grupparbeten och debatter. Genom 

att använda sig av olika metoder aktiveras hjärnans processer vilket behövs för koncentration. 

Författaren påpekar att om undervisningen blir enformig och inte engagerar känslorna hos 

eleverna sjunker hjärnans aktivitetsnivåer och fokuseringen tappas. 
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3.3 Rörelse och koncentration 

I likhet med Duvner (1997) beskriver Ericsson (2003) i sin doktorsavhandling att 

koncentration är när personen kan söka information på ett effektivt sätt, värdera den och 

utesluta information som inte hör till sammanhanget. Ericsson skriver att personen då också 

kan rikta sin uppmärksamhet och sina tankar, komma igång, fortsätta och avsluta uppgiften. I 

avhandlingen tar Ericsson upp tre hypoteser där en av dem handlar om 

koncentrationsförmågan hos barn kan förbättras med ökad fysisk aktivitet och extra motorisk 

träning i skolan. Enligt studien märks en liten förbättrad skillnad i årskurs 2 men den 

skillnaden kvarstår inte i årskurs 3. Däremot kunde det på elever med tidigare svåra motoriska 

brister märkas ett bestående positivt resultat på koncentrationsförmågan. Resultatet av den 

aktuella forskningen kan därför inte visa på något säkert samband mellan ökad fysiskt 

aktivitet och ökad koncentration och inga säkra slutsatser dras därför av studien. Ericsson 

(2003) menar att det enligt studien ändå går att påvisa att bland elever med tidigare god 

motorik finns det också flest elever med god koncentrationsförmåga. Viktigt att påpeka är att 

det inte har något samband med den ökade fysiska och motoriska aktiviteten i studien. 

I annan litteratur skriven av Sandborgh-Holmdahl och Stening (1993) påvisas sambanden 

mellan rörelse och koncentration på ett annat sätt. Författarna ovan och även Imsen (2006) 

menar att ett barn med dåligt utvecklad automation har svårare att koncentrera sig. Det på 

grund av att enkla vardagsrörelser tar så mycket energi och uppmärksamhet från barnet. Ett 

exempel på automation är när barnet lärt sig att skriva och inte längre behöver tänka på hur 

handen håller i pennan och istället kan rikta sin koncentration mot uppgiften. Sandborgh-

Holmdahl och Stening (1993) påpekar också att det idag inte finns så mycket plats eller tid för 

koncentration. Omvärlden skickar hela tiden intryck och upplevelser som mottagaren måste 

bestämma vad den ska göra med. Och det kan vara svårt för barn som inte har fullt utvecklad 

autonomi vilket i sin tur leder till sämre koncentration. Författarna vill lyfta fram att det är 

viktigt att ge barnen gott om tid att lösa uppgifterna som ges dem. Tid för problemlösning och 

reflektion är generellt värdefullt för utvecklingen. Detsamma lyfter Skoglund (1998) fram i 

sin bok. Hon är bild- och konstpedagog och har under sina verksamma år sett betydelsen av 

att ge eleverna tid till att lösa sina uppgifter. Hon menar att människan behöver tid, vilket 

gäller både för barn och vuxna. I enlighet med tidigare nämnda författare här i arbetet är det 

nödvändigt att kunna välja och välja bort vilken information som ska behållas och bearbetas. 

Det som beskrivs är att det sållningsarbetet är viktigt och krävande och därmed tar tid. 

Koncentrationen är också viktig för att individen ska kunna vara kreativ skriver Skoglund 

(1998). Pedagoger som vill arbeta för en koncentrerad och kreativ pedagogisk situation ska 

vara närvarande och inte splittrade. På det sättet kan pedagogerna förmedla lust och tålamod 

till att fokusera på uppgifterna. Olust är en av alla de faktorer som kan göra eleverna 

okoncentrerade. Skoglund (1998) rekommenderar att främja koncentrationen med hjälp av 

bland annat dramaövningar, avslappningsövningar och varierade material till 

arbetsuppgifterna. 

3.4 Pedagoger och koncentration 

Det finns också forskning om att pedagogers närvaro i klassrummet och deras medvetenhet i 

undervisningen påverkar elevernas lärande (Dahlin, Ingelman & Dahlin, 2002). Pedagogens 
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mentala närvaro smittar av sig och ger studiero och koncentration i undervisningen. Det kan 

också vara till fördel om pedagogen kan använda sig av sitt kroppsspråk och sin röst för att 

underhålla elevernas fokusering på undervisningen. I likhet med ett av Skoglunds (1998) 

konkreta råd påvisar de här författarna också att bra studiematerial är en viktig del i 

sammanhanget. En intressant text eller uppgift kan fånga elevernas intresse en längre stund än 

vad en tråkig text kan göra. Dahlin, Ingelman och Dahlin (2002) lyfter även de fram i den här 

texten att avstressande lekar och koncentrationsövningar är till fördel i lärandet. De beskriver 

hur stresshormoner påverkar minnet negativt och givetvis den övriga hälsan också. Att i sin 

planering för undervisningen tänka på KASAM (Känsla av sammanhang) är positivt enligt 

denna forskning (Dahlin, Ingelman & Dahlin, 2002). KASAM är ett begrepp som används 

inom olika områden men har samma grundbetydelse oavsett var det används. Grundaren till 

begreppet är professorn i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky (1923-1994). Han beskriver 

att KASAM består av tre komponenter som tillsammans ger individen en mental hälsa som i 

förlängningen också kan påverka den fysiska hälsan. Begriplighet är en av komponenterna 

och innebär att individen upplever exempelvis den information den tar emot som förnuftig, 

ordnad och tydlig. Andra komponenten är hanterbarhet och betyder att individen upplever att 

det finns resurser i omgivningen som kan vara till hjälp i någon form. Det kan vara materiella 

resurser men också andra människor som kan vara en tillgång för individen i situationen. Den 

sista komponenten är meningsfullhet. Denna komponent är den mest motiverande. Individen 

ska känna att det är värt att satsa energi på exempelvis skoluppgiften, den ska kännas 

betydelsefull och få individen att känna sig delaktig och medverkande (Antonovsky, 1991). 

Dessa komponentord leder tankarna till de förutsättningar som andra forskare har skrivit om 

och som behövs för att skapa elevkoncentration. Både Antonovsky (1991) och Dahlin, 

Ingelman och Dahlin (2002) återkommer ofta till att intresse, nyfikenhet, tydlighet och 

motivation är något som pedagogerna bör använda sig av när de arbetar med 

elevkoncentration. Brophy (1998) påpekar en intressant aspekt om koncentration som inte 

framträder så ofta i litteraturen. Brophy menar att även vid intressanta uppgifter där elevernas 

nyfikenhet väcks krävs det koncentration för lärande. ”Even when they find the content 

interesting and the activity enjoyable, learning requires sustained concentration and effort.” 

(Brophy, 1998, s. 1) 

För att som pedagog kunna arbeta med elevkoncentration kan det också vara till hjälp att 

känna till att människan, och i detta fall eleverna, har en del grundläggande behov. Fromm 

(1991) beskriver fem olika behov (vår översättning): relationer och samhörighet med andra 

människor, att ha möjlighet till att skapa och påverka sin situation, trygghet och koppling i sitt 

liv, hitta sin identitet, intellektuell världsbild. Kort sammanfattat är de här psykiska behoven 

grunden till människors beteenden. Vilket kan vara bra för pedagoger att veta när de ska lära 

känna sina elever och deras specifika behov för koncentration. De här behoven, och de 

tidigare faktorer som nämnts här i bakgrundsdelen, påminner alla om varandra och ger en bild 

av dem som nödvändiga verktyg i arbetet med elevkoncentration. 

Steinberg (1993) menar att det är till fördel för koncentrationsnivåerna i klassrummet om 

pedagogen är medveten och närvarande. Genom att vara det finns också förutsättningar för att 

bygga en bra relation med både klassen och individerna. Den relationen är ett bra 
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grundverktyg för arbetet med att behålla koncentrationen i undervisningen. Författaren skriver 

att koncentration går att öva upp och det finns en mängd olika koncentrationsövningar att 

arbeta med. För att eleverna ska känna sig trygga i dessa övningar är den fina relationen 

mellan pedagogen och eleven ett måste. Pedagogen måste också vara medveten om att det 

krävs tålamod för att skapa de här relationerna och tid till koncentrationsövningarna. 

Steinberg (1993) påpekar också att resultaten av koncentrationsövningarna inte kommer på en 

gång. Det kan ta veckor för en del elever att ändra beteende eller visa resultat. En öppen och 

välinformerad relation är också bra att ha med elevernas föräldrar. Om de till exempel vet om 

vilka koncentrationsövningar pedagogen och klassen tränar på ökar utsikterna för att lyckas 

(Steinberg, 1993). 

3.5 Koncentration i ett historiskt perspektiv 

Brynolf, Carlström, Svensson och Wersäll (2009) skriver att intresset för pedagogik i Sverige 

började öka under 1800-talet och 1842 års stadga för en allmän folkskola gjorde det möjligt 

att införa obligatorisk skolplikt. Enligt Brynolf et al. innebar också skolplikten att läraryrket 

fick en legitimitet, lärarens roll som kunskapsförmedlare och undervisare kunde nu börja 

utvecklas. Marklund (1984) menar att även om skolplikten infördes var elevernas skolgång 

sporadisk eftersom sysslor i hemmet var prioriterade, lokalerna var dåliga och material fanns 

nästan inte. Utifrån det Marklund skriver ges en bild av att det inte fanns speciellt många 

förutsättningar till koncentration och meningsfullhet i lärandet. Under denna tid, beskriver 

Brynolf et al. (2009), fanns det metodiska tips till läraren om hur denna skulle utföra sin 

undervisning. Tipsen fokuserade på hur läraren skulle undervisa och inte alls på hur elever lär 

sig eller deras förutsättningar till lärande. 

Richardsson (1983) och Brynolf et al. (2009) skriver att det 1946 kom en skolkommission 

som innebar att eleverna nu skulle börja ta mer eget ansvar för sin utbildning, undervisningen 

skulle inte längre vara helt lärarstyrd. I praktiken yttrade det sig i en mer aktivitetsbetonad 

undervisning med fler grupparbeten och samarbete eleverna emellan. Utifrån det Richardsson 

(1983) och Brynolf et al. (2009) skriver kan vi förstå att det nu väcktes ett intresse för hur 

eleverna tog till sig kunskap och vilka förutsättningar som krävdes till det. Enligt författarna 

betydde detta ett förändrat arbetssätt för både lärarna och eleverna. I och med det större 

ansvaret hos eleverna krävdes också mer koncentration. Med nästan politisk enighet togs 

beslutet om propositionen av den nya läroplanen, Läroplan för grundskolan, Lgr 62 

(Richardsson, 1983). Richardsson berättar vidare att skolan tidigare hade sett ”läraren i 

centrum”, de nya riktlinjerna var nu istället ”eleven i centrum”. En viktig detalj var att skolan 

och lärarna nu skulle se eleverna som en tillgång, vilket betydde att läraren skulle ta hänsyn 

till deras erfarenheter och behov. Skolan ville nu veta vad eleverna behövde för att klara av 

skoluppgifterna, vilket bland annat betydde bra förutsättningar för koncentration. 

Brynolf et al. (2009) skriver att Lgr 62 tog upp olika beteenden hos eleverna för att läraren 

skulle veta och förstå vilka beteenden som fanns och hur de skulle bemöta dessa elever. Den 

handlingen beskriver att skolan och lärarna nu såg att alla elever inte tar till sig kunskap på 

samma sätt. Till dessa olika beteenden hörde säkerligen också de elever som hade svårt att 

koncentrera sig i klassrummet. Brynolf et al. framför också att skolan på den tiden ansåg att 
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“felet” till att eleverna inte alltid tog till sig kunskapen låg hos individen. Att orsaken skulle 

kunna vara till exempel klassrumsmiljön och koncentrationsmöjligheterna var inte aktuell. 

Brynolf et al. (2009) berättar vidare att det 1980 kom en ny läroplan, Lgr 80. I den framhävs 

det än mer att eleverna skulle kunna hitta och ta till sig kunskaper på egen hand, detta gjorde 

att arbetet i klassrummet förändrades och då också den pedagogiska lärarrollen. Lärarens 

uppgift hade vid detta laget förändrats från att vara kontrollerande, till att nu ge eleverna bra 

förutsättningar så att de kunde koncentrera sig och arbeta självständigt med skoluppgifterna. 

Som tidigare nämnts här i texten är intressanta och varierande arbetssätt viktiga för att 

eleveran ska kunna behålla sin koncentration och ta till sig kunskap. Den nya läroplanen, Lgr 

80, som Brynolf et al. skriver om, förespråkade detta elevaktiva arbetssätt framför traditionell 

katederundervisning. 

3.6 Förankring i lagar och förordningar 

Skollagen (SFS 2010:800) säger att skolans verksamhet bland annat skall främja individens 

lärande. Tidigare i texten har det gått att läsa att koncentration är en av förutsättningarna för 

lärande. Det nämnda lärandeuppdraget är själva kärnan till att pedagogerna arbetar med 

koncentration i skolans verksamhet. I Skollagen (SFS 2010:800) står det också att miljön i 

skolan ska vara utformad på ett sätt som erbjuder studiero. I styrdokumentet Lgr 11 

(Skolverket, 2011) står det att skolan är ålagd att forma undervisningen så att varje elev kan 

tillgodose sig den efter dennes egna behov och förutsättningar. För att kunna det behöver 

pedagogen kunskap om hur lärande sker och då också kunskap om koncentrationens roll i 

lärandesituationen. 

4 Metod 

Vi har gjort en kvalitativ forskningsstudie och i detta avsnitt redovisas vilka metoder som 

använts och hur de samverkar. Det hermeneutiska perspektivet, den kvalitativa 

forskningsintervjun, urvalet och på vilket sätt intervjumaterialet bearbetats beskrivs också. 

4.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Arbetet har haft ett hermeneutiskt perspektiv, målet har varit att försöka förstå och tolka den 

information som samlats in för att bygga vidare på den kunskap som finns. 

Hermeneutikern menar istället att det går att förstå andra människor och vår egen 

livssituation genom att tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade 

och skrivna språket samt i människors handlingar och i mänskliga livsyttringar (Patel & 

Davidson, 2011, s. 29). 

Med ett hermeneutiskt perspektiv som grund användes våra egna förförståelser när 

intervjufrågorna konstruerades och resultaten tolkades. Av den sammantagna informationen 

försöker vi sedan se en helhet som kan utläsas till ett resultat. Enligt Patel och Davidson 

(2011) ska en forskare med detta perspektiv titta både på helheten och delarna och få 

förståelse därigenom. Det hermeneutiska perspektivet har använts när intervjuerna har skrivits 
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ut, lästs i sin helhet samt när vi diskuterat med varandra om detaljerna och vad de betyder. 

Den kunskap som erhålls av detaljerna och helheten tillsammans blir till ett svar på syftet. 

4.2 Kvalitativa forskningsintervjuer 

Vi har använt oss av kvalitativa forskningsintervjuer. Den typen av intervju är 

halvstrukturerad vilket innebär att intervjusamtalet är öppet för fria följdfrågor och 

kommentarer, samtidigt som det finns förutbestämda intervjufrågor. ”Människor talar med 

varandra de ställer frågor och besvarar frågor. Genom samtal lär vi känna andra människor, vi 

får veta något om deras erfarenheter, känslor och förhoppningar och om den värld de lever i.” 

(Kvale, 1997, s. 13) Att göra intervjuer var också ett medvetet val utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv därför att det är genom kommunikation som vi kan lära av varandra. 

Kvale (1997) beskriver sju stadier i en intervjuundersökning. De stadierna har använts som en 

mall under planeringen och bearbetningen. Här nedan följer en beskrivning av hur stadierna 

använts. 

Tematisering: Syftet med studien formulerades och ämnet beskrevs. 

Planering: Målet med arbetet utformades och ett första utkast gjordes till en tidsplan. 

Intervju: Intervjupersonerna kontaktades i god tid innan intervjuerna. Kontakten etablerades 

via mejl med en förfrågan om de hade möjlighet att ställa upp. I mejlet fanns också uppgifter 

om studiens syfte. Efter erhållet svar från intervjupersonerna om de kunde ställa upp, togs 

kontakt med dem antingen via mejl igen eller telefon för att bestämma en tid för intervjun. 

Alla pedagoger intervjuades på sina respektive arbetsplatser. Vid intervjutillfället klargjordes 

att det som spelades in skulle endast vi lyssna på i bearbetningen av materialet till rapporten. 

Efter det raderas alla inspelningar. Intervjupersonerna upplystes också om att deras namn eller 

andras namn som nämndes under intervjun inte på något sätt skulle vara med i rapporten. 

Efter färdigställda intervjuer lyssnades inspelningarna av och transkriberades för att det sedan 

skulle vara lättare att analysera och bearbeta materialet. 

Utskrift: Att veta hur mycket av intervjuerna som ska skrivas ut är svårt. Det finns inte några 

exakta regler för det. Rekommendationerna från Kvale (1997) är att titta på valda faktorer 

kring studien, så som studiens syfte, den tillgängliga tiden och materialets kvalitet. Till 

studien valde vi att inte skriva ut intervjuerna ordagrant, inte heller ta med upprepningar eller 

emotionella uttryck. Utifrån syftet kom vi fram till att det bästa skulle vara att lyssna noga på 

inspelningarna och transkribera endast den information som var av värde för studien. 

Analys: Kvale (1997) skriver om en analysmetod som heter meningskoncentrering och den 

har använts i studien. Det innebär att intervjupersonernas meningar kortas ner till själva 

kärnan, det väsentliga i uttalandet. Detta för att materialet ska bli mer lättöverskådligt och 

hanterbart. Det stämmer också bäst överens med på vilket sätt intervjuerna har transkriberats. 

Verifiering: Detta stadie innehåller reliabilitet och validitet. För att säkra studiens reliabilitet 

(pålitlighet) spelades intervjuerna in med en ljudinspelare. Det gjordes även för att kunna 



10 

 

lyssna flera gånger på intervjupersonerna och deras uttalande så att risken för 

missuppfattningar minimerades. 

Rapportering: Det sista stadiet beskriver rapporteringen. Det vill säga hur rapporten ska se ut 

och hur materialet ska presenteras på ett vetenskapligt sätt. 

4.3 Etiska överväganden  

Innan intervjuerna började försäkrades pedagogerna om att intervjuerna var konfidentiella. 

Kvale och Brinkmann (2009) och Vetenskapsrådet (2011) skriver att när något är 

konfidentiellt innebär det att inga namn skrivs ut på personer som intervjuas, ingen 

information överhuvudtaget som kan kopplas till en viss person skrivs ut. Vidare skriver 

författarna att vid inspelning av intervjuer ska dessa inspelningar raderas då de är 

färdigarbetade. Eftersom intervjuerna spelades in och respondenterna ibland nämnde vissa 

elever vid namn, förtydligades det att intervjuerna kommer att raderas efter färdig analys. 

Respondenterna försäkrades om att inga av de namn som nämndes under intervjun skulle 

komma att finnas med i rapporten. 

Innan intervjuerna fick intervjupersonerna veta att de självklart fick avsluta intervjun närhelst 

de själva ville. Detta kan enligt Trost (2010) vara svårt för den som intervjuas att göra då de 

känner att de skulle vara oartiga. Det är enligt Trost inbyggt i oss människor att vi ska svara 

på frågor annars uppför vi oss inte korrekt. 

4.4 Urval och avgränsningar 

Patel och Davidson (2011) skriver att problemet i rapporten ska avgöra urvalet till 

intervjuerna. Eftersom vi har valt att titta på hur en specifik grupp arbetar så är det naturligtvis 

den gruppen som ska intervjuas. Med arbetet vill vi veta hur pedagoger arbetar med 

koncentration och därför valdes ett antal pedagoger ut till intervjuerna. Eftersom båda utbildar 

sig till lärare för de yngre åren (F-6) var det naturligt att intervjua pedagoger som jobbar inom 

dessa årskurser. Trost (2010) menar att det är bra att begränsa sig till mellan minst fyra och 

max åtta respondenter. Han menar också att få intervjupersoner är att föredra. Vi valde att 

intervjua sex pedagoger för att det inte skulle bli för få intervjuer men inte heller för många att 

jobba med senare. Kvale och Brinkmann (2009) menar att antalet respondenter beror på vad 

det är man behöver veta. Både Kvale och Brinkman (2009) och Trost (2010) skriver att om 

antalet är för stort blir det svårt att göra ingående tolkningar och är antalet för litet blir det 

svårt att bedöma onyanserat. 

4.5 Bearbetning och tolkning 

Vi har gjort en kvalitativ studie. Därför bearbetas också textmaterialet på ett kvalitativt sätt. 

Patel och Davidson (2011) beskriver det som att forskaren i en kvalitativ studie söker efter en 

djupare kunskap och insikt i det material som samlats in. Det finns en stor variation av hur 

kvalitativa bearbetningar utformas. Det på grund av alla de olika vetenskapliga synsätt där 

kvalitativ forskning ingår. Författarna rekommenderar forskaren att föra anteckningar under 

hela studien, inte bara under analysarbetet. Fördelen med det är att forskaren då inte riskerar 

att glömma bort någon viktig tanke. Det kan också vara lättare att se mönster, skillnader och 
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likheter med hjälp av skrivna anteckningar utöver de transkriberade intervjuerna. Eftersom 

den kvalitativa bearbetningen söker efter en djupare kunskap krävs det att de inspelade 

intervjuerna och textmaterialet gås igenom ett flertal gånger. Samtidigt som det då förs 

anteckningar och löpande diskussioner om arbetet. 

Det finns två olika rekommendationer i sättet att bearbeta intervjuerna. Patel och Davidson 

(2011) förordar att forskaren ska börja analysera intervjumaterialet strax efter intervjun. 

Motiveringen till det är att forskaren då har ett tydligare minne av hur intervjupersonen 

uttryckte sig även med röstläge och kroppsspråk. De detaljerna kan då läggas till i materialet. 

Trost (2005) rekommenderar istället att det gärna får gå en tid efter intervjun för att forskaren 

ska få distans till materialet. Då kan forskaren analysera mer objektivt då denne inte längre är 

påverkad av det mellanmänskliga mötet i intervjun lika starkt. Intervjumaterialet till studien 

har bearbetats en tid efter intervjuerna. Eftersom meningskoncentreringar (se 4:2 Kvalitativa 

forskningsintervjuer) användes vid transkriberandet var det till fördel att utskrifterna inte 

gjordes samma dag som intervjuerna. På det sättet var det möjligt att lyssna objektivt på det 

inspelade samtalet och konstruera kärnfulla meningar. 

4.6 Tidsplan 

September 2012 

Val av ämne och litteraturstudier påbörjas. Ett PM skrivs, lämnas in och godkänns. 

Oktober 2012 

Litteraturstudierna fortsätter. Intervjupersoner kontaktas och tillfrågas om de har möjlighet att 

intervjuas senare. 

November 2012 

Intervjuerna genomförs och transkriberas. Texterna i rapporten skrivs, material analyseras, 

tolkas och bearbetas. Medverkar på två grupphandledningsträffar där vi är flera studenter som 

ger respons på varandras arbeten under ledning av en gemensam handledare. 

December 2012 

Två grupphandledningsträffar där vi fortsätter att ge varandra respons under ledning av en 

gemensam handledare. Bearbetningen med texten fortsätter. Vid den sista 

grupphandledningsträffen bedömer handledaren att uppsatsen kan bli klar för opponering i 

januari 2013. 

Januari 2013 

Opponering och slutställande av rapporten.  
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5 Resultat 

I detta avsnitt beskrivs vad varje respondent har svarat. Respondenterna presenteras var för 

sig i en beskrivande text. Detta för att ge en helhetsbild av deras uppfattningar och metoder 

om arbetet med koncentration i klassrummet. Alla intervjufrågor finns i bilaga 1 till detta 

arbete. 

5.1 Resultatbeskrivning 

Pedagog A är kvinna och fritidspedagog. Hon svarar på första frågan om vad 

elevkoncentration är med att det ser olika ut mellan eleverna, en del kan koncentrera sig 

oavsett om de är intresserade av uppgiften eller inte. Koncentrationsnivån hänger starkt 

samman med om de vill veta mer om ämnet/uppgiften och hur stort intresse de har för det. Är 

eleverna koncentrerade blir det också mer ordning i klassrummet. Hon tycker att 

koncentration till stor del har med inlärning att göra. Pedagog A ger som svar på frågan om 

vilka svårigheter som finns i arbetet med elevkoncentration att det är en utmaning att lära 

känna varje elev. Det är ett måste att känna eleverna så att det finns en möjlighet att bedöma 

vad just den eleven behöver för att kunna koncentrera sig. Hon hänvisar till pedagogens 

uppdrag i styrdokumentet. Där det står att undervisningen ska anpassas utifrån elevens behov. 

En del elever har kanske behov av att röra på sig och andra att det ska vara lugnt omkring 

dem. Hon har bara en del ämnen med eleverna och de ämnena tycker eleverna redan om. Då 

finns elevernas intresse redan där och det skapas koncentration. Det gör att det inte heller blir 

svårt att behålla koncentrationen hos dem. Teknik (storbildsskärm, dokumentkamera) är något 

som hon tycker hjälper till för att behålla elevernas koncentration. Eleverna får något att fästa 

blicken på samtidigt som de lyssnar. Vidare säger Pedagog A att hon berättar händelser ur sitt 

eget liv för att eleverna ska få en känsla av sammanhang och igenkänning. I planeringen till 

lektionerna eller aktiviteterna blir det också naturligt att tänka över vad gruppen har för 

intressen och att inte bygga hela undervisningen på prat. Undervisningsmetoderna får gärna 

variera för det hjälper till att hålla eleverna uppmärksamma. På frågan om hon märker att 

elevernas koncentrationsnivå är större vid något tillfälle under dagen svara Pedagog A att 

eleverna är mer koncentrerade en stund efter en rast eller annat avbrott. Precis efter en rast 

kan det vara livligt men snart lugnar det sig och fungerar bra. Rasterna och avbrotten från 

lektionernas koncentration är mycket viktiga. 

Pedagog A berättar att i och med den nya läroplanen, Lgr 11, får eleverna tidigt veta vilka 

studiemål som finns och att de tillsammans med läraren har ett ansvar för att använda 

studietiden på ett bra sätt. När de är okoncentrerade kan det vara bra att påminna dem om att 

de då ”slösar” bort sin tid. Inte på ett straffande sätt utan som en dialog om deras eget ansvar 

för det. När det blir en okoncentrerad stämning i klassrummet är det oftast i samband med att 

eleverna är trötta, som inför en helg eller ett lov. Då anpassar Pedagog A sin lektionsplanering 

utefter det och planerar något som fungerar med omständigheterna. Okoncentrerad stämning 

är det varje dag till och från men då inte i hela gruppen utan hos enskilda elever. Den 

okoncentrerade stämningen behöver inte alltid vara negativ för lärandet menar hon. Det beror 

på vad man menar med okoncentration. Det kan nämligen kännas oordnat och stökigt men 

eleverna kan ändå vara koncentrerade och göra det de ska. Hon menar att hon tycker det kan 
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få vara lite liv och rörelse och att det kanske är något mer av ett fritidspedagogtänk. Det som 

kan vara svårt då är att de barn som verkligen behöver lugn omkring sig blir okoncentrerade. 

På grund av det tror hon att det är därför som det är smidigast att det är lugn och ordning i 

klassrummet och knyter an till den tidigare frågan om svårigheter med 

elevkoncentrationsarbetet. Men, påpekar hon, det behöver inte betyda att det bara är då 

eleverna är koncentrerade. 

Klassens stämning och koncentration kan också påverkas av om pedagogen upplevs 

närvarande eller inte. Pedagog A har börjat vara öppen med att tala om för elevgruppen om 

hon till exempel har ont i huvudet. Anledning är att hon vill tala om för eleverna att om hon 

skulle bli fortare arg än vanligt så är det inte på grund av dem utan för att hon har ont. Det 

tycker hon känns mer rättvist än att hon i efterhand ska komma med ursäkter och förklaringar. 

Hon upplever det som att klassen får en förståelse och responsen brukar vara positiv, eleverna 

ser att också hon är mänsklig, de kan känna igen sig själva. 

Pedagog B är man och förskollärare. Han säger att eleverna har koncentration för uppgiften 

så länge den är intressant och utmanande. Däremot så fort eleven tappar intresset så blir det 

lätt att de gör något annat istället så som att prata med kompisen eller springa runt i 

klassrummet. Eleverna kan jobba väldigt bra med en uppgift och vara koncentrerade trots att 

det är oordning in klassrummet. Han utgår från sig själv och säger att ”Jag lär mig bättre om 

jag är koncentrerad”. För att vara koncentrerad kan en del behöva lyssna på musik eller 

använda hörselkåpor. Pedagog B svarar på frågan om vilka svårigheter han möter i 

koncentrationsarbetet att det mest påtagliga, är att känna till barngruppen så pass väl för att 

kunna göra en bedömning av hur länge de till exempel kan arbeta med en och samma uppgift. 

Pedagog B överväger också hur höga krav han som pedagog kan ställa på dem så att det 

gynnar deras koncentration men inte är för höga så att de tappar intresset. Det blir en del av 

lektionsplaneringen, att tänka över hur tiden ska användas. Pedagog B menar att det svåra inte 

är att sitta stilla utan att också behöva lyssna samtidigt. Enligt Pedagog B är det också 

jätteviktigt med planerade avbrott i undervisningen. De behöver inte vara långa eller 

märkvärdiga, bara något som förändrar situationen i klassrummet. Det är efter dessa avbrott 

som han ser att koncentrationsnivåerna är högre. Rasterna har stor betydelse för då får den 

andra hjärnhalvan arbeta en stund. Han påpekar att det kanske är så att det är själva avbrottet 

och variationen som är viktigast. Inte nödvändigtvis att det måste innefatta rörelse, även om 

det generellt är viktigt. 

Pedagog B säger att när eleverna till exempel pratar mycket med varandra om sådant som inte 

rör lektionen, kan det vara bra att tala med dem om att de slösar med både sin egen och 

kompisens tid till lärande. Det är ändå så att för det mesta behövs det bara ett litet ”schh” så 

tystnar de och återgår till sina uppgifter. Självklart finns det också en minoritet som då är så 

inne i sina konversationer att de inte hör det. Då kan en verbal tillsägelse vara nödvändig, 

vilket för den skull inte betyder att rösten måste höjas. Pedagog B menar också att det kan 

vara nyttigt att stanna upp och lyssna av vad det faktiskt är eleverna pratar om. Till en första 

början kanske det låter som vanligt prat men det kan också vara så att de hjälper varandra med 

uppgifterna. Det är naturligt att ljudvolymen blir lite högre när många pratar samtidigt, oavsett 
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om det är något viktigt eller oviktigt för undervisningen. De elever som verkligen vill ha det 

tyst omkring sig uppmuntras att använda hörselkåpor som finns i klassrummet. 

En av frågorna var vad pedagogerna gör för att behålla elevernas koncentration. Pedagog B 

tycker att rösten är ett användbart instrument i arbetet med elevkoncentration. Genom att 

använda olika tonlägen på rösten går det att styra väldigt mycket av det som förmedlas, om 

det är något allvarligt eller något lättsamt. Entonigt röstläge kan göra att viktig information 

inte når fram till eleverna eftersom de inte orkar lyssna. Ibland höjer pedagogen rösten för att 

påkalla uppmärksamhet för att direkt sänka den igen. Pedagog B tycker även att det är 

användbart att tala med en lugn och ganska låg röst. Då blir det nämligen effektivare när han 

måste använda en strängare röst. Han använder ibland även vuxenaktiga meningar för att 

berika språket. Då kan eleverna lyssna till för att de inte känner igen ordet. Genom att 

använda kroppspråket, som att gå, stå, sitta och förmedla spänning, allvar eller glädje blir 

eleverna också uppmärksamma på förändringar i klassrummet. Att vara en sund auktoritet i 

klassrummet, en trygg vuxen person, är positivt för gruppen. Om eleverna märker att 

pedagogen har ett lugn och vet vad som ska göras under lektionen blir de också lugna och kan 

koncentrera sig. Om pedagogen inte är välplanerad kan eleverna uppfatta situationen som att 

de inte behöver vara lika alerta och uppmärksamma som annars. Det är bra att vara en tydlig 

vuxen som vet vad den pratar om men som också är mänsklig och kan erkänna misstag. 

Pedagog C är kvinna och fritidspedagog. Hon säger att koncentration och ordning går hand i 

hand. Men i en del ämnen exempelvis idrott och bild är det en viss oordning jämfört med när 

klassen har bänkundervisning. Koncentration behövs såklart i båda situationerna, det är viktigt 

för lärandet. Det ena utesluter inte det andra. På frågan om Pedagog C märker någon större 

nivå av koncentration hos eleverna vid något tillfälle, svarar hon att koncentrationen ändå är 

som högst i början av en lektion. Det beror förmodligen på att eleverna har haft ett avbrott 

mellan lektionerna och fått en fysisk blodgenomströmning som är bra för tankearbetet.  

Pedagog C tycker inte att hon har någon specifik pedagogisk grund i sitt arbete med 

elevkoncentration.  Hennes svar på vad hon gör för att behålla elevernas koncentration är att 

hon har tittat på andra pedagoger och vad de gör för att behålla lugnet i rummet. Att tända och 

släcka lampan kan vara ett sätt att uppmärksamma eleverna på att något kommer att hända. En 

del grupper kan arbeta bra om de får ha lite bakgrundsmusik i rummet. Det är också bra att 

faktiskt våga avbryta lektionen med en rörelseövning när koncentrationen blir låg. Det kan 

vara med en sång, att eleverna tillfälligt får byta plats med varandra. Avbrotten kanske är 

omkring en halv till en minut korta. Pedagog C vill komprimera informationen för det är så få 

minuter läraren har på sig innan gruppen tappar koncentrationen Även komplettera med bilder 

till instruktionerna. Med hjälp av bilder på exempelvis tavlan kan koncentrationen senare 

återupptas till uppgiften. 

Pedagog C svarar på frågan om hon ser och upplever svårigheter med 

elevkoncentrationsarbetet handlar om gruppen. Om gruppen eller någon enskild är så pass 

okoncentrerad att det blir riktigt svårt att fånga upp intresset igen, kan det spoliera 

lektionsupplägget och störa övrigas koncentration. Vid en del tillfällen kan det vara så att 

eleverna är så pass okoncentrerade att det är värt att bryta lektionen och tänka om för att göra 

något annat. Men det händer inte ofta. Pedagog C anser att utmaningen också kan ligga i att 
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göra så pass bra uppgifter så att eleverna blir intresserade. Det tycker hon är själva baktanken 

med lektionsplaneringarna. Att alltid försöka fånga elevernas intresse eftersom 

koncentrationen då kommer automatiskt. Det är också en utmaning att känna till vad 

barngruppen tycker om att göra, hur de föredrar att lära sig. En del grupper vill använda sig av 

drama och andra tycker bättre om att sitta i ring och prata. Att lära känna en barngrupp på det 

sättet kan vara en extra svårighet när du arbetar som vikarie och för det mesta inte träffar 

samma barngrupp flera gånger. 

Pedagog C säger att när det är någon som stör och det påverkar den övriga gruppen talar hon 

gärna med eleven om det. Hon berättar att eleven själv har ett ansvar för sin studietid, och att 

den är värdefull, att deras beteende också påverkar gruppen i stort. Vilka dessa elever är 

varierar från gång till gång. Pedagog C har erfarenhet av att om hon är välbekant med en 

uppgift går det nästan alltid smidigt för elevgruppen att utföra den. Viktigt att komma ihåg är 

också att utvärdera. Speciellt de gånger det inte går så bra. Orsakerna kan vara flera och 

ibland bero på något som att uppgiften inte passade den aktuella gruppen. 

Pedagog D är man och lärare. Han tycker att koncentration skiljer sig från elev till elev. En 

del behöver ha tyst och lugnt i klassrummet för att kunna koncentrera sig medan vissa vill ha 

lite liv och rörelse. På frågan vad elevkoncentration är för honom säger han att 

”Elevkoncentration är när eleven kan utföra den uppgift eleven är ålagd att göra”. Det behövs 

ordning i klassrummet för att alla elever ska få en chans att utföra sitt arbete på bästa sätt. 

Med ordning menar han att det finns ett lugn, men det är inte liktydigt med att det ska vara 

helt tyst. I klassen pratar de med jämna mellanrum om elevernas eget ansvar för hur det 

fungerar i klassrummet och att det är viktigt med arbetsro för alla. Han tycker att det är viktigt 

att hålla igång den diskussionen, påminna eleverna om deras ansvar och att de ska sköta sitt 

jobb. Vidare påpekar Pedagog D på frågan om svårigheter att det krävs olika strategier 

beroende på gruppens storlek. Stora grupper kräver mer organisering, disciplin, tydligare 

instruktioner och mer styrning. 

Pedagog D tycker personligen om lite ljud och rörelse i klassrummet. Om eleverna sitter och 

pratar med varandra om för uppgiften relevanta saker gör det inte så mycket. Pedagog D 

menar också att hans egen toleransnivå för hur mycket ljud och rörelse han tillåter, ökar när 

han lärt känna eleverna mer. Han säger att det är klart att koncentration har betydelse. Kan 

eleven inte koncentrera sig på uppgiften som ska göras så blir det svårt för eleven att ta in det 

den ska ta in. Eleven kan lära sig andra saker som det pratas om i klassrummet men kanske 

inte det den är ålagd att lära sig. Pedagog D säger att om diskussionen är den rätta så kan det 

vara en form av lärandesituation. Ställer en elev en fråga gäller det som lärare att vara lyhörd 

och plocka upp den där och då. Genom det kan han skapa en lärandesituation ur 

okoncentration. Han säger att ”[…] då är inte okoncentrationen lika farlig”. Okoncentration 

kan vara negativt beroende på situationen. 

För att eleverna ska få en bra start på lektionerna använder sig Pedagog D av lugna uppstarter. 

Det ska vara tyst och lugnt innan lektionen börjar. Han svarar på frågan om vad han gör för att 

behålla elevernas koncentration under lektionen att han går runt mycket i klassrummet, han 

pratar med dem, stöttar och påminner, lägger en hand på axeln eller liknande. Att gå runt och 
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hjälpa eleverna är viktigt. När två elever behöver hjälp måste han kunna se vem av dem som 

behöver hjälp snabbast. Han gör en avvägning vem som kan sitta och vänta lite längre utan att 

börja störa i klassrummet. Pedagog D anser även att det är viktigt att eleverna vet vad som 

händer under dagen och därför skriver han upp dagens schema på tavlan. 

Pedagog D upplever inte att det är okoncentrerat i klassrummet varje lektion, men varje dag. 

Han påpekar att det är barn man jobbar med och allt från det som händer på raster till hur det 

gick i hockeyn igår kommer att påverka koncentrationen. Enligt honom måste en pedagog 

vara medveten om att sådana diskussioner och situationer kommer att uppstå. Då är det bara 

att lugnt påminna om att dessa diskussioner får de ta på nästa rast eller efter skolan. Han har 

även märkt att direkt efter fysisk aktivitet (idrott, rast) är eleverna mer oroliga. De har svårt att 

koncentrera sig för att de är uppe i varv. Det tar nästan en halv lektion för eleverna att hitta 

koncentrationen. Pedagog D säger också att hans humör eller välmående direkt påverkar 

elevernas koncentration. Hans elever ser väldigt snabbt om han inte är på tårna en dag och då 

blir det genast mer surr. I dessa lägen är han väldigt öppen med att han exempelvis har ont 

och att tålamodet är lite kortare än vanligt. Att han inte vill behöva säga till eleverna i onödan. 

Då brukar eleverna köpa det. 

Pedagog E är man och lärare. På frågan om vad elevkoncentration är svarade han att för 

honom är koncentration när eleverna kan lyssna, ta in instruktioner och vet vad de ska göra. 

Koncentration är enligt honom viktig för att eleverna ska kunna göra det de ska. Däremot 

tycker han att om eleven redan känner till ämnet som han går igenom är det kanske inte 

nödvändigt med full koncentration hos eleven. Men generellt är det viktigt med 

uppmärksamhet och koncentration för att lära sig. Han anser sig själv vara tydlig när han 

pratar med eleverna men ändå finns det alltid elever som inte vet vad han har sagt eller vad de 

ska göra. Detta tror han beror på att eleverna idag är så splittrade på grund av samhället idag. 

Eleverna kan bli nådda överallt och de får en massa intryck och information hela tiden. Han 

tror att eleverna på ett sätt stänger av då de inte orkar ta in mer information. 

Pedagog E säger vidare att han brukar prata med eleverna lite då och då om 

studiekoncentration. En del elever anser han inte att han behöver prata med eftersom de gör 

sitt jobb. Medan en del elever behöver lite mer stöttning och påminnelse under dagen. Han 

tror också att en del elever har svårt att komma igång och jobba eftersom de har dåligt 

självförtroende. Är eleven osäker på sig själv kan det resultera i att den inte gör det den ska 

för den tror inte att den kan. Pedagog E tror också att koncentrationen blir sämre om eleverna 

har dåligt självförtroende eftersom de hela tiden jämför med andra hur långt de har kommit i 

uppgiften. Det kan även vara så att eleven inte får något gjort eftersom den sitter och tittar sig 

över axeln hela tiden och undrar om någon tittar på eller pratar om henne/honom. 

Pedagog E planerar inte dagens undervisning på något speciellt vis med tanke på 

koncentration. Däremot vet han att måndagar och fredagar är dagar då elevernas 

koncentration är sämre och då lägger han inga ”tunga” lektioner, eller prov då. Märker han 

under dagen att eleverna är trötta och sega kan han lägga om lektionerna och göra något som 

inte kräver lika mycket av eleverna. Han säger att skulle han ha en krävande lektion med 

trötta elever skulle de ändå inte lära sig det de ska. Som svar på frågan om det finns några 
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tillfällen under dagen då eleverna visar tecken på större koncentration svarade han att det är 

efter rast och efter idrott. ”Då har eleverna fått vara ute och rasa av sig lite” säger han och då 

orkar de med resten av dagen bättre.  

Hans svar på vad han gör för att behålla elevernas koncentration under lektionen är att han går 

omkring mycket i klassrummet för att visa att han finns där och för att snabbt kunna hjälpa 

eleverna. En del elever måste Pedagog E gå fram till för att se att de vet vad de ska göra och 

att de faktiskt gör det också. För att väcka elevernas intresse är han ibland lite mer teatralisk. 

Han säger att det är ett bra sätt att fånga eleverna och få tillbaka deras koncentration. Pedagog 

E säger dock att skulle han göra på det viset hela tiden skulle det till slut inte göra någon 

skillnad utan det skulle bli vardag. Han säger att det gäller för honom som lärare att vara väl 

förberedd inför lektionerna. Är Pedagog E inte väl förbered märker eleverna det direkt och då 

känner de att de kan prata mer och blir lite oroligare. Han anser också att eleverna kan läsa av 

honom och i vilken form han är just den dagen och detta kan sedan påverka dagen. 

Pedagog F är kvinna och lärare. Hon menar att elevkoncentration är när eleven kan fokusera 

på sin uppgift. Hon säger vidare att elevkoncentration ser olika ut mellan eleverna. En del kan 

koncentrera sig fast det är rörigt och en del kan inte det. Det kan enligt henne finnas elever 

som verkar okoncentrerade men ändå lyssnar på det hon säger. Då är det viktigt att i slutändan 

av varje lektion kolla om alla har nått lektionens mål. Det handlar om att lära känna sina 

elever. Om eleven kan koncentrera sig en hel lektion är förutsättningen för att ha lärt sig det 

man ska större. 

Pedagog F säger också att alla måste få den arbetsmiljö som de jobbar bäst i. Behöver någon 

musik i öronen för att kunna göra sitt jobb så får de har det. Ibland om hon märker att 

eleverna tappar i koncentration brukar hon avbryta och säga ”Nu vill jag säga en sak” och då 

säga något med låg röst och sedan fortsätta arbeta. Då har alla lugnat ner sig och glömt bort 

vad det var som gjorde dem okoncentrerade. För henne är att måsta skrika och höja rösten i 

klassrummet ett nederlag. Hon tycker inte att hon ska behöva göra det, den respekten ska hon 

få och den är självklart ömsesidig. Hon tycker också att okoncentration är negativt men att det 

ibland kan vara rörigt men fortfarande koncentrerat. 

Pedagog F planerar varje vecka intressanta och roliga lektioner som ska hålla elevernas 

koncentration uppe. Blir det tråkigt vill eleverna gärna göra något annat istället. Vidare 

planerar hon så att hon aldrig behöver gå ut ur klassrummet för att kopiera eller liknande. Hon 

säger på frågan vad gör du för att behålla elevernas koncentration under lektionen att hon 

börjar alla lektioner tyst och lugnt. Pedagog F börjar varje lektion med att prata tystare, hon är 

kortfattad och skriver upp på tavlan vad hon vill att eleverna ska göra. Hon skriver på tavlan 

för att det inte ska bli oroligt i klassrummet och för att eleverna själva ska se vad de ska göra 

och inte behöva fråga varandra om det. Det ska vara väldigt tydliga instruktioner och rutiner 

och tillvägagångssättet grundar sig i erfarenhet. Hon pratar med eleverna individuellt och 

direkt i situationen som uppstår om deras ansvar för koncentrationen i klassrummet. Är det en 

elev som stör är Pedagog F noga med att påpeka hur hans/hennes beteende inverkar på de 

andra elevernas koncentration, hon tror att det då blir tydligare för eleven vad det är den gör. 
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Hon säger också att är hon kort i tonen och lättirriterad påverkar det eleverna vilka kan bli lite 

trotsigare och de testar lite mer. 

På frågan om när eleverna visar tecken på större koncentration i sin klass kan Pedagog F se en 

stor skillnad om eleverna har kunnat vara ute på rasten och röra på sig. Klassen blir lugnare 

om de har fått möjlighet till fysisk aktivitet en stund. Har de inte kunnat vara ute på grund av 

vädret orkar eleverna mycket mindre. 

5.2 Sammandrag av resultatbeskrivningen 

Respondenterna gav både en definition av vad elevkoncentration är för dem och en 

beskrivning av en mer situationsbunden bild av elevkoncentration. Definitionen som ges är att 

eleverna ska kunna arbeta med det de är ålagda att göra och fokusera på sin uppgift. Det 

beskrevs också som att eleverna har ett intresse och finner uppgiften meningsfull. Då blir de 

automatiskt koncentrerade. Tappar eleverna intresset för uppgiften gör de istället något annat, 

som att prata med andra. Alla intervjupersoner anser att koncentration är något individuellt. 

Det kan se olika ut från elev till elev. En del elever vill ha tyst och stilla omkring sig medan 

andra inte störs av liv och rörelse. En pedagog lyfter fram att om det finns en elev i klassen 

som behöver tyst och lugnt i klassrummet anpassas gärna hela gruppen efter det. 

Samtliga pedagogers arbete i klassrummet grundar sig på deras egna upplevelser och 

erfarenheter. Att utbyta erfarenheter och tankar med andra kollegor, göra utvärderingar och 

reflektioner av tidigare lektioner och arbetsmetoder är en viktig del i arbetet för pedagogerna. 

Exempel på vad pedagogerna gör i klassrummet för att behålla elevernas koncentration är att 

vara tydliga och kortfattade i sina instruktioner. De flesta skriver på tavlan vad som ska göras 

och en av dem använder sig gärna av dokumentkamera, storbildsskärm och andra tekniska 

hjälpmedel. Pedagogerna D och F är noga med att vilja skapa ett lugn i rummet speciellt vid 

start av lektion. Rösten är ett återkommande verktyg i koncentrationsarbetet för alla 

respondenter. Det handlar om att använda rösten på ett mjukt sätt och visa att jag som 

pedagog har kontroll över situationen. 

Hälften av de intervjuade pedagogerna tycker att det också är en fördel att planera lektionerna 

så att de har en bra variation mellan att de själva pratar och att eleverna arbetar självständigt. 

Det gör att lektionen inte blir enformig. Variation och avbrott är enligt dem positivt för 

koncentrationen, det får inte bli monotont. En förutsättning är att uppgifterna och 

lektionsinnehållet är intressant och utmanande på rätt nivå för eleverna. Pedagog E säger att 

om han är uppmärksam på sin elevgrupp kan han anpassa lektionerna efter elevernas aktuella 

koncentrationsnivå. Exempelvis om eleverna är extra trötta inför helg eller lov. Flertalet 

pedagoger försöker även vara närvarande i klassrummet, de är aktiva genom att gå runt till 

eleverna, ser att de gör det de ska, ser till att de får hjälp och uppmuntran. 

Alla respondenter är eniga om att den största utmaningen till en början är att lära känna sina 

elever nog bra för att veta deras behov. De menar att olika grupper ser olika ut, en del tycker 

om drama medan en annan grupp hellre sitter och diskuterar. En av pedagogerna påpekar att 

detta kan vara ett problem för lärarvikarier då de oftast inte hinner lära känna eleverna så väl. 
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Alla pedagogerna ser att eleverna visar olika grad av koncentration efter en fysisk aktivitet. 

Två pedagoger ser att koncentrationsnivån kan visa sig vara hög direkt efter en rast. Pedagog 

D anser däremot att det kan gå en bit in i lektionen innan eleverna kan samla sig efter 

exempelvis en rast. Då är deras koncentrationsnivå som bäst. En pedagog menar att en del 

elever behöver den kroppsliga, fysiska rörelsen medan andra bara behöver ett avbrott för att 

orka koncentrera sig vidare. Med ett avbrott menas i detta fall en längre paus eller rast. 

6 Diskussion 

I diskussionsdelen granskas metod och genomförande. I resultatdiskussionen jämförs 

resultatet med litteraturen från bakgrunden och lärdomar lyfts. Den första forskningsfrågan 

har i diskussionen delats upp till två frågor på grund av att den är så omfattande. 

Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Ett hermeneutiskt perspektiv har använts i sökandet efter förståelse för hur pedagoger arbetar 

med elevers koncentration i klassrummet. Patel och Davidson (2011) skriver att det är ett 

användbart perspektiv när en studie söker förståelse och tolkning för andra människor och 

deras handlingar i olika situationer. Att ha tillgång till ett tolkningsutrymme har varit viktigt i 

bearbetningen av den samlade litteraturen och intervjusvaren. Intervjuerna utformades på ett 

kvalitativt sätt efter att vi läst i litteraturen om olika intervjumetoder. Arbetsupplägget följde 

till stor del det sätt som Kvale (1997) och Trost (2010) förespråkar vid kvalitativa intervjuer. 

Kvale (1997) beskriver också sju stadier i intervjuundersökningen som gett en god överblick 

av hela processen. Med hjälp av de sju stadierna har vi kunnat se att arbetet har lagts upp i en 

bra ordning och i rätt riktning. Vår upplevelse är att det var ett bra val att välja kvalitativa 

intervjuer till arbete. Med hjälp av dem fick vi bra inblick i hur det kan se ut för ett antal 

pedagoger i deras verksamheter. Svensson och Starrin (1996) beskriver här nedan varför den 

typen av intervju är lämplig i en sådan här situation. 

Kvalitativa intervjuer är medel för den forskning som har som mål att upptäcka 

företeelser, egenskaper eller innebörder. Man är här intresserad av att försöka 

”upptäcka” vad det är som sker, vad det är som händer, snarare än att bestämma 

omfattningen av någonting som är på förhand bestämt (Svensson & Starrin, 1996, s. 

55). 

När intervjuförfrågningarna skickades ut till de olika pedagogerna skickades inte de specifika 

intervjufrågorna med. I efterhand kan vi se att det hade varit bra att skriva ner några av 

frågorna till pedagogerna. Det hade gett dem tid att reflektera över vad de tänker om 

koncentration och hur de arbetar med ämnet i klassrummet. Det hade eventuellt i sin tur gjort 

att respondenterna hade kunnat svara ännu djupare och mer nyanserat på frågorna. Under 

intervjuerna märkte vi att respondenterna var osäkra till en del frågors betydelse. Om 

respondenterna hade fått frågorna i förhand hade detta kunnat undvikas. Kvale och Brinkman 

(2009) skriver att det är en känslig balans mellan att ge för mycket information om ämnet och 

att ge för lite information om ämnet. Då vi kände respondenterna sedan tidigare kan det 
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bidragit till att de ändå kunde ge bra och genomtänkta svar. Då vi är ovana vid att intervjua 

var det viktigt att noga gå igenom intervjufrågorna tillsammans. Förhoppningen är att den 

åtgärden ska ha lagt en bra grund för att frågorna skulle få en bra validitet (Trost, 2010). Trots 

det går det inte att ta för givet att vi har förmedlat samma innebörder och känslor till 

respondenterna och det i sin tur kan ha påverkat deras svar. 

Kvale (1997) rekommenderar att spela in intervjuer eftersom det kan vara svårt att hinna 

skriva ner det som sägs under en hel intervju. Genom att spela in intervjuerna kunde 

koncentrationen helt och fullt läggas på respondenterna. Att inte behöva anteckna hela tiden 

gjorde att en bra och personlig kontakt skapades. Efter att respondenterna försäkrats om att 

inspelningarna skulle raderas efter studiens godkännande, mötte vi inga hinder till att använda 

ljudinspelaren vid intervjun. Vid transkriberingen användes meningskoncentreringar för att 

göra materialet mer lättöverskådligt. Det var en bra metod till denna studie eftersom en 

fullständig transkribering skulle gett så mycket oväsentlig textmassa. De meningar som gav 

mest omfattande svar på frågorna valdes ut. Därefter kunde kärnfulla svar analyseras fram. 

Detta arbete gjordes någon dag efter själva intervjuerna så som Trost (2005) 

rekommenderade. Han menar att forskarna då kan analysera mer objektivt eftersom det 

mellanmänskliga mötet inte längre är lika starkt som direkt efter intervjun. Vi upplevde det 

som positivt att vänta någon dag med transkriberingen för då hann reflektionerna mogna över 

vad som blivit sagt. Det gjorde också att vi fick distans till mötet med pedagogen och deras 

personlighet och meningskoncentrat kunde tas ut på ett mer objektivt sätt. 

Patel och Davidson (2011) menar att forskaren bör göra anteckningar löpande under hela 

forskningsprocessen för att inte glömma bort någon bra tanke om arbetet. Vi har följt denna 

rekommendation men upplever också att det skulle kunna gjorts i en större omfattning. 

Framförallt handlar det om att det kunde vara svårt att återfinna information som tidigare 

lästs. Det hade alltså varit till hjälp att göra mycket mer utförligare anteckningar under 

litteratursökningen. De löpande anteckningarna har däremot varit till stor hjälp i arbetet med 

att redovisa resultaten och skriva diskussionerna. Att använda sig av löpande anteckningar 

och diskutera flera moment parallellt har varit till en fördel. Helheten och kopplingar har 

upptäckts som vid ett annat förfarande eventuellt inte skulle framträtt lika klart. 

Eftersom vi båda utbildar oss till lärare, Christin till lärare mot tidigare år (F-6) och Ulrika till 

fritidspedagog, var det intressant att intervjua pedagoger från de olika yrkesgrupperna. Det 

skulle också innebära en möjlighet att bredda det empiriska materialet. Efter genomgånget 

material och bearbetning visar sig inga uppenbara skillnader i fritidspedagogers och lärares 

arbete med koncentration. Det är positivt eftersom det visar på en helhet i skolans verksamhet 

och bra möjligheter för eleverna att lära. 

Studiens validitet är säkrad eftersom intervjufrågorna formulerades på ett sådant sätt att de 

skulle innehålla kopplingar till syftet. Den samlade informationen av frågornas svar har 

bidragit till ett svar på syftet. Studiens reliabilitet har stärkts genom att metoden är noggrant 

skriven. Den detalj som kan försvaga reliabiliteten är vårt eget sätt att ställa intervjufrågorna 

till respondenterna. Eftersom vi, som tidigare nämnts, är ovana vid att intervjua kan olika 
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budskap och betydelser av frågorna förmedlats. För att ändå minimera den risken gick vi 

tillsammans igenom frågorna grundligt. 

6.2 Resultatdiskussion 

Hur planerar pedagogen den dagliga verksamheten för att öka/behålla koncentrationen under 

undervisningstimmarna? 

Några av respondenterna anser sig inte ha någon specifik planering för elevernas 

koncentration. Vi kan å andra sidan tycka oss se en viss planering utifrån de svar som de gett 

oss. Till exempel använder sig några respondenter av lugna uppstarter till lektionerna. Det 

innebär att de pratar tyst och lugnt, med avsikt att skapa goda förutsättningar för eleverna att 

koncentrera sig resten av lektionen. En av respondenterna svarar att han är noga med att inte 

planera in alltför krävande uppgifter på måndagar eller fredagar. Han anser nämligen att 

eleverna de dagarna är som mest okoncentrerade. Okoncentrationen kan bero på att de gjort 

något roligt under helgen som de vill prata om eller fortfarande tänker på. Fredagar är 

eleverna lite trötta efter skolveckan och kanske ser de fram emot vad som ska hända under 

helgen. Detta svar gav Pedagog E på denna fråga och vi tycker att det är ett tecken på att viss 

planering förekommer. Det vi anar är att respondenterna själva inte uppfattar denna typ av 

upplägg som en planering för koncentration. 

En annan av respondenterna berättar att hon planerar sin undervisning så noga att hon inte ska 

behöva lämna klassrummet under lektionen. Orsaken är att hon tycker att så fort hon lämnar 

rummet tar eleverna tillfället i akt för att göra något annat än det de ska. I och med det blir det 

automatiskt okoncentration i klassrummet. Några av de andra respondenterna har också svarat 

att det är lättare att skapa en god lärandemiljö om de själva är välplanerade och förberedda. 

Av de svar som getts under intervjuerna kan vi se att respondenterna lägger vikt vid att 

planera bra instruktioner, hur tiden ska disponeras och att uppgifterna är intressanta för 

eleverna. Ett av svaren var att det har betydelse för koncentrationsnivåerna om uppgifterna 

har rätt svårighetsgrad för eleverna. 

Hur arbetar pedagogerna med elevernas koncentration i klassrummet? 

Pedagogerna gav många konkreta svar på frågan och vi har också kunnat koppla mycket av 

det de sagt till den aktuella litteraturen i arbetet. Alla respondenter har berättat att de skriver 

på tavlan som ett sätt för att göra det tydligare och lättare för eleverna att se arbetsupplägget 

på undervisningen. Som exempel ges att Pedagog A gärna använder sig av tekniska 

hjälpmedel (dokumentkamera, bildkanon, whiteboard) i sin undervisning. Hon märker att 

eleverna då har lättare för att ta till sig informationen som ges. Eleverna kan då också på egen 

hand titta på exempelvis tavlan och se vilken arbetsordning som gäller för respektive uppgift. 

Hassmén, Kenttä och Gustafsson (2009) styrker det som Pedagog A upplever. För att eleverna 

ska kunna koncentrera sig måste deras uppmärksamhet först riktas mot den aktuella 

händelsen/informationen. Hjärnan kan inte ta emot alla sinnesintryck samtidigt utan måste få 

hjälp med att välja ut vad som för stunden är väsentligt. Slutsatsen dras att det är det som 

händer när Pedagog A använder sig av tekniska hjälpmedel, hon hjälper alltså eleverna att 

rikta sin fokusering. Vi instämmer också i det faktum att det är lättare att följa med i 
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exempelvis en föreläsning om vi både hör talaren och får se bilder till informationen. I 

bakgrunden beskrevs vad Duvner (1997) berättade om hjärnans funktioner och 

koncentrationsförmåga. Författaren uppger tre delar som måste fungera för att koncentration 

ska uppstå. Det är fokusering på den aktuella uppgiften, kunna behålla fokuseringen och även 

återuppta fokuseringen efter eventuellt avbrott. De här delarna ska samtidigt samspela med ett 

antal andra processer i hjärnan vid lärande och koncentration. Healy (1993) skriver att det är 

positivt för hjärnan och lärandet om det är flera sinnen som stimuleras vid kontakt med ny 

kunskap. Genom att se något, höra något och gärna också få möjlighet att använda känseln, 

stimuleras båda hjärnhalvor i lärandet. 

En av de intervjuade pedagogerna, Pedagog B, gjorde ett intressant påpekande om avbrott och 

rörelse från undervisningen. Att det är viktigt att båda hjärnhalvor får samspela men också så 

att säga ”ta paus” en stund. Det är viktigt med små avbrott. Att båda hjärnhalvor är viktiga vid 

lärande bekräftas av Blakeslee (1984). Blakeslee menar att inlärningsresultatet blir bättre och 

går lättare om båda hjärnhalvorna samarbetar. Utifrån den tanken fortsätter Pedagog B att det 

kan vara så att små avbrott är värdefulla för koncentrationen och att det inte alltid är 

nödvändigt med stora, aktiva rörelser eller liknande. Alla respondenterna menar att intressanta 

och varierade undervisningsformer har stor betydelse för om eleverna kan behålla sin 

koncentration. Sylwester (1997) har gjort studier om detta vilka visar att känsla och 

uppmärksamhet är viktigt för lärandet. Det nås genom att variera undervisningsmetoderna så 

att elevernas hjärnprocesser aktiveras och därmed också koncentrationen. Flera av de 

intervjuade pedagogerna tycker sig märka att eleverna snabbt tappar fokusering och 

koncentration om de inte blir känslomässigt engagerade i uppgifterna som presenteras för 

dem. Något vi upplevt som mycket påtagligt i denna studie är att både litteraturen och 

respondenterna återkommer till sambandet mellan koncentration, motivation och 

meningsfullhet. Imsen (2006) menar att förmågan att kunna/vilja koncentrera sig för en 

uppgift självklart hänger samman med om eleven tycker den är tillräckligt intressant. Till 

detta kommer också att barn i allmänhet har svårt för att skifta perspektiv. Det kan märkas i 

klassrummet på det sättet att eleverna har svårt för att rikta sin uppmärksamhet mot det som 

pedagogen vill. Istället är de upptagna med att prata med kamraterna eller följa det som 

händer på skolgården utanför (Imsen, 2006). 

Ett annat konkret arbetssätt som pedagogerna använder sig av för att skapa en god 

lärandemiljö är att vara närvarande i rummet. Det innebär att de själva är mentalt fokuserade 

på eleverna men också att de fysiskt visar att de finns där. Genom en stödjande klapp på 

någons axel, en uppmuntrande kommentar eller nyfiken fråga om elevens arbete, visar 

pedagogerna att de finns där för dem. Dahlin, Ingelman och Dahlin (2002) skriver om 

pedagogens betydelse av närvaro både fysiskt och mentalt i klassrummet och undervisnigen. 

Respondenters svar från verkligheten ger tyngd till det som forskarna har sett i sina studier om 

närvaro. Forskarnas resultat från dessa studier ger i sin tur belägg för att pedagogerna agerar 

positivt för lärandet hos eleverna. 
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Vilka svårigheter upplever pedagogerna i sitt arbete med elevkoncentration? 

Respondenterna berättar att det generellt är när eleverna pratar med varandra som 

okoncentration kan uppstå. Det kan då också bli en något hög ljudvolym eftersom det är 

många personer som befinner sig samtidigt på en begränsad yta. En av respondenterna 

påpekar då att det kan vara bra att stanna upp och lyssna in vad det är eleverna pratar om. 

Situationen kan vara sådan att eleverna hjälper varandra och då är en förmanande tillsägelse 

onödig. Vi ser att svårigheten och utmaningen här är att inte automatiskt och av vana bryta 

den eventuellt höga konversationen utan att först lyssna in samtalen. 

Respondenterna tycker att eleverna till exempel blir ”surrigare” om pedagogen någon dag inte 

är lika välplanerad som vanligt eller mår dåligt på grund av huvudvärk eller liknande. De 

menar att eleverna märker av att pedagogen inte själv är så alert och ser då en möjlighet att 

inte vara så seriösa för stunden. En annan faktor som respondenterna lyfter fram är att 

eleverna tar med sig fritiden in i klassrummet. Som exempel tar pedagog D upp att du som 

pedagog måste då kunna förhålla dig på något sätt till detta. Till exempel avgöra om det är 

väsentligt att ta upp i helklass hur gårdagens hockeymatch gick för att sedan kunna lägga den 

diskussionen åt sidan resten av dagen eller liknande. Ibland kan ämnet kanske vävas in i 

undervisningen men det kan också vara så att eleverna måste lära sig att sådant får de 

diskutera på rasterna. Vi tycker att denna kunskap är viktig att komma ihåg. Kanske främst för 

pedagoger som inte varit verksamma så lång tid och därmed inte heller har så stor erfarenhet 

av hur en elevgrupp kan bete sig. Imsen (2006) skriver ”Det är viktigt att läraren förstår vilka 

faktorer inom och utanför skolan som påverkar elevernas uppförande. Det är inte 

nödvändigtvis lärarens fel om undervisningen inte går som planerat.” (s. 27) 

Gemensamt för alla respondenter är att de återkommer till hur viktigt det är att lära känna 

eleverna och gruppen. Vi tolkar det därför som att de svårigheter och utmaningar pedagogerna 

möter är tiden till att lära känna eleverna. De pedagoger vi intervjuade har alla 

tillsvidareanställning eller liknande tjänster och då finns tiden där. En av respondenterna 

påpekade att arbetar du som vikarie och bara träffar eleverna en gång eller vid ett fåtal 

tillfällen kan detta säkert vara en svårighet. Utifrån de här svaren menar vi att det fortfarande 

går att vara närvarande. Som vi tidigare skrivit är det en viktig detalj i koncentrationsarbetet, 

men den djupare kontakten med eleverna uteblir mest troligt. 

Respondenterna berättar också att det varje dag förekommer okoncentrerade stunder i 

undervisningen. Vi ser med hjälp av intervjusvaren att arbetet med elevkoncentration är något 

som hela tiden är viktigt och aktuellt. Av den anledningen spekulerar vi vidare om det därför 

kan vara en extra utmaning för pedagoger som inte arbetat så många år. Vi menar att de inte 

har lika stor arbetslivserfarenhet att använda sig av i det dagliga arbetet med 

elevkoncentration. 

De pedagoger vi har intervjuat i denna studie har alla varit verksamma i femton år eller 

längre, vilket är en lång tid att samla på sig erfarenheter i sitt yrke. Den faktorn kanske också 

är svaret på att vi inte fick så många olika svar på denna fråga. Respondenterna har helt enkelt 

arbetat så länge att de har bra metoder för att främja koncentrationen hos eleverna. Pedagog D 

menar att med större grupper krävs det mer organisering och större disciplin. Han tycker att 
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det krävs tydligare instruktioner och styrning när det är många elever i rummet samtidigt. 

Pedagog D ser ändå inte stora grupper som något problem utan bara att det krävs en annan 

strategi jämfört med en liten grupp. Vidare säger han att toleransnivån stiger och eleverna 

tillåts vara lite mer rörliga när han som pedagog har lärt känna dem. Vi har svårt för att förstå 

resonemanget att det inte är svårare att skapa koncentration i en stor grupp jämfört med en 

mindre. Vi spekulerar om det i en stor grupp antagligen krävs ytterligare mer tid för att lära 

känna varje elevs behov av studieteknik och koncentration. Det vi också har tankar kring är 

att det även i en mindre grupp kan vara problematiskt att skapa koncentration. Vi tänker att 

det då finns mer utrymme för varje elev att höras och leva ut sin energi. Det är för det mesta 

inte något negativt men i en studiesituation kan det vara störande för andra elever. Därför 

förmodar vi att det även i en mindre grupp med elever krävs en strategi och disciplin för att 

koncentrationen ska bli god. Vår tanke om betydelsen av gruppens storlek mynnar ut i att det 

alltid krävs en viss planering och tanke bakom det upplägg som presenteras för eleverna så att 

de får bästa möjlighet till koncentration och lärande. Vi finner stöd hos Hattie (2009) för 

denna slutsats vilket framkommer längre fram i texten. 

När frågan om vilka svårigheter pedagogerna upplever skapades, förväntade vi oss att svaren 

skulle handla om att det är stora elevgrupper, pressat tidsschema och liknande. De svaren 

uteblev och det som lyftes var istället att det är viktigt att lära känna eleverna. Vi tänker att de 

uteblivna svaren beror på att pedagoger som inte arbetat så länge upplever stora grupper som 

en svårighet för koncentrationsarbetet. De pedagoger vi intervjuade till denna studie har alla 

en lång arbetslivserfarenhet och upplever därför inte längre gruppens storlek som någon 

svårighet. Enligt Hattie (2009) är skillnaderna på stora och små klasser marginell, det handlar 

istället om hur pedagoger lägger upp lektionsplaneringen. Utifrån intervjusvaren går det se att 

respondenterna håller med Hattie om det han säger här ovan. Fortsättningsvis tänker vi att 

indirekt är det tiden som är en svårighet för pedagogerna. Som tidigare i texten menar vi att 

det måste finnas tid till att lära känna och se eleverna. Vi håller fast vid tanken att om 

grupperna dessutom är stora krävs det ännu mer tid för att kunna se vad varje elev behöver för 

att kunna koncentrera sig. 

6.3 Konklusion  

Studien har varit lärorik och gett många reflektioner över lärande och klassrumssituationer. 

Den har gett både förväntade och oväntade svar på syfte och forskningsfrågor. Ett av de 

förväntade svaren var på frågan om koncentration har någon betydelse för lärandet. Svaret 

som respondenterna gav blev ett självklart ja. Motiveringen till det svaret var att eleverna 

självklart till stor del måste ha koncentration till uppgiften som de har fått. Pedagogerna 

menar att utan koncentration kan eleverna inte ta till sig ny kunskap. Synen på elevernas 

lärande och koncentration har inte alltid sett likadan ut. Den synen har förändrats genom 

tiderna precis som lärarens roll. Lärarrollen är inte något statiskt utan kräver förändring 

allteftersom tiden, samhället och kulturerna förändras. 

På frågan om vilka svårigheter pedagogerna upplever i och med koncentrationsarbetet fick vi 

ett för oss oväntat svar. Det förväntade svaret på den frågan var det som berörde gruppstorlek, 

för lite tid till planering och förberedelse. Istället tog respondenterna upp att utmaningen 
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ligger i att lära känna eleverna så väl att de kan utforma lektionerna på ett för gruppen 

passande sätt. För vår del som snart ska börja arbeta i skolan känner vi att tidsaspekten kan bli 

ett problem och en svårighet. När vi till exempel arbetar som vikarier i skolans värld får vi 

inte så ofta återkommande möten med samma elever. Det gör att vi inte får möjlighet till att 

bilda en uppfattning om deras individuella koncentrationsbehov. Ett annat resultat i studien 

som också förvånade, var att de flesta respondenterna inte planerar mer detaljerat för att 

eleverna ska kunna behålla sin koncentration. Vi upplevde det som att respondenterna var 

noga med planering men att koncentration var något som indirekt kom på köpet, vilket i sig 

inte är något negativt. Studien visar att när pedagogerna planerar intressanta och meningsfulla 

lektioner blir förutsättningarna för bättre koncentration hos eleverna högre. Vi antar utifrån 

det att koncentration för de utvalda pedagogerna är en självklar faktor för lärande. 

Förmodligen är de här pedagogerna är så rutinerade och professionella att arbetet med 

elevernas koncentration är något självklart. Det i sin tur resulterar i att de heller inte planerar i 

detalj för det. Tankarna och planeringen för bibehållen koncentration finns där helt enkelt hela 

tiden invävt i hela den pedagogiska verksamheten. 

Genom denna studie tar vi med betydelsen av planering och förberedelse för att skapa bra och 

trygga lektioner, med andra ord en god lärandemiljö. Vi kommer också ta med hur viktigt det 

är att vara flexibel i sin planering men att även våga gå ifrån den om det behövs. Som att till 

exempel kunna avbryta undervisningen för att göra något annat en stund såsom en rörelselek 

eller liknande. Vi har förstått att de avbrotten stimulerar hjärnans arbete och gynnar lärandet. 

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur pedagoger arbetar med elevernas 

koncentration i klassrummet. Genom litteraturen och intervjuerna har det framkommit många 

bra och givande svar till syftet. Bland annat tidsaspekten, hjärnans funktioner i sammanhanget 

och yttre påverkande faktorer. Det mest återkommande och viktigaste svaret, och det vi också 

drar som slutsats av studien, är att lära känna eleverna och göra motiverande och meningsfulla 

lektioner. 

6.4 Fortsatt forskning 

I denna studie har vi endast intervjuat pedagoger om hur de arbetar med koncentration hos 

eleverna. För att få en helhet i studien skulle det vara värdefullt att även få en bild av hur 

eleverna uppfattar koncentration. En annan aspekt att undersöka skulle kunna vara att se om 

det är några skillnader mellan de manliga och kvinnliga pedagogerna i hur de arbetar med 

koncentration hos eleverna. Det skulle också vara av intresse att göra fler studier om 

sambandet mellan rörelse och koncentration. I vår bakgrund nämner vi en studie av Ericsson 

(2003) som rörde det eventuella sambandet mellan rörelse och koncentration. Den studien 

kunde inte ge tillräckligt starka svar för att ge några säkra slutsatser. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjufrågor. 

Vad är elevkoncentration för dig? 

Utifrån dina erfarenheter, har koncentration någon betydelse för lärande? 

Vad gör du för att behålla elevernas koncentration under lektionen? Grundar det sig på något?  

Ser och upplever du några svårigheter i arbetet med elevkoncentration? 

På vilket sätt påverkar din ledarroll koncentrationsnivåerna i klassrummet? Kan du märka 

skillnader om du använder olika strategier?   

Planerar du dagens verksamhet utifrån att öka/behålla koncentrationen? 

Talar du med eleverna om deras eget ansvar för studiekoncentrationen? 

Upplever du att det är okoncentrerad stämning i klassrummet ofta/sällan? 

Är okoncentrerad stämning i klassrummet lika med negativ stämning för lärandet? 

Märker du skillnad på klassens stämning utifrån om du själv är närvarande, orolig etc.? På 

vilket sätt? 

Visar eleverna några tecken på större koncentration efter fysisk aktivitet?  

 

Bilaga 2 Intervjuförfrågan 

Hej! 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på lärarutbildningen vid Luleå Tekniska 

Universitet. I detta nu skriver vi på vårt examensarbete. Syftet med vårt arbete är att se hur 

pedagoger arbetar med elevernas koncentration i klassrummet och vilka svårigheter och 

utmaningar det kan innebära. 

Vi undrar om vi skulle kunna få intervjua dig om detta ämne. Dina tankar och erfarenheter 

skulle vara värdefulla till materialet i vårt arbete. För att samla in information om ämnet 

tänker vi använda oss av intervjuer med dels lärare och fritidspedagoger. 

 

Det är viktigt att det ska kännas helt frivilligt att ställa upp på intervjun. Personuppgifter så 

som namn, arbetsplats, eventuella namn på barn/ kollegor och datum kommer behandlas 

konfidentiellt. Intervjuerna kommer att spelas in för att vi ska kunna bearbeta materialet så 

noga som möjligt. Det kommer bara vara vi och vår handledare som har tillgång till det 

inspelade och efter arbetets godkännande kommer inspelningarna att raderas. När arbetet är 



 

 

klart kommer det att publiceras på Luleå Tekniska Universitets hemsida. Vi uppskattar att 

intervjuerna kommer att ta ungefär 20-30 minuter.  

Ett förslag till intervjutid är någon gång under torsdag eller fredag vecka 45 och måndag- 

fredag vecka 46. Vi skulle vara tacksamma för svar denna vecka (v.44) om ni är intresserade, 

vi ringer måndag 5/11 för eventuell tidsbokning. 

Tveka inte att kontakta oss om ni undrar över något. 

Vänliga hälsningar från 

 Ulrika Furedal  Christin Mäki 

070- xxxxxxx  070- xxxxxxx 


