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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie är att undersöka några gymnasieelevers tankar och erfarenheter kring 
möjligheten att koncentrera sig i sin lärmiljö. Forskningsfrågorna är: 1) Vad lyfter eleverna 
fram i sina texter som de anser påverkar deras förmåga att koncentrera sig i lärmiljön? 2) Hur 
anser eleverna att det de tar upp påverkar deras förmåga att koncentrera sig i lärmiljön? 3) 
Hur uppfattar eleverna sin lärmiljö och sina förutsättningar för att kunna koncentrera sig i 
denna lärmiljö? 4)Vilka kunskaper och förutsättningar för koncentration kan man av elevernas 
utsagor se att de har för att kunna ta ansvar för utformandet av sin lärmiljö?  Studien antar ett 
interaktionistiskt elevperspektiv där utgångspunkten är att belysa elevers egna erfarenheter 
och reflektioner kring koncentration i skolan. Val av undersökningsmetod har därför fallit på 
elevtexter som sedan analyserats cirkulärt på en kvalitativ, förståelseinriktad grund. De elever 
som ingår i studien går alla i klass 1 vid det estetiska programmet i gymnasieskolan. 
Resultatet av studien visar att negativ stress är ett påtagligt problem för elevernas möjligheter 
att koncentrera sig i lärmiljön. Undersökningen visar också att negativ stress främst orsakas 
av irritation och utsatthet för störningsfaktorer som prat och andra disciplinrelaterade 
problem. Studien visar också att eleverna trots styrdokuments föreskrifter om elevdemokrati 
och ansvar uppfattar att de erbjuds relativt små möjligheter och få redskap att påverka sin 
situation.         
 
Nyckelord: elevdemokrati, koncentration, lärmiljö, arbetsmiljö 
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Inledning 
 
Detta examensarbete handlar om gymnasieelevers möjlighet till koncentration i skolan. Det 
finns många undersökningar som beskriver forskares och teoretikers syn på elevers lärmiljö 
och vilka förutsättningar som är gynnsamma för att man ska kunna koncentrera sig. Däremot 
saknas det, tycker jag, undersökningar där man ärligt frågar elever exakt hur de upplever sin 
situation. Jag tycker att det är av största betydelse att lärare och elever pratar med varandra 
om den gemensamma arbetsmiljön och att elever får komma till tals i det samtalet. Att vi 
vuxna tar del av elevers beskrivning av sin egen verklighet är essentiellt för vår möjlighet att 
skapa de förutsättningar elever behöver för en trygg och omsorgstagande skola. Som blivande 
gymnasielärare har jag för avsikt att göra en undersökning bland gymnasieelever där elevens 
kunskaper och erfarenheter tydligt kommer fram. Jag har valt att beskriva förhållandet mellan 
miljö och koncentration ur ett interaktionistiskt perspektiv eftersom att jag är övertygad om att 
många fenomen interagerar i formandet av människors liv och förutsättningar. 

 

Bakgrund 
 
 
I bakgrunden kommer jag att lyfta fram de direktiv för lärmiljö och koncentration som är 
föreskrivna i skolans styrdokument. Detta gör jag i syfte att belysa studiens relevans för 
skolans uppdrag.  Jag kommer också att presentera några teorier som diskuterar elevers förut-
sättningar för koncentration samt elevundersökningar som berör elevers uppfattning om sin 
lärmiljö och de faktorer som bidrar till möjligheten att koncentrera sig i denna lärmiljö. Jag 
avslutar teoridelen i bakgrunden genom att presentera teorier som belyser människans 
situation som tonåring.    

Direktiv för lärmiljö och koncentration enligt skolans styrdokument   
 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna 94 (Skolverket 2004) har som riktlinje att "alla som 
arbetar i skolan ska samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande" (Skolverket 
1994:11). Eleven ska stimuleras att ta ansvar för sin egen lärmiljö, fostras till demokrati och 
respekt för varandra samt ges möjlighet till en harmonisk och allsidig utveckling. Skolans och 
lärarens uppgift är att skapa en miljö där eleverna utvecklar redskap för att ta detta ansvar. 
Läraren ska "organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och 
samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga", tillse att alla elever får ett 
"verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen" och planera och 
utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna (Skolverket 1994:11,14). 
 
Lpf 94 (Skolverket 1994) uttrycker ingenting specifikt om elevens möjligheter till koncentra-
tion i skolan. I Skolverkets skrift Ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö kan man 
däremot läsa att:  
 

En trygg och stimulerande läromiljö är en förutsättning för att eleverna ska få de kunskaper och 
värderingar som skolan ska förmedla. För att skapa en skolmiljö som stimulerar elevens 
kunskapsutveckling är det viktigt att skolorna driver ett konkret och positivt arbete med 
värdegrundsfrågorna där arbetet med skolans ordningsregler är en naturlig utgångspunkt (Skolverket 
2006:2) 
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Lundberg skriver vidare i Skolverkets rapport Elevers ohälsa - hur mäter vi den?: 
"Skolans uppdrag är att skapa en god arbetsmiljö för alla elever. Detta innefattar såväl den 
fysiska som den psykosociala miljön. Skolan ska främja lärande och utveckling. Detta fordrar 
ett helhetstänkande och en samverkan kring omsorg om eleven." (Lundberg 2002:6). 
 

Begreppsdefinition av koncentration och lärmiljö 
Koncentration består enligt Kadesjö (2001), forskare inom ämnet barn i koncentrations-
svårigheter, av tre viktiga komponenter: 
 

1. att rikta sin perception, sina tankar, sina känslor mot uppgiften,  
2. att utesluta ovidkommande stimuli och  
3. att komma i gång med, hålla fast vid och att avsluta uppgiften.  

 
Nationalencyklopedin (2009) definierar koncentration som: "stadigt inriktad uppmärksamhet 
på ett och samma objekt". 
 
Solin (1995) menar att koncentration handlar om avslappning samt vad personens uppmärk-
samhet fokuserar på: 
 

Om man blir helt koncentrerad på något så innefattar det att man är mer uppmärksam på ett mindre 
område. Intensiteten i uppmärksamheten ökar samtidigt som uppmärksamhetsområdet minskar. 
(Uppmärksamhetsområdet kan dock vara stort om det man fokuserar finns i ett stort område.) Den här 
koncentrationen för automatiskt med sig att man blir mer avkopplad från det som ligger utanför 
uppmärksamhetsområdet, så avkoppling och koncentration kan ses som två sidor av samma mynt (Solin 
1995:106). 

 
Lärmiljön är den miljö i vilken lärande sker. Lärmiljön kan delas in i en inre och en yttre 
sådan. Den yttre lärmiljön består av det fysiska rummet, och den inre av sociala och 
psykologiska faktorer på grupp och individnivå. Lärmiljön kan också beskrivas som formell 
dvs. klassrummet under skoltid och informell, dvs. den plats där elever vistas under raster och 
ledighet. I denna undersökning kommer begreppet lärmiljö att användas som beskrivning av 
den miljö, fysisk som psykosocial som personen i egenskap av elev existerar i. Denna studie 
har liksom Häggkvist (2004) forskare inom elevers arbetsmiljö, ett interaktionistiskt, dvs 
helhetligt synsätt på lärmiljö. Både mentala och biologiska faktorer samverkar i skapandet av 
lärmiljön. Häggkvist definierar miljö som "den faktiska och psykologiska situationen 
sammantagen" (Häggkvist, 2004:24).  
 
Tesen att lärmiljön är essentiell för elevers möjlighet till koncentration får stöd i de 
undersökningar som gjorts av bland annat Häggkvist (1999, 2004) och Arbetsmiljöverket 
(2006a). I Arbetsmiljöverkets rapport "Samverkan mellan myndigheter kring elevers 
arbetsmiljö” framhålls att skolmiljön påverkar inlärning och kreativitet. Också Skolverket gör 
denna koppling, bland annat i sin rapport "Elevers ohälsa - hur mäter vi den" (Lundberg, 
2002). I min litteraturgenomgång framgår tydligt att sambandet mellan lärmiljö och 
koncentration är stort. Med stöd i den kunskap som finns inom forskning tar alltså 
föreliggande undersökning utgångspunkt i att de beståndsdelar som tillsammans utgör elevens 
lärmiljö också utgör elevens förutsättningar för koncentration.    
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Förutsättningar för koncentration 
 
I detta avsnitt kommer jag att presentera teorier som på olika sätt relaterar till elevers 
möjlighet att koncentrera sig i lärmiljön. Det som kommer att lyftas fram är elevers personliga 
förutsättningar för koncentration, stressfaktorns betydelse, fysiologiska behovs inverkan samt 
skolan och lärarens pedagogiska vals påverkan på elevers möjlighet att koncentrera sig. 

Elevers individuella/biologiska förutsättningar för koncentration 
Alla elever är olika och har därför varierande biologiska förutsättningar för att kunna koncen-
trera sig. Koncentrationssvårigheter påverkas av miljön, men gör det väldigt olika för olika 
människor, detta beroende på vad personen har för biologiska förutsättningar att hantera den 
miljö som skolan utgör. Gardner (1993); Gudmundsson (1990); Hannaford (1995); Kadesjö 
(2001) och Sohlman 2000 diskuterar alla detta men gör det utifrån relativt varierande utgångs-
punkter.    
 
Kadesjö (2001) som kanske kan beskrivas som en av de mest kända och erkända forskarna 
inom ämnet för barn i koncentrationssvårigheter i Sverige, menar att vissa barn och ungdomar 
har svårigheter med koncentration som de inte själva, i samma utsträckning som andra barn 
och ungdomar, kan reglera. Personen som drabbats av primära koncentrationssvårigheter har 
enligt Kadesjö små funktionsnedsättningar i hjärnan vilket i sin tur orsakar svårigheter att 
reglera impulsivitet samt i viss mån ger empatistörningar. Personer som har sekundära 
koncentrationssvårigheter har problem som orsakats främst av sociala faktorer. Ofta är dessa 
orsaksförklaringar sammanflätade hos individen, men inte alltid.  
 
Ungdomar med primära koncentrationssvårigheter behöver enligt forskarna extra mycket 
hänsyn. Man har svårt med impulskontroll, planering av eget arbete och distraherande ljud. 
Man behöver ha tydliga regler, få distraktionsmoment, kortare arbetspass, enkla instruktioner 
och få valsituationer (Hannaford 1995, Kadesjö 2001). Ibland kan det vara så att barn som 
varit väldigt aktiva som tonåringar blir passiva och deprimerade. Det verkar som att personen 
är trött och uttråkad. Detta beror enligt Kadesjö (2001) på att eleven i viss mån lyckats 
anpassa sig till de krav som ställs på stillhet. Han framhåller att det däremot är ganska vanligt 
att eleven vill pilla med saker, trumma med fingrarna och dylikt för att få rörelse.   
 
Hannaford (1995) beskriver också hur vissa kroppsliga utvecklingsförseningar kan skapa 
beteenden som gör att eleven av omgivningen uppfattas ha koncentrationssvårigheter. Vissa 
reflexer som människan har sedan spädbarnsåldern kan finnas kvar och orsaka att barnet/ 
tonåringen gör ofrivilliga rörelser som skapar problem för omgivningen och får denne att 
verka ouppmärksam. Sohlman (2000) beskriver liksom Hannaford (1995) att 
hörselnedsättningar, för bra hörsel, bättre och sämre ögonfunktion och liknande kan påverka 
personens möjligheter att läsa och stava. Frustrationen som utvecklas hos eleven när lärandet 
blir för svårt på grund av dessa begränsningar gör att hon/han får koncentrationssvårigheter. 
 
Kadesjö (2001) beskriver koncentrationssvårigheter som är kopplade till situationen (till 
exempel skolan) som situationsbundna. Hannaford (1995) och Sohlman (2000) menar i större 
utsträckning än Kadesjö (ibid) att koncentrationssvårigheter är just situationsbundna. Hjärnan 
är enligt Sohlman (ibid) och hjärnforskaren Hannaford (ibid) i mycket stor utsträckning 
plastisk. Det vill säga, hjärnan förändras ständigt beroende på hur den tränas och stimuleras. 
Deras undersökningar där man tillämpat rekommenderade metoder visar på mycket goda 
resultat. De menar att eleven måste få tillgång till den hjälp som finns att få och kritiserar 



 

 
 

8

skolan för att underlåta att ge denna hjälp samt att informera lärare och elever om den. Solin 
& Solin (1995) liksom Gudmundsson (1990) visar på koncentrationsövningar som utvecklar 
hjärnans förmåga att koncentrera sig. Kadesjö (ibid) å andra sidan rekommenderar träning av 
impulskontroll och medvetenhet hos eleven och är skeptisk till andra metoder. Diagnoser av 
olika primära koncentrationssvårigheter hos barn och ungdomar har ökat drastiskt de senaste 
två decennierna, forskare som Erol, Simsek, Obner och Munir (2008) går så långt att de kallar 
denna utveckling epidemiartad.  
 
Sohlman (2000) har i sina studier kommit fram till att läs- och skrivsvårigheter som vidare 
leder till koncentrationssvårigheter kan bottna i hörselnedsättning som orsakats av 
öroninflammationer. Detta har gjort att vissa frekvenser inte kan uppfattas och leder således 
till svårigheter med stavning. Vidare visar både Hannaford (1995) och Sohlman (2000) att en 
person med dominant vänsteröga får svårare att läsa snabbt eftersom informationen kommer 
från vänster sida och ska transporteras till vänster hjärnhalva. Att man i väst läser från höger 
till vänster försvårar ytterligare läsningen för denna person vilket i sin tur påverkar 
koncentrationsförmågan. Om personen i fråga har en dubbel dominans på ögonen upplever 
hon att texten hoppar eftersom hon hela tiden byter öga att fokusera med. Detta ska inte 
förväxlas med dyslexi, men orsakar dock fel diagnostiseringar menar Sohlman. Både hörsel-
problem och ögonproblem har med goda resultat behandlats, enligt Sohlman (2000).    
 
Hjärnforskaren och specialpedagogen Hannaford (1995) menar att elever lär olika lätt utifrån 
vilka personliga styrkor de har. Hur man i lektionssituationen bemöter dessa olikheter 
påverkar koncentrationsförmågan. Dessa styrkor menar hon kan förutses genom att ta reda på 
vilket öga och öra samt vilken fot och hand som är dominant samt vilken hjärnhalva som för 
just den personen överväger i förmåga, den högra, som vanligtvis processar gestaltkunskaper 
som musik och estetiska kunskaper eller den vänstra som vanligtvis processar logisk 
information. Från höger sida på kroppen till vänster hjärnhalva går informationen direkt och 
personen får lätt att processa information. Detsamma gäller från vänster sida av kroppen till 
höger hjärnhalva. Detta betyder att till exempel en person med dominant höger hand, fot och 
öga har speciellt lätt att processa logisk information både visuellt, auditivt och i rörelse 
(Hannaford 1995). Hannaford (ibid) menar dock att alla elevers styrkor- utifrån biologisk 
grund- i mycket större utsträckning än vad som görs idag- skulle kunna tas vara på i 
inlärningssituationen.  Hon menar att skolan idag utestänger många typer av elever från att på 
ett för dem optimalt sätt kunna tillgodogöra sig kunskap. Om skolan gav elever fler 
möjligheter att anpassa sitt sätt att arbeta efter sina egna dominansprofiler, det vill säga 
biologiska förutsättningar, skulle fler elever ha tillgång till en lärmiljö där de kunde 
koncentrera sig och lära sig mer.  
 
Gardner (1993), professor inom pedagogik i USA utvecklade under 1970 talet en teori som 
avsåg att utvidga den västerländska förståelsen för begreppet intelligens. Han menade, liksom 
Hannaford (1995) att man i västvärlden och dess skolsystem gynnar elever med logisk, 
matematisk eller språklig intelligens på ett sätt som är olyckligt för övriga elever och för hela 
samhället. Gardner (1993) har i sin teori som utvecklats under de senaste decennierna 
beskrivit människans intelligens utifrån nio olika infallsvinklar och menar att människans 
förmåga att processa information har många dimensioner som borde få en bredare tillämpning 
i dagens skola. Hans beskrivningar av människans intelligens som han menar kan vara 
linguistisk, verbal, musikalisk, logisk, spatial, kinestetisk, naturmedveten och empatisk såväl 
intrapersonellt (självinsiktsfull) som interpersonell (omvärldsinsiktsfull) påminner i stora drag 
om Hannafords (1995) dominansprofiler. Liksom Hannafords (ibid) teorier pekar Gardners 
(1993) teori på att möjligheten att optimera fler elevers inlärningförmåga skulle öka om 
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skolan bejakade de biologiska och personliga inlärningspreferenser som elever har. 
Framförallt menar Gardner att skolan måste omprioritera sitt sätt att värdera olika 
intelligenstyper och kunskapsområden för att fler människor ska kunna komma till sin rätt och 
erhålla självaktning, studiemotivation och koncentration i skolan.  

Stressfaktorns inverkan på koncentrationsförmågan 
 
Genom all litteratur som studerats i föreliggande uppsats återkommer problematiseringar 
kring elevens utsatthet för stress. Stress är kanske den faktor som i störst grad påverkar 
koncentrationsförmågan. Solin och Solin (1995) menar att stress blockerar koncentrations-
förmågan. Detsamma hävdar Hannaford (1995) som menar att stress är en bakgrundsfaktor 
som präglar alla barn och ungdomar med olika koncentrationssvårighetsdiagnoser. Under 
stress producerar hjärnan ett hormon som ökar hyperaktivitet samt försämrar minnet. Hon 
föreslår en slopning av alla beteckningar så som ADHD, DAMP och dylikt för att ersätta dem 
med diagnosen SOSOH som står för "Stressed Out Survival Oriented Humans" fritt översatt: 
söderstressade överlevnadsorienterade människor (Hannaford 1995:134). Solin & Solin 
(1995) poängterar dock att man måste skilja mellan negativ och positiv stress. En viss dos av 
positiv stress ökar koncentrationsförmågan eftersom den tvingar människan att fokusera på 
uppgiften. 
 
Att elever är stressade i skolan i dag har många och individuella orsaker. Ofta kan hemmiljön 
vara en bidragande orsak till ungdomars stress menar Erling och Hwang (2001). De skriver i 
sitt förord att stress går som en röd tråd genom hela deras presentation av ungdomsproblem 
och ungdomspsykologi (2001:13).  Många forskare menar dock att skolan i sig är en stark 
stressfaktor (Hannaford 1995; Steinberg 1993; Tiller 2003; Vincenti & Malmgren 2008; 
Wennberg & Norberg 2004).  
 
För att komma tillrätta med stressrelaterade problem i skolan föreslår Solin och Solin (1995) 
övningar som till exempel massage eller avslappning och mental träning.  Avslappning kan 
också uppnås genom suggestopi, dvs. olika övningar som involverar musik (Gudmundsson 
1990). Det finns även forskning (se t.ex. Jensen & Kenny, 2004) som visar att yoga kan 
förebygga stress och även reducera ADHD-symptom hos barn och ungdomar. Att träna upp 
elevers EQ, det vill säga deras emotionella intelligens som empati, självkännedom och 
målmedvetenhet är ett effektivt redskap för att i skolan förebygga elevers stress menar 
Wennberg & Norberg (2004).  
 

Fysiologiska behovs inverkan på koncentrationsförmågan 
 
Att bra mat, sömn, luft och rörelse är viktiga faktorer för koncentrationsförmågan är många 
forskare överens om. Gudmundsson (1990); Hannaford (1995); Imsen (2006); Sohlman 
(2000); Steinberg (1993) m.fl. understryker vikten av att dessa behov tillgodoses.  
 
Hannaford (1995) hävdar att många av de som är i koncentrationssvårigheter har problem 
med felaktigt intag av socker eller kolhydrater. Sockret i magen bildar jäst som i sin tur 
producerar kortisol som höjer blodsockret. Många har också en brist på protein menar 
(Hannaford, (1995). Kadesjö (2001) som i många sammanhang intagit en restriktiv hållning 
till alternativa behandlingsmetoder hos barn och ungdomar i koncentrationssvårigheter har 
tillsammans med fyra andra forskare genomfört en studie som visar att barn och ungdomar 
framför allt med diagnosen DAMP men även ADHD får drastiskt minskade symptom vid 
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intag av fiskoljatillskott (Johansson m.fl., 2009). Detta visar även Sohlmans studier (Sohlman, 
2000).   

 
Hannaford (1995) beskriver betydelsen av vatten och syre för hjärnans prestationsförmåga. 
Vatten utgör 90 procent av hjärnan, och 75 procent av musklerna och njurarna. En människa 
behöver dricka mycket vatten varje dag och mer under perioder av stress. Vattnet 
transporterar inte bara syre och näring genom kroppen utan också elektriskt laddade ämnen 
som skapar balans i immunförsvaret och är essentiell för hela kroppens funktion, inte minst 
hjärnans.  
 
Att människan behöver tillräckligt med syre och naturligt ljus påpekar inte bara Hannaford. 
Säteri (2009) menar att klassrum som är överbefolkade kan orsaka en försämring av luften 
vilket gör att ventilationen inte alltid räcker till.  
 
Sömnbrist påverkar studieresultat och koncentration vilket bland andra Steinberg (1993) 
poängterar. Hvolby, Jorgensen och Bilenberg (2009) har gjort studier som redovisar att barn 
och ungdomar i primära koncentrationssvårigheter ofta har svårt att somna på kvällen. Detta 
kan i sin tur möjligen vara en av orsakerna till deras svårigheter. Man har däremot kunnat 
visa, argumenterar Solin och Solin (1995) att elever kan förbättra sin sömn genom att i skolan 
erbjudas avslappningsträning. 
 
Många studier visar på rörelses betydelse för hjärnan och koncentrationsförmågan. Sohlman 
höjer ett varnande finger mot att negligera kroppens behov av rörelse och skriver: "Ju mer 
passiv människan är desto mer passiviseras hjärnan" (Sohlman 2000:194). Ericsson (2003) 
menar att rörelse är viktigt för alla människor och speciellt för personer med primära 
koncentrationssvårigheter, men har i sina studier kommit fram till att idrott och rörelse i 
skolan förbättrar resultaten i andra ämnen även för andra barn och ungdomar. Hannaford 
(1995) betonar starkt vikten av fysisk aktivitet och har i sin egen forskning och andras funnit 
att rörelse minskar koncentrations- samt läs- och skrivsvårigheter. Hon menar att människan 
inte bara lär bättre på grund av rörelse utan även genom rörelse.  

Pedagogiska val och dess inverkan på koncentrationsförmågan 
 
Skolans val av pedagogisk miljö och lärarens val av pedagogiska metoder påverkar elevens 
möjligheter till koncentration. Forskningsstudier finns som beskriver hur elevens 
koncentration är beroende av faktorer som inre motivation, tillgång till tid och 
naturupplevelser, hur den fysiska miljön är utformad, hur lektioner läggs upp med pauser och 
variation samt vilken typ av lärarroll läraren väljer att anta. 
 
Teorier om den inre motivationens påverkan på koncentrationsförmågan är relativt vedertagna 
i den pedagogiska diskursen och mycket aktuella i dagens officiella skolpolitik. John Dewey 
(2004) är en av pionjärerna för den progressiva pedagogiken som menade att elevens 
motivation kommer inifrån och endast kan utvecklas genom att kunskapen som ska inhämtas 
är relevant och verklighetsförankrat i det samhälle individen existerar. Även Vincenti & 
Malmgren (2008) samt Häggkvist (2004) lyfter fram att skolan behöver erbjuda relevant 
kunskap för att eleven ska känna sig motiverad att koncentrera sig på skolarbetet. Sanderoth 
(2002) menar att det är viktigt att elever får lust att lära. Hon har undersökt hur svenska skolor 
fungerar i detta hänseende. Hon fann att skolan ofta är tråkig och att elever behöver vara mer 
aktiva i sitt lärande för att motivationen ska utvecklas. John, Robinson och Alberts (2009) 
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studie visar att inre motivation, dvs. intresset för ämnet är viktigare för koncentrations-
förmågan än hur läraren lägger upp lektionen. 
 
Den andra dagen är ett begrepp som forskarna Tiller och Tiller myntat vilket betecknar den 
estetiska tillvarons betydelse för människans välmående i skolan. Begreppet beskriver den 
dag då man förr i tiden arbetade på gården eller i skogen med sina händer, under himlen. 
Forskarna Häggkvist (2004), Sanderoth (2002) liksom Tiller och Tiller (2003)  utgår ifrån att 
den inre motivationen är essentiell för allt lärande. De menar att skolan är för tråkig eftersom 
den fokuserar för mycket på teoretiska kunskaper. Dagens skola är enligt Bjørkvold (2004) 
och Tiller och Tiller (2004) en tidstjuv som berövar elever det musiska dvs. det skapande eller 
estetiska i livet, och framkallar ett teoriförakt hos eleven. Unga människor idag går också 
miste om den gemenskap som finns i praktiskt arbete.  Tiller och Tiller (2004) efterfrågar en 
större plats för praktiska ämnen och rätten att ibland göra ingenting i skolan. De menar att den 
inre motivationen och därmed även koncentrationsförmågan skulle stärkas om skolan erbjöd 
elever mer plats för frihet, natur, solsken, och skapande (Tiller & Tiller 2003).  
 
En studie utförd av Taylor och Kuo (2009) i USA ger stöd åt teorin att elevens koncentra-
tionsförmåga påverkas av tillgången till naturupplevelser i skolans värld. Där har man visat att 
promenader i skog och mark markant höjer koncentrationsförmågan hos barn och ungdomar 
med koncentrationssvårigheter. Promenader i staden och i bostadsområden hade däremot 
ingen nämnvärld effekt på koncentrationen enligt denna studie. Studien beskriver också hur 
undersökningsdeltagarna upplevde större glädje, lugn och tillfredställelse under naturprome-
naden än under promenaderna i de andra två miljöerna.  
 
Alerby och Bengtsson mfl. (2006) är forskare som inriktat sig på att studera den fysiska 
miljöns betydelse för lärandet. Alerby har bland annat funnit att det är viktigt att eleven har en 
plats där hon/han kan vara för sig själv. Forskarna har också funnit att byggnadens utseende 
speglar de pedagogiska strömningar som var aktuella under den tid skolan byggdes och på det 
sättet påverkar det inre förhållningssätt eleven får till skolan.  
 
En studie gjord av Young, Robinson & Alberts (2009) i USA bland högskolestudenter visar 
att variation och korta pauser för diskussion markant förbättrar möjligheten att hålla sig alert 
och koncentrerad under föreläsningar. Forskarna talar om en gräns på ca 20-30 minuter då 
mer eller mindre alla människor har tappat koncentrationsförmågan. Studien visar att bästa 
resultat för att bibehålla en hög koncentrationsnivå under lektion är att byta aktivitet efter 10-
15 min. Detta påverkar även djupinlärningen. Ett lektionsformat där eleverna är aktiva 
påverkar också koncentration och djupinlärning positivt.   
 
Läraren har en viktig roll i organiseringen av elevers arbete så att bästa möjliga förutsättning-
arna för koncentration skapas i klassrumsmiljön. Jakobsen, Christiansen och Jespersen (2004) 
beskriver tre olika typer av ledare; den auktoritäre, den auktoritativa och låt gå-läraren och 
pekar på studier som visar att varken den auktoritäre eller låt gå-läraren är särskilt 
framgångsrika ledare i klassrummet när det gäller att skapa studieeffektivitet hos eleverna. 
Den mest framgångsrika ledarmodellen är den auktoritativa. Den auktoritativa ledaren har 
enligt Vincenti och Malmgren (2008) tydlighet, relationsmedvetenhet och ett demokratiskt 
förhållningssätt till eleverna. De får medhåll av merparten av de teoretiker inom ämnet för 
koncentration som undersökts i föreliggande uppsats; Gudmundsson (1990); Sanderoth 
(2002); Steinberg (1997) samt Wennberg och Norberg (2004). Speciellt viktigt är enligt 
Kadesjö (2001) tydlighet för elever som har primära koncentrationssvårigheter.  
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En gemensam faktor för alla dessa forskningsfynd verkar vara betydelsen av att läraren och 
skolan ser elevens allmänmänskliga behov och personliga förutsättningar för att arbeta 
koncentrerat i skolmiljön. Följdaktligen bör skolan och läraren söka utforma den formella 
lärmiljön så att mänskliga behov och personliga förutsättningarna kan bli tillgodosedda på ett 
sätt som optimalt gynnar koncentrationsförmågan. 
 

Elevers lärmiljö och möjlighet till koncentration ur ett elevperspektiv 
 
För att få en inblick i tidigare undersökningar som beskriver elevers syn på sin lärmiljö samt 
möjlighet till koncentration i denna lärmiljö har jag bland annat tittat på Skolverkets attityd-
undersökningar från år 2000, 2004, och år 2007 samt Lundbergs artikel "Elevers ohälsa, hur 
mäter vi den?" (Lundberg 2002). Jag har också läst Arbetsmiljöverkets undersökningar 
Elevens skolmiljö (2006b) samt Samverkan mellan myndigheter kring elevers arbetsmiljö 
(2006a). Likaså har jag tagit del av två undersökningar utförda av Häggkvist (1999, 2004)  
forskare inom elevers arbetsmiljö. Vidare har jag tagit del av ett 15-tal C-uppsatser vid olika 
lärosäten, som på olika sätt har gjort studier kring elevers koncentration eller lärmiljö. 
 
Enligt Häggkvist (2004) har sociala störningar bland elever ökat. Olika diagnoser som 
omfattar koncentrationssvårigheter har enligt till exempel Hannaford (1995) ökat 
explosionsartat i USA och resten av världen. Sandborg, Holmdahl och Stening (1993) menar 
att man redan då (1993), kunde se att barn i problem med motorik, koncentrationsförmåga och 
uppmärksamhet hade ökat mycket bara de senaste 10 åren (1983-1993). Inlärd hjälplöshet -
dvs att eleven lärt sig att hon/han har svårigheter för till exempel inlärning och till följd av 
detta har passiviserats i sitt lärande- har enligt Häggkvist (2004) blivit ett problem i skolan. 
Detta hävdar även många andra forskare och sakkunniga inom området, bland annat 
Hannaford (1995) och Kadesjö (2001). 
 
Elevens möjlighet till kontroll är centralt i Häggkvists dokumentation av skolans lärmiljö. 
Eleven behöver ha kontroll över sitt eget lärande och de villkor som finns i lärmiljön för att 
underlätta lärande menar hon och hänvisar till resultat inom stressforskningen som visar att 
elevens frirum; möjlighet att välja, samt elevens möjlighet till balans mellan kontroll och krav 
främjar hälsan. Skolan har under 2000-talet blivit mer medveten om elevers behov av att 
påverka sin lärmiljö. Detta visar Skolverkets attitydundersökningar (Skolverket, 2000, 2004, 
2007). Det är till och med möjligt att utläsa detta av Skolverkets sätt att utforma själva 
attitydundersökningen som under decenniet markant stärkt sin fokusering på elevers attityder 
till skolfrågor. Elevers möjlighet att påverka och välja arbetssätt i skolan har enligt samma 
källa ökat. Detta har gjort att ett mycket lägre antal elever känner behov av att få påverka mer. 
Meningsfullhet i skolarbetet och elevers lust att lära har också ökat, likaså elevers 
engagemang i skolarbetet. Lärarnas förmåga att inspirera och engagera har också ökat. 
Mobbing har enligt attitydundersökningarna också minskat i skolan. Trots allt detta har 
stressen ökat i skolan.  Allt yngre elever upplever stress. En tredjedel av eleverna är enligt 
Skolverkets attitydundersökningar alltid eller oftast stressade. Vincenti och Malmgren (2008) 
menar att barns stress har fördubblats sedan mitten av 1980-talet. Stressen är extra påtaglig för 
flickor som enligt såväl Häggqvist (2004) som Skolverkets attitydundersökningar (Skolverket 
2000, 2004, 2007) mår sämst på grund av stress i skolan (Häggqvist 2004). Häggqvist (ibid) 
menar vidare att stressen i skolan beror på ökad oro för studieresultat. Elever anser att stress 
förknippas med tidsbrist, stökiga miljöer, krav och förväntningar (enligt Skolverket 2004). 
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De undersökningar som granskats i föreliggande uppsats visar samstämmigt att relationen 
mellan lärare och elev blivit bättre, men fortfarande behöver utvecklas. Många elever 
efterfrågar mer positiv feedback. Man saknar beröm från läraren (Häggqvist 2004, Skolverket 
2000, 2004, 2007). Häggqvist (2004) beskriver till exempel att 17 procent av eleverna 
upplever att de oftast får kritik och sällan uppmuntran. Hon menar att det råder en brist på 
helhetssyn i relationen mellan elever och lärare. Carlsson och Jakobsson (2007) har i sitt 
examensarbete också funnit att elever efterfrågar mer "peppning" och större mental support av 
sina lärare. 
 
En generell bild som växer fram vid närmare granskning av elevnära undersökningar kring 
elevers lärmiljö är att speciellt eleverna upplever att dålig arbetsro är ett betydande problem i 
skolan som inverkar negativt på koncentrationsförmågan i klassrumsmiljön. Buller är ett 
problem speciellt för flickor visar Skolverkets rapporter samt Häggqvist undersökning 
(Skolverket 2000, 2004, 2007, Häggqvist 2004). Samma undersökningar visar också att 
lärarna i större utsträckning än eleverna tycker att man har arbetsro i klassrummet. En av sex 
elever tycker att det är en störande ljudnivå på nästan alla lektioner (enligt Skolverket 2007). 
Var tredje elev tycker att de har arbetsro i klassrummet bara ibland. Även om Skolverket, 
samtidigt som man redovisar dessa brister, hävdar att småprat är bra och bidrar till en kreativ 
miljö uttrycker man också att "svaga elever" drabbas av störningar i koncentrationen i 
klassrummet (Skolverket nyhetsbrev nr 6/2007 Helena Norman).  En av Skolverket oberoende 
undersökning gjord av PISA visar enligt Carlsson och Jakobsson (2007) att 38 procent av 
Sveriges 15-åringar blir störda av bråk och allmän oordning i klassrummet. I Arbetsmiljö-
verkets rapport Elevens skolmiljö (2006b) tycker var tredje elev att bullret i klassrummet är så 
högt att man inte kan prata i normal samtalston.  
 
Även många elever som intervjuats eller som deltagit i enkätundersökningar i de 
examensarbeten jag har tagit del av vittnar om för koncentrationen störande inslag på 
lektioner. Elever uttrycker att: "Det är svårt att koncentrera sig om det är för surrigt i 
klassrummet" och "man koncentrerar sig på kompisar som springer runt istället för på 
skoluppgiften" (Karlsson & Jakobsson 2007).  Majoriteten av eleverna i Kolgjini och 
Jovanovas (2006) studie om elevers koncentrationsförmåga i skolan uppger att ljud eller bråk 
utifrån eller i klassrummet stör koncentrationen. Degerfeldt och Lindqvist (2006) visar i sin 
studie om koncentration att den största orsaken till koncentrationssvårigheter i skolan är hög 
ljudnivå. Deras studie visar också att eleverna i den undersökningen relaterar okoncentration 
till prat i klassrummet (ibid).  I ett examensarbete av Andersson (2002) framgår att alla elever 
utom två anser att ljud från kompisar stör.  
 
Att okoncentration i lärmiljön även kan ha fysiologiska förklaringar som att elever sovit eller 
ätit för lite visar Häggqvist (2004). Besvär som huvudvärk och magont påverkar också. Dessa 
symptom är ofta enligt Klingberg och Lundmark (2008) psykosomatiska och kan förklaras av 
elevens psykosociala miljö. Häggqvist (1997) menar att stressiga miljöer i matsal och på 
raster bidrar till att elever utvecklar dessa symptom. 
 
Sambandet mellan koncentration och motorik/rörelse samt avslappning/musik speglas i flera 
elevnära undersökningar som genomförts av lärarstudenter. Claeson, Englund och Larsson 
(2006), Ericsson (2005), Kjellberg (2007), Oscarsson och Lauri (2007), Pilthammar och 
Stjernberg (2005) och Rönnqvist och Ferdén (2004) visar i sina elevundersökningar att rörelse 
och avslappning har stor inverkan på inlärning och koncentrationsförmåga. Likaså kommer 
lärarstudenter som undersökt musik och dess påverkan på koncentrationsförmågan i lärmiljön 
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fram till att musikinledning eller bakgrundsmusik under teoretiska lektioner kan påverka 
koncentrationsförmågan positivt, (se t.ex. Forsberg, Jansson m.fl., 1996 och Rudegran, 2003).  
 
Estetiska ämnen uppskattas av eleverna enligt Skolverkets attitydundersökningar, (Skolverket 
2000, 2004, 2007) som också visar att dessa ämnen värderas högre än tidigare av eleverna. 
Däremot är det svårt att av dessa undersökningar utläsa om man i skolan idag ser ett samband 
mellan koncentration i lärmiljön och en större fokusering på praxisnära ämnen.  
 
Som framställts ovan har ett flertal faktorer som påverkar elevers möjlighet till koncentration i 
lärmiljön undersökts i flera olika typer av studier. Skolverket och Arbetsmiljöverket har 
genomfört elevenkätundersökningar som visar på liknande resultat men, som Häggqvist 
(2004) också framhåller tolkats olika och framställts under motstridiga intressen. Elevarbeten 
från lärarstudenter visar på en påfallande annorlunda bild än Skolverket speciellt på frågan om 
arbetsro, oro och buller i lärmiljön. Det är svårt att undersöka elevers lärmiljö menar 
Häggqvist (2004) och betonar att det finns få undersökningar och motstridiga intressen i 
frågan. Hon pekar dock på arbetsmiljölagen som faktiskt likställer elevers rättigheter med 
arbetstagares och efterlyser fler undersökningar med elevperspektiv. 
 

Gymnasieåldern i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv 
 
Tonårstiden är en speciell tid i en människas liv då tillvaron är smått tumultartad och då kropp 
och själ genomgår drastiska förändringar. Sjödén, psykolog och författare till boken Psykologi 
för gymnasieskolan skriver om tonårstiden:  
 

Ungdomstiden är en period då man intensivt söker efter sin identitet, sitt Jag. Samtidigt uppkommer 
ofta självförtroendeproblem och anpassningssvårigheter genom de kroppsliga förändringarna, 
osäkerheten i ens roller, sökandet efter könsidentiteten, konflikterna med vuxenvärlden mm. 
Tonåringens beteende pendlar ofta mellan ytterligheter: aktivitet - slöhet, uppror - hjälplöshet etc. I 
ena stunden är tonåringen tuff och övermodig och i den andra ödmjuk och känner sig misslyckad 
(Sjödén 1990:43).    

 
Imsen (2006) tar upp företeelser som hon anser följer med ungdomssåren. Det mest 
framträdande för hennes bild av ungdomstiden är människans frigörelse från sina föräldrar, 
hennes beroende av den kamratgrupp hon tillhör samt osäkerheten kring jaget och identiteten 
(Imsen 2006). Liksom Sjöden (1990) och Imsen (2006) beskriver Hwang (1995) 
ungdomsåren som en mycket speciell och omtumlande tid i en människas liv då mycket 
förändras och människan förvandlas från barn till vuxen på bara några korta år.  
 
Den fysiska utvecklingen i ungdomsåren är enligt Hwang en stor påfrestning för människan. 
Denna utveckling har för de flesta ungdomar sin kulmen under grundskolans senare år, men 
även under gymnasieskolans år påverkas människans psyke mycket av de stora förändringar 
som kroppen gått eller går igenom. Mycket energi går åt till funderingar om huruvida man är 
normal och vilket bemötande man får av andra på grund av vem man är. Kroppsideal och 
ovana med sin nya kropp gör att man fokuserar mycket på den egna kroppen, en fokusering 
som ofta kan leda till bantning, anorexi, bulemi och osäkerhet vad gäller kroppsuppfattning. 
Sexualitet och kärlek är viktiga frågor för tonåringen, som behöver ges tid för bearbetning 
(Hwang 1995).  
 
Enligt den erkände utvecklingspsykologen Piaget (1969) kommer ungdomar i tonåren in i det 
formellt operationella tänkandet. Det betyder att man kan tänka abstrakt och att man i stor 
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utsträckning kan använda sig av logiska tankegångar för att lösa problem. Hwang (1995)  
pekar däremot på forskning som menar att många vuxna aldrig når detta stadium och att man 
därför inte generellt kan räkna med att alla ungdomar fungerar lika i detta hänseende. Att se 
människor och speciellt ungdomar som en homogen grupp är missvisande. Det kan skilja 
många år från person till person vad gäller kognitiv utveckling, menar han.  
 
Tonåringen är enligt Hwang egocentrisk. Han beskriver det som att "tonåringarna omger sig 
med en inbillad publik" snarare än en verklig" och upplever att de alltid står i centrum på sin 
egen sociala scen (Hwang 2003:238). Detta är en helt naturlig del av utvecklingen och 
förklarar varför ungdomar kanske speciellt behöver bli sedda och uppmuntrade. Det förklarar 
också varför man i arbetsgruppen med ungdomar speciellt behöver fokusera på hänsyn och 
samspel. Inte minst ger det en förklaring till varför osäkerheten bland ungdomar och deras 
yttre är så stor. 
 
Sökandet efter en identitet är central för ungdomstiden. Detta pekar både Imsen (2006), 
Sjödén (1990) och Hwang (2003) på. Hwang menar att den unge behöver mycket förståelse 
och stöd i sitt sökande efter identitet. Han skriver:  
 

Att släppa barndomens identifikationer kan ge en känsla av saknad och förvirring men är nödvändigt 
för att uppnå en mer självständig identitet. Nyckeln till en positiv lösning av ungdomskrisen går via 
samspelet med andra, både med jämnåriga och med vuxna. Andra personer fungerar som speglar 
som hjälper tonåringen att skaffa sig en stabil bild av vilka de är (Hwang 2003:240).  

 
Den tillika erkände utvecklingspsykologen Ericsson (1969) menar att om tonåringen inte 
lyckas utveckla en positiv identitet kommer detta att leda till att hon/han får svårigheter i nära 
relationer, samt problem med besluts- och prestationsångest. Ericsson (1969) anser att 
tonåringen borde ha vad han kallar ett moratorium under ungdomstiden, där hon/han får 
koppla bort plikter och ansvar för att få tid att prova olika roller. Genom att bygga upp sin 
identitet byggs också självständigheten och självtilliten upp. Detta gör att personen får lättare 
att ta egna beslut samt att genomdriva dem enligt Hwang (1995).    
 
Enligt Maslow (1970) som har skapat en teori kring mänskliga behov, utgörs människans 
beteende i olika sammanhang av hennes olika behov och i vilken mån dessa behov har blivit 
tillfredställda. Enligt denna teori kan den som söker förstå elevens beteende och förmåga till 
koncentration i lärmiljön utgå ifrån att eleven styrs av dessa behov. Bara om de 
grundläggande behoven mötts är människan intresserad av att tillmötesgå sina andra behov. 
Behoven rangordnas enligt denna teori som följer: 1) Fysiologiska behov, 2) Behov av 
trygghet och säkerhet, 3) Behov av kärlek och social tillhörighet, 4) Behov av erkännande och 
positiv självuppfattning, 5) Behov av självförverkligande. Som Imsen (2006) påpekar 
interagerar behoven med varandra, men kan ändå ses som en god beskrivning av hur det 
mänskliga psyket prioriterar generellt. Behovshierarkin kan i detta sammanhang fungera som 
en illustration över tonåringens förutsättningar för en god inre lärmiljö. Om inte de mest 
grundläggande behoven är tillgodosedda får tonåringen problem med sina förutsättningar att 
tillfredställa behov som till exempel självförverkligande och erkännande, behov som är 
nödvändiga för hennes koncentrationsförmåga (Imsen 2006). 
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Syfte och forskningsfrågor  
 
 
 
Syftet är att undersöka några gymnasieelevers tankar och erfarenheter kring möjligheten att 
koncentrera sig i sin lärmiljö. 
 
Forskningsfrågor:  

1. Vad lyfter eleverna fram i sina texter som de anser påverkar deras förmåga att 
koncentrera sig i lärmiljön? 

2. Hur anser eleverna att det de tar upp påverkar deras förmåga att koncentrera sig i 
lärmiljön?  

3. Hur uppfattar eleverna sin lärmiljö och sina förutsättningar för att kunna koncentrera 
sig i denna lärmiljö? 

4. Vilka kunskaper och förutsättningar för koncentration kan man av elevernas utsagor se 
att de har för att kunna ta ansvar för utformandet av sin lärmiljö?   
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Metod  

 

Kvalitativ forskningsansats 
 
Inom samhällsvetenskaplig forskning finns i huvudsak två stora forskningstraditioner, den 
kvalitativa samt den kvantitativa. De kvantitativa forskarna använder sig av enkätstudier och 
storskaliga undersökningsmetoder medan de kvalitativa tar sig an forskningsproblemet genom 
en djupare studie av några få individer eller grupper och med hjälp av till exempel intervjuer 
eller observationer. Bryman (1997) som beskriver just skillnaderna mellan kvantitet och 
kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning menar att man inom kvantitativ forskning kan visa 
på regelbundenheter i olika sammanhang medan man i den kvalitativa forskningen hellre 
fokuserar på att förstå de underliggande processer som ligger bakom de mönster som blir 
synliga i forskningen. Förståelse för undersökningspersonens perspektiv är enligt honom 
grundfilosofin bakom all kvalitativ forskning. Han skriver bland annat att "En aspekt av 
distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är att den förstnämnda är inriktad på 
forskarens perspektiv och den senare på aktörernas synsätt" (Bryman, 1997:169).  
 
Några specifika kännetecken för kvalitativ forskning som Bryman (ibid) tar upp är följande: 
empati, kontextuell och holistisk beskrivning, processinrikting och flexibilitet. Med empati 
menar han just att forskaren aktivt söker och anstränger sig för att få fram aktörens synsätt i 
frågan. Bryman (1997) menar vidare att kvalitativ forskning söker framställa en kontextuell 
holistisk beskrivning av problematiken. Hela individen/individens värld påverkar resultatet. 
Detta måste man ta hänsyn till i tolkningen av empirin. Forskaren försöker måla upp en 
kognitiv karta av det undersökta. Detta blir lättare om man som kvalitativt inriktad forskare 
koncentrerar sig på en mindre grupp respondenter. Den kvalitativa forskningen utgår ifrån att 
allt är en process och att omständigheter ständigt förändras, data är aldrig statiska. Forskaren 
är under arbetets gång öppen för nya teorier, arbetet blir ofta induktivt, eller cirkulärt, dvs. en 
blandning av deduktiv och induktiv metod vilket betyder att man utgår ifrån teorier och 
begrepp men låter samtidigt teori och begrepp växa fram kontinuerligt i undersökningen. 
Detta är en följd av att man söker få fram aktörernas i motsats till forskarnas 
begreppsscheman. 
 
Kritik som riktats mot den kvalitativa forskningstraditionen är till exempel att 
forskningsresultaten är svåra att generalisera, dvs. det är svårt att hävda att den kunskap som 
kommit fram gäller för en generell grupp människor i samhället, utan man kan endast utgå 
ifrån att den framkomna informationen gäller för dem som deltagit i undersökningen. Den 
externa validiteten, det vill säga om forskningsresultaten är giltiga utanför 
undersökningsgruppen, kan därför ifrågasättas. Likaså kan man ifrågasätta om forskarens 
förståelse av undersökningspersonerna, eller situationen verkligen är objektiv. Det är mycket 
viktigt att man som kvalitativ forskare reflekterar noga över om man ur empirin valt ut 
information som stöder ens egen uppfattning. Bryman (1997) menar vidare att möjligheten att 
göra liknande studier i framtiden försvåras vid kvalitativa studier. 
 
Fördelar med denna typ av forskning är att forskningsresultatet ger en djupare beskrivning av 
problematiken. Den kvantitativa forskningen beskrivs enligt Bryman (1997) ofta som ytlig 
inom den kvalitativa forskningstraditionen. Den kvalitativa forskningens fokusering på 
förståelse av undersökningspersonens perspektiv gör att undersökningen får en djupare 
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dimension av empatisk kvalitet och praxisnära kunskap. Vid undersökningar som strävar efter 
att anta ett elevperspektiv som denna, passar kvalitativa undersökningsmetoder speciellt bra 
eftersom förståelse för elevernas upplevelse av situationen står i centrum.  
 

Interaktionistiskt elevperspektiv 
 
Jag har valt att anta ett interaktionistiskt elevperspektiv på min studie. Det innebär bland annat 
att jag valt att inkludera endast elever i undersökningen. Empirin har vidare tolkats utifrån  
uppfattningen att elevers synpunkter är essentiella ur ett dialogperspektiv (Hägglund 2004). 
Det interaktionistiska perspektivet har sitt ursprung i tanken att många faktorer samverkar på 
olika plan i en människas liv. Det är svårt att belysa mänskliga komplex utan att ta hänsyn till 
att många faktorer interagerar och skapar helheten. Hwang, (1995) hänvisar till 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell som beskriver hur individens liv och 
utveckling påverkas av flera system i samhället. Likaså påverkas till exempel elevens 
koncentration av flera olika dimensioner i och utanför individen vilket inom interaktionistisk 
diskurs enligt Giota (2002) sammanfattas med begreppet "the principle of unitary 
functioning". Giota beskriver det interaktionistiska elevperspektivet bland annat som följer:   
 

För att kunna upptäcka elevernas inre värld och deras verklighet krävs det med andra ord att de 
vuxna kan se skolan och världen från elevernas perspektiv, inte sitt eget, och se eleven i ett större 
sammanhang och tidsperspektiv än vad man som vuxen vanligtvis gör. Det krävs att man ser 
eleven som en enskild människa med egna mål och förväntningar, glädjeämnen, besvikelser och 
frustrationer och som förankrad i ett hem, en kamratgrupp, ett specifikt samhälle och som en del 
av världen i nuet och en del av en avlägsnare verklighet (Giota, 2002:285)  

 
Det interaktionistiska elevperspektivet som framför allt förutsätter elevers aktiva delaktighet i 
formandet av kunskapen om eleven och dess livsvärld stämmer väl överens med den 
värdegrund vilken lärarkåren genom läroplan och andra styrdokument fått i uppgift att följa. 
Lpf 94 säger bland annat: "De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta 
ansvar skall omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier 
samt deras inflytande på såväl innehåll som arbetsformer skall vara viktiga principer i 
utbildningen" (Skolverket 1994:13). Vidare kan man i Lpf 94 läsa att:  

 
Skolan ska sträva mot att varje elev  

• tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö…  
• stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar 

och påverka sina villkor…  
• utvecklar sin kännedom och sin förmåga till individuell studieplanering (Skolverket 1994:13-14). 

 
 
Jag anser att forskningen inom skolan, trots styrdokuments direktiv om ett demokratiskt 
förhållningssätt till skolans elever samt dess betoning på elevers ansvar vid utformningen av 
lärmiljön i många fall saknar intresse för elevens perspektiv på skolans verklighet. Jag önskar 
med denna undersökning att bland annat kunna möta denna Skolverkets ambition samt att 
förstärka dialogen mellan elever och forskning. Detta tror jag är gynnsamt för båda parter.  
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Elevtexter 
 
Det har under studiens gång varit viktigt för mig att inte söka efter bekräftelse på egna 
teoretiska mallar utan att främst försöka få en inblick i vad som rör sig i elevernas huvuden 
när de ska relatera till sin situation vad gäller möjligheterna till koncentration i den lärmiljö 
som står till buds. För att få fram en så autentisk version som möjligt av elevernas uppfattning 
av verkligheten har jag istället valt att låta deltagarna i studien skriva texter där informanten 
ges möjlighet att fritt få associera. Bryman (1997) beskriver denna typ av undersökning som 
ostrukturerad. Han menar att forskaren genom att minimera graden av struktur för 
undersökningsmetod får fram empiri som kanske skulle förbises vid en strukturerad eller 
semistrukturerad intervju där frågorna är styrande för vilken information som lyfts fram. 
Eleverna har under ett gemensamt lektionstillfälle under 50 min fått skriva var sin text om 
sina erfarenheter av och associationer till koncentration i skolan. Jag förklarade för deltagarna 
att de kunde skriva både om sina tidigare erfarenheter och/eller om sin nuvarande situation. 
Jag uppmanade dem också att skriva om vad de anser påverkar koncentrationsförmågan. 
Samtidigt så undvek jag att ställa direkta frågor som de då skulle känna sig tvingade att svara 
på (se bilaga 1).  

Val av analysmetod och resultatredovisningsmetod   
 
När jag fått texterna i min hand läste jag dem ett flertal gånger innan jag kunde börja urskilja 
vissa teoretiska mönster. Jag valde då att sortera mitt material efter relevans i olika 
pedagogiska teorier som kunde skymtas i texterna. Utifrån element som ingår i dessa teorier 
kunde jag så småningom finna kategorier bland elevtexterna. Dessa kategorier utvecklades 
allt eftersom jag läste texterna, och många omläsningar blev nödvändiga. Jag formade 
efterhand tabeller som på olika sätt hade kopplingar till detaljer eller andemeningar i 
elevtexterna. Detta sätt att analysera sitt material kallas cirkulärt (Bryman 1997) och är en 
blandning av induktiv och deduktiv analysmetod. För att öka studiens tillförlitlighet 
dokumenterade jag också vilken elev som beskrivit de aktuella fenomenen i tabellen (se 
bilaga 2).  
 
I redovisningen av resultatet har jag vidare analyserat innehållet i de olika fenomen eleverna 
tar upp genom att citera direkt från texterna eller genom att förklara på vilket sätt 
informanterna beskrivit den aktuella informationen. Jag numrerade elevtexterna från 1-22. De 
första 16 elevtexterna är skrivna av kvinnliga informanter och de sista 6 elevtexterna är 
skrivna av manliga informanter. Jag kunde under läsningen av elevtexterna däremot inte se att 
några väsentliga skillnader mellan könen var meningsfulla att diskutera i denna studie, varför 
jag inte i så stor utsträckning behövt använda mig av denna information. Vidare har jag valt 
att i resultatredovisningen korrigera uppenbara grammatiska fel samt stavfel i citat från 
elevtexter för att ge rättvisa åt elevernas argument. Detta har dock inte påverkat betydelsen i 
informantens text. 
 
Jag har valt att ha en kvalitativ ansats för min undersökning eftersom jag framför allt strävar 
efter förståelse och tolkning av elevens livsvärld och perspektiv på det som ska undersökas. 
Samtidigt har jag inte varit rädd för att i resultatdelen använda diagram och att i dessa nämna 
hur många elever som berört ett visst ämne. Detta har jag gjort för att ytterligare stärka 
studiens transparens/genomskinlighet. Bryman (1997) rekommenderar detta sätt att arbeta och 
menar att kvantitativa och kvalitativa metoder kan fungera kompletterande i relation till 
varandra. Jag menar dock att min studie i alla andra avseenden framförallt är kvalitativ.     
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Urval  
 
Jag har valt att göra min undersökning i gymnasieskolan eftersom jag i teorigenomgången till 
bakgrundskapitlet tycker mig ha upptäckt att gymnasieelever mer sällan än grundskoleelever 
blir föremål för undersökningar just inom området för koncentration. Eftersom jag tidigare 
under min utbildning gjort min VFU på en gymnasieskola kändes det naturligt att använda 
mig av de kontakter jag fått där med lärare men också med elever. Bryman (1997) kallar 
denna typ av urval tillfällighetsurval. För att underlätta tidsmässigt både för mig själv, den 
berörda läraren samt de berörda eleverna valde jag att göra undersökningen vid ett 
lektionstillfälle som var gemensamt för alla berörda elever. Den elevgrupp som medverkat i 
studien går i årskurs ett i gymnasieskolan vilket betyder att de alla kommer från olika 
sammanhang och har relativt färska erfarenheter av fler skolsammanhang än det nuvarande. 
Ursprungligen hade jag för avsikt att göra undersökningen i två klasser som av lärarna 
beskrivits som relativt olika vad gäller koncentrationsförmåga. Vid de tillfällen då jag skulle 
ha träffat eleverna i den andra klassen blev dock lektionerna inställda, vilket ledde till att 
undersökningen endast omfattar elever från en klass. Denna undersökning omfattar därför 
endast elever från den klass som av lärare vid skolan anses ha lättare att koncentrera sig. 
Urvalet består av 22 elever, av dessa är 6 killar och 16 tjejer.  8 elever som tillhör denna klass 
var vid undersökningstillfället frånvarande och ingår därför inte i studien.  

 

Etiska ställningstaganden 
 
Vetenskapsrådet har 1990 sammanställt forskningsetiska råd som den humanistiske och 
samhällsvetenskaplige forskaren bör beakta för att förhindra att någon kommer till skada 
genom att delta i vederbörandes undersökning. Informationskravet består i att de som deltar i 
undersökningen ska informeras om att deltagandet är frivilligt, samt att denne har rätt att 
avbryta sin medverkan. Detta har jag gjort muntligt vid undersökningstillfället. Jag har också 
informerat om syftet med undersökningen och hur den kommer att användas, till exempel att 
den kommer att läggas ut på Internet under Luleå tekniska universitets publikationer. 
Samtyckeskravet består i att samtycke måste inhämtas av föräldrarna till deltagarna om dessa 
är under 15 år eller om undersökningen är av känslig art. I föreliggande undersökning är alla 
deltagare över 15 år. Jag bedömer inte att undersökningen är av känslig art så att samtycke 
borde inhämtas av den anledningen heller. Jag har därför inte begärt samtycke av föräldrar. 
Konfidentialitetskravet utgörs av forskarens plikt att hålla all information om deltagarna 
konfidentiell. Jag har informerat alla deltagare muntligt och skriftligt om att inga namn eller 
personuppgifter kommer att användas i rapporten. Inga lärare har tillåtits att läsa elevtexterna. 
Nyttjandekravet utgörs av forskarens plikt att inte använda de uppgifter om enskilda personer 
som kan komma fram till något annat än den föreliggande forskningen. Detta har jag beaktat 
samt muntligt och skriftligt informerat deltagarna om vid undersökningstillfället.  
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Resultat av empiri 
 
 
I resultatdelen kommer empirin att redovisas enligt kategorier som utgår från några av de 
teorier som tidigare redovisats i bakgrunden. De teorier som utelämnats i resultatet har inte 
heller varit aktuella i elevernas beskrivningar. Empirin består av elevtexter där informanterna 
tillåtits att fritt associera kring koncentration och beskriva sina erfarenheter och tankar kring 
möjligheten att koncentrera sig i lärmiljön. För att förstärka elevperspektivet i studien 
kommer resultatdelen att redovisa- inte bara vad elever tar upp i dessa texter- utan också hur 
många som berört det aktuella ämnet samt det essentiella i de skäl informanten ger till varför 
man vill lyfta fram just detta. För att göra resultatet lättillgängligt för läsaren samt ge en enkel 
översikt över empirin illustreras resultatet med hjälp av ett stapeldiagram där diagrammets 
maximala värde visar det totala antalet elevtexter som ingår i studien. De enskilda staplarna 
visar hur många elever som berört eller diskuterat det aktuella fenomenet.   
 
Figur 1. nedan visar hur många elever som i sina texter anknyter till biologiska förut-
sättningars påverkan på koncentrationen.  

 

 
                 Figur 1. Biologiska förutsättningar 

 
De biologiska förutsättningar för koncentration som diskuteras av eleverna i denna 
undersökning är läs- och skrivsvårigheter, mognad, ämnessvårigheter, koncentrations-
svårigheter samt kroppens utveckling. En av eleverna beskriver sin situation så här: "Just nu 
när det händer så mycket med ens kropp och sinne så är det mest det man sitter och tänker på 
när det verkligen gäller" (Elevtext 18). En annan elev relaterar sin förmåga till koncentration 
till sin övriga personliga mognad och menar att detta har ett samband. Han upplever att hans 
förmåga till koncentration ökat i takt med att han blivit äldre (Elevtext 22). Några av eleverna 
beskriver koncentrationsvårigheter som skulle kunna klassas som primära i sina texter och 
förklarar hur detta kan vara ett stort hinder för möjligheten att koncentrera sig speciellt i 
klassrumssituationen (Elevtext 4,6,11). Här pekar eleverna främst på svårigheten i att dela 
klassrum med så många andra elever. Ett exempel på detta är en elev som också har läs- och 
skrivsvårigheter. Han beskriver sin situation på följande sätt:  
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Jag har extremt svårt att koncentrera mig och att behålla koncentrationen om någon pratar bredvid 
mig när jag jobbar. Då tappar jag helt fokus. Sen är det svårt att koncentrera sig när alla i klassen 
sitter och pratar och bråkar fast man bett dem att vara tysta, eller om det är folk i korridoren som 
bråkar eller spelar musik. Det är extra svårt för mig eftersom jag har läs och skrivsvårigheter så när 
någon pratar eller gör ljud ifrån sig så måste jag börja om från början med det jag höll på med för 
att jag har glömt till exempel vad som stod i texten. Sådant gör att jag blir extra trött och att jag 
inte orkar resten av dagen (Elevtext 6).     

 
Flera elever påpekar också att situationen kan vara extra besvärlig om man har svårigheter 
med ämnet (Elevtext 3, 13, 15, 22). 
 
Elevtexterna visar att stress är ett återkommande problem för möjligheten att koncentrera sig. 
Figur 2 nedan visar de stressfaktorer som eleverna menar påverkar koncentrationsförmågan. 
 

 
Figur 2. Stressfaktorer 

 
Eleverna beskriver många faktorer som utlöser stress och som följd skapar svårigheter att 
koncentrera sig på skolarbetet i klassrumsmiljön. Några elever visar i sina texter tydligt hur 
arbetsbördan bidrar till negativ stress (Elevtext 6,12,15,16). En av dessa förklarar att detta till 
viss del beror på dennes läs- och skrivsvårigheter (Elevtext 6). En annan elev beskriver hur 
dennes depression ibland har hindrat henne från att fokusera på skolarbetet (Elevtext 16). 
Några av eleverna beskriver känslor som kan tolkas som rädsla som i sin tur påverkar 
möjligheten att koncentrera sig i klassrumsmiljön. Ett par av dem beskriver hur lärare ofta kan 
göra dem nervösa genom nedlåtande kommentarer (Elevtext 5,9). En annan elev har en 
liknande rädsla men då i förhållande till sina klasskamrater (Elevtext 19).  Fler än hälften av 
eleverna i denna klass beskriver problemen på ett sätt som visar att de ofta är irriterade på 
olika förhållanden i den inre lärmiljön som tex favorisering, dåliga pedagoger, sena ankomster 
och hög ljudnivå (Elevtext 3,4,5,6,7,9,11,12,13,16,20,21,22). En kille uttrycker sin irritation 
som följer:  
 

Jag tycker det är svårt att koncentrera sig i skolan. Det är aldrig helt tyst, utan väldigt pratigt på 
lektionerna. Folk skiter i andra, bara pratar högt rätt ut under genomgångar och skrivningar. Ofta 
verkar det som att lärarna inte bryr sig. Dom bryr sig inte att folk kommer för sent och stör 
lektionen, och de bryr sig inte att de som gör de stör de andras inlärning och utbildning (Elevtext 
17). 
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Några av eleverna berättar om hur man som elev ofta får vänta länge på hjälp av lärarna. 
Orsaken till detta menar de är att man som elev har tillgång till hjälp från alltför få lärare. 
Väntan på hjälp skapar rastlöshet och tvingar eleven till ineffektivitet (Elevtext 
13,15,20,21,22). Ett exempel på en sådan beskrivning av situationen är denna: "Jag har 
väldigt svårt att koncentrera mig. Det sker mest när det är något som är svårt och jag 
verkligen behöver lära mig det. Eftersom att man behöver vänta så länge på hjälp när man låst 
sig fast på något. Man vill inte heller hela tiden fråga en kompis eftersom att det även tar på 
deras tid. Det blir att man börjar tänka på annat,  prata med andra" (Elevtext 13). Den allra 
största stressfaktorn som beskrivs i detta elevmaterial är den höga ljudnivån i klassrummet på 
grund av pratande och stimmiga klasskamrater. Majoriteten av eleverna  beskriver denna 
situation som störande för koncentrationen (Elevtext 1,2,3,5,6,7,8,10,11,13,14,15,16,17,-
19,20,21,22). Att det är pratigt beror enligt många elever inte bara på klasskompisar utan även 
på det egna beteendet. Flera elever anser att man måste göra mycket av skolarbetet hemma 
eftesom det är svårt att låta bli att prata eller att stänga ute andras prat. En tjej beskriver sin 
situation: "Jag tycker det är betydligt lättare att koncentrera sig hemma än vad det är att jobba 
i skolan. Dels för att det är surrigt och pratigt, men också för att det är en massa kompisar 
omkring en när man är i skolan och då blir det lätt att man pratar med dem" (Elevtext 2). 
 
Eleverna tar inte bara upp fenomen som är stressande utan även faktorer som kan fungera 
lugnande och således stärkande för koncentrationsförmågan. Figur 3 nedan visar att några 
elever anser att musik, prat och rörelse kan ha en positiv inverkan på möjligheten att 
koncentrera sig. 
 

 
    Figur 3. Lugnande faktorer 
 

Det eleverna pekar på som kan fungera lugnande och motverka negativ stress- främst den som 
härrör från buller i klassrummet- är att lyssna på musik i mobilen eller mp3 (Elevtext 
3,4,918,19). Någon lyfter fram i sin text hur hon fungerar bäst om hon får prata under tiden 
hon arbetar (Elevtext 9). Likaså förklarar en annan elev hur man kan dämpa den negativa 
stressen genom att röra på sig emellanåt under lektionen (Elevtext 8). En elev beskriver hur 
hon brukar gå på toaletten och hämta saker för att få röra på sig. Resterande talar om att de 
önskar att skolan gav möjlighet till att röra sig oftare eller att man som elev hade tillgång till 
mer fritid (Elevtext 4,8,10,17,18).    
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De fysiologiska faktorer som tas upp i elevtexterna illustreras i figur 4 nedan.  
 

 
           Figur 4. Fysiologiska faktorer 
 
 

Några elever belyser luftens, sömnens, matens och rörelsen betydelse för kroppens möjlighet 
att orka med att koncentrera sig. De som tagit upp luftens betydelse menar att luftkonditio-
neringen i klassrummet ofta är otillräcklig (Elevtext 8,10,15,20). Att koncentrationsförmågan 
påverkas av brist på eller tillgång till tillräcklig sömn påpekar några av dem (Elevtext 
11,15,16). Ett exempel är denna elev: "Det händer ganska ofta att jag har svårt att koncentrera 
mig. Jag tror att det har att göra med stress som i sin tur leder till sömnproblem. Det är som en 
ond cirkel" (Elevtext 16). Matens betydelse för koncentrationsförmågan tas upp av några 
elever. Man beskriver då situationer då man till exempel inte hunnit äta frukost, då 
lunchrasten ligger för sent på schemat eller att man inte tyckt om maten som serverats i skolan 
(Elevtext 5,9,16). En elev menar att kroppen skulle behöva stimuleras till rörelse för att 
koncentrationsförmågan ska fungera. För att ge kroppen denna stimulans beskriver hon att 
hon brukar gå på toaletten, hämta rotfrukt eller annat (Elevtext 8).   
 
Det fysiska rummets betydelse för koncentrationsförmågan tas också upp i elevtexterna och 
redovisas nedan i figur 5. 
 

 
Figr 5. det fysiska rummet 

 
Ett par av eleverna förklarar att de anser att det estetiska intrycket av lokalens utformning är 
betydelsefyll för förmågan att kunna koncentrera sig. Båda menar att detta inte uppfylls av 
skolan idag. En kille skriver: "För det första är lokalerna viktiga. Det ska helst vara stora och 
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luftiga, gärna en tapet som skapar lugn" (Elevtext 21). En annan elev skriver: "Jag tror att 
man skulle trivas bättre om klassrummet var trevligt inrett med till exempel växter och 
gardiner i fönstren och kanske någon tavla. Ofta så är det väldigt sterilt i klassrummen och det 
gör att man inte vill vara i klassrummet" (Elevtext 10). Några elever skriver att de önskar att 
de hade större plats att breda ut sig på så att det var möjligt att sitta mer för sig själv. Här 
föreslås till exempel större lokaler och fler klassrum. De föreslår också att klasserna kunde 
vara mindre (Elevtext 14,15,21). 
 
Några av eleverna lyfter fram variationens och pausens betydelse vilket framgår i figur 6 
nedan. 
 

 
 Figur 6. Variation och paus 

 
 

Vikten av att läraren varierar lektionen påpekas av ett par elever (Elevtext 4,16). Lika många 
anser att lektionerna ofta är för kompakta för att koncentrationen ska kunna upprätthållas 
(Elevtext 9,18). En tjej skriver: "Korta (40 min) lektioner är nog de enda lektioner där man 
kan hålla samma nivå på effektiviteten. När lektionerna går över en timme är jag ändå bara 
aktivt koncentrerad 70% av tiden så det känns lite "waste of time" både av min och lärarens 
tid" (Elevtext 9).    
 
Ett flertal elever belyser i sina texter intresset och motivationens betydelse för koncentrations-
förmågan (Elevtext 4,7,12,13,16). Figur 7 illustrerar detta. 
 

 
   Figur 7. Inre motivation 

 
Nedan beskriver en av tjejerna sin situation (Hela texten har tagits med i detta sammanhang 
eftersom sammanhanget reflekterar sambandet med den inre motivationen.):  
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Att koncentrera sig under lektionerna är svårt. Det är nästan bara under prov som det är tyst i 
klassrummet. När elever kommer sent till lektioner kan också vara störande, speciellt när han/hon 
det första han/hon gör är att sätta sig ner och börja prata. När det dessutom är ett ämne som inte 
intresserar eller om man har huvudvärk eller är trött kan man tappa det man håller på med och 
förlora den energi som behövs för att kunna arbeta efter skolan (Elevtext 7).  

 
Några av dessa elever menar dock att det är läraren som påverkar om ämnet blir roligt genom 
sina pedagogiska val och genom sin egen inställning till ämnet (Elevtext 4,12,16). I ett par fall 
uttrycker elever frustration över att de har för liten möjlighet att påverka sin situation och gör 
kopplingar till den egen koncentrationsförmågan (Elevtext 4,13). En tjej skriver till exempel: 
"Jag tycker inte om att få bara ett papper och läraren endast säger ’Nu jobbar vi med 
papperet’." Ja, jag tycker det är väldigt svårt att koncentrera mig i skolan" (Elevtext 13).    
  
Många elever återkommer i sina texter till gruppens påverkan på koncentrationen. Figur 8 
illustrerar det som eleverna tar upp i förhållande till gruppen och dess betydelse. 
 

 
      Figur 8. Grupprocesser 

 
Eleverna beskriver i sina texter hur grupprocesser påverkar deras koncentrationsförmåga. 
Många elever vittnar om att de störs av andra elevers brist på respekt och hänsyn till varandra 
samt till läraren som undervisar (Elevtext 1,5,6,7,8,14,15,17,21,22). Man lyfter också fram 
svårigheten med att låta bli att prata med klasskompisar eftersom man arbetar så nära 
varandra (Elevtext 2,7,8,13,15,18,19). Majoriteten av eleverna vittnar också om hur de ofta 
blir störda av att andra elever pratar med varandra under lektionstid (Elevtext 
1,2,3,5,6,7,8,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22). 
 
Av elevtexterna framgår också hur många ser på lärarrollens inverkan på möjligheten att 
koncentrera sig i klassrummet. Detta illustreras i figur 9 (nästa sida). Många elever är 
missnöjda med ordningen i klassrummet. Flera av dessa menar att läraren och skolan bär 
ansvaret för detta och önskar att man från skolans håll skulle bidra mer till att upprätthålla 
regler som underlättar arbetsro (Elevtext 2,5,12,16,17,21). En elev skriver till exempel: "Det 
jag tror man kan göra åt det att man pratar mycket på lektionerna är att lärare ska vara 
strängare och att de ska skaffa sig mer respekt från eleverna" (Elevtext 2). En annan elev har 
som rubrik på sin text: "Lärarna måste våga och orka mer" (Elevtext 5). 
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      Figur 9. Lärarrollen 

 
Några elever ser också lärarens kunnighet och förmåga till att vara pedagogisk som essentiell 
(Elevtext 4,5,12,16). Likaså pekar några på vikten av att läraren är demokratisk, ser eleven 
och bemöter denne med respekt (Elevtext 9,12,17,20). En elev beskriver denna övertygelse så 
här:  
 

Sen beror det mycket på läraren anser jag. Om en lärare är bra, vet vad han håller på med, hård 
men rättvis så tappar elever inte koncentrationen utan sätter sig in i det vi gör. Kan en lärare även 
göra lektionen intressant så håller man kvar koncentrationen. En lärare kan vara trevlig och 
diskutabel men inte mesig och ursäktande och det behöver vi ungdomar för att vilja lära oss 
någonting (Elevtext 12).     
 

Sammanfattningsvis kan man säga att eleverna tillsammans beskrivit många sidor av konsten 
att koncentrera sig i lärmiljön. Hinder för koncentrationsförmågan kan vara personliga eller 
biologiska som kroppens utveckling, ämnes- koncentrations- samt läs- och skrivsvårigheter. 
Andra hinder är stressfaktorer som till exempel för stor arbetsbörda, depression, rädsla i den 
sociala kontexten i skolmiljön, irritation, ineffektivitet, buller och begränsad förmåga att 
studera på skoltid i skolmiljön. Det som eleverna vittnar om som kan dämpa den negativa 
stressen är bland annat musik, rörelse eller för någon enstaka elev att prata. Fysiologiska 
faktorer som några av eleverna tar upp som hinder för koncentration är dålig kost, sömn, brist 
på rörelse och brister i klassrummets ventilation. Man beskriver också betydelsen av rummets 
storlek samt inredning. Flera elever tar upp vikten av att under lektionstid erbjudas möjlighet 
till variation, pauser och kontinuerlig stimulans, dvs att slippa vänta för länge på hjälp. Några 
elever poängterar också värdet av att vara intresserad av ämnet eller att läraren kan framställa 
ämnet som intressant. Likaså beskriver några hur motivation och koncentration påverkas 
negativt av att inte ha inflytande över sin egen situation. Grupprocesser påverkar 
koncentrationsförmågan i mycket stor grad enligt de elever som deltar i denna studie. Man 
beskriver hur grupptryck påverkar även de som störs av prat att själva prata. Brist på hänsyn 
och respekt gentemot lärare och klasskamrater är omfattande enligt cirka hälften av eleverna. 
Likaså poängteras lärarens ledarroll som betydelsefull för koncentrationsförmågan av flera 
elever i studien.  
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Resultatdiskussion  
 
 
I resultatdiskussionen ska jag diskutera de resultat som kommit fram i empirin och relatera 
dem till den teori som diskuterats tidigare i bakgrunden. Fokus kommer att ligga på vad elever 
tar upp som relevant för koncentrationsförmågan men också vad man av olika anledningar 
inte tagit med i sin text. Jag kommer att utgå ifrån att detta i viss mån inte bara speglar infor-
manternas livsvärld utan också dennes förståelse för förutsättningarna att koncentrera sig samt 
deras reella förutsättningar att själva påverka och utforma sin lärmiljö.  
 
Av empirin går att utläsa att många elever i denna grupp upplever negativ stress i sin lärmiljö. 
Enligt dessa elever är hög ljudnivå och bristande respekt för varandra det största hindret för 
möjligheten att koncentrera sig i skolan. Några elever kopplar ihop svårigheterna med 
depression eller en alltför tung arbetsbörda. De flesta som upplever stress i skolan beskriver 
dock att de gör det på grund av skolmiljön och det faktum att det är svårt att koncentrera sig 
just i skolans miljö. Eleverna förklarar svårigheterna främst med dålig lärartäthet, utrymmes-
brist och disciplinproblem. Svårigheten att arbeta effektivt i skolan gör att elever väljer att 
arbeta mycket hemma.     
 
Slutsatsen att prat från klasskamrater är ett betydande problem för elevers möjlighet att 
koncentrera sig korrelerar med flera andra studier som gjorts av lärarstudenter som till 
exempel, Andersson (2002); Degerfeldt och Lindqvist (2006) och Kolgjini och Jovanova 
(2006). Skolverket (2000, 2004, 2007) och Arbetsmiljöverket (2006a, 2006b) har genomfört 
elevenkätundersökningar som visar på liknande, men dock inte lika tydliga resultat. Men, som 
Häggqvist (2004) framhåller har dessa resultat tolkats olika och framställts under motstridiga 
intressen.  
 
En annan betydande orsak till elevernas stress är irritation. Man är irriterad över bristande 
hänsyn hos framför allt andra elever. Elevernas utsagor stöder Wennberg och Norbergs (2004) 
teori att social träning och förstärkning av den emotionella intelligensen hos elever kan 
behöva tränas för att skapa arbetsro i elevgruppen. Enligt Hwang (1995) präglas tonårstiden 
av en egocentrering som är naturlig och nödvändig för en utveckling av personens identitet. 
Det är viktigt för tonåringen att få mycket uppmärksamhet kring sin person och mycket plats 
för reflektion och spegling i varandra. Behovet av att prata mycket med klasskamrater kan 
vara ett uttryck för det. En större fokusering på självkännedom och utveckling av emotionell 
intelligens skulle också främja identitetsskapandet och den inre reflektionen som Hwang 
(1995) menar är så viktig i denna fas i livet.  
  
Vissa elever irriterar sig också på läraren och dennes brist på möjlighet att skapa ett positivt 
arbetsklimat. Resultatet visar att gruppen och olika former av grupprocesser styr omständlig-
heterna i klassrumssituationen. Eleverna i denna grupp vill ha större hjälp av läraren med att 
upprätthålla arbetsro och hänsyn till varandra i klassrummet. Resultatet visar också att den 
auktoritativa lärarmodellen uppskattas och efterfrågas (Jakobsen, Christiansen & Jespersen 
2004). Den bild av en fungerande lärare som eleverna målar upp är en rättvis, tydlig och 
demokratisk ledare.  
 
Studien visar att det är extra svårt för några elever med buller och prat. Enligt Erol, Simsek, 
Obner och Murir (2008) har diagnoser för koncentrationssvårigheter ökat markant under de 
senaste 30 åren. Forskarna går så långt att de kallar fenomenet för en epidemi (ibid). Vincenti 
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och Malmgren (2008) pekar samtidigt på en generell utveckling av stress hos barn och menar 
att barns stress har fördubblats sedan 1980-talet. Skolan gör elever stressade menar många 
forskare, bland andra Hannaford (1995) och Tiller & Tiller (2003), och resultaten i denna 
undersökning kan användas som stöd för denna teori. Många elever visar tendenser till att 
vara stressade och samtliga elever i studien skriver att de tycker att det är svårt att koncentrera 
sig. Den studie som jag nu gjort visar liksom många andra studier, t.ex. Kadesjö (2001) att 
elever med koncentrationssvårigheter störs och stressas extra mycket av sina klasskamraters 
och sitt eget prat. Elevernas beskrivningar pekar på att den största stressfaktorn i skolan inte 
är arbetsbördan utan bristen på möjlighet att utföra arbetet i en koncentrationsvänlig miljö.   
 
Empirin i föreliggande studie pekar också på relevansen i Young, Robinson och Alberts 
(2009) teori. Att effektivt koncentrera sig är enligt dessa forskare inte möjligt mer än cirka 20-
30 minuter i taget. Likaså menar de att det är essentiellt att variera klassrumsaktiviteterna. 
Däremot har deras studier visat att intresse för ämnet är viktigare än variation. Även om 
endast några elever tar upp detta i sina texter så visar majoriteten av elevtexter att man idag 
inte sitter stilla och koncentrerar sig effektivt under hela lektionspasset utan istället tar 
spontana pauser i form av prat och förflyttning eller rörelse. 
 
Några elever i studien framhåller intresse och motivation som viktigt för möjligheten att 
koncentrera sig på skolarbetet. Dock kan det vara värt att notera att inte mer än några stycken 
tar upp detta, trots att det anses vara en mycket viktig faktor för koncentrationen (Se t.ex. 
Dewey, 2004; Sanderoth, 2002; Tiller & Tiller 2003 och Vincenti & Malmgren, 2008). Lusten 
att lära det som ska läras in är enligt Sanderoth (2002) essentiell för koncentrationsförmågan, 
ändå är det ytterst få elever som överhuvudtaget har nämnt detta.    
 
Resultatet visar att eleverna i denna studie kopplar ihop nedsatt koncentrationsförmåga med 
dålig ventilation, små klassrum och dålig luft. Flera elever beskriver också att detta är ett 
problem i skolan. Några tar också upp vikten av att ge kroppen tillräckligt med sömn för att 
koncentrationsförmågan ska fungera. Ingen elev beskriver däremot sambandet med att inte 
dricka tillräckligt med vatten och endast en elev tar upp sambandet med intag av näringsriktig 
mat. Ingen skriver om vikten av fysisk träning och gymnastik. Däremot ger eleverna spontant 
uttryck för detta behov genom att beskriva hur man önskar att man hade fler pauser och mer 
fritid. En elev beskriver också hur hon genom självvalda avbrott i lektionen går och hämtar 
saker i klassrummet för att få rörelse (elevtext 8). Ingen av eleverna tar heller upp vikten av 
mental träning eller avslappning som Solin och Solin (1995) framhåller som så essentiellt för 
koncentrationsförmågan. Däremot beskriver majoriteten av eleverna en miljö där många är 
trötta och orkeslösa. Kunnighet om fysiologiska behovs inverkan på koncentrationsförmågan 
verkar utifrån dessa elevtexter vara relativt låg, åtminstone kan man dra slutsatsen att eleverna 
inte ser denna koppling som något primärt.   
 
Medvetenheten om olika människors personliga förutsättningar för inlärning och dess 
samband med koncentrationsförmågan kommer också fram i elevtexterna. Kunskap om 
möjligheten att genom självkännedom och medvetenhet om sina starka sidor i inlärnings-
sammanhang öka sin koncentrationsförmåga verkar vara mycket låg. Ingen elev lyfter fram 
hur biologiska inlärningspreferenser (Gardner 1993; Gudmundsson 1990 och Hannaford 
1995) kan bejakas för att skapa bättre förutsättningar för den egna koncentrationen. Däremot 
visar elevtexterna att kunskapen om primära koncentrationssvårigheter är större. Man kan se 
att elever är olika och att man själv har problem med detta. Texterna visar att eleverna 
härleder koncentrationssvårigheterna till sig själva som ett personligt problem. Även om man 
klagar på prat och brist på hänsyn hos klasskamrater så ser man ändå främst sig själv som 
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ägare av koncentrationssvårigheterna. Detta reflekterar skolan och samhällets syn på 
individen som det huvudsakliga problemet. Eleven resignerar och lägger skulden på sig själv 
för dennes bristande förmåga att koncentrera sig trots andra rådande omständligheter med små 
klassrum i förhållande till gruppstorlek samt hög ljudnivå och brist på lärarresurser. Flera 
forskare, bland annat Hannaford, (1995) och Hägglund (2004) kallar detta fenomen för inlärd 
hjälplöshet. Man ser inte systemet som skapar svårigheterna utan främst sin egen dåliga 
förmåga att till exempel läsa, skriva eller som i detta fall att koncentrera sig i skolmiljön.  
 
Att den andra dagens intentioner, det vill säga att större plats för naturen, det estetiska, 
hantverk, fritid och drömmar i människans liv spelar roll för dennes möjlighet att koncentra 
sig även på teoretiska ämnen går att se i resultatet av empirin.  Som beskrivits i resultatdelen 
uttrycker några elever att pauser, fritid och tid för annat skulle underlätta möjligheten att 
under lektionstid fokusera på det teoretiska skolarbetet. Likaså menar ett flertal elever att de 
koncentrerar sig bättre om de får ha musik i bakgrunden. De flesta av eleverna tolkar behovet 
av musik som ett sätt att stänga ute buller men detta utesluter inte att de kanske även söker 
tillfredställelse för ett estetiskt behov i musiken.  Det estetiska i lärmiljöns utformning är 
viktig för koncentrationsförmågan menar någon liksom det fysiska rummets storlek och 
möjlighet att skapa personligt utrymme. En av elevernas beskrivning av hur han inte kan sitta 
vid fönstret eftersom han då inte kan låta bli att drömma sig bort (Elevtext 19) illustrerar 
kanske människans behov av "det musiska" (Bjørkvold, 2004) och "en andra dag" (Tiller & 
Tiller, 2003) samt denna elevs personliga brist på detta. Något som i detta fall skulle kunna 
tala mot denna teori är att eleverna i just denna klass har ovanligt många skapande och 
uttryckande ämnen i sin läroplan och får i sina liv och i sin lärmiljö ett relativt stort utrymme 
för praxisnära samt musisk (Bjørkvold, 2004) stimulans.   
 
Lpf 94 (Skolverket, 1994) föreskriver att eleven ska ta ansvar för sin egen lärmiljö. Eleven 
ska i skolan uppfostras till att bli en demokratisk samhällsmedborgare med kapacitet för 
kritiskt tänkande och ansvartagande. Att kontroll över den egna situationen är viktig för att 
skapa motivation och förebygga negativ stress menar många stressforskare och pedagoger 
enligt Häggqvist (2004). Föreliggande studie däremot visar att man som elev har liten kontroll 
över sin lärmiljö samt i skolan erbjuds få redskap att hantera sin situation. Endast några få 
elever visar i sina texter att de anser att sömn eller kost påverkar koncentrationen.  Eleverna 
förefaller likaså ha låg medvetenhet om koncentrationshöjande metoder som motion, rörelse, 
avslappning, samt hur man som elev ska tillämpa dem. Ännu färre elever, det vill säga ingen 
av dem, visar i sina texter att de har kunskap i hur de ska vända sina personliga förutsättningar 
till styrkor istället för hinder för koncentration som till exempel Gardner (1993), 
Gudmundsson (1990) och Hannaford (1995) lyfter fram. Vidare är det möjligt att se att det 
som eleverna tar upp: fler lärare, fler pauser, arbetsro i klassrummet, ombonade klassrum där 
eleven tillåts få personligt utrymme verkar vara tämligen svårt för den enskilde eleven att 
påverka. Att eleven själv ska skapa en god lärmiljö i klassrummet under de förutsättningar 
som erbjuds förefaller av den empiri som framkommit i denna studie vara relativt svårt. 
Eleven väljer istället att resignera inför situationen. Sammanfattningsvis kan man av empirin i 
denna studie utläsa att samhället och skolan misslyckats med att ge eleven de förutsättningar 
som denne behöver för att kunna ta ett personligt ansvar för sin lärmiljö och sina möjligheter 
att koncentrera sig på skolarbetet i denna lärmiljö.  
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Metoddiskussion 
 
 
Genom mina studier inom området för koncentration har jag som blivande lärare erövrat 
många lärdomar och en djupare förståelse för problematiken kring koncentration och lärmiljö. 
Jag anser att studien har stor relevans inte bara för mig utan för lärare i allmänhet. Studiens 
relevans för forskningssamhället är betydande. Att fråga efter elevernas perspektiv borde vara 
essentiellt för all skolforskning. Jag hoppas att denna studie ska bidra till att föra eleven och 
forskarsamhället närmare varandra i arbetet med att skapa en demokratisk skola där eleven 
och dess behov står i centrum. Kunskap i konsten att koncentrera sig är en rättighet som varje 
elev borde få större del i. Jag hoppas att denna studie också kunde fungera som en del i en 
utveckling av en skola där denna kunskap får en mer central plats.  
 
Jag anser att mitt val av undersökningsmetod har gjort att jag fått en nära och autentisk bild av 
elevernas situation. De har tillåtits att själva få beskriva sin verklighet utan färdiga mallar som 
riskerar att begränsa svaren till att möta forskarens förväntningar. Analysmallen som 
utvecklats under sorteringen av empirin bifogas som bilaga för att stärka studiens 
tillförlitlighet (se bilaga 2). Jag anser också att resultatets redovisning av hur många elever 
som uttryckt en viss uppfattning ökar studiens genomskinlighet/transparens och bidrar till att 
förstärka tillförlitligheten.  
 
Jag anser att studien genom sin i huvudsak kvalitativa ansats uppnått sitt syfte att undersöka 
några gymnasieelevers tankar och erfarenheter kring möjligheten att koncentrera sig i sin 
lärmiljö. Mitt val av analysmetod och resultatredovisningsmetod samt mitt diskussionsför-
farande har också visat sig framgångsrikt i sökandet efter svar på forskningsfrågorna:  
 

1. Vad lyfter eleverna fram i sina texter som de anser påverkar deras förmåga att 
koncentrera sig i lärmiljön?  

2. Hur anser eleverna att det de tar upp påverkar deras förmåga att koncentrera sig i 
lärmiljön?  

3. Hur uppfattar eleverna sin lärmiljö och sina förutsättningar för att kunna koncentrera 
sig i denna lärmiljö?  

4. Vilka kunskaper och förutsättningar för koncentration kan man av elevernas utsagor se 
att de har för att kunna ta ansvar för utformandet av sin lärmiljö?   

 
 

Fortsatt forskning 
 
 
Att arbeta med denna studie har varit mycket lärorikt för mig som blivande lärare. Det har gett 
mig information om dessa elever som jag önskar att alla lärare hade om de elever de ska 
undervisa och handleda. Det skulle vara väldigt intressant att få göra samma studie, men i fler 
klasser vid olika skolor och se hur elever i andra situationer uppfattar sin studiesituation. Det 
skulle också vara intressant att göra observationsstudier eller uppföljningsstudier i klasser där 
man arbetat aktivt med att öka kunskapen om koncentrationshöjande metoder hos eleverna. 
Likaså skulle det vara intressant att se om aktivt arbete med att främja elevers EQ skulle 
påverka elevers möjlighet till koncentration i lärmiljön. 
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Avslutning med reflektion om pedagogiska implikationer 
 
 
Efter avslutad studie har några funderingar stannat kvar och integrerats i min personliga lilla 
kunskapsbank. Resultatet av studien var inte riktigt vad jag hade föreställt mig. Jag har själv 
undervisat dessa elever och har inte sett en lika dyster bild av deras förmåga att koncentrera 
sig i skolan som de framställer.  
 
Mycket av det som eleverna beskriver känner jag igen och har sett tidigare. Jag hade dock inte 
tänkt på att denna klass upplevde problemen så här påtagligt. När jag inledde min studie hade 
jag en bild av att estetelever, som dessa, skulle visa sig vara koncentrerade och duktiga på 
grund av deras tillgång till vad Tiller och Tiller (2003) beskriver som ”den andra dagen” 
genom de estetiska ämnena. Ursprungligen hade jag, som framgår av metoddelen, planerat att 
denna studie skulle omfattas av elever från två klasser, en som enligt skolans lärare fungerar 
bättre koncentrationsmässigt och en som sades fungerade sämre. Min avsikt var att på detta 
sätt få en bredare informantgrupp. Eftersom tillfället att träffa den andra klassen utgick har jag 
således enbart elevtexter från den klass som fungerar tämligen bra enligt lärarna vid skolan. 
Hur ser då stressituationen och koncentrationsförmågan ut i den andra gruppen, undrar jag. 
Mina erfarenheter av denna skola ger mig heller ingen anledning att anta att man här skulle ha 
större problem med koncentration än på andra skolor.   
 
Man kan säga att studien på många sätt öppnat mina ögon för elevers situation. Nu frågar jag 
mig själv: Vilken vuxen skulle kunna arbeta effektivt och koncentrera sig under de 
förutsättningar som eleverna beskriver att de har? Skulle jag själv klara att skriva denna 
uppsats i ett rum med 30 andra personer som sitter och småsurrar? Förmodligen skulle mina 
studier inte ge ett särskilt bra resultat. Ännu säkrare är att jag skulle bli väldigt stressad av min 
situation och kanske i ännu högre grad av min ringa möjlighet att påverka den. När jag läser 
elevernas texter kommer jag på mig själv med att tänka att om man inte kan få arbetsro i 
skolan så borde man i alla fall kunna få gå hem och jobba där. Men kanske är inte heller detta 
en särskilt bra lösning, vem ska då hjälpa dem?  
 
Jag tänker också på lärarna. Jag vet som lärarstuderande hur svårt det är att leva upp till krav 
som kan kännas omöjliga att kombinera. Vad kan läraren göra åt små lokaler, stora klasser, 
låg personaltäthet, fasta scheman som måste följas och elever som mår dåligt på grund av 
stress? Kanske är det så att även många lärare resignerat inför ett komplicerat uppdrag med få 
verktyg att arbeta med.  
 
Att kunnigheten om hur man skapar goda förutsättningar för koncentration är relativt låg hos 
eleverna förvånar mig egentligen inte så mycket. Jag hade själv inte så särskilt stor kunskap 
inom detta område när jag påbörjade min studie. Men jag har lärt mig mycket. Framför allt 
har jag lärt mig att formandet av denna kunskap hos eleverna borde vara en större del av 
skolan om eleverna ska ha en reell möjlighet att utforma och påverka sin lärmiljö och 
möjlighet till koncentration. Om detta ska bli möjligt måste skolan erbjuda eleven en större 
kunskap i självkännedom, empati, demokrati, näringslära, fysiologi, koncentrationshöjande 
övningar och metoder som till exempel avslappning och suggestopi. Hon måste dessutom få 
en djupare insikt och förståelse inte bara för sina biologiska begränsningar men också för 
styrkan i sina många och vackra biologiska förutsättningar och intelligenser. Detta förutsätter 
större möjligheter till individuella studiesätt i en bra arbetsmiljö med tillräckliga lärarresurser 
och lokaler.  
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I takt med att demokratin och jämställdheten på olika plan förstärks i samhället tror jag att 
elevers möjligheter att koncentrera sig på sin arbetsplats kommer att förstärkas. Elever är ju 
trots allt, som Häggqvist (2004) påpekar, i lag likställda med arbetstagare vad gäller 
rättigheter i arbetsmiljön. Om ett par decennier kommer vi kanske att se tillbaka på denna tid 
och förundras över hur vi kunde utsätta framtidens arbetsgeneration för denna typ av stress i 
sin lärmiljö.  
 
Titeln på detta arbete, ”Konsten att koncentrera sig” är en fras som jag har lånat av en av mina 
allra viktigaste källor, nämligen en av eleverna som ingår i studien. Frasen var rubriken för 
hans text, en text som väldigt mycket- liksom det flesta andra texter som ingick i studien- 
handlade om det mycket svåra i konsten att koncentrera sig… 
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Bilagor 
 
1) Brev till informanterna  
 
 

 
 
Jag är en lärarstudent som ska skriva ett examensarbete om 
gymnasieelevers möjlighet till koncentration i skolan. Det finns 

många undersökningar som beskriver forskares och teoretikers syn på 
elevers lärmiljö och vilka förutsättningar som är bra för att man ska kunna koncentrera 
sig. Däremot saknas det, tycker jag undersökningar där man ärligt frågar er elever exakt 
hur ni upplever er situation. Jag tycker att det är otroligt viktigt att lärare och elever pratar 
med varandra om den gemensamma arbetsmiljön och att elever får komma till tals i det 
samtalet. Dina erfarenheter och åsikter är väldigt viktiga. Det finns ju ingen som känner 
till din situation som elev bättre än du som faktiskt är elev. Jag vill göra en undersökning 
där elevens kunskaper och erfarenheter tydligt kommer fram. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Det du skriver kommer jag att hålla hemligt för obehöriga. Bara jag och ev. min 
handledare i Luleå kommer att läsa din text. Jag kommer sedan att skriva en uppsats som 
ska lyfta fram elevers upplevelse av koncentration i skolan. Där kommer inga namn att 
användas som kan avslöja vem du är eller vilken klass eller skola som varit med i 
undersökningen. Texten kommer inte att användas till något annat än till denna uppsats. 
     
 
 
     Tack för hjälpen!!! 
      
                   CarinHyving

  
 

 
 

Därför skulle jag vilja be dig att fritt skriva ner dina 
tankar, funderingar och erfarenheter kring möjligheten 
att koncentrera sig på skolarbetet i skolmiljön. Du kan 
skriva om din nuvarande situation eller om tidigare 
erfarenheter. Skriv om de saker som du tror påverkar 
din situation och dina möjligheter att koncentrera dig.  
 



 

 

Skriv fritt ner dina tankar, funderingar och erfarenheter kring möjligheten att koncentrera 
sig på skolarbetet i skolmiljön. Du kan skriva om din nuvarande situation eller om 
tidigare erfarenheter eller både och. Skriv om de saker som du tror påverkar din situation 
och dina möjligheter att koncentrera dig. Sätt också en rubrik på din text.  
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2) Analysmall för empirin.  
 
Analysmallen har utformats genom en cirkulär analys där deduktiv och induktiv tolkning 
av empirin ägt rum. Teoretiska kunskaper har ursprungligen legat till grund för min 
förståelse av elevtexterna samtidigt som mallen sakta vuxit fram under läsandet av 
materialet från informanterna. Varje elevtext har fått ett nr. (1-22) som finns representerat 
i varje rad. Varje ämne som eleverna tar upp har vidare fått ett namn som representeras i 
kolumnerna. Siffrorna i tabellen visar att en viss elevtext behandlat ett visst ämne. 
Utformandet av denna mall har krävt många omläsningar och omtolkningar innan den 
färdigställts som följer: 
 
 

 
Biologiska förutsättningar 

 

Kroppens  
utveckling 

Läs och skriv 
svårigheter 

Koncentrations 
svårigheter 

Ämnes 
svårigheter 

 

      
1      
2      
3    1  
4   1   
5      
6  1 1   
7      
8      
9      

10      
11   1   
12      
13    1  
14      
15    1  
16      
17      
18 1     
19      
20      
21      
22    1  

 1 1 3 4  
    10  



 

 

 
 
 

 
Stressrelaterade faktorer 

 

Arbets 
börda 

Depres 
sion 

Rädsla Irritation 
Ineffek- 
tivitet 

Buller 
Oförmåga att 

studera effektivt 
i skolmiljön 

1      1  
2      1 1 
3    1  1 1 
4    1    
5   1 1  1  
6 1   1  1  
7      1 1 
8      1  
9   1 1    

10      1  
11    1  1 1 
12 1   1    
13    1 1 1 1 
14      1  
15 1 1   1 1  
16 1   1  1 1 
17      1  
18  1      
19   1   1  
20    1 1 1  
21    1 1 1  
22    1 1 1  

 4 2 3 12 5 18 6 
       21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Lugnande faktorer 

 Musik Prat + Rörelse 

1    
2    
3 1   
4 1  1 
5    
6    
7    
8   1 
9 1 1  

10   1 
11    
12    
13    
14 1   
15 1   
16    
17    
18   1 
19 1  1 
20    
21    
22    

 6 1 5 
   12 
 



 

 

 
 

 
Fysiologiska faktorer 

 Luft Sömn Mat Rörelse 

1     
2     
3     
4     
5   1  
6     
7     
8 1   1 
9   1  

10 1    
11  1   
12     
13     
14     
15 1 1   
16  1 1  
17     
18     
19     
20 1    
21     
22     

 4 3 3 1 
    11 
 



 

 

 

 
Det fysiska 

rummet 
Variation och paus Inre motivation 

 
Trivsel Plats Variation 

Kompakta 
lektioner 

Intresse 
för 

Ämnet 

Möjlighet 
att 

påverka 

       
1       
2       
3   1  1 1 
4       
5       
6     1  
7       
8    1   
9 1      

10       
11     1  
12     1 1 
13  1     
14  1     
15   1  1  
16       
17    1   
18       
19       
20 1 1     
21       
22 2 3 2 2 5 2 

  5  4  7 
 



 

 

 

 
Lärarroll 

 
Ordning 

Pedagogik 
kunnighet 

Demokrati 

1    
2 1   
3    
4  1  
5 1 1  
6    
7    
8    
9   1 

10    
11    
12 1 1 1 
13    
14    
15    
16 1 1  
17 1  1 
18    
19    
20   1 
21 1   
22    

 6 4 4 
 



 

 

 
 

 
Grupprocesser 

 
EQ Grupptryck Prat + Prat- 

1 1   1 
2  1  1 
3    1 
4     
5 1   1 
6 1   1 
7 1 1  1 
8 1 1  1 
9   1  

10    1 
11    1 
12     
13  1  1 
14 1   1 
15 1 1  1 
16    1 
17 1   1 
18  1   
19  1  1 
20    1 
21 1   1 
22 1   1 

 10 7 1 18 
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