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Abstrakt 
 
Bristande koncentration är ett vardagsproblem i skolan och eftersom det är av betydelse för 
lärande pratas det också allt mer om koncentrationssvårigheter. Läsfärdighet är ett av skolans 
främsta uppdrag då det tillsammans med skrivfärdigheten är nyckeln till, i stort sett allt, 
lärande i skolan. Mot bakgrunden av detta är det relevant att ifrågasätta koncentration vid 
läsning utifrån ett lärandeperspektiv. Syftet med studien var att undersöka några elevers 
uppfattningar om koncentration vid läsning. Ambitionen var också att få en förståelse för hur 
och vad som påverkar koncentration och därmed lärande. Kvalitativa intervjuer med tre 
elever i årskurs 9, utföll i data som analyserades och tolkades. Resultatet av studien visade 
olika uppfattningarna om hur koncentration kan beskrivas, vilket utmynnade i fem 
beskrivningskategorier. Dessa kategorier var Beror på förutsättningar, Är förmåga att rikta 
och upprätthålla fokus, Läsförståelse bygger på koncentration, Infinner sig med ett intresse 
för den man läser och Kan underlättas med strategiska åtgärder. De pedagogiska 
konsekvenser dessa kategorier resulterade i, bildar slutsatsen att samtliga beskrivningar av 
koncentration bör tas i beaktning för att på bästa sätt främja god koncentration vid läsning 
hos elever och därmed lärandet.  
 
Nyckelord: Koncentration, läsning och lärande



Förord 
 
Efter närmare fem års hårda högskolestudier är summeringen av min lärarutbildning realitet, i 
form av denna vetenskapliga uppsats om lärande. Med stora ambitioner och allt igenom 
skyhöga krav på mig själv har jag vid två studieorter i Sverige utbildat mig till vad jag anser 
är världens viktigaste yrke, lärare.  
Nu står jag också här med ett liv av yrkesverksamhet inför dörren, i en tid av finanskriser och 
nedskärningar inom skolan och ändå känner jag en stor förväntan. Med de sista raderna i min 
studie om koncentration vid läsning kan jag med stolthet se tillbaka på den insats jag gjort. 
Jag kan se tillbaka på det som varit lärorikt och det som varit svårt men också på de möten 
med elever och lärare som bekräftat att mitt yrkesval är rätt. Jag kan se tillbaka på de 
verksamhetsförlagda utbildningstillfällena, det ihärdiga pluggandet med tentaångest och den 
vetenskapliga uppsats jag nu skriver och veta att jag presterat mitt allra bästa.  
Så studentlivet kan jag härmed lämna utan någon som helst problem. Å andra sidan kan jag 
inte påstå att jag levt så som studenter i allmänhet lever. Jag har inte hängt på diverse 
studentjippon, levt i studentkorridor eller tvingats äta nudlar sista veckan varje månad. Jag har 
inte heller haft någon som helst önskan att göra det, så när det nu kommer till att tacka någon 
som verkligen haft betydelse för det faktum att jag nu skriver dessa rader så finns det 
egentligen bara en person att tacka. 
 
Tack Tomas! För allt du, som min pojkvän och sambo, bidragigt med under hela den långa 
studietiden, inget nämnt inget glömt. Du ska dock veta att det som betytt allra mest, har varit 
ditt aldrig svikande stöd.   
 

 
Boden i juni 2009 
Evelina Johansson Keinovuopio
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Inledning 
 
Mitt intresse att undersöka koncentration vid läsning kom att växa när jag började 
lärarutbildningen och där problematiken med koncentrationssvårigheter kom att behandlas. 
Jag ansåg dessvärre att utbildningen inte bidrog till någon djupare insikt i allmänna teorier 
och forskning om koncentration. Svårigheten att koncentrera sig vid läsning är något jag själv 
känner igen från min skoltid och som lärare tycker jag mig se den inverkan detta har på 
lärandet. Som lärare i de samhällsorienterade ämnena (historia, religion, geografi och 
samhällskunskap) och svenska vill jag också påstå att koncentration är av stor betydelse för 
måluppfyllelsen i dessa ämnen. De samhällsorienterande ämnena och svenska bygger till stor 
del, enligt traditionellt sätt att undervisa, på läsning och läsförståelse utifrån längre textavsnitt. 
Detta eftersom läsförståelsen, att se budskap, göra tolkningar och läsa mellan raderna 
påverkas starkt av förmågan att koncentrera sig på det man läser. 
 
Den slutliga inspirationen till studien fick jag efter att jag läst en artikel i Pedagogiska 
Magasinet. Artikeln ”Dags för en synvända” var publicerad under Temat: Specialpedagogik 
och belyser koncentrationssvårigheter som ett problem som många gånger tillägnas individen. 
Nordin-Hultman (2008), författarinnan till artikeln, lyfter frågan om det lika gärna kan vara 
arbetsformer och material som kan vara svåra att koncentrera sig på. Jag vill påstå att Nordin- 
Hultman därmed synliggör ett intressant perspektiv på problematiken med 
koncentrationssvårigheter, nämligen att skolan och undervisningen kanske har svårigheter att 
främja koncentrationen.  
 
Att begreppet koncentration är något som används vardagligt i skolan, känner säkert de allra 
flesta till, men med närmare eftertanke inser man snart att ett koncentrerat tillstånd är önskvärt 
på betydligt fler platser än skolan. Man pratar om koncentration vid bilkörning, i fritids- och 
idrottssammanhang och vid betalning av månadens räkenskaper. Allt för att undvika misstag 
och olyckor men också för att åstadkomma så bra resultat som möjligt. Ett koncentrerat 
tillstånd är inte en självklarhet i dessa sammanhang, men det underlättar det vardagliga livet 
avsevärt, och inte minst höjer det våra prestationsnivåer. Ett koncentrerat tillstånd är därför 
önskvärt och om möjligt ser vi själva till att göra vad som krävs för att uppnå ett sådant.  
 
Skolan är den sfär som, till skillnad från fritiden, förutsätter ett sådant koncentrerat tillstånd i 
mångt och mycket, men med en betydlig skillnad, aktörerna. Aktörerna i skolan är barn och 
ungdomar på väg mot ett vuxenliv där valmöjligheter och personlig frihet ter sig annorlunda. 
Variation mellan individernas förutsättningar, förmågor och motivation är i de allra flesta fall 
avgörande faktorer för hur koncentrerad en individ kan vara. Ambitionen med denna studie är 
därför inte att förstå vidden av problemen med koncentration i skolan, utan snarare 
variationerna i uppfattningarna om hur och vad som påverkar koncentration vid läsning i 
skolan. 
 
Mitt mål med studien är därmed att finna en förståelse för hur och vilka faktorer som påverkar 
koncentration vid läsning, genom att undersöka hur några uppfattningar om fenomenet ser ut. 
Avgränsningen av koncentration vid läsning gör jag av anledningen att jag anser att bristande 
koncentration vid läsning är ett stort vardagsproblem i skolan, som inte bör gå omärkt förbi. 
Som lärare anser jag mig i mitt arbete också ha stor användning av en sådan förståelse, då jag 
därmed kan anpassa mitt sätt att arbeta för att främja god koncentration och därmed främja 
lärande.  
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Bakgrund  
 
Med förankring i lagstiftning och gällande styrdokument och mot bakgrunden av teorier och 
tidigare forskning om koncentration och koncentrationssvårigheter, ämnar följande avsnitt 
belysa problematiken med koncentration vid läsning. Läsning är en koncentrationskrävande 
aktivitet enligt Imsen (2000) vilket gör den särskilt intressant att undersöka i relation till 
lärande. 
 

Förankring i lagstiftning och styrdokument 
I Skollagen (Utbildningsdepartementet, 1986), under Grundskola går att läsa de paragrafer i 
svensk lagstiftning som reglerar det obligatoriska utbildningsväsendet. I lagstiftningen för den 
obligatoriska grundskolan klargörs utbildningens kunskaps- och färdighetsrelaterade syfte, 
men även att elever som har svårigheter i skolarbetet skall ges ett särskilt stöd, enligt följande. 
 

Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleven de kunskaper 
och färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att 
delta i samhällslivet. Den skall kunna ligga till grund för fortsatt 
utbildning i gymnasieskolan. Särskilt stöd skall ges till elever som har 
svårigheter i skolarbetet (1§, kap 4).  

 
Det särskilda stöd som elever med svårigheter i skolarbetet skall ges, enligt skollagen, har 
därmed anknytning till förvärvning av de kunskaper och färdigheter som utbildningen i sig 
syftar till. Ett särskilt stöd att förvärva kunskaper och färdigheter som behövs för att delta i 
samhällslivet, kan emellertid tolkas på olika sätt, varav riktlinjer utformats i läroplanen.  
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och fritidshemmet (Lpo94) 
(Utbildningsdepartementet, 2002) innehåller riktlinjer för en likvärdig utbildning vilka 
betonar skolans och lärarens skyldigheter gentemot eleverna. Följande går att läsa i Lpo 94 
under rubriken en likvärdig utbildning: ”undervisningen skall anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov”, ”hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov” 
samt ”skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att 
nå målen för utbildningen” (s.4). Läraren skall anpassa sin undervisning så att alla elevers 
speciella behov och förutsättningar för exempelvis läsning görs rättvisa. Undervisningens 
upplägg, medel, metod och tidsplan skall om så behövs, ändras för att överensstämma med 
elevers olika villkor och vad elever särskilt behöver i fråga om läsning. Hänsyn skall 
dessutom tas till elevers olika förutsättningar och behov, ett åtagande som onekligen har 
koppling till de yrkesetiska regler som läraren i sin yrkesutövning förbinder sig till 
(Lärarförbundet 2002). Lärare förbinder sig att: 
  

Inte diskriminera någon med avseende på kön, sexuell identitet, etisk, 
politisk och religiös tillhörighet eller social och kulturell bakgrund, 
inte heller p.g.a. förmåga eller prestation (s.133) 

 
Att påstå att bristande hänsyn gentemot elevers förutsättningar är diskriminerande, styrks av 
ovanstående regel gällande förmåga och prestation. Förmåga och prestation är direkt kopplat 
till en elevs förutsättningar och behov vilket följaktligen innebär att bristande hänsyn 
gentemot elevers olika förutsättningar och behov kan orättfärdigas.  
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Skolan har också ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att 
nå målen för utbildningen (Lpo94). Ett särskilt ansvar bör i detta falla ses som en prioritering 
av ansvar gentemot de elever som har svårigheter, det vill säga att ansvaret gentemot dessa 
elever är större än det mot övriga elever. Denna särskilda skyldighet som skola och pedagoger 
har kan i fråga om koncentration och läsning exempelvis handla om särskilt ansvar för att 
eleven får arbetsro eller hjälp att utveckla ett eget strategiskt arbetssätt för att bli och 
upprätthålla koncentration. 
 
Enligt kursplanen för svenska (Utbildningsdepartementet, 2000) är ämnets syfte och roll i 
utbildningen att, i fråga om läsning, tillgodose eleven möjligheter att använda och utveckla sin 
läsförmåga. Eleven skall därmed få möjligheter att läsa så att upplevelsen av det den läst 
också leder till lärande. Skolan har följaktligen ett viktigt uppdrag att skapa goda möjligheter 
för eleven att fokuserat och uppmärksammat kunna möta en tillgänglig och meningsfull 
läsning av varierande slag. Koncentration vid läsning i skolan är ett uppdrag skolan har att 
sträva mot. Med kopplingar till Lpo 94 har skolan, som tidigare nämnts, också en skyldighet 
gentemot de elever vars förutsättningar att koncentrera sig är mindre bra. 
Koncentrationssvårigheter som påverkar läsning och därmed måluppfyllelsen är, enligt Lpo 
94, något skolan har ansvar för. 
 

Teorier och tidigare forskning  
Följande litteraturanalys, med utgångspunkt i centrala koncentrationsteorier och forskning om 
koncentration och koncentrationssvårigheter ämnar lägga grund för ett resonemang om 
koncentration vid läsning. Teorier om informationsfiltrering och ironiska processer är ett sätt 
att beskriva koncentration och sätts därmed in i sammanhanget läsning. Forskning om 
koncentration, om än i andra sammanhang än läsning, synliggöra perspektiv på det 
resonemang som studien syftar föra i ambitionen att främja lärande. Teori om lärande är också 
vad som avslutningsvis beskrivs i bakgrunden. 

Vad är koncentration? 
Nationalencyklopedin (1993) benämner begreppet koncentration som riktad och ihållande 
uppmärksamhet mot ett objekt eller en aktivitet. Vidare beskrivs uppmärksamhet som en 
urvalsfunktion inom varseblivning, en mental tolkningsfunktion, som innebär att aspekter av 
omgivningen fokuseras och görs tillgängliga för bearbetning.  
 
Enligt Kadesjö (2008) innebär ett koncentrerat tillstånd att en individ med hjälp av sina sinnen 
söker en stor mängd användbar information om och aspekter av ett objekt eller en aktivitet. 
Hur god koncentrationsförmågan är beror på huruvida uppsamlingen av informationen sker på 
ett effektivt sätt och i vilken mån informationen är användbar menar han. Eftersom den 
insamlade informationen värderas är det enligt Kadesjö viktigt att relevant information 
bevaras och onödig utesluts. Denna mentala process av sortering och värdering av 
omkringliggande intryck från omvärlden är ofrånkomlig då det är omöjligt för en människa att 
ta in allt. Kadesjö menar att vi ständigt måste välja ut aspekter i tillvaron för att kunna 
orientera oss i vår tillvaro, skapa mening och sammanhang och därmed förstå vad vi är med 
om.  
 
Enligt Kadesjö (2008) bestäms ett barns förutsättningar för god koncentration av huruvida 
barnet är öppet för att ta in sin omvärld och de intryck som detta innebär. Vad barnet öppnar 
sitt sinne mot bestäms utifrån tre faktorer beskriver han. För det första nämner Kadesjö, ett 
barns tidigare erfarenheter som en avgörande faktor, vilket han menar bestämmer om 
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intrycken i sig är motsvarande barnets befintliga kunskap och intellektuella nivå. Den andra 
avgörande faktorn är ett barns känsloliv, som i och med känslor och minnen påverkar vad ett 
barn öppnar sitt sinne mot. Det handlar om barnets självtillit, då bra eller dåliga erfarenheter 
följaktligen har inverka på mottagandet av uppgiften. Den tredje avgörande faktorn, enligt 
Kadesjö, är barnets motivation som om den inte överensstämmer med situationen och 
uppgiften minskar koncentrationsförmågan.  

Koncentrationsteorier och forskning 
I forskning om koncentration och bland teoretikerna dominerar också beskrivningen, av 
begreppet koncentration, som en fokuserad uppmärksamhet (Jansson 2005). Jansson menar 
dock att det finns skilda uppfattningar om begreppet uppmärksamhet eftersom den enskilda 
termen kan vara svår att definiera, den är nämligen ett samlingsnamn för olika psykologiska 
fenomen. Forskning om uppmärksamhet inriktas på vad som kan sägas vara kontroverser i 
uppfattningar. Den första berör huruvida den som urvalsfunktion verkar innan eller efter 
stimuli kodats av. Den andra oenigheten gäller vilka kognitiva processer som kan 
automatiseras och vilka som inte kan det och därmed måste riktas uppmärksamhet mot, menar 
Jansson. 
 
Broadbents (1958) filterteori bygger på övertygelsen att den enda anledningen till att 
människan kan göra två saker samtidigt är att den ena handlingen automatiseras. Det vill säga 
att endast en av aktiviteterna kräver uppmärksamhet. Vid läsning skulle detta kunna vara att 
avkodning av textens bokstäver och ord automatiseras, så att förståelsen tillägnas all 
uppmärksamhet. Enligt Broadbent filtreras onödig information bort via den selektiva 
urvalsfunktionen som finns i det mänskliga medvetandet. Detta menar han är en funktion som 
skyddar det begränsade medvetandet från överbelastning, därav är människans 
koncentrationsförmåga begränsad. Ett exempel från skolans värld skulle kunna vara en elev 
som försöker läsa en informativ text om andra världskriget samtidigt som denne tänker på 
huruvida kompisen egentligen skämtade eller inte, om dennes nya skor. Detta skulle i sådant 
fall innebära att informationen om andra världskriget filtreras bort till fördel för bearbetning 
av informationen kompisen förmedlade under rasten. Koncentrationsförmågan är begränsad 
på så sätt att medvetandet inte kan styras och fokuseras på flera processer parallellt, menar 
Broadbent. Dessvärre ansåg Broadbent att all övrig information, i detta fall krigshistoria, 
skulle frånvidkommas medvetandet i och med detta, vilket andra teoretiker senare sade sig ha 
överbevisat. Förmodligen skulle eleven också veta att den läste om ett krig men förmodligen 
inte i detalj. Oavsett huruvida en sådan skugginformation kan och tillåts nå medvetandet, så är 
det en relevant teoretisk beskrivning Broadbent gör av det mänskliga medvetandets 
urvalsfunktion. 

 
Intressant i detta sammanhang är också Wegners (1994) teori om ironiska processer som 
innebär att aktiva försök att mota bort oönskade tankar, istället innebär att de tränger sig på 
allt mer. Ett exempel i fråga om läsning kan vara att en elev vid ett provtillfälle försöker mota 
bort tanken om hur nervös denne var sist man skrev prov, för att därför bli ännu nervösare vid 
detta tillfälle. Teoretiskt sett är individens vilja att fokusera uppmärksamheten på en aktivitet 
avgörande, varför försök till upprätthållande inte kan ifrågasätts. Wegner menar att försöken 
att förbli koncentrerad kan få motsatt effekt, då främst i stressade och nervösa situationer. 
Precis som att ansträngningarna att försöka sova istället gör en mer vaken, kan försöken att 
förbli koncentrerad innebära okoncentration, enligt Wegner. Okoncentrationen innebär en 
förflyttning av uppmärksamheten mot annat än det som uppmärksamheten skulle riktas mot. 
Detta är troligen inte helt ovanligt vid läsning i skolan som många gånger sker kollektivt och 
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inom en begränsad tidsram. Ironiska processer vid läsning i skolan är troligen anknuten till 
dess höga koncentrationskrav.   
  
Jansson (2005) har i sin avhandling om koncentration och idrott, studerat vilka faktorer som 
påverkar koncentrationsförmågan. Han undersöker hur moderna koncentrationsteorier kan 
tillämpas i idrottssammanhang. Janssons slutsats är att ett svar på hur en generellt bra 
koncentration uppnås, inte finns, då variationen hos individ, situation och prestation är för 
stor. Han ifrågasätter om forskning om generella metoder för koncentration överhuvudtaget 
kan bedrivas eftersom förmågan att koncentrera sig påverkas av en mängd olika faktorer. 
Janson menar att det handlar om att framkalla rätt koncentrationsstillstånd, vid rätt tillfälle 
och att prestationen därmed avgörs av en individs förmåga att koncentrera sig oavsett 
sinnestillstånd, förutsättningar, störningar, svårighetsgrad, miljö eller stress.  
 
Ericssons (2003) forskning om relationen mellan motorik, koncentrationsförmåga och 
skolprestationer visar att elevers koncentrationsförmåga förbättrats, som ett resultat av ökad 
fysisk aktivitet. Hon anser dessutom att skolans idrottstillfällen troligtvis inte är tillräckliga 
för att ett underbygga motorisk träning och därmed koncentration och prestation. Enligt 
Degerfeldt och Lindkvist (2006) kan barns koncentrationsförmåga med enkelhet kopplas till 
Maslows behovshierarki. I sin uppsats beskriver de hur otillfredsställda behov, så som hunger 
och sömn, kan ge upphov till bristande koncentration i skolan. Vilket också kom att bli 
centralt i det resultat de följaktligen relaterade till att grundläggande behov måsta vara 
tillfredställda innan andra kan bli det. Detta anser Degerfeldt och Lindkvist är en av de 
avgörande faktorerna för koncentration. I sin undersökning samtycker de också med Imsen 
(2000) som skriver att Maslows behovsteori bör ser som ett verktyg att förstå mänskligt 
beteende snarare än som en förklaring av dessa beteenden. Imsen menar därmed att behovens 
komplexitet ligger bakom beteendet. Windahl (2007) anser att forskning om primära 
koncentrationssvårigheter är bra till skillnad från den gällande sekundära 
koncentrationssvårigheter, som hon uppmanar mer forskning kring.  Hon menar att det skulle 
vara intressant att belysa vad som kan göras för att hjälpa barn i tillfälliga och 
situationsbundna koncentrationssvårigheter, då främst flickor, som hon anser är 
underrepresenterade inom forskningen. 

Koncentrationssvårigheter 
Enligt Ericsson (2003) kan svårigheten att rikta in och hålla kvar uppmärksamheten betraktas 
som uppmärksamhetsstörning eller koncentrationssvårigheter. Det finns olika typer av 
koncentrationssvårigheter, de som är biologiskt betingade och bestående men också de som är 
tillfälliga och de som uppstår i vissa specifika situationer, det vill säga situationsbundna 
(Kadesjö 2008). Kadesjö menar att konsekvensproblematiken med alla olika sorters 
koncentrationssvårigheter ligger i svårigheten att fokusera på ett objekt eller aktivitet samt att 
sortera information från omvärlden. Med detta menar han att möjligheterna att hantera 
informationsflödet i omgivningen begränsas vilket resulterar i ett passivt eller överaktivt 
förhållningssätt till objekt eller aktivitet. Det vill säga att individen antingen blir overksam i 
sin reaktion eller överdrivet verksam i sina försök att hantera situationen. Problematiken med 
sådana svårigheter är de konsekvenser detta har för individen, menar Kadesjö.  
 
Främst står de primära koncentrationssvårigheterna som är biologiskt betingade och därmed 
bestående hos en individ, skriver Kadesjö (2008). Tillståndet beror på medfödda eller i tidig 
ålder förvärvade brister i hjärnans funktioner, som visar sig i tidig barndom och följer med 
genom hela uppväxten. Svårigheten att fokusera och sortera information är typiskt för barn i 
primära koncentrationssvårigheter. De har inte samma möjligheter att klara av 
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informationsflödet i samhället och skolan. Detta visar sig, enligt Kadesjö, ofta som antingen 
överaktivitet eller passivitet och är ofta, men inte alltid, följeslagare till annan problematik, så 
som motoriska, kognitiva eller språkliga brister.  
 
Den vanligaste diagnosen med biologisk orsakade koncentrationssvårigheter är Attention 
Deficit/Hyperactivity Disorder (AD/HD), vilken också kännetecknas av svårigheten att 
upprätthålla en längre koncentration. Tillståndet beror på en kemisk obalans i hjärnan och 
definieras som en organisk funktionsstörning (Iglum 2004). Enligt Iglum har beteckningen 
AD/HD ersatt föregående benämning och är facktermen för den uppmärksamhetsstörning och 
hyperaktivitet som tidigare kallasts MBD (Minimal Brain Dysfunction). Det är också en bättre 
benämning, menar Iglum, då den beskriver problemet, snarare än orsaken. Diagnosen är 
tredelad och innebär antingen uppmärksamhetsstörning (AD), hyperaktivitet/impulsivitet 
(HD) eller en kombination av båda (AD/HD).   
 
Vidare nämner Kadesjö (2008) de sekundära koncentrationssvårigheterna som är mer 
tillfälliga och ofta en reaktion på förhållanden i barnets miljö. Till skillnad från de primära 
försvinner dessa när problemen är avhjälpta, menar Kadesjö. Windahl (2007) efterfrågar 
precis som Kadesjö (2008), mer forskning om dessa svårigheter då hon ifrågasätter vilka 
möjligheter som finns att anpassa verksamheten för barn i tillfälliga svårigheter. I tredje hand, 
nämner Kadesjö, de situationsbundna koncentrationssvårigheterna som uppkommer i vissa 
specifika situationer och kan vara helt frånvarande i andra. Dessa menar han beror på att 
uppgiften eller aktiviteten i sig inte stämmer överens med barnets förmåga eller att dess 
förväntningar och intellektuella förutsättningar. Dessa situationsbundna svårigheter att 
koncentrera sig kan vid läsning orsakas av att texten är för svår eller att läsaren inte förstår 
meningen i att läsa texten. Både de sekundära och situationsbundna 
koncentrationssvårigheterna kan uppstå som en reaktion på en påfrestande uppväxtmiljö, 
skriver Kadesjö (2008) Detta menar han kan bero på allt ifrån tillfälliga känslor och konflikter 
till tidigare traumatiska upplevelser. Som en reaktion på de känslor som dessa följaktligen 
innebär, upptar tankarna all uppmärksamhet vilka därmed hindrar koncentration. Kadesjö 
klargör vikten av att först försöka förstå orsaken till koncentrationssvårigheterna innan 
åtgärder sätts in, eftersom olika anledningar kräver olika insatser. Koncentrationssvårigheter 
vid läsning kan orsakas av många olika faktorer vilket kräver olika insatser.  
 
Enligt Nordin – Hultman (2008) är det dags för en synvända i fråga om 
koncentrationssvårigheter. Hon menar att blicken bör vändas bort från barnet och mot den 
pedagogiska miljön för att undersöka om arbetssätt och material kan vara orsaker till elevers 
bristande koncentrationsförmåga. Nordin-Hultman är långt ifrån ensam om att påstå att allt 
fler barn bedöms vara i koncentrationssvårigheter och att detta är ett vardagligt problem i 
skolan. Hon belyser inte problemet med svårigheterna i sig, utan snarare vilka problem det 
medför när dessa ”individorienteras och huvudsakligen förklaras med faktorer som knyts till 
barnet” (s43) och deras biologiska, psykologiska eller sociala bagage.    
 
Windahl (2007) gör med en intervjustudie en undersökning om hur tre lärare arbetar för att 
anpassa sin verksamhet i syfte att stötta barn i koncentrationssvårigheter. Windahl har i sin 
forskning avgränsat sig mot de primära koncentrationssvårigheterna. Hon anser att forskning 
och litteratur visar på att förbättringar är möjliga och att dessa är viktiga och önskvärda. I 
undersökningen framkom att de koncentrationssvårigheter som synliggjordes genom 
hyperaktivitet, uppmärksammats i större utsträckning än de som synliggjordes genom 
passivitet. Men också att pojkar i koncentrationssvårigheter uppmärksammades före flickors, 
då det också har visat sig att pojkar, i större utsträckning än flickor, är hyperaktiva. Enligt 
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Windahl är forskningen om primära koncentrationssvårigheter relativt omfattande, men att ett 
stort behov av forskning om sekundära koncentrationssvårigheter finns.    

Läsning och koncentration 
Vid läsning har ögonen i sig inte en mer betydande roll än uppmärksamhet och minne, under 
förutsättning att synförmågan är normal (Smith 2007). Däremot är automatisering av ögats 
avkodning vid läsning till stor fördel för förståelsen (Lundberg 1981). Läsning är en 
koncentrationskrävande aktivitet (Imsen 2000) eftersom den förutsätter en hög grad av 
uppmärksamhet för att läsaren ska förstå det den läser (Vellutino 2003). För att förstå det man 
läser och dessutom lära av det, krävs dessutom en samverkan mellan korttids- och 
långtidsminnet (Smith 2007). Intresset har också en betydande roll för läsarens koncentration 
(Smith 2007). 
 
Smith (2007) menar att läsning sker i huvudet och att ögats roll är att transportera visuell 
information till hjärnan. Med visuell information menas de symboler eller bilder som det 
mänskliga ögat fångar upp i form av ljus. Hjärnans behov av visuell information, för att 
läsaren skall förstå det den läser, beror på hur mycket förförståelse läsaren har. En stor 
förförståelse innebär att en mindre mängd visuell information behövs och tvärt om. Med en 
mindre mängd icke- visuell information, det vill säga det vi ”ser” även om vi har ögonen 
stängda, innebär därför att mer visuell information behövs. Den icke- visuella informationen, 
förförståelsen, är tillsammans med den visuella informationen en förutsättning för läsning. 
Det vill säga att läsning är en process som förutsätter dels en visuell text men också en 
varierande mängd förförståelse för det innehåll som texten förmedlar.  
  
Lundberg (1981) skriver att många teoretiker skiljer på automatiserade och kontrollerade 
processer för hur människor behandlar information. Han beskriver att de automatiserade 
processerna sker utan viljestyrning, att de sitter i ”ryggmärgen”. De kontrollerade processerna 
däremot, måste styras och därför vara objekt för fullständig uppmärksamhet, vilket är en 
förutsättning vid utförande av nya färdigheter eller mottagande av språkliga meddelanden. 
Lundberg anser att avkodningen har en avgörande roll för att läsning skall bli en lika smidig 
och effektiv process som exempelvis lyssnandet. För att det skall möjliggöras måste 
avkodningen automatiseras så att de mentala resurser som behövs för förståelsen inte tas i 
anspråk. Imsen (2000) beskriver också läsning som en aktivitet där en kombination av 
uppmärksamhet och automatiserade handlingar råder. Förmågan att automatisera handlingar 
har en direkt inverkan på förmågan att kunna göra flera saker samtidigt, det vill säga 
simultankapaciteten. En god simultankapacitet innebär följaktligen att uppmärksamhet och 
koncentration kan mobiliseras från exempelvis avkodning till textbetydelsen, vilket är till 
fördel för läsförståelsen.  
 
Enligt Vellutino (2003) är kognitiva icke-lingvistiska färdigheter, så som uppmärksamhet, 
visuell föreställningsförmåga eller generell intelligens, avgörande för läsförståelsen. Han 
menar att förmågan att koncentrera sig, utan att låta sig avledas av vare sig inre eller yttre 
störningar, har en direkt koppling till förståelsen under läsning. Bråten (2008) redogör för den 
kognitiva förmågan uppmärksamhet och dess betydande roll med hänvisningar till Vellutino 
(2003) och hans framställning. Bråten (2008) menar liksom Vellutino (2003) att det finns en 
korrelation mellan förmågan uppmärksamhet, lärande och förståelse. Denna korrelation finns 
också mellan lärande och förståelse vid läsning. Att kunna arbeta ostört utan att låta sig 
avledas av vare sig inre eller yttre störningar, att vara koncentrerad, är till fördel för den 
komplexa process som är läsförståelse. Enligt Bråten (2008) består läsförståelsen, utöver de 
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kognitiva förmågorna, också av komponenter som ordavkodning, språk, förkunskaper, 
kunskap om skriftspråk, förståelsestrategier och läsmotivation.  
 
Samtliga av ovanstående spelar en roll för läsförståelsen, men ofta anses ordavkodning vara 
något av en flaskhals för de övriga. Då främst i fråga om den fungerar flytande och 
automatiskt. Detta synsätt är, enligt Bråten (2008), att påstå att all läsförståelse står och faller 
med förmågan ordavkodning. Detta är ett så kallat bottom-up-perspektiv som till skillnad från 
det top-down-perspektiv, bottnar i teorier där betydelsen av andra färdigheter är sekundära. 
Ett top-down-perspektiv speglar betydelsen av exempelvis hur kunskap om en texts innehåll 
och struktur kan underlätta förståelsen för en text. Läsaren har lättare att förstå textens 
budskap om denne kan dra slutsatser om innehållet. Läsaren har dessutom lättare att veta vad 
den kan förvänta sig av olika textgenrer om denne känner till dess uppbyggnad, menar Bråten. 
Bråten påstår inte att något av perspektiven är av större betydelse än den andra, utan anser att 
en samverkan mellan dem båda är troligt och därmed optimalt för en god läsförståelse.  
 
Enligt Smith (2007) har också minne en viktig funktion vid läsning. Korttidsminnet, det vill 
säga arbetsminnet har uppgiften att lagra minne för ögonblicket. Arbetsminnet gör att början 
av en mening ligger i minnet till dess att meningen lästs klart, skriver han. Till skillnad från 
långtidsminnet, är arbetsminnet begränsat och minnena lagras inte särskilt länge. 
Arbetsminnet har en viktig roll i läsning eftersom det hjälper läsförståelsen, men bidrar inte 
till något ihållande minne av det som lästs. För att förankra det man läst i det bestående 
långtidsminnet kräver det en hög grad av koncentration för att verkligen förstå det lästa. Vid 
förståelse kan ny information förenas med den redan befintliga kunskapen i långtidsminnet 
och därmed lagras. Smith menar därför att koncentrationen är viktig vid läsning för att läsaren 
skall förstå, lagra och därmed minnas vad den läst. 
 
Smith (2007) menar fortsättningsvis att en viktig faktor för att läsning skall bringa förståelse 
är att den görs meningsfull för läsaren. I fråga om barn och deras läsning menar Smith att det 
skrivna språket måste göras användbart för att verka intressant. Vilket kan överskrida de 
begränsningar som finns i läsförmågan och minnet hos framförallt nybörjare. Intresset kan på 
så sätt desarmera ängslan för att göra misstag så som att glömma avgörande detaljer eller 
liknande, som på så sätt tar anspråk på övervägande mängd uppmärksamhet. Meningsfull 
läsning, där ett naturigt intresse finns är gynnande för läsning eftersom koncentrationen kan 
läggas på innehåll och budskap, menar Smith sammanfattningsvis. 
  
Samtliga författare (Bråten 2008, Imsen 2000, Lundberg 1981, Smith 2007 & Vellutino 2003) 
enas runt påståendet att koncentration är av stor betydelse för läsning och läsförståelse. Smith 
beskriver ögats funktionella betydelse vid läsning men att läsning som process pågår bakom 
ögat och förutsätter koncentration för att fungera. Även Imsen beskriver läsning som en 
mycket koncentrationskrävanda aktivitet där ett samspel mellan uppmärksamhet och 
automatiserade handlingar råder. En automatisering av exempelvis ordavkodning möjliggör 
en mobilisering av uppmärksamheten mot textdjupet, anser Lundberg, något som är vikigt för 
att läsningen skall fungera smidigt. Kognitiva förmågor är därmed betydande för 
läsförståelsen, något som både Vellutino och Bråten håller med om. Läsarens förmåga att 
rikta sin uppmärksamhet gentemot texten avgör huruvida läsaren förstår texten. Läsaren har 
en stor fördel av att kunna rikta sin uppmärksamhet mot textdjupet istället för textytan, vilket 
en automatisering av ordavkodning bidrar till. Att träning ger färdighet, stämmer i allra högsta 
grad för läsning, menar Lundberg som erkänner att den gamla sanningen är relevant. 
Automatiseringen är ett resultat av ihärdigt övande och förenklar koncentration vid läsning, 
vilket även intresset gör, menar Smith.  
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Teori om lärande 
Enligt Taube (2007) är läsinlärning ett exempel på inlärning som med sin komplexitet kräver 
vägledning till skillnad från annan inlärning, som bara sker i och med att vi finns till. 
Inlärning har också en stor betydelse för en människas liv då samhällsklimatet näst intill utgår 
från att alla lär sig. I relation till självbegreppet är därför inlärning i skolan relevant menar 
Taube. Hon menar att hur människan ser på och värderar sig själv har inflytande på såväl 
mental hälsa som alla dennes handlingar. Jag-uppfattningen påverkar lärande, menar Taube. 
Jag-uppfattningen utvecklas dels under inflytande av den sociala omgivningen och en alltid 
närvarande strävan finns att höja eller bibehålla denna uppfattning. Enligt Taube handlar 
människan utifrån denna uppfattning och dess yttersta mål är självförverkligande. På så sätt 
signalerar medvetandet hur tolkning av intryck skall ske och därmed anges riktningen för 
beteendet.  
 
Taube (2007) menar att en inre vilja att tycka om sig själv finns men att många negativa 
erfarenheter kan bidra till en negativ självuppfattning. Hon menar att det visats sig vara 
mindre hotande att ha en negativ men stabil självuppfattning än att nås av motsägelsefull 
information till en vacklande positiv självuppfattning. Med detta menar Taube att det visat sig 
vara bättre att ha en negativ självbild än ingen alls och att det i viss mån är angeläget att 
behålla den. I mötet med nya erfarenheter prövas självuppfattningen och om dessa inte 
överensstämmer kan försvarsmekanismer utlösas. Det är vanligt att betydelsen av nya 
erfarenheter förvrängs för att anpassas till självuppfattningen och inte tvärt om. Taube skriver 
med hänvisning till Jenner som menar att det hos individer med låg självkänsla föds osäkerhet 
ur framgång. Hon menar i relation till detta att människan tolkar det hon vill tolka. En 
individs selektiva tolkning av verkligheten står under inflytande av såväl attityder, mål och 
försvarsmekanismer som tidigare erfarenheter och självuppfattning.  
 
Enligt Taube (2007) har insikten av självuppfattningens betydelse bidragit till ändrade 
meningar om vad som kan förklara inlärningsskillnader mellan elever. Hon redogör för de 
olika betydelserna av lärande (inlärning) som antingen ett vardagligt varmt eller ett 
traditionellt skolrelaterat kallt. Det förstnämnda vardagliga lärandet sker utan att vi tänker på 
det, menar Taube. Det kräver en mindre mängd ansträngning, är socialt betingad och kallas 
därmed varm inlärning. Det sistnämnda däremot, är kall i den bemärkelsen att den är 
ansträngande och isolerad i ett visst sammanhang, skolan. Inlärningen i skolan bygger på 
abstrakta teoretiska begrepp och relationerna mellan dessa eller om komplicerade historiska 
händelseförlopp, skriver hon. Därför menar hon att lärandet i skolan kräver koncentration, 
ansträngning och en medvetenhet som inlärning av vardagliga fakta inte kräver. Gränsen 
mellan dessa har suddats ut, menar Taube, då det visat sig att den kalla inlärningen inte ensam 
kan beskriva inlärningsskillnader hos elever. Elevers förmåga att lära i skolan är därmed 
under inflytande av såväl emotionella som kognitiva faktorer. 
 
Sammanfattningsvis kan Taubes (2007) teori om lärande beskriva förhållandet mellan 
lärande, självkänsla och koncentration. Vidare kan nämnas att Taube anser att en människas 
handlingar påverkas av hur denne ser på och värderar sig själv. Det vill säga att självkänslan 
har inflytande på hur en människa hanterar saker i sin omvärld. För att bevara sin 
självuppfattning, oavsett om den är positiv eller negativ, tolkas information och omgivning 
för att överensstämma med denna. Därför, menar Taube, kan människan sägas tolka det den 
vill tolka. Taube menar fortsättningsvis att den sållande tolkningen av verkligheten, vilket i 
detta fall kan anses vara uppmärksamhet och koncentration, står under inflytande av såväl 
individens direkta handlingar som dennes självuppfattning. Detta skulle i sådant fall innebära 
att koncentration, samt vad uppmärksamhet riktas mot, beror på en individs självuppfattning 
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och självkänsla. Avslutningsvis sammanförs dessa med lärande, då det i skolan enligt Taube 
kräver en hög grad av såväl ansträngning som koncentration. Självkänslan påverkat 
koncentrationen som påverkar lärande. 
 
Taube beskriver också Jenkins modell för effektiv inlärning, en interaktiv kognitiv 
inlärningsteori, som integrerar fyra betydande huvudfaktorer. Hon menar att man bör ta dessa 
i beaktning om man vill förstå effektiv inlärning hos barn, då det handlar om att lära sig bli 
bättre på att lära. Den första av de fyra faktorer som Jenkins åberopar är elevens aktivitet, som 
avser elevens systematiska och avsiktliga användande av strategier för att öka inlärning. Den 
andra är utmärkande drag hos eleven, som avser elevens strategiska förmågor, kunskaper, 
metakognitiv förmåga och intellektuella kapacitet. Den tredje är inlärningsmaterialets 
karaktär, som avser dess struktur och begreppsmässiga svårighetsgrad. Den fjärde och sista 
huvudfaktorn för Jenkins modell är inlärningsuppgiftens redovisningsform, som exempelvis 
avser igenkännande, problemlösning eller tillämpning. Tillsammans kan dessa fyra 
komponenter beskriva lärandet som skeende menar Taube. 
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Syfte  
 
Syftet med studien är att undersöka några elevers uppfattningar om hur de anser sig kunna 
koncentrera sig vid läsning i skolan och vilka faktorer eleverna anser påverkar och främjar 
deras koncentrationsförmåga. 
 

Problemformulering 
 

1. Vad anser eleverna om sin förmåga att koncentrera sig vid läsning? 
 
2. Vilka faktorer anser eleverna påverkar hur väl de kan koncentrera sig på att läsa i 
skolarbetet i skolan? 
 
3. Vad anser eleverna skulle främja koncentration vid läsning i skolan? 
 

Precisering 
Koncentration: ”inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av 
information eller på en viss aktivitet” (Nationalencyklopedin, 1993). 
 

Avgränsning 
Den avgränsning som gjorts i studiens syfte, för att fördjupa förståelsen för koncentration och 
koncentrationssvårigheter, har gjorts vid läsning. Anledningen till den avgränsning görs mot 
bakgrunden att läsning som en ytterst koncentrationskrävande aktivitet är särskilt utsatt för 
bristande koncentration i skolans pedagogiska verksamhet (Imsen, 2000).  
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Metod  
 
Följande metodavsnitt ämnar beskriva undersökningens teoretiska utgångspunkt och 
genomförande. Det vill säga vilka teoretiska grundtankar som studien grundas på samt hur 
studien utfördes i relation till dessa. Fenomenografin som kvalitativ forskningsansats och 
kvalitativa intervjuer fungerar inspirerande för val av metod. Tillförlitlighet och giltighet i 
intervjuer beskrivs samt de etiska överväganden som genomförande vägts emot. Metoden för 
analys och bearbetning redogörs såsom avslutning i den teoretiska metoddelen. 
Undersökningens genomförande beskrivs i metoddelen med samma namn, utifrån det faktiska 
genomförandet av undersökningen.  

Teoretisk utgångspunkt 
Studiens metodteoretiska utgångspunkt inleder följande avsnitt i syfte att underbygga det 
metodiska genomförandet. Eftersom dessa teoretiska grundtankar varit förebilder för 
genomförandet beskrivs de i metoddelen. För att förtydliga den teoretiska utgångspunkten 
beskrivs det centrala begreppet uppfattningar, eftersom detta fungerar forskarobjekt i studien. 
Fortsättningsvis beskrivs de etiska överväganden som föregått intervjuerna samt ett avsnitt om 
bearbetning och analys. 

Kvalitativ forskning 
Kihlström (2007) skriver att kvalitativ forskning syftar till att söka kunskap om ett fenomens 
karaktär och egenskaper till skillnad från en kvantitativ som eftersträvar vetskap om dess 
mängd eller förekommande. Studiens metodvetenskapliga behörighet återfinns i 
Hermeneutiken som enligt Patel och Davidson (2003) står för just kvalitativ forskning. 
Alexandersson (1994) beskriver den som en tolkningslära med inriktning på hur människa 
tolkar och förstår världen, det vill säga hur innehållet (kvalitén) i något uppfattas.  
 
Enligt Alexandersson (1994) innefattar kvalitativ forskning ett forskarteoretiskt problem, 
nämligen att finna en balans mellan variationsbredd och hanterbarheten i det empiriska 
underlaget. En allt för homogen undersökningsgrupp kan innebära en förlust av de variationer 
som kvalitativ forskning intresseras för, samtidigt som ett allt för stort underlag kan vara svårt 
att hantera. Detta bör övervägas i kvalitativa studier i fråga om urval av försökspersoner, 
menar Han. Informationsbehovet och övriga kriterier kan därmed ligga till grund för ett 
avsiktligt urval, det vill säga ett urvalsförfarande där informanter handplockas menar 
Alexandersson. 

Fenomenografi 
Enligt Kihlström (2007) är fenomenografin en kvalitativ forskningsansats där människors 
uppfattningar om något, är huvudsyftet. Alexandersson (1994) förenar också Hermeneutiken 
med fenomenografin då dess ansats har centrala inslag av tolkning och förståelse. Han skriver 
också att namnet fenomenografi betyder: beskrivning av det som visar sig, av grekiskans 
fenomenon, som betyder ”det som visar sig” och grafia, som betyder ”beskriva i ord eller 
bild”. Kihlström (2007) menar att meningen med ansatsen är att finna de variationer som finns 
i människors erfarenheter och systematisera dessa. För att få insikt i hur ett fenomen uppfattas 
av människan genomförs exempelvis intervjuer där information för analys samlas in. Därefter 
beskrivs uppfattningarna i form av kategorier som också utgör den fenomenografiska 
undersökningens resultat.  
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Enligt Kihlström (2007) är fenomenografin som ansats vanligt förekommande när det handlar 
om lärande och utbildningsfrågor. Kihlstöm skriver att fenomenografin används som en grund 
till att förstå lärande, då undervisningsmetoder utvecklats utifrån studier om individers egen 
uppfattningar om sitt lärande. Dimenäs (2007) menar att det med en fenomenografisk ansats 
finns stora möjligheter att fördjupa och utveckla den kunskap som en undersökning bidrar till. 
Detta beror på att man inom fenomenografin använder sig av variationsbeskrivningar av 
forskningsobjektet, det vill säga fenomenet man undersöker. På så sätt, menar Dimenäs, att en 
djupare förståelse av fenomenet möjliggörs. 

Uppfattningar 
Eftersom fenomenografin bygger på ett intresse av att beskriva hur ett fenomen uppfattas av 
någon är det relevant att klargöra vad som i detta fall menas med uppfattningar. Alexanderson 
(1994) skriver att människan utvecklar en fortlöpande kunskap om sin omvärld för att kunna 
förstå och hantera den. Människans kunskapsbildande bygger på ett meningsskapande, 
kunskap om världen, som enligt fenomenografin utgörs av uppfattningar/erfarenheter. 
Karaktären och innebörden i detta meningsskapande betecknas genom begreppen uppfattning 
och erfarenhet, menar Alexandersson. En människas uppfattningar är ett resultat av det 
meningsskapande som denna gör för att förstå och hantera sin omvärld. Det är i interaktionen 
med objektet, skriver Alexanderson, som kunskapen tillägnas. Med det menar han följaktligen 
att det finns kvalitativa skillnader i människans uppfattningar och att dessa kan förändras över 
tid, allt eftersom relationen mellan människa och dess omvärld förändras. Med kunskap om 
sin omvärld kan man ”se världen med andra ögon” (s.70) Detta menar han är den kunskap, 
vars innehåll, fenomenografisk forskare är intresserade av. 

Kvalitativ intervju 
I den kvalitativa intervjun är det den intervjuades uppfattningar och föreställningar som är av 
intresse (Kihlström 2007). Kihlström skriver också att den kvalitativa intervjun liknar ett 
vanligt samtal, men att den inte är det på grund av dess bestämda fokus. Trost (2005) menar 
att den som intervjuar, endast skall ta del av någons uppfattningar, inte delge sina egna. Detta 
menar han är igenkännande för ett samtal, vilket den kvalitativa intervjun inte skall vara. De 
frågor som kännetecknar den kvalitativa intervjun är öppna, med en svag struktur, och har 
följdfrågor som följer tankegången hos den intervjuade, skriver Kihlström (2007). Trost 
(2005) anser inte att ett frågeformulär skall utgöra underlag för en intervju utan 
rekommenderar istället en mindre omfattande intervjuguide. Enligt Trost är det inte heller 
alltid lämpligt att banda en intervju eftersom att det är tidskrävande och ibland hämmande. 
Kihlström (2007) anser däremot att bandning många gånger är en stor fördel eftersom allt det 
den intervjuade säger samt de ställda frågorna dokumenteras, i och med ljudupptagningen, 
och därför kan avlyssnas upprepade gånger. 

Reliabilitet och validitet 
En mätnings tillförlitlighet, reliabilitet, är dess trovärdighet och kan mätas utifrån en skala av 
överensstämmelse. Kihlström (2007) beskriver reliabiliteten i kvalitativ forskning utifrån 
huruvida man kan tro på resultatet. Hon menar att tillförlitligheten i en intervju förbättras om 
en medbedömare sitter med vid intervju, men detta kan dock hämma den som intervjuas. 
Kihlström anser att en intervjuvana inte är att underskatta i resonemanget, eftersom att träning 
ökar medvetenheten hos den som intervjuar och därmed trovärdigheten. Kihlstöm anser också 
att reliabiliteten i en intervju förbättras om den bandas. Patel & Davidson (2003) delar hennes 
mening att upprepade repriser är ett sätt försäkra sig om sin tolkning. 
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En mätnings giltighet, validitet, är dess överensstämmelse med det studien avser undersöka. 
Kihlström (2007) menar att det i fråga om kvalitativ forskning handlar om en mätnings 
kommunicerbarhet. Med det menar hon att den som läser undersökningen också förstår vad 
som undersöks, samt vad resultatet blev. Patel & Davidson (2003) beskriver hur en god 
innehållsvaliditets uppstår när teori övergår till enskilda frågor och att en bra täckning av 
problemområdet i undersökningen också framkommer i mätinstrumentet. 

Etiska överväganden 
De etiska övervägande som görs i samband med all kvalitativ forskning grundas på de fyra 
kraven från Vetenskapsrådet (2002). Vetenskapsrådet menar att informationskravet, att 
meddela informanterna om studiens syfte är ett av de etiska överväganden som skall uppfyllas 
för att forskning skall kunna genomföras. Liksom samtyckeskravet och konfidentialitetskravet 
skall de medverkandes samtycke och anonymitet värderas högt. Tillfrågan om medverkan är 
därför viktigt samt att den medverkande själv alltid kan avbryta intervjun. Avslutningsvis är 
Vetenskapsrådets nyttjandekrav, som innebär att all data om enskilda personer endast får 
användas i ändamål för forskning, viktig att efterfölja i alla typer av forskning. Bevarandet av 
anonymiteten är extra betydelsefullt i undersökningar där informanterna är få till antal. 

Bearbetning och analys 
Kihlström (2007) beskriver den kvalitativa analysen som bearbetningsmetod inom 
fenomenografisk forskning. Hon menar att det handlar om hur något karaktäriseras genom att 
man vid närmare analys finner kategorier och beskrivningar för hur ett fenomen kan skildras. 
Det handlar om att urskilja människors olika sätt att tänka, beskriva och uppfatta fenomenet 
koncentration utifrån det som visat sig i intervjuerna. Enligt Trost (2005) är data aldrig 
intressant om den står helt för sig själv. Han menar att den med hjälp av något teoretiska 
perspektiv skall tolkas och bearbetas, för att göras intressant. Vid analys av insamlad data är 
det viktigt att vara så fullständig som möjlig, skriver han. Kihlström menar att det genom att 
skriva ut data ord för ord också är lättare att finna likheter och skillnader i informanternas 
utsagor. Med upprepade genomgångar av insamlad data kan man finna mönster i svaren 
menar Kihlström och enligt Alexandersson (1994) kan dessa tydligt skådas då utsagorna de 
ses i kontrast till varandra. Han menar också att analysarbetet når en mättnadseffekt när 
tolkningen inte resulterar i nya upptäckter. Han beskriver, liksom Kihlström, hur arbetet med 
kategoriseringen av analysresultatet resulterar i beskrivningskategorier. Dessa skall på ett 
distinkt och kvalitativt sätt skiljas från varandra och tillsammans ge uttryck för på vilka olika 
sätt fenomenet kan uppfattas och förstås.  
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Genomförande 
I följande avsnitt beskrivs det faktiska genomförandet mot bakgrunden av de teoretiska 
grundtankar, som figurerat som inspirationskälla för studiens empiriska undersökning. 
Avsnittet metod och urval beskriver de överväganden och teoretiska påståenden som påverkat 
valet av metod och försöksgrupp för undersökningen. Genomförandet och den datainsamling 
som undersökningen resulterar i går att läsa i avsnittet med samma namn. Bearbetning och 
analys av insamlad data utgör resultatet av studien och beskrivningen av dessa avslutar 
metoddelen.  

Metod och urval  
Valet av metod bygger på studiens syfte, det vill säga intresset för hur några elever uppfattar 
att de kan koncentrera sig vid läsning. Uppfattningar är ett resultat av det meningsskapande en 
människas gör i syfte att förstå sin omvärld. Att undersöka uppfattningar om koncentration 
vid läsning kan därmed säga något om hur några elever tolkar, förstår och hanterar sitt eget 
lärande.  Med den kvalitativa intervjun undersöks därför några elevers uppfattningar om 
fenomenet koncentration, vilket resulterar i kvalitativa skillnader, variationer. Kvalitativa 
skillnader i människors uppfattningar och föreställningar är också vad den fenomenografiska 
forskaren, med insikt, önskar finna. Valet av metod är därför förenligt med studiens syfte. 
 
Eftersom studien syftar undersöka koncentration i allmänhet uppstår ett problem med 
urvalsprocessen av informanter. Problemet är att olika typer av koncentrationssvårigheter inte 
kan tas hänsyn till. Det vill säga att om informanter i primära koncentrationssvårigheter deltar 
görs ingen skillnad i den empiriska undersökningen. Mot bakgrunden av denna problematik 
och vetskapen att det som främjar god koncentration främjar alla, oavsett typ av svårighet, 
görs därför ingen sådan skillnad i urvalet av informanter.    
 
Inledningsvis tillfrågades tre informanter från en klass i år 9 på en skola i en mindre 
norrländsk kommun, enligt tidigare överenskommelser med handledaren från senast 
verksamhetsförlagda utbildning. Urvalsförfarandet av undersökningsgrupp för studiens 
empiriska undersökning var avsiktligt då informanterna handplockades av utföraren av 
studien. Det avsiktliga urvalet skedde utifrån undersökarens informationsbehov och dennes 
valda kriterier; verbalitet, genus och intresse, samt med hänsyn till variationsbredd och 
underlag med hanterbarhet. Med verbalitet menas muntlig aktivitet att av egen vilja och med 
god förmåga kunna tala fritt om de frågor och teman som lyfts i en kvalitativ intervju. Med 
genus menas att ett urval av både flickor och pojkar tillfrågats medverka och slutningen hade 
informanternas eget intresse att delta stor betydelse för urvalsprocessen. Variation inom 
undersökningsgruppen och hanterbarheten av underlag togs hänsyn till eftersom fyra elever 
med till synes skilda erfarenheter av koncentration tillfrågades. Urvalsprocessen resulterade i 
att tre elever med representanter från båda könen samt hög verbalitet medverkade i 
intervjuerna. Samtliga var också intresserade av att medverka i en intervju om koncentration, i 
motsats till att den fjärde eleven som också avstod då dennes intresse var bristfälligt.  

Datainsamling 
Intervjuerna genomfördes därefter enskilt i ett konferensrum på de utvalda elevernas skola, 
där de kunde förbli ostörda. Innan igångsättningen upplyses de intervjuade om hur intervjun 
skulle genomföras och dokumenteras, skriftligt och via ljudupptagning, samt vad intervjun 
handlade om. Syftet med detta var att införliva en avslappnad stämning och därmed minska 
graden av eventuell nervositet, men också mot bakgrunden av de etiska principerna för 
forskning. Den intervjuade meddelades om att denne när helst om så önskar kan avsluta 
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intervjun och att dennes anonymitet kommer att bevaras. Inledningsvis sattes en mp3spelare 
för bandning av ljudupptagning igång och en första fråga om koncentration ställdes till den 
intervjuade som fortsättningsvis talade fritt om ämnet. Alltjämt framskred intervjuerna utifrån 
de svagt strukturerande och öppna frågorna från intervjuguiden och med hänsyn till den 
intervjuades tankegångar kom följdfrågorna att anpassas därefter. Då samtalet stannade av 
och den intervjuade inte längre ansåg sig ha mer att berätta trots uppmuntrande följdfrågor, 
avslutades intervjun, efter medgivande, och bandaren stängdes av. 

Bearbetning och analys  
Efter att samtliga intervjuer genomförts påbörjades bearbetningen av insamlad data. Data i 
form av anteckningar och ljudupptagningar nedtecknades först grundligt, ord för ord, med 
undantag för censurering av eventuella upprepningar, svordomar och känslig information som 
inte var av relevans för studien. Därefter gjordes upprepade genomgångar av insamlad data i 
syfte att upptäcka mönster i informanternas svar. Utifrån intervjuguidens frågor och 
övergripande frågeområden som studien önskar undersöka, gjordes därefter kopplingar mellan 
informanternas utsagor.  
 
Det var slutligen i den kvalitativa analysen, tolkningen av data, som dessa kopplingar 
synliggjorde de likheter och skillnader som återfanns i informanternas svar. Delvis då 
utsagorna sattes i kontrast till varandra gav de upphov till kvalitativa likheter och skillnader 
och som tillsammans gav en bild av hur fenomenet koncentration uppfattades av 
informanterna. Analysarbetet fullbordades slutligen då resultatet delades in enligt fem 
beskrivningskategorier. Dessa kategorier var distinkta och särskiljande 
variationsbeskrivningar av forskningsobjektet, det vill säga uppfattningar, och syftar fördjupa 
kunskapen och förståelsen om fenomenet koncentration. 
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Resultat 
 
Följande resultatavsnitt består av analysresultat, den huvudsakliga analysen av resultatet samt 
de beskrivningskategorier som arbetats fram genom tolkning. Analysresultatet kan närmare 
beskrivas som den tolkade versionen av det resultat som framkom ur intervjuerna. Utifrån 
analysresultatet och de mönster av likheter och skillnader som kan urskiljas där i, konstrueras 
beskrivningskategorier som används för att urskilja olika uppfattningar, beskrivningar och 
tankar om koncentration.  

Analysresultat 
Analysresultatet inleds med en intervjusammanfattning för att därefter utifrån den tolkning 
som gjorts av intervjuresultatet beskriva de likheter och skillnader som framkommit. För att 
bibehålla informanternas identitet har de tilldelats alias och det är inte heller uttalat vilket 
genus individerna i fråga har. De alias de tilldelats är Alta, Beta och Ceta, vilket de hädanefter 
kommer att kallas. 

Intervjusammanfattning  
Intervjuresultatet ger en bild av vad de tre informanterna anser om sin koncentrationsförmåga 
vid läsning och den visar på åtskillnader.  Enligt informanternas utsagor skiljer det sig inte 
bara vad gäller förmågan, utan även i fråga om faktorer som påverkar och främjar 
koncentration.  Informanters förmåga att koncentrera sig vid läsning i skolan är, enligt vad 
informanterna själva anser, allt ifrån bra, tillfälligt sämre och överlag bristfällig. 
Informanterna är överens om matens och sömnens inverkan på koncentrationsförmågan men 
oense om vilka övriga orsaker och åtgärder kan vara. I fråga om läsning är skillnaderna 
mellan informanterna påtagliga och texttyp, motivation och situation spelar en avgörande roll 
huruvida koncentration är möjlig. Alla informanter är dock eniga om att tillgången till ostörd 
läsning förbättrar deras koncentrationsmöjligheter i skolan. 

Koncentrationsförmåga vid läsning 
En tolkning av intervjuresultatet visar att informanterna representerar en komplett skala av 
hur koncentrationsförmågan betraktas vara. Med detta menas att informanterna uttrycker 
skilda åsikter om hur väl de anser sig kunna koncentrera sig vid läsning. Alta anser sig kunna 
koncentrera sig riktigt bra i skolan och att det vid läsning är ännu enklare, som svar på frågan 
om hur väl denne kan koncentrera sig vid läsning i skolan. På samma fråga svarar Beta att det 
går bra på lästimmarna men att det måste vara knäpptyst, men uttrycker också vid flertalet 
tillfällen en oförmåga att koncentrera sig vid läsning. Beta uttrycker sig enligt följande ”jag 
sitter och tänker på annat och kan inte koncentrera mig”, och att det är svårt att koncentrera 
sig på svenskan under läsförståelse och att det är jättesvårt att koncentrera sig på det man ska 
läsa när tankarna vandrar. Ceta däremot uttrycker en obestämd åsikt om sin förmåga, till 
skillnad från både Alta och Beta. Ceta vare sig förnekar eller bekräftar sin förmåga i sig, utan 
refererar till huruvida fungerande dennes strategier för koncentration är. Med detta menas att 
förmågan hänvisas till det sätt Ceta använder för att upprätthålla koncentrationen vid läsning, 
inte till koncentrationsförmågan i sig. Ceta säger; ”om jag har musik så hör jag inte när andra 
pratar med mig” och refererar till det faktum att det är skönt att lyssna på musik då man läser 
och därmed slippa höra en massa skrik och prat som gör det svårare att koncentrera sig. 
Koncentrationsförmågan är sämst på matten varför Ceta alltid använder musik för att kunna 
koncentrera sig. På svenskan är det ganska lätt anser Ceta men att musik kan behövas hemma 
ibland även om det är sällan. I fråga om koncentrationsförmåga och vad de intervjuade anser 
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om den, kan Ceta placeras in mellan de två andra, då denne uttryckligen säger sig använda 
musik i syfte att koncentrera sig bättre men inte nödvändigtvis hela tiden. Alta, som inte 
uttrycker några svårigheter att koncentrera sig och Beta som uttrycker sig vara i svårigheter 
allt igenom, även om denne påstår att det går ganska bra om det är knäpptyst på lästimmarna. 

Faktorer som påverkar koncentrationen vid läsning  
Analysresultatet av samtliga intervjuer visar på tre kvalitativa likheter i informanternas 
uppfattningar om vilka faktorer som påverkar deras förmåga att koncentrera sig vid läsning, 
negativt. Dessutom visar resultatet på åtskillnad i informanternas uppfattningar om deras 
koncentrationsförmåga vid läsning, i och med inställningarna till orsakerna till deras 
oförmåga och till vad de själva kan göra för att förbättra den. Gällande läsning i sig och 
huruvida texttyp, intresse och motivation spelar roll för koncentration, är informanternas 
uppfattningar delvis samlade och delvis åtskilda. 
 
Gemensamt för alla informanter är, för det första [1], uppfattningen att ljud av olika slag 
påverkar koncentrationsförmågan vid läsning. Ljud i form av prat från klasskamrater anses 
vara den mest bidragande faktorn till frånvaro av och svårigheten att upprätthålla 
koncentrationen.  Ceta anser att ”alla ska vara tysta så att andra kan koncentrera sig” främst 
för att det är svårt att inte dras med när andra pratar. Beta blir också okoncentrerad då 
klasskamraterna pratar och menar att om några sitter och pratar med varandra så händer det att 
alla helt plötsligt sitter och pratar. Dessutom irriterar Beta sig på andra småljud i klassrummet. 
Alta håller med om att ljud i form av prat i klassrummet påverkar koncentrationsförmågan, 
men säger: ”jag har en speciell metod där jag kan stänga av allt annat utifrån, både prat och 
andra ljud i klassrummet”. För det andra [2] säger informanterna att deras koncentration 
påverkas av humöret och huruvida de är trötta och hungriga i skolan.  Ceta anser sig inte vara 
på humör ibland och säger att detta innebär att koncentration vid läsning är omöjligt, en 
uppfattning Ceta delar med Alta som förklarar sig vara trött ibland och att det då är svårt att 
hålla sig koncentrerad hela dagen. Alta orkar då inte koncentrera sig på det som skall göras. 
Beta delar deras uppfattningar om humör och trötthet men adderar även hungern som en 
viktig faktor i resonemanget. Enligt Beta innebär dåligt humör irritation och därmed att denne 
ger upp och slutar försöka. Okoncentration är vanligast när Beta är jättetrött vilket är på 
morgonen och på slutet av dagen. Beta menar att morgontröttheten beror på ett stort 
sömnbehov som inte kan tillfredställas, tio timmars sömn varje natt är svårt att uppnå. 
Tröttheten på slutet av dagen har en annan förklaring, vilken Beta beskriver; ”det har och göra 
med att jag är hungrig och eftersom det är äcklig mat i skolan så kan jag inte äta och då får jag 
ingen energi så jag kan koncentrera mig”. För det tredje [3] uttrycker informanterna en 
enighet om att storleken på elevgruppen/klassen påverkar koncentrationen vid läsning. Alta 
säger att det i ”mindre grupper är generellt tystare än i helklass” vilket är anledning till att 
grupprum borde användas mer omgående. Beta delar denna uppfattning om att stora klasser 
gör det svårare att fokusera på läsningen och att användandet av grupprum kan förbättra 
koncentrationsmöjligheterna. Beta menar också att det främst borde vara till för den som har 
koncentrationssvårigheter som därmed borde få gå in dit själv. Ceta säger att grupprum är det 
näst bästa alternativet efter musik, för att undvika att dras med i pratet och bli okoncentrerad, 
varför Ceta skulle gå och sätta sig i ett annat rum om mp3;n skulle gå sönder.   
 
De största åtskillnaderna i informanternas uppfattningar om deras koncentrationsförmåga vid 
läsning kan kopplas till informanternas inställningar till sig själva och vad de själva kan göra 
för att förbättra sin koncentration. Denna tolkning av resultatet bygger på informanternas 
skilda uppfattningar om orsakerna till oförmågan att koncentrera sig samt möjligheterna att 
förbättra den. En av informanterna ger sken av en uppfattning att orsaken till oförmågan beror 
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på faktorer inom individen själv, då denne säger ”jag sitter ofta och bekymrar mig och är 
ledsen, tankarna är upptagna med det, hela tiden”. Dessutom säger informanten att ord som 
har anknytning till det denne tänker kommer upp i huvudet och blandas ihop med texten 
denne läser, ”det blir en enda röra och då måste jag läsa om alltsammans fem gånger för att 
förstå”. De andra två informanterna anger, i motsats till detta, utomstående orsaker till deras 
bristande koncentration och en annan inställning till vad de själva kan göra åt saken. 
Exempelvis genom att strategiskt stänga ute omkringliggande störningar, i form av ljud och 
prat, med viljekraft eller musik, istället för att antyda att det beror på dem själv. Vilket den 
tidigare nämnda, gör då denne säger att det beror på att denne är allmänt dålig på att 
koncentrera sig istället för att det finns saker som gör det svårt för denne att koncentrera sig.   
 
Informanternas uppfattningar gällande läsning i sig och huruvida texttyp, intresse och 
motivation spelar roll för koncentration, visar enighet enligt analysresultatet. För två av de tre 
informanterna har texttyp en betydande roll för koncentrationen, medan den tredje säger att 
denne inte upplever någon skillnad mellan olika textgenrer. Både Beta och Ceta anser att det 
är lättast att koncentrera sig vid läsning av skönlitterära texter. Beta menar att vanliga böcker 
är lättast att koncentrera sig på och Ceta säger att ”det är lättast då jag läser en bok, om boken 
är bra”. Båda säger att instruktioner av olika slag är de som är svårast. Beta menar exempelvis 
att anledning till att det gick dåligt på senaste nationella provet i svenska var därför att 
instruktionerna var svåra att koncentrera sig på, vilket anses vara anledning till 
okoncentration. Dessutom har Beta svårt att koncentrera sig på att läsa poetiska texter. Cetas 
uttryck ”om boken är bra” leder följaktligen in på intressets betydelse för koncentrationen, 
vilket Beta och Ceta återigen är eniga om. Cetas koncentrationsförmåga är bättre ”på so:n då 
vi läser historia för det är om intressanta saker som jag tycker är kul, för då kan man typ inte 
sluta läsa känns det som, som att man bara fortsätter hela tiden”. Beta säger liksom Ceta att 
koncentrationen blir bättre om man tycker om det som göras, att man engagerar sig mer då det 
är intressant, för så länge det är intressant är det också roligt. Att motivationen har en 
betydande roll för koncentrationen visar Cetas beskrivning av hur koncentrationen går till. 
Ceta menar att koncentrationen kommer då motivationen finns och att det annars finns en risk 
för att dras med när andra pratar. Utan motivation blir man mer intresserad av vad andra 
pratar om och då blir det svårt att hålla koncentrationen på uppgiften menar Ceta. Beta säger 
sig ha förlorat motivationen sedan början av terminen och att den nu är svag. 

Främjar koncentrationen vid läsning  
Analysresultatet visar på flertalet strategier som informanterna använder eller tror skulle gå att 
använda för att förbättra koncentrationen vid läsning. Den första strategiska åtgärden för 
förbättrad koncentration är användningen av musik vid läsning i form av egna mp3-spelare.  
Utöver musiken återkommer uppfattningen hos samtliga informanter att mental ansträngning 
och motiverande tankar kan hjälpa koncentrationen. Ceta säger sig behöva försöka anstränga 
sig mer på att fokusera och därmed inte tänka på vad andra gör runt omkring. I likhet med 
Beta som säger sig måsta försöka koncentrera sig mer. Alta som säger sig ha en speciell 
metod att isolera sig säger att det bara gäller att kolla läget på vad som händer i klassrummet 
för att därefter fortsätta läsa, det är sällan så intressant så att det hindrar en från att fortsätta 
där man slutade. Det är då frågan om mental ansträngning i kombination med inre motivering, 
som Ceta uttrycker det ”man måste tänka på varför man gör det, att det är för att få bra betyg, 
det är viktigt för att man ska få en bra framtid, är det inte roligt försöker jag tänka att jag skall 
göra det roligt”. En strategi som Beta använt vid tidigare tillfällen är att ha med sig egen mat 
till skolan för att undvika att gå hungrig då maten inte är god, Beta anser sig måsta sova och 
äta bättre på grund av slarv den senaste tiden. Att begära mer tid vid provtillfällen och kräva 
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att lärare upprätthåller arbetsron bättre, är ytterligare strategier som informanterna tror kan ha 
effekt på koncentrationen vid läsning. 

Resultatsammanfattning 
Resultatsammanfattningen av studiens kvalitativa intervjuer visar informanternas olika 
uppfattningar om koncentration vid läsning. Dessa uppfattningar är av skilda karaktärer och 
framträder som ett mönster av likheter och skillnader informanterna emellan. Uppfattningarna 
kategoriseras och beskrivs slutligen som beskrivningskategorier av koncentration vid läsning. 

Uppfattningar om koncentration vid läsning 
Det som framsprungit ur informanternas uttalanden visar på uppfattningar utifrån vad som 
kan tolkas som förutsättningar. Dessa beskrivs utifrån  erfarenheter, fysiska behov, känsloliv, 
motivation och miljön. Resultatet visar således att alla informanter har uppfattningar om 
koncentration, som hämtas ur vad som kan beskrivas som förutsättningar för koncentration 
vid läsning. En informant uttrycker att motivationen är det som avgör om denne kan 
koncentrera sig, medan en andra uttrycker balanserat känsloliv som en förutsättning för 
dennes koncentrationsförmåga vid läsning. Dessutom uttrycker två av informanterna att deras 
koncentration förutsätter att fysiska behov som hunger och sömn är tillfredställda. Där av 
följer beskrivningen, koncentration [1] beror på förutsättningar. För det andra skildrar 
informanternas uppfattningar en beskrivning av koncentration, utifrån ett perspektiv på den 
egna förmågan att rikta och upprätthålla koncentrationen. Resultatet visar följaktligen att en 
informant använder sig av sin bristfälliga förmåga att fokusera och en annan informant sin 
idealiska förmåga att upprätthålla fokus, båda i syfte att beskriva koncentration vid läsning. 
Där av beskrivningen att koncentration, [2] är förmågan att rikta och upprätthålla fokus. Den 
tredje beskrivningen av koncentration bygger på en uppfattning med anknytning till att 
frånvaron av förståelse vid läsning, är ett resultat av bristande koncentrationsförmåga. 
Koncentration beskrivs som knuten till förståelsen och som i sin motsatta existens en 
fristående orsak. Resultatet visar alltså att en av informanterna uppfattar läsförståelse som 
beroende av koncentration, då frånvaron av det innebär att denne får läsa om alltsammans fem 
gånger för att förstå innehållet. Där av beskrivningen att koncentration, [3] är avgörande för 
förståelse vid läsning. För det fjärde går det i informanternas utsagor att skymta en 
uppfattning om att intresset har en viktig roll i fråga om koncentration. Anledningen är att 
resultatet visar att två av informanterna delar uppfattningen att det som är intressant också är 
lättare att koncentrera sig på. Detta beskriver koncentration utifrån ett perspektiv på vad som 
underlättar koncentrationen vid läsning. Där av följande beskrivning av koncentration, [4] 
infinner sig med intresset för det man läser. Den femte och sista beskrivningen av 
koncentration vid läsning baseras på informanternas uppfattningar om koncentration som 
något som kan kontrolleras med motivering och insatser. Resultatet visar att samtliga 
informanter delar en uppfattning om att ljud är den faktor som påverkar koncentrationen allra 
mest och att de med hjälp av strategier försöker utesluta det. En informant använder musik 
som strategi mot störande ljud, en annan har uttryckt missnöje samt en mängd tänkbara 
åtgärder och den tredje informanten använder sig av strategier av mental ansträngning för att 
tillintetgöra ljudets negativa inverkan på koncentrationen. Där av den femte och sista 
beskrivningen av koncentration, [5] kan underlättas med strategiska åtgärder. 

Beskrivningskategorier av koncentration vid läsning 
Uppfattningar om koncentration kan, enligt de tolkningar som gjorts, indelas i flertalet 
beskrivningskategorier. Dessa beskrivningskategorier är jämbördiga, det vill säga att de inte 
står i någon hierarkisk ordning, och trots sina olika karaktärer lika viktiga. Dessa kategorier 
syftar beskriva på vilka olika sätt fenomenet koncentration vid läsning kan uppfattas och 
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förstås. Det som framkommit i intervjuerna utgör grunden för urskiljandet av olika sätt att 
tänka, beskriva och uppfatta koncentration vid läsning. 
 
Följande beskrivningar av koncentration vid läsning grundas på en tolkning av resultatet från 
studiens empiriska undersökning. Tillsammans syftar de ge en bild av hur och på vilka olika 
sätt fenomenet koncentration kan uppfattas. 

 
∗ Beror på förutsättningar 
Koncentration vid läsning beror på en individs förutsättningar att kunna rikta sin 
uppmärksamhetsförmåga mot en uppgift eller aktivitet. Dessa kan exempelvis vara 
tidigare erfarenheter, känsloliv och motivation men också fysiska behov eller miljö. 
Denna beskrivning av koncentration vid läsning är relevant i fråga om vilka möjligheter 
och omständigheter, som påverkar hur en individ kan koncentrera sig.  

 
∗ Är förmågan att rikta och upprätthålla fokus  
Koncentration vid läsning är förmågan att fokusera på en aktivitet eller uppgift samt 
förmågan att upprätthålla en riktad uppmärksamhet utan att låta sig förledas eller avbrytas. 
Denna förmåga är en förflyttning av uppmärksamheten till vad som anses vara relevant att 
fokusera på, då medvetandet begränsar sig till ett föremål för att inte överbelastas. 
Förmågan att rikta och upprätthålla koncentration är en mental ansträngning som 
individen har förmåga att kontrollera i mer eller mindre utsträckning. 

 
∗ Är avgörande för förståelse vid läsning 
Koncentration vid läsning är avgörande för förståelse vid läsning vilket innebär att 
läsningen i sig förutsätter att läsaren är koncentrerad. Läsarens koncentration gör det 
möjligt för hjärnan att via arbetsminnet knyta an till de redan befintliga kunskaperna i 
långtidsminnet, vilket gör att läsaren förstår och kan minnas det den läst. Eftersom läsning 
kan automatiseras är det möjligt att läsa utan att förstå, men då hjärnan inte kan utföra två 
uppmärksammade handlingar samtidigt, kan förståelse inte ske utan koncentrationen. 

 
∗ Infinner sig med intresset för det man läser 
Koncentration vid läsning underlättas när ett intresse för innehållet i det man läser finns. 
Det gör det möjligt att fokusera sin uppmärksamhet på läsningen och därmed utesluta 
andra stimuli. Denna intressebaserade fokusering av uppmärksamheten innebär att hjärnan 
har lättare att prioritera vilken information som skall tas in för bearbetning. 

 
∗ Kan underlättas med strategiska åtgärder 
Koncentration vid läsning kan underlättas om strategier används för att utesluta störande 
faktorer eller som åtgärd mot okoncentrationens orsaker. Det är fullt möjligt att 
tillintetgöra de faktorer som påverkar koncentrationen vid läsning negativt, för att 
underlätta den. Liksom att förebygga orsaker som försämrar, kan åtgärder verka främjande 
på koncentrationen vid läsning.  
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Diskussion 
 
Följande diskussionsavsnitt syftar problematisera resultatet utifrån en metoddiskussion samt 
en resultatdiskussion. I metoddiskussionen problematiseras reliabilitet och validitet, mot de 
teoretiska utgångspunkter som föregått metoden. Resultatdiskussionen därefter syftat knyta an 
till de teorier och tidigare forskning som beskrivs i studiens bakgrund. Resultatet sätts därmed 
in i det sammanhang som presenterades i bakgrunden och utgör följaktligen underlag för de 
slutgiltiga resonemang och slutsatser som summerar diskussionen.  

Metoddiskussion 
Metoddiskussionens avser problematisera studiens empiriska undersökning i fråga om 
trovärdighet och giltighet, reliabilitet och validitet.  

Reliabilitet  
Trovärdigheten i studiens empiriska undersökning, det vill säga dess reliabilitet, kan påstås 
vara relativt hög. Detta påstående bygger på resultatet av intervjuerna och det faktum att de 
bandats. En klar nackdel för reliabiliteten var att intervjuerna utfördes utan medbedömare, 
vare sig av en annan forskare eller av någon utomstående. Att någon andra forskare i studien 
inte fanns förklarar det förstnämnda och bedömningen att en utomstående kan hämma den 
intervjuade, det sistnämnda. Därför kan trovärdigheten för studien endast förklaras utifrån 
resultat och ljudupptagning. Reliabiliteten i resultatet kan dessutom ifrågasättas i några 
enstaka fall, då en informant vid några tillfällen uttryckte uppfattningar som kan anses vara 
mindre trovärdiga. Informanten i fråga uttryckte sig enligt följande om hur motivationen 
uppstår i syfte att förbli koncentrerad: 
 

Man måste tänka på varför man gör det, på att man måste få bra 
betyg, det är viktigt för att man ska få en bra framtid… (skratt). 
 

Detta ifrågasättande har gjorts utifrån bedömningen att informanten angett svar som kan 
tyckas vara tillrättalagda i syfte att tillfredställa den som intervjuar. Det vill säga att den 
intervjuade troligen svarade enligt vad denne trodde att den intervjuaren ville höra. Därutöver 
skrattade informanten, vilket tolkas som att denne skämtade eller var sarkastisk. Trots detta 
anses trovärdigheten vara hög, eftersom de enstaka fall det berör, inte är av större betydelse 
för resultatet. Resultatet av ljudupptagningen anses i övrigt vara trovärdigt. 

Validitet 
Studien giltighet, validitet, mäts utifrån såväl innehållsvaliditet, kommunicerbarhet och 
huruvida undersökningen belyst det studien avsett. Studiens giltighet anses därmed vara hög i 
förhållande till dessa element. Först och främst kan innehållsvaliditeten ifrågasättas, det vill 
säga huruvida de enskilda frågorna och områdena i intervjuguiden (se bilaga) gett en bra 
täckning av området koncentration vid läsning. Eftersom undersökningens 
problemformuleringar, uppfattningar om förmåga och faktorer som påverkar koncentration 
vid läsning, också framkommer tydligt i intervjuguiden kan innehållsvaliditeten anses vara 
hög. För det andra kan kommunicerbarheten i undersökningen anses vara bra då samtliga 
informanter, utan närmare beskrivning, förstod syftet med intervjuerna och vad studien ansåg 
undersöka. Sist men inte minst kan påstås att studien också undersökt det den avsett 
undersöka, några elevers uppfattningar om koncentration vid läsning, vilket tydligt 
framkommer i såväl metod som genomförande av den empiriska undersökningen. 
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Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen sammanfattar det slutgiltiga resonemang som framkom ur den reflektion 
som gjordes då resultat och bakgrund sammanfördes. Studieresultatets beskrivningskategorier 
utgör underlag för det resonemang och slutsatser som beskrivs i avsnittet Didaktiska 
konsekvenser, vilken summerar diskussionen. 

Beskrivningar av koncentration vid läsning 
De beskrivningar om koncentration vid läsning, i form av beskrivningskategorier, som 
analysresultatet slutligen utmynnar i, ger en variationsbeskrivning av forskningsobjektet. 
Beskrivningsmetoden, som hämtats ur fenomenografisk forskning, syftar finna de variationer 
som finns i människors uppfattningar och är därmed studiens slutliga resultat. Utifrån 
Kihlström (2007) och hennes redogörelse för detta sätt att få insikt i människors uppfattningar 
om ett fenomen, har inspiration för studien hämtats. Det är rimligt att ifrågasätta såväl de 
tolkningar som gjorts av några elevers uppfattningar, som studiens beskrivningskategorier för 
dessa, då bearbetning och analysarbete utgår från forskarens eget intresse. På så sätt är det 
viktigt att belysa analysresultatet utifrån de tolkningar som gjorts av resultatet och inte 
resultatet i sig. I enighet med Trost (2005) är inte heller data intressant då det står ensamt utan 
görs intressant då det bearbetas och tolkas utifrån forskarens teoretiska perspektiv. 
Kategoriseringen av hur koncentration vid läsning uppfattas är därmed en 
variationsbeskrivning av fenomenet i sig vilket, så som Kihlström anser, urskiljer människors 
olika sätt att tänka, beskriva och uppfatta det. Beskrivningar av koncentration vid läsning ger 
därmed förståelse för hur varierande uppfattningar om fenomenet, koncentration vid läsning, 
kan visa sig vara. 
 
De varierande uppfattningarna som synliggjordes i en närmare tolkning av resultatet, utifrån 
Taubes (2007) teori om lärande, utgör motiv för diskussionen om koncentrationens betydelse 
för lärande. Alexanderssons (1994) beskrivning av uppfattningar är närmare bestämt den, att 
resultatet av det meningsskapande en människa gör är för att förstå och därmed hantera sin 
omvärld. Detta är i synnerhet en relevant beskrivning av objektet för studien. Då studiens 
ambition att förstå hur och vad som påverkar koncentration vid läsning sannolikt kan uppnås, 
om en uppfattning är ett resultat av hur en människa förstår och hanterar detta. Precis som 
Taube menar, är elevers förmåga att lära i skolan påverkade av både emotionella som 
kognitiva faktorer. I fråga om koncentration vid läsning kan därför antas att såväl 
förutsättningar, förmåga, läsfärdighet, intresse och strategier bör synliggöras i diskussionen 
om hur några uppfattningar av detta ser ut. 

Förutsättningar för koncentration 
På samma sätt som Kadesjö (2008) skriver, beror ett barns förutsättningar för god 
koncentration på dennes erfarenheter, känsloliv och motivation. I resonemanget är det dock 
skäligt att tillägga att koncentration även kan bero på förutsättningar som miljö, fysiska behov 
och biologiskt tillstånd (primära koncentrationssvårigheter). Precis som Kadesjö menar, anses 
tidigare erfarenheter vara en viktig förutsättning som påverkar huruvida individen uppfattar 
intryck från omvärlden. Att påstå, liksom Kadesjö, att dåliga erfarenheter kan resultera i 
minnen och känslor som påverkar så väl självtilliten som känslolivet, är trovärdigt. Tillfälliga 
känslor eller konflikter kan uppta tankarna och därmed försämra eller tillintetgöra 
koncentrationen. Känslolivet är därmed en förutsättning för att möta en uppgift men fokuserad 
uppmärksamhet. Att motivation inför en uppgift är en minst lika viktig förutsättning för 
koncentration håller Kadesjö emellertid med om. Kadesjö anser fortsättningsvis i likhet med 
Nordin-Hultman (2008) att koncentrationssvårigheter är en reaktion på miljön eller 
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förhållanden i den. Den pedagogiska miljön, exempelvis, framställs sällan som problembärare 
i dessa sammanhang. Likväl som att en påfrestande uppväxtmiljö kan frambringa reaktioner i 
form av koncentrationssvårigheter (Kadesjö, 2008) är det troligen så att klassrumsmiljön kan 
det. Det fysiska behovet av såväl mat som sömn påverkar också förmågan att koncentrera sig 
(Degerfeldt & Lindkvist, 2006) vilket är en förutsättning i allra högsta grad. Sist men inte 
minst är det relevant att belysa biologiskt betingade koncentrationssvårigheter som en 
förutsättning för koncentration vid läsning. En individs bestående svårigheter bör ses som en 
förutsättning, vilken koncentrationen beror på. Detta påstående bekräftas av Kadesjö (2008) 
då han beskriver att dessa individer inte har samma möjligheter som andra att klara 
informationsflödet i samhället och skolan. Det vill säga att förutsättningarna ser eljest ut för 
individer i biologiskt betingade koncentrationssvårigheter. 
 
Mot bakgrunden av ovanstående, är beskrivningen att koncentration vid läsning beror på 
förutsättningar relevant i förhållande till studiens empiriska resultat. Detta påstående grundas, 
för det första, på det faktum att informanternas uttalanden visade att så väl erfarenheter, 
känsloliv och motivation, beskrevs som förutsättningar för att beskriva koncentration vid 
läsning. För det andra ger informanterna uttryck för att trötthet och hunger samt att ljud i den 
omkringliggande klassrumsmiljön påverkar deras förmåga att koncentrera sig. Ett tredje 
argument för att beskrivningen kan göras gällande är att informanterna i sina utsagor visade 
på så väl skilda förmågor som förutsättningar, vilket enligt teorier om variationsbredd i 
kvalitativ forskning, ger studien en större giltighet. Slutligen kan därför beskrivningen att 
koncentration vid läsning Beror på förutsättningar, vara rimlig.  

Förmåga att rikta och upprätthålla koncentration 
När en individ använder sin förmåga att framkallar och upprätthålla en fokuserad 
uppmärksamhet, utan att låta sig avledas av vare sig inre eller yttre störningar uppstår ett 
koncentrerat tillstånd, en mening Vellutino (2003) delar.  Han menar att uppmärksamhet är en 
kognitiv icke-lingvistisk färdighet, vilken i sådant fall skulle innebära att 
koncentrationsförmågan kan tränas och därmed förbättras. Hur bra förmågan att koncentrera 
sig är beror, enligt Kadesjö (2008), på hur effektiv uppsamlingen av information är. Den 
mentala process som väljer ut det relevanta i människan omvärld för att skapa mening och 
sammanhang, kan så som Kadesjö beskriver, inte inta och bearbeta allt, där av sortering och 
värdering. Broadbents (1958) filterteori, att medvetandet skyddar sig från överbelastning 
genom en begränsad koncentrationsförmåga, är i förhållande till detta ytterst trovärdig. 
Broadbents filterteori bygger på att onödig information filtreras bort i en urvalsfunktion av 
uppmärksamhet till förmån för annan information. Huruvida koncentrationsförmågan är bra 
eller dålig kan därmed ifrågasättas, om medvetandets egen urvalsfunktion filtrerar utifrån 
relevans i information. All koncentration måste enligt ovanstående i sådant fall vara bra, 
eftersom att den är av relevans för individen, annars skulle den inte infinna sig. Oavsett vad 
en individ uppmärksammar så har det, i sådant fall, genomgått en sortering och värdering i 
medvetandet, utifrån betydelse. Liksom Jansson (2006) menar, är det därför rimligt att påstå 
att förmågan att vara och förbli koncentrerad troligtvis handlar om hur rätt 
koncentrationstillstånd framkallas, vid rätt tillfälle. Wegners (1994) teori om ironiska 
processer kan verka förklarande i resonemanget, då koncentrationsförmågan inte beskrivs 
utifrån ett vara eller icke vara, utan utifrån var koncentrationens riktning ligger. En 
förflyttning av uppmärksamheten mot det som ämnas uppmärksammas och förstås, är därmed 
vad som kan beskrivas som förmåga att rikta och upprätthålla koncentration. 
 
Mot bakgrunden av ovanstående resonemang är även beskrivningen att koncentration är 
förmågan att rikta och upprätthålla fokus relevant, vilket studiens empiriska undersökning 



 25

också visar. Det faktum att informanternas uppfattningar om sin egen koncentrationsförmåga 
beskrivs utifrån huruvida bra eller dålig de ansåg den vara. Dessutom tolkas informanternas 
utsagor som uttryck för uppfattningen att koncentration är något som kan styras rent mentalt, 
även om en av informanterna anser detta vara svårt. Även här är informanternas utsagor vitt 
skilda och därmed skildras ytterligheterna av ett och samma begrepp, koncentrationsförmåga, 
vilket ger ett bättre perspektiv på beskrivningen. Att koncentration vid läsning Är förmågan 
att rikta och upprätthålla fokus, verkar därmed tämligen rimlig.   

Läsförståelse bygger på koncentration 
Att koncentration är avgörande för läsförståelsen bekräftas av så väl Bråten (2008), Imsen 
(2000) och Lundberg (1981) som av Smith (2007) och Vellutino (2003). Hur det kommer sig 
att ordavkodning sker automatiskt hos en van läsare, beror på att mentala resurser lämnas i 
anspråk för förståelsen, precis som Lundberg skriver. Lundbergs beskrivning av 
automatiserade och kontrollerade processer ger en bra bild av den komplexa läsprocess som i 
mångt och mycket påverkas av koncentrationen. Att koncentrationen mobiliseras mot 
textdjupet ökar möjligheterna till förståelse, som Lundberg uttrycker det, det vill säga om 
ordavkodningen sker automatiskt. Imsen delar denna uppfattning att om läsningen sitter i 
ryggmärgen, frigörs läsarens uppmärksamhet. Den kan då riktas mot textens budskap och 
innehåll, vilket inte kan ske om all uppmärksamhet måste riktas mot avkodning av bokstäver. 
De kontrollerade processerna sker utav viljestyrning, som Lundberg uttrycker det, och måste 
därmed vara objekt för fullständig uppmärksamhet. Liksom Smith menar, är läsarens 
förförståelse avgörande för hur viktig den visuella informationen (texten) egentligen är för 
läsarens förståelse. Läsarens koncentration skall i mångt och mycket fokuseras på innehållet 
och budskapet i texten för att en förståelse skall infinna sig, menar Smith, vilket både Bråten 
och Vellutino styrker. Detta anser även dem i och med deras övertygelse att korrelationen 
mellan uppmärksamhet, förståelse och lärande är ytterst verklig. Smiths beskrivning av 
minnets funktion i läsprocessen gör koncentrationen betydelsefull i fråga om vad läsaren 
förstår, lagrar och därmed minns. Så om läsaren inte är koncentrerad på innehållet är 
förståelsen förlorad, detta kan sägas bekräfta påståenden att koncentration är avgörande för 
förståelsen vid läsning. 
 
Mot föregående tankegång är beskrivningen att koncentration är avgörande för förståelse vid 
läsning säkerligen godkänd. Studiens empiriska undersökning visar resultat som är förenliga 
med detta påstående. En informant som medverkade i undersökningen uttryckte vad som kan 
tolkas som en uppfattning om att koncentration kan beskrivas utifrån frånvaron av förståelse 
vid läsning. Det faktum att informanten inte förstod det den läst och fick läsa om texten ett 
flertal gången, vilket resulterade i att informanten ansåg att detta kunde bero på 
okoncentration, bekräftar beskrivningen. Dessutom kan detta i kontrast till de övriga 
informanternas utsagor om läsförståelse förstärka resonemanget. Deras uppfattningar var 
liknande i karaktär, men utifrån deras goda förståelse som ett resultat av koncentration. Även 
denna beskrivning att koncentration Är avgörande för förståelsen vid läsning har relevans. 

Koncentration infinner sig med intresset 
Så som Smith (2007) resonerar är intresset viktigt i fråga om läsning, just därför att 
uppmärksamheten därmed faller på textinnehåll och budskapet på ett naturligt sätt. Hans 
resonemang om meningsfull läsning, som en grund för att förstå och ha användning av en 
text, håller i fråga om koncentration vid läsning. Intresset kan rimligen bidra till att 
exempelvis ängslan över att göra misstag inte uppstår, eftersom att det ställer om läsarens 
uppmärksamhet mot produkten av läsningen och inte läsningen i sig. Å andra sidan kan ett 
intresse för läsningen ge den en högre prioritering för läsaren än exempelvis utomstående 
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känslolivsrelaterade intressen, som Kadesjö nämner. Med det menas att andra högt 
prioriterade intressen som slumpvis infaller under läsning, så som tankar och känslor, därmed 
kan anses mindre viktiga till förmån för uppmärksamhet på läsningen. Intresse kan därför 
anses påverka koncentrationstillståndet på sådant sätt att en individ kan koncentrera sig 
oavsett omständigheter. Liksom Jansson (2006) menar, är koncentration oavsett 
sinnestillstånd, förutsättningar, störningar, svårighetsgrad, miljö eller stress, djupt förankrad i 
individens intresse för en aktivitet, i detta fall läsning. Viljan är intressebaserat, kan tyckas, 
ibland utan att individen är medveten om det och precis som Wegner (1994) beskriver det i 
sin teori om ironiska processer. Wegners teori innebär att en utmärglad och medveten vilja att 
fokusera kan ge omvänd effekt. Det vill säga att ihärdiga försök att behålla koncentrationen 
ironiskt nog kan leda till okoncentration. Intresset kan i förhållande till detta ses som en 
kamouflerad vilja att uppmärksamma något, utan att individen egentligen är medveten om det. 
På så sätt leder intresset inte till okoncentration, utan koncentration.  Koncentrationen kan 
därmed anses infinna sig vid läsning om den är meningsfull, det vill säga intressant. 
 
Ovanstående resonemang om intresset betydelse för läsning kan därför underbygga 
beskrivningen om att koncentration infinner sig med intresset för det man läser, vilket också 
framkommer i resultatet av studiens empiriska undersökning. Två av informanterna i 
undersökningen delger en uppfattning om att det som är intressant också är lättare att 
koncentrera sig på. Detta kan ses utifrån ett perspektiv på vad som underlättar eller stärker 
koncentration. För det andra uttryckte en tredje informant en uppfattning om att det är möjligt 
att med enkelhet återgå till en koncentrerad läsning om det störande momentet visar sig vara 
av ointresse. I detta fall har informantens övervägande intresse för läsningen övermannat 
intresset för omkringliggande aktiviteter, och därmed har intresset följts av koncentration. 
Sammanfattningsvis är det därför rimligt att styrka beskrivningen av att koncentration 
Infinner sig med intresset för det man läser. 

Strategiska åtgärder för koncentration 
Mot bakgrunden av Jansson (2006) påstående att något svar på hur en generellt bra 
koncentration uppnås inte finns, belyses hur individuella åtgärder för koncentration kan se ut. 
Precis som Jansson menar, är variationen mellan individer, situationer och prestationer allt för 
stora för att kunna underbygga fruktbar forskning om generella metoder. Metoderna för detta 
måste rimligen formas utifrån varje enskilt fall. Kadesjö delar meningen, om att vikten att i 
första hand undersöka orsakerna till bristande koncentration vid läsning, innan åtgärder kan 
tillämpas. Orsakerna till bristande koncentration vid läsning föregår därmed de strategiska 
åtgärder som kan inrättas i syfte att förebygga och tillintetgöra dessa. I fråga om koncentration 
vid läsning är också sanningen att träning ger färdighet relevant, något som hämtats ur 
Lundbergs (1981) resonemang. Liksom de andra läsforskarna som omnämns i studien, menar 
han att en bättre automatisering av ordavkodning, frigör uppmärksamheten, och därmed 
bekräftas lästräningens relevans för koncentration. Fysisk aktivitet kan resultera i förbättrad 
koncentrationsförmåga (Ericsson 2003). Liksom tillfredställelse av grundläggande fysiska 
behov, så som hunger och trötthet, också kan (Degerfeldt & Lindkvist, 2006). Enligt detta kan 
träning, kostvanor och sömn agera strategiska åtgärder för okoncentration. Därmed kan påstås 
att alla typer av åtgärder för att förebygga och underlätta koncentration är tämligen 
betydelsefulla.  Såsom Bråten (2008) också uttrycker det, att kunna arbeta ostört utan att låta 
sig avledas av vare sig inre eller yttre störningar är av stor fördel för läsaren. Strategiska 
åtgärder, vilka de än må vara kan därför ses som ett sätt för läsaren att själv kontrollera och 
därmed underlätta sin koncentration. 
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Mot bakgrund av ovanstående är beskrivningen av att koncentration kan underlättas med 
strategiska åtgärder av betydelse, vilket studiens empiriska undersökning och ger insikt om. 
Två av de medverkande informanterna ger i sina utsagor uttryck för uppfattningen att 
koncentration är något som kan underlättas och därmed kontrolleras. Detta görs i båda fallen 
med insatser i stil med uteslutande av störande ljud, som också anses vara den största orsaken 
till okoncentration vid läsning. Dessa informanter använder därmed olika åtgärder för att 
tillintetgöra störande ljud, den ena med musik och den andre med mental ansträngning och 
systematisk utestängning. Den tredje informanten uttrycker i motsats till detta inget tecken på 
användning av strategier för att förbättra sin koncentration. Däremot uttrycker denne en 
mängd lämpliga åtgärder som denne tror skulle kunna förbättra koncentrationen vilket ger ett 
intressant perspektiv på resonemanget. Medvetenheten är konstant men tillämpningen i viss 
mån bristfällig. Därav kan en beskrivning av koncentration också göras utifrån hur den kan 
förebyggas eller tillintetgöras. Koncentration Kan underlättas med strategiska åtgärder, är 
därmed en tänkbar beskrivning. 

Didaktiska konsekvenser 
Med återkoppling till Lpo 94 och Skollagen (Utbildningsdepartementet, 1986, 2002), som 
tydliggör såväl skolans ansvar som lärares skyldigheter, och Taubes (2007) teori om lärande, 
noteras de didaktiska konsekvenser som studien slutligen landar i.  
 
Som lärare kan anpassningen av undervisningen i syfte att främja koncentration anses vara av 
högsta prioritet i detta sammanhang. Anpassning i undervisningens upplägg, medel, metod 
och tidsplan är också riktlinjer för en likvärdig utbildning. Å andra sidan skall det enligt Lpo 
94, också tas hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov, vilket i detta fall inte 
rimligen behöver gälla undervisningen i sig. Elevens förutsättningar kan, exempelvis i fråga 
om att kunna koncentrera sig vid läsning, tolkas utifrån både motivation, miljö eller fysiska 
behov. Tillämpning till fördel för dessa har tämligen lite med undervisningen i sig att göra, 
även om formen för undervisningen rimligen kan göra en viss skillnad. Oavsett, så är elevers 
förutsättningar ytterst relevant i fråga om pedagogisk anpassning av såväl undervisning som 
verksamheten i stort. Dess relevans ligger i höjd med införlivandet av ett tankesätt som 
sträcker sig utanför skolan väggar, till förmån för koncentrationen vid läsning. 
 
Taubes (2007) resonemang verkar inspirerande, då teori om lärande med fördel kan användas 
för att förstå hur ett sådant tankesätt kan ta form. Taubes resonemang kopplar samman 
självuppfattning, koncentration och lärande på ett sådant sätt att koncentration tilldelas 
betydelse för lärande. Det är nämligen en individs självuppfattning som inverkar på 
koncentration, som i sin tur inverkar på lärande. En individs förutsättningar kan därmed 
rimligen påstås vara betydande för koncentration.  Förmågan att koncentrera sig vid läsning 
har följaktligen inverkan på lärande, då läsförståelsen i mångt och mycket vilar på 
koncentration. Att koncentrationen infinner sig med intresset är en didaktisk generalitet och 
inte en nyhet, men studien kan däremot bidra till ett perspektiv på intressets prioriterande 
karaktär. Det vill säga att lärande hämtas ur intresset, som med ett prioriteringssystem 
värderar vad individen riktar sin uppmärksamhet mot. Så länge intresset för det ena är starkare 
än mot något annat skulle därför lärande i skolan fungera mer eller mindre naturligt och 
enkelt, varmt som Taube uttrycker det. Till fördel för koncentration vid läsning är de 
strategiska åtgärder som tidigare nämnts inte irrelevanta i sammanhanget. Som Jansson 
(2006) uttrycker det så handlar det mer om att kunna framkalla rätt koncentrationstillstånd, 
vid rätt tillfälle, enligt konstens alla regler. 
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Den modell (Jenkins) som Taube (2007) beskriver, är just för att effektivisera inlärning, 
vilken som interaktiv inlärningsteori är mycket intressant i detta sammanhang. Den bygger på 
att ta i beaktning, precis som studien i synnerhet avser, flertalet faktorer parallellt för att förstå 
lärande. Där inräknas bland annat förutsättningar, förmågor, och användandet av strategier. 
Att addera intresse och läsförståelse till dessa är inte orimligt då koncentration i detta falla 
också berör läsning, vilka denna studie sammanfattningsvis landar i. Det är utifrån samtliga 
beskrivningar av koncentration som problemet med koncentration vid läsning bör belysas och 
förstås.  
 
De didaktiska konsekvenserna av ovanstående resonemang bör därmed ses utifrån huruvida 
pedagoger och skola kan beakta såväl förutsättningar, förmågor och strategier, som intresset 
och förståelsens koppling till koncentrationen vid läsning. Det är liksom Nordin-Hultman 
(2006) beskriver det, dags för en synvända i fråga om koncentrationssvårigheter. 
Koncentrationssvårigheter kan inte fortsättningsvis bara tillägnas individen. Individens 
förutsättningar kan vi i mångt och mycket inte göra särskilt mycket åt, men verksamheten, 
vilken Windahl (2007) talar för, kan vi säkerligen anpassa till fördel för alla elevers 
möjligheter att koncentrera sig vid läsning. Visst kan mycket göras för att hjälpa och 
underlätta för elever med särskilda förutsättningar men i långa loppet kan det emellertid 
ifrågasättas vad krutet skall brännas på. Det finns perspektiv utöver förutsättningarna, så som 
förmågan, intresset, förståelsen och strategierna för att främja koncentration vid läsning. Det 
är som sagt enkelriktat att bränna allt krut endast på de biologiska förutsättningar vi ändå inte 
kan rubba. Koncentration som ett villkor för lärande har knytpunkter i individers egna 
uppfattningar om sin förmåga, vilka inte alltid stämmer överens med verkligheten. Med detta 
menas att en felaktig uppfattning om sin förmåga påverkar så väl koncentration som lärande. 
Taubes beskrivning av angelägenheten att behålla självuppfattningen oavsett om den är 
positiv eller inte, ligger i enighet med detta. Dessutom är intresset i mångt och mycket 
underskattat i fråga om koncentration vid läsning. För var finns meningen i att läsa om man 
inte förstår hur det kan vara användbart (Smith 2007) och hur skall man förstå vad som är 
användbart om man inte har intresse av att läsa det. Detta är något av en pedagogisk paradox 
kan tyckas. I mångt och mycket är Jansson (2006) svaret på spåret, då han ser vinsten i att 
avdramatisera koncentrationssvårigheterna. Han har rätt i att påstå att generella metoder för 
god koncentration inte finns, det är hur man beaktar dess omständigheter och möjligheter. 
Slutsatsen är därmed att förståelsen för hur koncentrationen uppfattas av aktörerna själva är 
den bästa av grunder att bygga på i det pedagogiska arbetet för att främja god koncentration 
vid läsning. 
 
Förslag till fortsatt forskning 
Det förslag jag lämnar på fortsatt forskning är en kvantitativ undersökning om koncentration i 
grundskolans senare del, eftersom att jag själv i min studie undersökte några elevers 
kvalitativa uppfattningar om koncentration.  En statistisk undersökning av samma ämne hade 
varit intressant att beskåda.  
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Bilagor 

Bilaga 1 [Intervjuguide] 
 
 
Intervjuguide 
 
Hur anser informanten kunna koncentrera sig under läsning i skolan?  
 
Vilka faktorer anser informanten påverkar dennes koncentrationsförmåga vid läsning i skolan?  
 
Vilka faktorer anser informanten främjar dennes koncentration vid läsning i skolan?  
 
 
Hur tänker du? 
Vad gör att du tänker så? 
Förklara?  
Kan du ge något exempel? 
 
 


