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Sammanfattning  
I föreliggande studie har gymnasieelevers uppfattning om sin egen koncentrationsförmåga 

undersökts liksom vilka faktorer de upplever främjar/hämmar denna förmåga. Studien tar sin 

teoretiska utgångspunkt i den neurovetenskapliga forskningen och undersöker om elevernas 

uppfattningar har några möjliga förklaringar och överensstämmelser med denna relativt nya 

forskning. Eleverna gavs även möjlighet till metakognitiv reflektion kring huruvida de anser 

att den neurovetenskapliga forskningen skulle kunna stötta deras koncentration. En kvalitativ 

studie i form av en enkät och tre gruppintervjuer genomfördes i årskurs tre på ett studieförbe-

redande program varpå resultaten analyserades fenomenografiskt och de tydligaste resultaten 

lyftes fram. Resultaten av studien visar på att det finns flertalet uppfattningar hos eleverna 

som skulle kunna förklaras med stöd av den neurovetenskapliga forskningen. Exempel på 

sådana uppfattningar är att avskärmning och lagom svåra uppgifter främjar koncentrationen 

medan sömnbrist och försök till att använda sociala medier på mobiltelefonen samtidigt som 

man studerar hämmar elevernas förmåga. Resultaten visar även att eleverna ser på koncentra-

tion som en central förmåga som möjliggör lärande men även att de sällan funderar på vad 

som skulle kunna förbättra denna förmåga. De är därför även relativt främmande till ett meta-

kognitivt angreppssätt på den neurovetenskapliga forskningen vilken enligt forskarna skulle 

kunna underlätta för elevernas styrning av sin koncentration genom att medvetandegöra dem. 
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1. Inledning 
Har du som pedagog någonsin sagt till dina elever att de måste koncentrera sig mer eller har 

du någonsin skrivit i ett omdöme att eleven bör förbättra sitt fokus? Hur gör elever då och hur 

gör du för att ge dem de bästa förutsättningarna? Lär du eleverna hur de ska göra för att bli 

mer fokuserade på och mer effektiva i sina studier i klassrummet eller vid hemarbete eller är 

detta något som eleven själv måste komma på? Måste eleven testa sig fram och undersöka 

funktionen och potentialen hos sin egen hjärna? Kan man som pedagog räkna med att denna 

strategi fungerar – att eleverna på egen hand kan nå en tillräcklig förmåga till koncentration?  

I en radiointervju med Elfving (2015c) säger hjärnforskare Gospic att hon som liten försökte 

känna vad som händer när man tänker – hur det egentligen går till. Det är omöjligt för oss att 

känna, vi kan bara märka följderna av det vi tänkt. Under 1990-talet blev neurologiska under-

sökningar om vad som händer i vår hjärna när vi tänker möjliga med teknik som magnetrönt-

genkameran (fMRI) och under senare tid har forskarvärlden börjat fundera på hur detta kan 

utnyttjas inom andra områden, exempelvis pedagogiken. 

”All form av inlärning kräver förmågan till koncentration” säger Ericsson (2006b, s. 40). 

Koncentration hos elever har i flertalet tidigare studier visats bero bland annat på hur deras 

arbetsmiljö formas, där lugn utan exempelvis störande spring runtomkring, föredras (Caron 

Elfgren, 2010c, s. 12; Mattebo-Nordin, 2010d, ss. 35-36). En bra hemmiljö, en trygg uppväxt 

och möjlighet att motionera regelbundet är andra faktorer som sägs främja elevernas koncent-

ration (Maslow, 2013a, ss. 6-7; Gospic, 2012a, s. 143). Den neurovetenskapliga forskningens 

resultat beskriver bland annat rön om hjärnans förmåga till koncentration och vad som främjar 

respektive hämmar denna funktion. Hur stämmer dessa rön överens med vad eleverna själva 

upplever angående sin eventuella förmåga att koncentrera sig? Får eleverna något stöd för sin 

koncentration i undervisningen och hur skulle eleverna kunna utnyttja forskningsrönen själva 

för att underlätta för sin egen koncentration och därmed sin studiesituation?  

Jag själv har alltid varit en sådan där elev som ständigt ska fråga ”varför?”, som alltid velat ha 

ett tydligt svar och som därmed haft lättare att acceptera de teorier som förklarats på ett natur-

vetenskapligt sätt eller liknande, än de som givits en annan förklaring. Den vetenskapliga 

grunden till undervisning och med den pedagogiken som vetenskap har varit och är fortsatt 

ifrågasatt. Klingberg (2011a, s. 175) skriver att pedagogiken i för stor utsträckning drivits av 

trender och politik. De senaste åren har dock intresset för en tvärvetenskap mellan pedagogik 

och neurovetenskap ökat även om vi idag ändå bara vet ytterst lite om hur vår hjärna egentli-

gen fungerar. 

En lyckad lektion kan betyda många saker, eleverna har arbetet bra och gjort många uppgifter, 

en intressant diskussion har uppstått, elever har ställt många kluriga och relevanta frågor eller 

läraren har sett hur ”polletten föll ner”. Gemensamt för dessa lektioner har ändå varit dess 

fokus, en gemensam koncentration kring ett ämne där lärande skett och där omvärlden har 

lämnats utanför för en stund. Men hur blev det så? Koncentration är kanske något som kom-

mer inifrån men som påverkas av yttre faktorer men på vilket sätt och hur påverkar det i sin 

tur elevernas lärande? 
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Att så att säga ta sig i kragen, utnyttja sin självdisciplin och få något gjort hemma är kanske 

ännu svårare än i klassrummet. Det finns mycket annat som lockar, inte minst i dagens upp-

kopplade samhälle: datorspel, tv-program, mobiltelefonen med alla sina sociala appar och 

snabba feedback – läsa en skolbok om litteraturhistoria, spela lite LoL eller WoW eller varför 

inte kolla flödet på Facebook eller Instagram? Med dagens fantastiska teknik finns dessa 

lockelser alltid närvarande oavsett om eleven sitter hemma och ska skriva på sin historieupp-

sats eller i klassrummet och ska lösa ytterligare en matematikuppgift. Har dagens elever med 

alla sina misslyckanden i internationella tester en sämre förmåga än elever hade förr eller om-

ges de enbart av fler utmaningar och är i större behov av att själva analysera och förstå hur de 

ska tänka och hur de själva ska skapa förutsättning för att fokusera och därmed lära mera? 

Kanske är detta vår största uppgift som nutidens pedagoger? 

Med detta arbete önskar jag därför synliggöra delar av de relativt nyfunna rönen om hur vår 

hjärna fungerar i en lärandesituation och då främst relaterat till koncentration. Jag ämnar även 

lyfta hur man både som pedagog i undervisningssituationer samt som elev i studiesituationer 

kan ta hänsyn till dessa rön och skapa strategier för koncentration som underlättar för hjärnan 

och ger den bättre förutsättningar till lärande. Detta arbete fokuserar inte på individer med 

primära koncentrationssvårigheter utan ämnar ge en mer generell synvinkel på ämnet. Arbetet 

kommer dock inspireras av en del, tidigare utvecklade, pedagogiska tips från litteraturen om 

hur man kan underlätta för elever med dessa svårigheter. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur elever på gymnasiets teknikprogram, årskurs 

tre, ser på koncentration, vad de anser om sin egen koncentrationsförmåga - vad som häm-

mar/främjar den och vad det har för påverkan på deras studier samt om hur de förhåller sig 

och skapar strategier utifrån sin egen kapacitet. Jag vill även undersöka hur eleverna anser att 

deras omgivning och då exempelvis lärare kan underlätta för deras förmåga till koncentration. 

Undersökningen tar sin utgångspunkt i den neurovetenskapliga forskningen och dess rön om 

hur hjärnan fungerar. Litteraturstudien inleds därför med en relativt fyllig bakgrundsbeskriv-

ning av detta forskningsområde samt de didaktiska slutsatser forskarna drar från detsamma. 

Jag vill i denna studie fördjupa mina kunskaper och söka svar på: 

 Hur ser eleverna i den undersökta gruppen på sin egen förmåga till koncentration och 

betydelsen av denna? 

 Vad anser eleverna främjar respektive hämmar deras koncentration vid lärande i un-

dervisning och i hemstudier? 

 Vilka strategier använder eleverna i den undersökta gruppen nu för att fokusera och 

därmed underlätta lärande samt hur tror eleverna att dessa strategier skulle förändras 

om de blev medvetna om den neurovetenskapliga forskningens rön om hjärnans be-

gränsningar? 
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2. Litteraturgenomgång 
I skollagen (Sveriges Riksdag, 2010b) står att läsa att 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att […] främja alla barns och elevers utveck-

ling och lärande samt en livslång lust att lära. (1 kap 4 § ) 

Skolverket formulerar utifrån detta skolans uppdrag i läroplanen för gymnasieskolan från 

2011 (2011d) 

Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar 

för att eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. (s. 6) 

och 

Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion […] om hur kun-

skapsutveckling sker. (s. 8) 

Lärare har därför skyldighet att ge stöd och stimulans till varje elev så att den kan utvecklas så 

långt som möjligt men även att stärka varje elevs egen förmåga att lära och att stimulera varje 

elev att använda och utveckla hela sin förmåga (Skolverket, 2011d, ss. 10-11). På detta sätt 

ska varje elev bland annat stärka tron på sin egen förmåga samt ta ett eget ansvar för sin ar-

betsmiljö, sitt lärande och sina studieresultat (Skolverket, 2011d, ss. 12-14). En av skolans 

uppgifter är alltså att skapa lust och ge eleverna förutsättningar för att lära genom livet, alltså 

att lära sig att lära.  

Vidare i Skollagen står att läsa att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet” (1 kap 5 §). Enligt Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, är det bland 

annat försämrade resultat i mätningar som PISA och TIMSS som drivit på utvecklingen av en 

ny sådan pedagogisk vetenskap – neurovetenskapen och med den neurodidaktiken (2011a, s. 

10). Olivestam & Ott (2010a, s. 125) refererar till professor Goswami som förklarar att den 

relativt nya vetenskapsgrenen neurovetenskap inbegriper ämnen som biologi, neurologi och 

psykologi och att det som studeras är de neurologiska processerna i hjärnans olika delar och 

på olika nivåer som handlar om hur det går till när hjärnan lär och minns. Olivestam & Ott 

(2010a, s. 56) förklarar även att neurodidaktikens syfte är att nå en holistisk teori där lärande 

kan förstås på ett ”logiskt och motsägelsefritt sätt”.  Neurodidaktiken ska vidare, enlig Olive-

stam & Ott, genom att koppla samman hjärnans och neuronernas funktion med yttre obser-

verbara beteenden, förklara och berika den traditionella förståelsen av lärande. Olivestam & 

Ott (2010a, s. 86) poängterar även det neurodidaktiska syftet att lära för livet genom att ele-

verna får förståelse för sin mentala funktion och kapacitet. De menar att neurodidaktiken ger 

förutsättningar för att bedriva en undervisning där hjärnans potential för förändring får be-

stämma villkoren för lärande. De säger dock samtidigt att för att neurodidaktiken ska kunna 

utvecklas och komplimentera tidigare didaktiska perspektiv så måste ett vidare samarbete och 

utbyte ske mellan ingående vetenskaper (2010a, s. 68). 
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Enligt Olivestam & Ott (2010a, ss. 9, 129) rapporterar även OECD
1
 att lärande kan definieras 

som en omorganisation av hjärnans neuroner. Här framhålls även att lärande är ytterst centralt 

för att uppnå en hållbar utveckling och att det därför är centralt att utveckla tidigare perspektiv 

och beprövad erfarenhet. 

Hjärnforskaren Gospic (Sveriges Radio, 2015c) med flera (Olivestam & Ott, 2010a, s. 14; 

Klingberg, 2007b, s. 27) förklarar att det är den senaste tidens tekniska genombrott, vilka givit 

möjlighet att observera hjärnans aktivitet i stor detalj, som drivit på utvecklingen av neurove-

tenskapen och därmed neurodidaktiken. 

Med dessa paragrafer och med en skildring av vetenskapsområdet från ledande forskare som 

grund redovisas här nedan en teorigenomgång utifrån relevant forskning och litteratur. Teori-

genomgången kretsar kring skolelevers koncentration med ett särskilt fokus på hjärnforskning 

och dess eventuella påverkan på pedagogiken genom det relativt nya forskningsområdet neu-

rodidaktik. 

2.1 Hjärnan 

Schaffer (2005a) från Åbo Akademi citerar den tyske psykiatern Manfred Spitzer ”Den som 

förstår motorn kan också reparera den bättre”. Gospic (Sommar i P1, 2013b) frågar sig om det 

inte är märkligt att de allra flesta vet mer om sin mobiltelefon än om hur sin egen hjärna fun-

gerar eller hur de kan optimera dess användning. Klingberg (Bojs, 2011e) i sin tur ifrågasätter 

starkt den bristande kunskapen om hjärnan bland lärare. För att ge en förklaring till hjärnans 

lärande ges därför här nedan en beskrivning av de delar och funktioner i hjärnan som spelar 

en central roll för koncentration samt om den teknik som möjliggjort kopplingen mellan hjär-

nans funktion och det yttre beteendet. 

Hjärnan kan delas upp i tre större delar; hjärnstammen, lillhjärnan och storhjärnan som i sig 

innehåller flera olika delar/organ med olika funktioner (se Figur 1). I det här avsnittet ges 

dock endast detaljerad information om de för detta arbete centrala delar. Hjärnstammens upp-

gift är att kontrollera våra mest grundläggande och livsviktiga funktioner såsom andning och 

hjärtfrekvens men även koordination av muskulatur. Lillhjärnan som återfinns i bakre nedre 

delen av hjärnan är främst ansvarig för vår balans och en mer detaljerad samordning av mus-

kulatur men tros även ha en roll i vårt tänkande (Adler & Adler, 2006c, ss. 45-46; Olivestam 

& Ott, 2007c, ss. 10-12). Storhjärnan (cortex) består av de två hjärnhalvorna (höger och väns-

ter hemisfär) som är väl sammankopplade genom den så kallade hjärnbalken. De två hjärn-

halvorna får under utvecklingen olika specialiteter men det finns däremot inga vetenskapliga 

belägg för att den ena hjärnhalvan skulle vara dominant över den andra (Olivestam & Ott, 

2007c, s. 13; Olivestam & Ott, 2010a, s. 81; Bjerneroth Lindström, 2005b). I hjärnbarken 

finns våra mest avancerade funktioner, kognitiva processer när vi tänker, associativa förmågor 

när vi minns och skapar nya minnen, sammanfogning av olika perceptioner, intelligens och 

känslor. Det är den här delen av hjärnan som skiljer ut människan från andra arter där männi-

skans är långt mer utvecklad (Olivestam & Ott, 2010a, s. 57; Adler & Adler, 2006c, s. 46; 

                                                           
1 Organisation for Economic Co-operation and Development,  sv. Organisationen för ekonomiskt samarbe-

te och utveckling http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/oecd  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/oecd
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Olivestam & Ott, 2007c, s. 13). Under hjärnbarken och hjärnbalken finns det så kallade lim-

biska systemet som också ibland kallas mellanhjärnan och är centrum för våra känslor. I det 

limbiska systemet finns ett, för detta arbete, intressant organ – amygdala (Adler & Adler, 

2006c, ss. 48 bild 3, 56; Olivestam & Ott, 2007c, s. 12). Amygdala består av två mandelfor-

made organ som processerar de emotionella delarna, exempelvis stress och rädsla, av infor-

mationen som behandlas och är tydligt sammankopplad med den främre delen av pannloben, 

kallad prefrontalloben. Amygdala har funktionen att den kan slå på vår överlevnadsinstinkt 

vilket i sin tur drastiskt minskar andra hjärnfunktioner såsom lärande (Olivestam & Ott, 

2007c, s. 12; Olivestam & Ott, 2010a, s. 64; Klingberg, 2011a, s. 44). Till det limbiska syste-

met hör även organet hippocampus som är en station för mellanlagring och sortering av min-

nen innan dessa når långtidsminnet (Olivestam & Ott, 2010a, s. 58). Invid det limbiska syste-

met finns även de basala ganglierna som bland annat väljer specifika beteenden och reglerar 

rörelser. Intresset för området i detta arbete kommer av att området tillhör dopaminsystemet 

och därför påverkas av belöningar. Dopamin är en signalsubstans som ger oss positiva känslor 

av exempelvis belöning (Nationalencyklopedin, 2016g; Petrović, 2016c, s. kap. 4) (se Figur 

2). 

 

 

Utöver denna indelning så finns en ytterligare indelning av storhjärnans båda halvor i fyra 

loberna vardera som är åtskilda av tydliga fåror. De fyra loberna är nackloben med syncent-

rum, tinningloben för bland annat hörsel och tal men även minne då hippocampus även tillhör 

denna lob, hjässloben för känsel och integration av olika intryck samt den, för detta arbete, 

mest centrala pannloben (frontalloben) som även är den största delen av storhjärnan och som 

ansvarar för att bedöma, lösa problem, socialisera, ta beslut, planera med mera och det är detta 

som är den mest utvecklade och avancerade delen av hela hjärnan (se Figur 3) (Gospic, 

2012a, ss. 15-16; Adler & Adler, 2006c, s. 48 bild 1; Olivestam & Ott, 2007c, s. 13). Fåran 

som skiljer pannloben från hjässloben kallas den intraparietala fåran (Klingberg, 2007b, s. 

61). Det är i denna fåra som man funnit aktivitet när uppmärksamheten kontrolleras och de 

största förändringarna när arbetsminne tränats (Klingberg, 2007b, s. 61). 

Figur 2 Hjärnan i genomskärning där A är 

amygdala, B är hippocampus och C är striatum 

som tillhör dopaminsystemet 

Figur 1 Hjärnans tre delar där A är storhjärnan, 

B är lillhjärnan och C är hjärnstammen 
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Zoomar man in på hjärnans struktur på en mikroskopisk nivå så finner man hjärncellerna, 

även kallade neuroner. En neuron består av en cellkärna med trådliknande utskott, dendriter, 

som tar emot information. Neuronen sänder sedan vidare signalen som en elektrisk impuls via 

en axon – en nervtråd som är isolerad – myeliniserad. Signalen når sedan synapsen som i sin 

tur sänder en kemisk signal, så kallade neurotransmittorer som fångas upp av mottagardelen 

av synapsen som sitter på nästa neurons dendrit (se Figur 4). När lärande pågår bildas nya 

nervbanor och synapskopplingar. Varje neuron kan ha tusentals förbindelser och kan sända 

300 signaler/s. (Adler & Adler, 2006c, ss. 47-48 bild 2; Olivestam & Ott, 2010a, ss. 62-63).  

 

Olivestam & Ott (2010a, s. 46) kallar det ”ett epokavgörande genombrott” att numer kunna 

observera en persons hjärna under tiden som denne utför olika uppgifter och exempelvis löser 

problem. Tekniken som används kallas fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging) och 

Klingberg (2007b, s. 29) förklarar att tekniken bygger på det faktum att hemoglobinet som 

finns i blodet ger inverkan på ett pålagt magnetfält på olika sätt beroende på om blodet är sy-

resatt eller ej. På detta sätt kan man upptäcka vilka delar av hjärnan som är aktiv och då förses 

med mer syresatt blod. 

Figur 3 Hjärnbarkens 4 lober där A är pannloben, 

B är hjässloben, C är tinningloben och D är nack-

loben 

Figur 4 Neuronens delar där A är cellkärnan, B är 

en dendrit, C är en axon, D är en myelinskida och 

E är en synaps 
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Vår hjärna har långt ifrån utvecklats lika snabbt som vårt samhälle. Klingberg (2007b, s. 16) 

förklarar att människans hjärna är i princip en kopia av den som cromagnonmänniskan bruka-

de för 40000 år sedan. Både Gospic (Sommar i P1, 2013b; Sveriges Radio, 2015c) och Kling-

berg (2007b, s. 16) framhåller att detta skapar problem med det enorma informationsflöde, 

alla de val som vi ställs inför samt alla de människor vi möter varje dag. Men hjärnan är inte 

därför ett konstant och inflexibelt organ – tvärtemot. Den stora anledningen till att barns hu-

vudvolym ökar så mycket är den så kallade myeliniseringen
2
 av neuronernas axoner. Därmed 

kan informationen nå fler nervceller och områden i hjärnan för mer avancerad analys 

(Olivestam & Ott, 2010a, ss. 62-63; Adler & Adler, 2006c, s. 45). Adler & Adler (2006c, s. 

45) förklarar att hjärnan inte nått sin fullständiga storlek förrän personen är cirka 17 år. Olive-

stam och Ott (2010a, s. 62) tillägger dock att olika områden i hjärnan myeliniseras i olika sta-

dier och allra sist är pannloben som är helt utvecklad först i 25-årsåldern. Olivestam & Ott 

(2010a, s. 66) menar att det på grund av denna sena mognad finns fog för att ifrågasätta läro-

planernas betydligt tidigare krav på abstraktioner. Klingberg (2007b, s. 64) beskriver utveck-

lingen av antalet synapser under uppväxten och säger att en 20-åring endast har hälften av det 

antalet synapser som en 2-årings hjärna men resonerar att vissa kopplingar försvagas och vis-

sa förstärks under utvecklingen för att nå optimal struktur och funktion. Klingberg (2011a, s. 

33) påpekar även att man kunnat se att flickors frontallob på detta sätt mognar tidigare än poj-

kars.  

Då olika strukturer i hjärnan mognar vid olika tillfällen och pannloben allra sist innebär det att 

känslocentrum och då exempelvis amygdala mognar tidigare och uppnår full funktion. Kling-

berg (2011a, ss. 41-45) hypotiserar att detta kan vara anledningen till känslostormar och be-

nägenheten att ta större risker under tonåren. Hjärnan förblir inte sedan heller konstant i sin 

uppbyggnad och funktion. Olivestam & Ott (2010a, s. 65) förklarar att man förr trodde att 

neuroner inte nybildades efter födseln. Nu vet man att neuroner nybildas hela livet. Hjärnan 

omstruktureras även genom att dels förstärka och nybilda kopplingar mellan celler när vi lär 

oss men hjärnans funktionella områden kan också förändras på grund av skada, träning eller 

passivitet (Adler & Adler, 2006c, s. 44; Klingberg, 2007b, ss. 17-18). Olivestam & Ott skriver 

dessutom att man numer vet att talesättet ”det inte går att lära gamla hundar att sitta” inte 

stämmer eftersom att 

Förmågan till lärande försvåras inte med stigande ålder som man tidigare trott. Istället har 

det visat sig att lärande sker på olika sätt under olika faser av livet. (2010a, s. 60) 

Förmågan att koncentrera sig har en stark koppling till förmågorna att minnas och att 

kunna bli motiverad, inte minst när koncentrationen syftar till lärande. Med anledning 

av detta ges nedan en beskrivning av dessa tre förmågor, dess koppling till koncentra-

tion och neurovetenskapens syn på dessa. 

2.2 Minne 

Adler & Adler definierar kognition som 

                                                           
2
 Myelin är ett slags fett som isolerar nervtrådar och ökar därmed hastigheten på nervsignalerna från ca 4 m/s till 

100 m/s och minskar samtidigt energiförbrukningen (Olivestam & Ott, 2010a, s. 63). 
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[…] informationsprocesser som berör vårt sätt att inhämta, bearbeta och sedan plocka 

fram och använda oss av denna information. (2006c, s. 14) 

De skiljer här på vad i denna rapport refereras till som automatiserad och viljestyrd process. 

En del i detta, att tolka de nervimpulser som hjärnan får från våra olika sinnen, ge dem en 

mening och objektiva tolkning utifrån tidigare känd information kallas perception (2006c, s. 

14; Imsen, 2006a, ss. 257, 261). Hjärnan har två typer av minnesfunktioner: arbetsminnet och 

långtidsminnet, där arbetsminnet är, som Imsen (2006a, s. 261) säger, hjärnans centrala ar-

betsenhet. Det är här som flaskhalsen till vår hjärnas kapacitet finns menar forskarna 

(Olivestam & Ott, 2010a, s. 58; Klingberg, 2007b, s. 46). Arbetsminnets uppgift är att komma 

ihåg informationen en kortare tid (upp till en halv minut) och bearbeta denna (Olivestam & 

Ott, 2010a, s. 58; Klingberg, 2007b, s. 36; Adler & Adler, 2006c, s. 24; Imsen, 2006a, s. 263). 

Arbetsminnet är också aktivt när vi gör allt ifrån att lösa problem, följa instruktioner, försöka 

fokusera på rätt sak och lära. Undersökningar av arbetsminnet har visat att det endast kan hål-

la sju plus/minus två enheter samtidigt (Olivestam & Ott, 2010a, s. 58; Sommar i P1, 2013b; 

Imsen, 2006a, s. 263). Om mängden information är större än så får den vänta på att plats blir 

ledig, radera annan information eller så får individen, som Imsen (2006a, s. 263) skriver, 

gruppera informationen, exempelvis siffrorna i mindre grupper. Att hålla information i ar-

betsminnet underlättas ofta av så kallade tyst repetition när individen exempelvis repeterar en 

sifferkod medan denne letar efter anteckningsmaterial, av Braddely (Klingberg, 2007b, s. 37) 

kallat den fonologiska slingan. Ett annat sätt att underlätta för minnet är att tänka i bilder, ex-

empelvis när individen ska lösa en matematikuppgift, av Braddely kallat det visuella skiss-

blocket. Utöver dessa finns en del av arbetsminnet, kallad den exekutiva centralen, som koor-

dinerar de tidigare två.  

Arbetsminnets kapacitet varierar, mellan individer och Klingberg (2011a, ss. 20-21, 36) säger 

att kapaciteten till 50 % är ärftlig. Klingberg beskriver också utifrån en studie att arbetsminnet 

utvecklas kraftigt i barndomen och sedan vidare, men inte med lika hög hastighet upp i ton-

åren. Arbetsminnet aktiverar ett par områden i pannloben och ett område i hjässloben (på var-

dera hjärnhalva) samt visuella alternativt verbala områden om sådan information är aktuell 

(2007b, s. 52; 2011a, ss. 34-35). Ett bra arbetsminne är viktigt och avgörande för hur elever 

presterar i allt ifrån problemlösning, läsförståelse, logiska IQ-uppgifter (så kallade Ravens 

matriser), huvudräkning, hur stark deras koncentrationsförmåga är och hur deras progression 

går det vill säga många förmågor centrala för lärande och studieresultat. (Klingberg, 2011a, 

ss. 21-22; Olivestam & Ott, 2010a, s. 116; Klingberg, 2007b, s. 46). Klingbergs (2011a, s. 21; 

2007b, s. 121) undersökning visar vidare att det i kopplingen mellan prestationer (i matema-

tik) och arbetsminneskapacitet inte finns några skillnader mellan pojkar och flickor men säger 

även att mängden arbetsminne som en uppgift kräver är väldigt individuellt. Olivestam & Ott 

(2010a, s. 115) och Klingberg (2011a, s. 24) förklarar att elever med svårigheter, exempelvis 

ADHD ofta har ett sämre arbetsminne som kan behöva utvecklas genom extra träning men 

Klingberg poängterar att omvändningen inte är definitiv, det vill säga att ett sämre arbetsmin-

ne inte medför ADHD. För att underlätta för arbetsminnet och frigöra så mycket som möjligt 

av dess kapacitet så, tipsar Klingberg (2007b, s. 36) om att undvika alla möjliga distraktioner 



 

9 
 

såsom onödigt material på arbetsplatsen samt att använda hörlurar och avskärmning. Tips till 

lärare är här att inte ge för långa, detaljerade instruktioner. (2011a, s. 26).  

Långtidsminnets uppgift är just att minnas, att spara information (Klingberg, 2007b, s. 49). En 

stor skillnad från arbetsminnet är enligt Klingberg (2007b, s. 40) att långtidsminnet är näst 

intill obegränsat. Långtidsminnen inkodas via hippocampus som under sömn skickar och in-

kodar minnet i hjärnbarken (Klingberg, 2011a, s. 57; Olivestam & Ott, 2007c, s. 91).  

2.3 Motivation 

För att lära så måste man minnas men för att ha något att minnas så måste man rikta sin upp-

märksamhet och koncentrera sig på det vi vill lära men för att göra detta så måste man vara 

motiverad till just det aktuella objektet/stoffet. Gospic (2012a, ss. 46-47) skriver att motiva-

tionen i sin tur kommer inifrån och hänvisar till en studie som visar att människor främst drivs 

av den egna, inre viljan – motivationen och att yttre motivationsförsök, exempelvis med 

pengar, inte alls fungerar lika bra i längden. Hög prestation sägs komma av inre motivation. 

Gospic (2012a, ss. 44-45) förklarar att motivationen härstammar ifrån hjärnans belöningssy-

stem som styrs av signalsubstansen dopamin. Det som ger en individ en belöningskänsla är 

därför det som motiverar denne till fortsatt agerande. Kadesjö (2007a, s. 17) gör också kopp-

lingen mellan motivation och koncentration och poängterar liksom Olivestam & Ott (2010a, s. 

120) dess stora betydelse. Ericsson (2006b, s. 39) hänvisar till flera rapporter som visar på att 

motivation är centralt för att kunna behålla koncentrationen och uppmärksamhet under en 

längre period. Ericsson skriver även att 

Motivation är en komplicerad och sammansatt funktion, som påverkas av såväl interak-

tion med omgivningen som av impulskontroll […]. (2006b, s. 39) 

Kadesjö menar att elever även kan uppfattas som okoncentrerade även om så inte är fallet, 

detta om elevens motivation inte följer lärarens förväntningar. 

Adler & Adler (2006c, s. 115) tar upp att det just är hur vi känner för olika aktiviteter som styr 

vårt beteende i stor utsträckning, inte minst motiverar oss och att självdisciplinen därför spelar 

en viktig roll. 

Tidigare motivationsteorier kan ses fortsatt fungera tillsammans med neurovetenskapliga rön. 

Här nedan beskrivs Atkinsons teori från 1964 och Maslows teori från 1943. Atkinsons teori 

beskrivs av Imsen (2006a, ss. 480-485) och handlar om prestationsmotivation i de situationer 

där individen själv ansvarar för slutresultatet. Imsen beskriver att individer som ska prestera 

dras mellan två känslor – lusten att ta tag i uppgiften samt rädsla att misslyckas med densam-

ma. Dessa två tendenser står sedan linjärt mot varandra i kampen om individens agerande. 

Tendensen att försöka beror enligt Atkinsons teori på: 

1. ”Ett grundläggande framgångsmotiv” 

2. ”Personens subjektiva bedömning av sannolikheten att lyckas” 

3. ”Personens subjektiva bedömning av värdet att lyckas” 

(Imsen, 2006a, s. 482) 
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Den första punkten beskrivs som ett personlighetsdrag som kan påverka den andra punkten då 

den ska tolkas som att uppgiften ska vara lagom svår, det vill säga inte heller för lätt då den 

lättare kan uppfattas som om personen har ett starkare framgångsmotiv. Att uppgiften ska 

innebära en lagom utmaning känns igen från teorier om hjärnan och kampen med amygdala. 

Imsen beskriver även att tendensen att misslyckas beror av en förväntan och eventuella tidiga-

re erfarenhet att göra så vilket åter visar att känslor ibland spelar större roll för slutresultatet 

än den intellektuella förmågan, rädslan från amygdala blir helt enkel för stor. Maslow (2013a, 

s. 14) i sin tur beskriver att det finns fem basbehov som är relaterade till varandra på ett hie-

rarkiskt sätt och att det är dessa som styr en individs inre motivation. Dessa fem är i tur och 

ordning: 

1. Fysiologiska (exempelvis sömn, mat) 

2. Säkerhet och trygghet 

3. Kärlek, affektion och social tillhörighet 

4. Uppskattning, erkännande och respekt 

5. Självförverkligande 

(Maslow, 2013a, ss. 6-7) 

Maslow menar att nämnda behov måste tillgodoses i tur och ordning, det vill säga det som 

motiverar och driver individen är alltid det på den just då lägst otillfredsställda nivån. Exem-

pelvis kan då inte en individ som känner sig otrygg motivera sig till att arbeta för exempelvis 

uppskattning. Maslow skriver dock att varje nivå inte behöver vara helt och hållet uppfylld för 

att motivationen ska kunna riktas mot nästa. Imsen (2006a, s. 479) menar att prestationsmoti-

vation som beskrivs av Atkinson tillhör Maslows fjärde nivå. 

2.4 Koncentration 

”Uppmärksamhet är portalen mellan informationsfloden och hjärnan” menar Klingberg 

(2007b, s. 23). Ericsson (2006b, s. 38) menar att koncentration är en central funktion som 

möjliggör lärande. Koncentration är också nödvändigt för att förstå sin omgivning då vi omöj-

ligt kan ta in all information säger Kadesjö (2007a, s. 15). Kadesjö (2007a, s. 15) och Ericsson 

(2006b, s. 38) förklarar koncentration som processen där vår hjärna värderar och väljer ut den 

information som är viktig för oss just nu för att tänka, resonera, söka svar och reagera. Enligt 

Ericsson (2006b, s. 39) används begreppen uppmärksamhet och koncentration synonymt där-

för kommer så även göras i denna rapport. Det finns tre typer av koncentrationsförmåga; 

1. Kontrollerad uppmärksamhet – det vi bestämt att vi ska uppmärksamma, exempelvis 

att vi ska lyssna noga på radions väderleksrapport 

2. Stimulusdriven uppmärksamhet – den uppmärksamhet som vi automatiskt ger, exem-

pelvis ett plötsligt ljud eller ljus av åska 

3. Vakenhetsgrad som inte är selektiv som de tidigare två utan kan variera över tid. För-

varningar, stress och kemiska substanser kan öka hjärnans vakenhetsgrad men för 

maximal prestationsförmåga bör vakenhetsgraden endast vara måttlig. 

 (Klingberg, 2007b, ss. 24-26; 2011a, s. 17) 

Kadesjö (2007a, s. 15) listar följande tre krav för att koncentration ska uppstå; 
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1. Individen måste rikta sin perception, sin uppmärksamhet 

2. Individen måste utesluta övriga intryck 

3. Individen måste starta, hålla fast och avsluta aktiviteten 

Adler & Adler (2006c, ss. 27-29) talar i sin tur om uppmärksamhet ur dess olika perspektiv 

såsom uthållighet, intensitet, spännvidd (simultankapacitet) och impulskontroll men tar även 

upp uppmärksamhetens centrala planeringsförmåga och betydelse för informationsbearbet-

ningens och signalers hastighet. Adler & Adler poängterar dock vikten av en så kallat funge-

rande selektiv uppmärksamhet, det vill säga att individen har förmåga att medvetet och utifrån 

vilja välja vad denna ska uppmärksamma. Paradoxalt nog, förklarar Adler & Adler, att om vi 

medvetandegör vad vi koncentrerar oss på finns risk att vi tappar en del av vårt fokus. Här 

likställs medveten koncentration med begreppet närvaro. Enligt Olivestam & Ott (2010a, s. 

113) är selektiv uppmärksamhet en tydlig förmåga hos högpresterande elever som då direkt 

och intensivt fokuserar på det som är väsentligt. Så kallad mindfullness är en träningsmetod 

med just detta mål.  

Klingberg säger att ”om vi inte uppmärksammar något kan vi inte heller minnas det” (2007b, 

s. 26) och hänvisar till att samstämmiga forskningsresultat angående vilka områden i hjärnan 

som ansvarar för vår kontrollerade uppmärksamhet. Resultatet visar att två områden är aktiva 

– ett i pannloben och ett i hjässloben. Forskningen visar även att det finns två motsvarande 

områden som aktiveras vid stimulusdriven uppmärksamhet längre ned på sidorna av respekti-

ve lober (2007b, ss. 32-35). Imsen (2006a, s. 267) förmodar att uppmärksamhet härrör indivi-

dens arbetsminne. Enligt ytterligare forskning som Klingberg (2007b, s. 51) hänvisar till så 

finns det en delvis överlappning mellan de områden i hjärnan som aktiveras vid kontrollerad 

uppmärksamhet och när arbetsminnet är aktivt. Det har även visats att personer med lägre 

kapacitet i arbetsminnet lättare blir distraherade och låter sitt stimulusdrivna system välja vad 

som ska uppmärksammas (Olivestam & Ott, 2010a, s. 73).  

Klingberg (2007b, s. 11) förklarar att i vårt informationssamhälle, med alla distraherande in-

tryck som vi ständigt måste stänga ute, är det inte förvånande att vi ibland får en känsla av 

otillräcklighet och även koncentrationssvårigheter vilket Ericsson (2006b, s. 43) förstärker 

genom att påstå att koncentrationssvårigheter kan framkallas hos elever som inte lider av pri-

mära svårigheter i och med dagens samhälle. Men Klingberg (2007b, s. 97) säger samtidigt att 

vi alla mer eller mindre lider av koncentrationssvårigheter samt att dessa kan förändras bero-

ende på sömn, stress, ålder, sjukdom och tiden på dygnet. Ericsson (2006b, ss. 38,40-41) skri-

ver att all inlärning kräver flera, tidigare nämnda, typer av koncentration men att koncentra-

tionen i sig samverkar med flera andra förmågor såsom minne motorik, språk och perception. 

Inlärningen liksom andra funktioner kan försvåras om förmågan till koncentration är nedsatt. 

Koncentrationssvårigheter kan, enligt Kadesjö (2007a, ss. 17-21) kategoriseras i primära, se-

kundära och situationsbundna samt som en följd av uppväxtmiljö. Koncentrationssvårigheter 

och då särskilt de primära är inte i fokus i detta arbete som istället ser generellt på koncentra-

tion och vad som kan underlätta för tillfälliga och bristande koncentrationsförmåga i allmän-

het. Men för en helhetsbild ges här en kortare information. Primära koncentrationssvårigheter 

är enligt Kadesjö (2007a, ss. 17-21) de svårigheter som har en biologisk förklaring där indivi-
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den ständigt har problem med att rikta sin uppmärksamhet, skilja mellan viktigt och oviktigt 

och slutföra uppgifter. Enligt Kadesjö (2007a, s. 21) kan även dessa individer ha svårt med 

andra, av Imsen tidigare nämnda funktioner. Att inte kunna skilja ut det som är viktigt är en-

ligt Adler & Adler (2006c, ss. 81-82) problem med perceptionen och menar samtidigt att per-

ceptionsproblem yttras genom koncentrationssvårigheter. Ett annat problem som kan uppstå 

vid primära koncentrationssvårigheter, som exempelvis vid ADHD är förmågan till planering 

och där särskilt tidsuppfattning. Tidsuppfattningen är en process i frontalloben (Adler & 

Adler, 2006c, s. 93). Ett annat problem hos dessa elever är, enligt Adler & Adler (2006c, s. 

95) att vänta och i och med det hämma impulser, detta påverkar även förmågan till styrning. 

Adler & Adler (2006c, s. 87) förklarar att dessa förmågor kräver att individen kan växla mel-

lan nuet och minnen ett flertal gånger – en slags undersökning och sortering. Författarna kal-

lar detta delad uppmärksamhet vilket inte ska tolkas som multitasking, det vill säga flera saker 

samtidigt (mer om detta nedan).  

Att dagdrömma emellanåt är dock inget tecken på en primär koncentrationssvårighet utan 

något de flesta gör. Klingberg (2007b, s. 18) redovisar fynd från Kanes undersökning som 

visar att desto mer en uppgift kräver av en elevs mentala kapacitet desto större risk var det att 

de tappade fokus och istället började dagdrömma, han kunde även se att de med störst benä-

genhet att dagdrömma var de med sämst arbetsminne, i linje med tidigare redovisade över-

lappningsområden. Klingberg (2011a, s. 18) säger att arbetsminnets kapacitet korrelerar med 

förmågan att kontrollera sin koncentration, eller att komma ihåg vad man ska koncentrera sig 

på. 

I tidigare studier av elevers uppfattning av sin egen koncentration ges en klarare bild av hur 

ovan beskrivna neuropedagogiska problem kan se ut i vardagen. Enligt Elfgrens (2010c, ss. 

19-21) undersökning bland högstadieelever så framkommer det att eleverna förstår vikten av 

att vara koncentrerad för att lära men att hindren är många. Koncentrationen främjas främst av 

motivation såsom intresse, grupptryck och underhållning. Men eleverna beskriver även att 

deras vilja kan påverka koncentrationen genom att motiveras av att slutföra uppgiften eller 

stolthet över resultatet. Någon elev talar även om att träning kan öva koncentrationsförmågan. 

Hämmande faktorer är enligt Elfgren (2010c) bristande välbefinnande såsom sömnbrist och 

hunger men även yttre påverkare som arbetsmiljö, och uppgiftens svårighet och utformning – 

det får inte vara för svårt. I Kolgjini & Jovanovas (2006d, ss. 40-41) intervjuer förklarar ele-

verna att koncentration är när man fokuserar på uppgiften och undviker eventuella störningar. 

Även här ges brist på mat och sömn som exempel på hämmande faktorer för koncentrations-

förmågan liksom arbetsmiljön och motivationen genom intresse. Medieanvändning kopplas 

här till sömn- och matbrist vilket i sin tur kopplas till stress. Även psykosociala faktorer 

nämns med exempelvis bråk i familjen eller med andra elever. I Hyvings (2009b, s. 27) un-

dersökning där gymnasieelever tillfrågades beskrivs, utöver ovan nämnda faktorer, också att 

variation och kontinuerlig stimulans som främjande för koncentrationen liksom den egna möj-

ligheten att påverka. Här tas även specifika svårigheter upp såsom läs- och skrivsvårigheter 

som hämmande faktorer och begreppet stress utvidgas till att inkludera depression, irritation, 

stor arbetsbörda samt otrygghet. 

2.4.1 Multitasking 
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Multitasking, det vill säga att göra flera saker samtidigt, att ha simultankapacitet och kunna 

hålla flera bollar i luften samtidigt. Många har givit den beskrivningen av sig själva med posi-

tiva reaktioner. Men hur fungerar det när vi har ett så begränsat arbetsminne? Gospic 

(Sveriges Radio, 2015c) ger det enkla svaret – vi kan inte multitaska, punkt slut. Det som 

händer när man försöker göra flera saker samtidigt är att hjärnans uppmärksamhet hela tiden 

hoppar mellan de olika uppgifterna vilket gör oss mer ineffektiva än om vi är fokuserar på en 

sak i taget och dessutom blir vi snabbare trötta. Gospic menar att det kan ta dubbelt eller till 

och med tre gånger så lång tid att utföra uppgifter när man multitaskar och risken är stor att 

slutresultatet blir sämre. Klingberg (2007b, s. 12) nämner ett tydligt exempel från trafiken där 

förare gavs en mentalt krävande uppgift samtidigt som de körde. Resultatet visade på upp-

emot 1,5 sekunders längre reaktionstid. Som tidigare nämnt är just arbetsminnet, som vid 

multitasking översvämmas, den mänskliga hjärnans flaskhals. Det är här viktigt att skilja på 

kognitiva uppgifter, det vill säga uppgifter som kräver kapacitet av arbetsminnet och automa-

tiserade uppgifter som att gå, cykla eller tugga tuggummi (Lerner, 2014c). De kognitiva upp-

gifternas krav på arbetsminnet gör enligt Gospic (2012a, s. 80) att vi inte kan ta in informatio-

nen till 100 % om fler uppgifter och vid fler än två kognitiva uppgifter blir det helt stopp. 

Klingberg (Lerner, 2014c) menar att det är eftersom de två uppgifterna ger en slags switch-

funktion mellan hjärnornas halvor som så att säga kan slås av och på. Då hjärnan inte har ka-

pacitet att utföra flera uppgifter samtidigt faller även påståendet om att kvinnor skulle ha en 

bättre simultankapacitet. Det finns dock enligt Klingberg (2011a, s. 70) en skillnad i den för-

bindelse som går mellan höger och vänster hjärnhalva mellan män och kvinnor men dess 

funktion är ännu okänd och det finns inget vetenskapligt bevis för att kvinnor skulle vara bätt-

re på simultana uppgifter. 

Klingberg (Virgin, 2011f) lyfter ett centralt påpekande angående förmågan till koncentration 

Att jobba i miljöer där det hela tiden händer saker omkring oss har samma effekt som när 

vi försöker göra två saker samtidigt 

och påpekar att forskning visat att man uppnår både högre kvalitet och får mer gjort på en 

kortare tid om man arbetar ostört. Både arbetet, skolan och vardagen har ökat trycket på vår 

hjärna som ständigt tvingas multitaska med e-post, smarta telefoner, blinkande reklam med 

mera. Klingberg (2007b, ss. 71-73) resonerar vidare och skiljer då på simultanuppgifter där 

individen strävar efter att utföra flera saker samtidigt och distraktionssituationer där individer 

störs av omgivningen. Med hänvisning till Larie och de Fockert förklarar Klingberg att när en 

individ utför uppgifter som ställer höga krav på dennes kapacitet, det vill säga arbetsminne så 

ökar risken att distraktion uppstår. I en annan studie, gjord av Vogel, visas det att förmågan att 

skilja relevant från irrelevant information beror på storleken på individens arbetsminne där ett 

mindre arbetsminne gav en sämre förmåga. Ett lägre arbetsminne ger som tidigare nämnt allt-

så en sämre förmåga att styra sin uppmärksamhet och behålla densamma. Klingberg samman-

fattar även de tre faktorer som avgör om en individ blir distraherad eller ej. 

1. Hur stor del av arbetsminnet kräver uppgiften? 

2. Hur bra arbetsminne har individen? 

3. Hur mycket distraktion finns kring individen? 
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Vid undersökningar av hjärnaktiviteten vid simultana kognitiva uppgifter berättar Klingberg 

(2007b, ss. 77-78) att man upptäckt att det finns så kallade överlappningsområden, det vill 

säga de simultana uppgifterna behöver använda samma områden i hjärnan och där kan de inte 

utföras samtidigt. Dessa områden har man observerat i pannloben samt i hjässloben och är 

delvis samma som de områden som setts centrala för arbetsminnet. Vad kan då göras för att 

underlätta för hjärnan? Sluta försöka multitaska om man inte måste och arbeta i en miljö utan 

distraktioner. Klingberg (Virgin, 2011f) tipsar om hörlurar med brus eller naturljud. Han tip-

sar även om listor för att inte belasta arbetsminnet onödigt mycket. Man kan även öva för att 

automatisera vissa uppgifter, exempelvis multiplikationstabellen (Ingvar, 2014d). Klingberg 

(2007b, s. 77) förklarar att arbetsminnesuppgifter inte kan automatiseras, det vill säga inte 

längre kräva pannlobens aktivering. Man kan även öva sitt arbetsminne liksom motionera, 

sova och meditera, mer om detta nedan. 

 

Flynneffekten är namnet på förändringarna av IQ-värdet hos befolkningen som visar på en 

linjär ökning över tid, med ca 3 % per decennium, säger Klingberg (2007b, ss. 18-19) och 

hänvisar till Flynn. Effekten tros vara verklig, det vill säga att IQ verkligen har förbättrats och 

ett förslag till förklaring är just vår ständiga övning i informationsfloden (2007b, ss. 20-21). 

Huruvida hjärnans plasticitet och den så kallade Flynneffekten hjälper oss att ändå klara var-

dagen är fortfarande relativt okänt, Klingberg (Virgin, 2011f) menar dock att medvetenhet om 

problemet och träning är viktiga komponenter.  

2.4.2 IT i vardagen 

Hållbarhet har blivit ett allt viktigare begrepp i dagens samhälle vilket inte bara kan appliceras 

på miljön utan även inom exempelvis ekonomisk utveckling och som tidigare nämnt är un-

dervisning en viktig byggsten för att åstadkomma detta. Men för att undervisningen ska fun-

gera måste hjärnan då inte också fungera och användas på ett hållbart sätt? Gospic (2012a, s. 

11) menar dock att de flesta inte agerar på det sättet utan har en rent skadlig syn på att arbeta 

eller studera. Hon säger att ”vi behöver lära oss att arbeta smartare, inte mer” (Gospic, 2012a, 

s. 11) vilket är ett steg på vägen till ett livslångt lärande. Klingberg (2007b, ss. 10-11) beskri-

ver den vardag och den miljö som vi numer arbetar och studerar i som om den har ”myggor” 

som ständigt surrar kring oss. Koncentrationen försvåras dels av att arbetstempot ökat men 

kanske mest av mängden och det konstanta flödet av distraktioner från datorer, mobiltelefo-

ner, öppna kontorslandskap och diverse signaler. Han hänvisar till en amerikansk studie där 

det visade sig att arbetare stördes i snitt var tredje minut. Den ökande tillgängligheten och den 

ständiga uppkopplingen med trådlös teknik nämns som de främsta koncentrationsstörningarna 

och kopplingen till stress är enligt Klingberg (2007b, ss. 151-153) tveklös. Stress har som 

tidigare nämnt en negativ inverkan på arbetsminnet, vilket även påverkar koncentrationsför-

mågan. Även långtidsminnet försämras av stress, säger Klingberg och då särskilt om stressni-

våerna är höga och ihållande. Klingberg ger ändå positiva besked och menar att stress kan 

minska med en förändrad inställning. All träning i denna informationstäta miljö har också 

utvecklat oss något men långt ifrån lika snabbt som samhället säger Klingberg och hänvisar 

till Flynneffekten. I Brembergs utredning, som Mattebo-Nordin (2010d, s. 5) hänvisar till, 

framkommer liknande resultat där stress sägs beror på den stora informationsmassan och den 



 

15 
 

ständiga uppkopplingen men att exponering av sådan informations- och kommunikationstek-

nik även kan leda till att den kognitiva förmågan förbättras.  

Huruvida datorspel, som numer är en mycket vanlig fritidssysselsättning, påverkar hjärnan 

och koncentrationen tycks det dock fortfarande råda delade meningar om. Klingberg (2007b, 

ss. 129, 132, 135; Virgin, 2011f) menar att dataspelande, inte ger någon försämrad koncentra-

tionsförmåga eller, som det även påståtts, ADHD, utan har istället visat sig förbättra vissa 

förmågor som reaktionsförmåga, filtreringsförmåga och spatial förmåga. Han poängterar att 

potentialen för olika spel är väldigt skiftande då det krävs anpassade spel på rätt nivå och kon-

tinuerlig träning för att få ut god träning för hjärnan. Dessutom stjäl datorspelandet mycket tid 

som kunde ha används för att utveckla hjärnans förmåga och ge den bästa förutsättningar. 

Forskare på Royal Melbourne Institute of Technology (Jones, 2016e) menar att det till och 

med finns resultat som visar att elever som spelade spel varje dag hade ett högre resultat än 

medel på PISA-provet. De tillägger dock att social media hade motsatt effekt. Swingle 

(Bjärvall, 2016d, ss. 8-9) delar uppfattningen om att tekniken stjäl tid från andra aktiviteter 

men menar även att observationsförmågan riskeras av så kallad ökad skärmtid. Swingle menar 

tvärtemot Klingberg att det finns studier som  

[…] visar på ett samband mellan den ökande användningen av digital teknik och exem-

pelvis ADHD, autism, ångestsyndrom, depression och bristande impulskontroll. (Bjärvall, 

2016d, s. 8) 

Hon menar att det är de ständiga belöningarna som hjärnan får utav spel och social media som 

försätter den i ständig beredskap som kan leda till ovan nämnda psykiska problem. De ständi-

ga belöningarna leder också, med avsikt enligt Swingle, till ett skärmberoende och användar-

na blir snabbare rastlösa och ofokuserade vid andra aktiviteter.  

Imsen (2006a, ss. 148-149) relaterar informationsproblemet till skolan och menar att elever 

numer inte ger skolan och läxor samma uppmärksamhet och tid som tidigare. I och med smar-

ta mobilers intåg har elever ständigt tillgång till spel och sociala medier. I Beland & Murphys 

(2015f, ss. 1-3) studie bland elever mellan elva och sexton år visas att ett mobilförbud tydligt 

förbättrar prestationerna i skolan. Författarna säger att de lågpresterande eleverna var de som 

förbättrades allra mest och menar som tidigare beskrivet att eleverna som presterar högst har 

lättare att stänga ute distraktioner från telefonen. På grund av detta kan ett mobilförbud ut-

jämna skillnaderna i elevers prestation på ett effektivt sätt. Enligt Skolverket (2014e, ss. 2, 4-

5) får lärare omhänderta mobiltelefoner om dessa stör eller försvårar utbildningen. Gospic 

(Sommar i P1, 2013b; Sveriges Radio, 2015c; 2012a, ss. 35-44) förklarar varifrån ett beroen-

de mobilanvändande kommer – från våra känslor och inte från vårt rationella tänkande. Vår 

benägenhet att välja de snabba belöningarna är vår starkaste drivkraft gör både att godisskålen 

töms under fredagsmyset och att vi inte kan sluta att titta på våra sociala appar eller i vår sms-

inkorg. Det är i de primitiva delarna av hjärnan, i organet striatum, som aktivering sker i form 

av dopamin som styr vårt habegär. Pannloben får därmed inte chansen att fatta ett bättre be-

slut om vi inte väljer att aktivera den och bli medvetna om vårt handlande och våra mer primi-

tiva impulser. Då pannloben utvecklas sist har barn svårare än vuxna att motstå dessa snabba 

belöningar. Även vuxna har dock svårt då hjärnan uppfattar snabba belöningar som större än 
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långsiktiga. Gospic menar också att stress kan öka benägenheten att följa de snabba belöning-

arna eftersom, som tidigare nämnt, pannlobens förmåga då minskar. För att motstå dessa im-

pulser måste man bli medveten om dessa funktioner och de problem de medför och på det 

sättet kunna göra aktiva andra val – agera smartare helt enkelt, säger Gospic (Sommar i P1, 

2013b). Med ett sådant här erkännande aktiveras pannlobens analys istället för de mer primi-

tiva delarna i hjärnan. ”Om man förstår hur man fungerar då kan man ju också göra något åt 

det” (Sveriges Radio, 2015c). Ett sådant här metakognitivt närmande ger, enligt Gospic 

(Sveriges Radio, 2015c) möjlighet att utforma och använda strategier mot de snabba belö-

ningarna. Hon menar dels att det inte löser sig av sig självt utan att man måste kämpa emot de 

primitiva delarna i hjärnan när vi tappar lusten i löparspåren, tröttnar på svenskboken eller 

tappar orken i uppsatsskrivandet för när vi klarar av en uppgift efter att ha kämpat så får vi en 

belöningskänsla och det motiverar till fortsatt träning eller fortsatta studier. Viktigt för att 

klara dessa svackor är att uppgifterna vi tar oss an är precis lagom utmanande. Gospic 

(Sveriges Radio, 2015c) tipsar vidare av att man kan ge sig själv morötter i form av delmål 

med diverse belöningar. Ett annat tips är att förbereda sig genom att föreställa sig önskat re-

sultat vilket också kan skapa motivation som i sin tur kan ge extra kämpaglöd. Att bara starta 

med det som är tråkigt och jobbigt är också en strategi innan signaler från amygdala får oss att 

tappa den aktiva kontrollen från pannloben (Gospic, 2012a, ss. 41, 44). 

2.4.3 Flow 

Efter 20-30 minuter har i princip alla tappat koncentrationen, optimalt är att byta aktivitet ef-

ter 10-15 minuter skriver Hyving (2009b, s. 11) och hänvisar till Young, Robinson & Alberts 

medan Gospic (Sveriges Radio, 2015c) menar att det kan ta upp till 25 min att sedan återfå 

fokus. Vid stark koncentration kan individen dock helt mista sin tidsuppfattning. Tillståndet 

kallas flow och beskrivs av neuroforskare Ullén (Blom, 2013c) som ett tillstånd där individen 

är helt fokuserad och liksom uppslukad av uppgiften utan att uppleva någon ansträngning 

tvärtemot upplevs välbefinnande och individen belönas av aktiviteten i sig. Individen blir ett 

med uppgiften. Utöver detta presterar individen på topp. Ullén (Blom, 2013c) förklarar detta 

med att flow uppkommer då aktiviteten är precis lagom svår. Klingberg (2007b, s. 155) be-

skriver att en sådan aktivitet ställer höga krav på individen och dess kapacitet då precis räcker 

till. På detta sätt förstås att flow är något alla kan nå. Ulléns (Nordenlöw, 2012b) forskning 

visar dock att individer har olika benägenhet till att nå flow samt att delar av denna skillnad 

beror av arv. Den biologiska förklaringen till flow tros ha att göra med signalsubstansen 

dopamin och dess receptorer i striatum som minskar risken för impulsivitet. 

2.5 Hjälp till hjärnan 

Tvärtemot allmänt vedertaget använder vi hela hjärnan, säger Gospic (Behdjou, 2016a, s. 21). 

Men vad kan då göras för att hjälpa, stötta och underlätta för hjärnan och därmed för koncent-

ration? Vad kan lärare göra? Bandgren & Möller (2014f, s. 28) menar att neuropedagogik, 

som av Adler & Adler (Bandgren & Möller, 2014f, ss. 12-13) definieras som vetenskapen om 

hur neurovetenskapen kan omsättas i undervisningen, rentav av kan rehabilitera hjärnan.  

Grundläggande förutsättningar för en väl fungerande hjärna och alla de funktioner som krävs 

för lärande är, i enlighet med Maslows teori, fysiologisk god form. Enligt Gospic (2012a, ss. 

139-140) är en ständigt uppbokade livsstil med minskad sömnmängd negativt för flera funk-
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tioner i hjärnan – inflammationsbenägenheten ökar, det är större risk att impulserna får styra. 

Genom konditionsträning kan hjärnan, tvärtemot från alkoholintag, öka reaktionshastigheten 

och förbättra kontrollen av impulser, motstå känslostyrning och bättre utnyttja pannlobens 

funktioner med planering, analys och arbetsminne (2012a, s. 143). Klingberg (2011a, ss. 161-

167) menar även att konditionsträning ger en tjockare hjärnbark samt en ökad syresättning 

som positivt påverkar neuronerna och hippocampus som leder till ett bättre långtidsminne. 

Han hänvisar även till flertalet studier som visat att träning ger minskad risk för stress och 

depression som i sin tur förbättrar sömn. Andra fynd visar på att träning kan ge positiva effek-

ter på barn och deras prestation på matematik och språktest. Träning kan även underlätta för 

att kopplingar mellan neuroner repareras och nya synapser bildas, säger Olivestam & Ott 

(2010a, s. 102), Gospic (2012a, s. 88) och Klingberg (2007b, s. 126) tillägger även att medita-

tion både kan minska stress och ge en förbättrad kontroll av uppmärksamheten.  

Utöver dessa träningsmetoder kan individen träna upp sitt minne och då, enligt Klingberg 

(Danielsson, 2011g), hela 40 % av skillnaden i matematisk förmåga förklarats bero på skill-

nad i arbetsminnets storlek kan det ha stor inverkan på studieresultaten. Det finns inget ännu 

sätt att träna hela hjärnan men då arbetsminnet är så centralt kan det ge stora effekter att träna 

just detta. De områden som tränas är de som aktiveras så därför härrör flera vetenskapliga 

program progressiva uppgifter där man ska följa och upprepa mer och mer avancerade in-

struktioner. Sådan här kontinuerlig träning har enligt Klingberg (2011a, ss. 144, 146, 151) 

visats sig ge höjd aktivitet i pannloben och hjässloben. Adler & Adler (2006c, ss. 218-219) 

förklarar att arbetsminnet behöver stimulans och aktivering på en utmanande nivå men att det 

inte får överbelastas. Exempel på nyttig sysselsättning är att spela spel med många alternativ 

och där spelarna måste kunna hålla dessa drag, siffror, färger etc. i huvudet – i arbetsminnet. 

Andra aktiviteter kan vara att läsa eller lyssna på berättelser som kräver att man ser samband 

och relationer samt problemlösande aktiviteter – gärna i grupp. Utöver att ta hand om och 

träna både kropp och knopp kan och bör individen själv kämpa emot impulser och rikta samt 

behålla sin uppmärksamhet genom sin vilja, detta beskrivs av Adler & Adler som ”en medve-

ten mental styrning” (2006c, s. 56). De beskriver även att det är viktigt att ha med sig sina 

känslor, sina affekter som motiverar viljan. Viljan kan också ses som förmågan att vänta på 

belöning och därför reflektera över sina beslut.  

Miljön kring individen är också avgörande för optimal hjärnfunktion. För god koncentration 

krävs att uppmärksamheten inte kan lockas bort från det man önskar fokusera på. Ett stör-

ningsmoment är särskilt talljud visar Sörqvists (2010e) forskning. Även överraskande ljud 

tenderar nå uppmärksamheten, dock beroende på styrkan hos vårt arbetsminne i vilken ut-

sträckning. Gospic (2012a, s. 104) menar att man ska låta pannloben fokusera på en sak och 

tipsar om att undvika allt annat – mobiltelefoner, e-post, kollegor och till och med musik. I 

Caron Elfgrens (2010c, s. 12) undersökning av elever på högstadiet så uppges musik tvärt-

emot vara en koncentrationsfrämjande åtgärd, då den kan stänga ute omgivningen. Det finns 

dock inget som pekar på att musiklyssnandet i sig exempelvis av Mozart skulle göra hjärnan 

smartare (Danielsson, 2011g). Kom-ihåg-lappar är bra för att slippa ödsla minneskapacitet på 

att komma ihåg detta men lapparna bör inte finnas i blickfånget och ta uppmärksamheten. Den 

här miljöpåverkan börjar redan tidigt och Gospic (2012a, s. 104) menar att föräldrar som ex-
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empelvis läser sagor för sina barn bidrar till dessas positiva utveckling av hjärnan. Arbetsmil-

jön är kanske den mest påtagliga störning i många klassrum. Mattebo-Nordins (2010d, ss. 35-

36) undersökning av elever i åk nio visar att de anser att ljud och då främst prat men även 

mobilanvändande är mycket störande. I skollagen (Sveriges Riksdag, 2010b) står att läsa att 

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som 

präglas av trygghet och studiero. (5 kap 3 § ) 

I arbetsmiljöverkets skrift (Arbetsmiljön i skolan, ADI 565) om arbetsmiljön i skolan står att 

läsa bland annat att skolan lyder under arbetsmiljölagen och att det ytterst är skolans huvud-

man som ansvarar för att denna följs men att det oftast är rektor som har ansvaret på daglig 

basis. Arbetsmiljöverket redogör för vad som räknas till arbetsmiljö på en skola – allt ifrån 

den fysiska miljön med ljud, ljus och luft, ergonomi och allergi till brandsäkerhet och tillgång 

till personal inom elevhälsa till den psykosociala miljön där kränkande behandling och stress 

ska undvikas och jämställdhet råda. Just de psykosociala faktorerna är viktiga delar för att 

underlätta för hjärnan enligt författarna. Klingberg (2011a, ss. 126-127) lyfter den avgörande 

inverkan av stress som han menar kan halvera individens kapacitet och även försämra indivi-

dens självförtroende vilket Adler & Adler (2006c, s. 12) håller med om. Klingberg (2011a, ss. 

132-136) säger att  

[…] om man tror att man kommer prestera dåligt på ett test då blir man stressad och pres-

terar därför dåligt. (Danielsson, 2011g) 

Han hänvisar även till Frydenberg som listar tre stressbildande faktorer hos tonåringar, dessa 

är: 

1. Studieprestationer 

2. Relationer med jämnåriga och familjesituationen 

3. Socioekonomiska faktorer 

Förväntningar på dessa faktorer kan dels komma från individen själv men även från omgiv-

ningen och detta har, enligt Klingberg, via undersökningar visat sig ge en markant skillnad i 

exempelvis matematikprestationer. Negativa spiraler kan också genom dessa faktorer bildas 

mellan låga studieprestationer och stress likaså mellan studieprestation och psykisk ohälsa. 

Allt detta beror på de stresshormon som påverkar såväl amygdala som hippocampus. Stress 

sägs vara ett av de pris som människan får betala för sin förmåga till högre analyserande och 

planerande förmågor. Klingberg menar att det är viktigt att bryta dessa stresspiraler tidigt och 

tipsar bland annat om att förklara orsakssambandet för eleverna och på det sättet medvetande-

göra mekanismerna bakom de negativa spiralerna. Ett annat tips som Klingberg ger är som 

tidigare nämnt olika avslappningsmetoder. Den rädsla som vissa elever känner inför vissa 

ämnen, ofta matematik, trycker på detta sätt ned elevens prestation, enligt Olivestam & Ott  

(2007c, s. 58), som hänvisar till Ma och håller med Klingberg om att tidiga insatser och ett 

medvetet förhållningssätt är viktigt men tillägger även vikten av den undervisande lärarens 

kunskaper om elevernas hjärnor och deras förutsättningar och funktion. Det är med dessa ar-

gument i åtanke viktigt att skapa ett tryggt klassrum för eleverna både med tanke på den fy-

siska arbetsmiljön men även med tanke på förväntningar, relationer och psykologiska hälsa.  
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Furedal & Mäkis (2013d, s. 18) undersökning bland pedagoger (F-6) visar att flera anser att 

avbrott skulle vara positivt – något som för ofta och utan individens inrådan är mer tveksamt 

ur ett neurovetenskapligt perspektiv. Tid tycks vara en faktor att överväga i undervisningen 

och som kan påverka elevernas koncentration och lärande. Degerfeldt & Lindqvists (2006e, s. 

21) undersökning bland elever i årskurs fyra visar att eleverna kände sig mindre koncentrera-

de i slutet av dagen. P.g.a. detta kan det vara bra att planera in de lektioner och uppgifter som 

är mest krävande och behöver störst engagemang från pannloben till den tid då eleverna är 

mest fokuserade (2012a, s. 27). Även tiden mellan lärandetillfällena eller lektionerna är, enligt 

Olivestam & Ott (2010a, s. 72) viktiga, detta eftersom det, som tidigare nämnt är under sömn 

och vila som information flyttas från hippocampus till långtidsminnet. Helst, säger författarna, 

bör vila ges efter varje lärande tillfälle för att inte riskera att informationen aldrig når lång-

tidsminnet. 

En annan viktig aspekt av tid för ett effektivt koncentrerat lärande är elevens tidsuppfattning 

och därmed tidsåtgång till olika uppgifter vilket elever kan behöva stöd med för att inte stres-

sa individen. Adler & Adler (2006c, ss. 214, 221-222) tipsar om tidur som visar hur länge en 

uppgift ska jobbas med eller annan visualiserat tidsupplägg, tidsscheman och förutbestämda 

raster. Nära detta tankesätt ligger strukturering. Att ha struktur kan dels handla om själva fy-

siska arbetsmiljön men även hur uppgifter ska utföras. Kadesjö (2007a, s. 211) menar att 

struktur tillsammans med tydlighet är de två viktigaste faktorerna som en lärare bör se om vid 

arbete med elever med koncentrationssvårigheter. Klingberg (2007b, s. 105) respektive Adler 

& Adler (2006c, s. 221) tipsar om att förtydliga start och mål med uppgifter, dela upp uppgif-

terna i delmoment där instruktionerna ges en i taget på ett tydligt, enkelt, kort och gärna de-

monstrerade sätt, repetera det viktiga i instruktionerna gärna i punktform samt eventuellt ge 

en översikt av arbetet i exempelvis mindmap-form. Just att själva planera och strukturera sitt 

lärande kan eleverna öva först med mindre, enklare uppgifter för att sedan avancera, hela ti-

den med ständig feedback. Detta kan även öva elevernas styrning och så att säga få något 

gjort. Eleverna behöver öva på att föreställa sig hur de ska nå målet (Adler & Adler, 2006c, 

ss. 132-133). Det är i undervisningen och vid koncentrationsfrämjande motivation viktigt att 

nå elevernas känslor. Nyfikenheten kan, säger Adler & Adler (2006c, ss. 42, 100, 222) vara en 

bra väg att göra elevernas hjärnor mottagliga genom att uppmärksamheten når undervisning-

ens syfte. Att även nå eleverna emotionellt skapar större möjlighet till bevarat lärande och vid 

positiva känslor något som eleven vill uppleva igen. Andra positiva känslor förknippas med 

studierna genom att läraren låter varje elev bli sedd och när de får känna att de lyckas och då 

får en belöningskänsla via hjärnans belöningssystem. Det är därför viktigt att ge positiv feed-

back och lagom svåra uppgifter (Olivestam & Ott, 2010a, ss. 107, 111). Dessa framgångar 

kan förtydligas genom att eleven får skriva en loggbok och förtydliga sina framsteg (Adler & 

Adler, 2006c, s. 223). Detsamma gäller för bedömning – uppfattas den som positiv kan den 

främja hjärnans utveckling via lustkänslan (Adler & Adler, 2006c, s. 89). Detta, menar Adler 

& Adler (2006c, s. 221), kan även göras genom att lyfta framsteg och skapa system för belö-

ning. Det främsta tipset kan dock vara att medvetandegöra. Gospic menar att det innebär 

[…] att förstå att vi har de här grundkopplingarna i hjärnan som gör att det är så svårt att 

motstå och att det räcker med sunt förnuft. (Sveriges Radio, 2015c) 



 

20 
 

Imsen (2006a, ss. 273, 390-391) menar att metakognition övar individens strategier för läran-

de genom att med vilja behålla kontrollen i dessa processer. Hon säger även att medvetenhe-

ten om strategier för lärande är större hos högpresterande elever och hänvisar till Bjørgens råd 

om vad som krävs för att eleverna ska nå ett metakognitivt förhållningssätt genom att ta an-

svar för sitt lärande. Då krävs: 

 Kunskap om hur lärande går till (exempelvis genom neurokognition) i jämförelse med 

de egna strategierna 

 Motivation och uthållighet i arbetet 

 Självförtroende i lärandet 

 Förmåga till kreativt arbete, samarbete och tidsplanering 

 Vetskap om målet med uppgiften, källorna, resultatredovisningen och relevansen för 

det inlärda 

Att medvetandegöra hur elevernas hjärna fungerar ger dem möjlighet att öva sig i att använda 

den på ett effektivare sätt genom hela livet. 

2.6 Tolkningsram 

I den här undersökningen definieras således koncentration som processen där vår hjärna vär-

derar och väljer ut den information som är viktig för oss just nu för att tänka, resonera, söka 

svar och reagera. Fokus tolkas som en synonym till koncentration liksom uppmärksamhet som 

underlättas av motivation samt möjliggör lärande och minne. Koncentrationsförmåga i sin tur 

tolkas som förmågan att rikta sin uppmärksamhet mot ett objekt eller en uppgift så länge som 

det behövs utan att bli distraherad eller byta fokus, det vill säga en styrförmåga. Koncentra-

tion kan på detta sätt liknas vid en ljuskägla som riktas mot olika objekt i individens omvärld. 

(Klingberg, 2007b, s. 23; Ericsson, 2006b, s. 39). 
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3. Metod 
Metoden som använts i den här studien skulle kunna beskrivas som en fallstudie då studien, 

som Patel och Davidsson skriver, ämnade undersöka en mindre avgränsad grupp. Dessutom 

ger studien en inblick i den förändringsprocess eleverna under gymnasietiden genomgår i sitt 

eget ansvar och de eventuella problem som kommer med detta såsom bristande självdisci-

plin/koncentrationsförmåga vid eget arbete (2011c, ss. 56-57). Dock menar Merriam att en 

fallstudie  

[…] ska innefatta så många variabler som möjligt och ska beskriva samspelet mellan 

dem, ofta under en längre tidsperiod (2011b, s. 26) 

vilket inte var intentionen med detta arbete. Föreliggande undersökning beskrivs därför istäl-

let som en empirinära kvalitativ undersökning – en avgränsad studie med en fenomenografisk 

analys.  

Den här studien har designats enligt det som Eklund et al. (2015d, ss. 11, 13) beskriver om 

kvalitativa metoder: att de strävar efter att förstå elevernas uppfattning, i detta fall om kon-

centration. De beskriver även att undersökaren ska ha en nära koppling till den grupp som 

undersöks, vilket uppfylls i och med att jag är en av deras undervisande lärare, samt att både 

kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder användes (en metodtriangulering) och att 

även de kvalitativa resultaten delvis kom att kvantifieras under analysen. Enligt Eklund et al. 

är det även brukligt att låta studiens olika delar flyta in i varandra under arbetets gång för att 

utveckla förståelsen ytterligare vilket användes då den inledande enkäten följdes upp av en 

gruppintervju. Patel och Davidsson (2011c, ss. 29, 82-83) beskriver att man under kvalitativa 

studier kan närma sig sina undersökningar subjektivt, det vill säga genom sin egen förförståel-

se och kan därmed pendla mellan intervjuarens och objektets synvinkel. 

I föreliggande studie var syftet att förstå människor och deras upplevelser av koncentration 

genom att ställa öppna frågor och frambringa diskussion. För att pröva elevernas respons mot 

positivistiska naturvetenskapliga teorier från hjärnforskare valdes en fenomenografisk ana-

lysmetod. Enligt Patel och Davidsson (2011c, ss. 32-33) används fenomenografiska analyser 

vid öppna kvalitativa datainsamlingsmetoder och Eklund (2015b, s. 8) säger att analysmeto-

den lämpar sig när man ämnar ge beskrivningar ur någon annans perspektiv. Studien jämför-

des sedan med den ovan beskrivna litteraturundersökningen. Undersökningen kan även sägas 

vara empirnära då detta är en kvalitativ analys som endast kan komma att ge slutsatser som 

gäller i denna unika grupp (Patel & Davidsson, 2011c, ss. 108-109). Här nedan beskrivs de 

olika delarna av metoden mer ingående.  

3.1 Urvalsgrupp 

Populationen i undersökningen består av en klass teknikelever som går tredje året på gymna-

siets teknikprogram. Anledningen till att jag valde att genomföra fältstudierna på teknikpro-

grammet var att jag intresserade mig främst av elever på studieförberedande program samt att 

jag har stora delar av min undervisning på ett teknikprogram. Elever som går i årskurs tre har 

också i större utsträckning kommit in i arbetssättet på gymnasiet, vilket innebär en väsentlig 

skillnad i eget ansvar för de egna studierna vilket i sin tur kräver disciplin och eget arbete 
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jämfört med elever i årskurs ett och två. Eleverna är också mer mogna och har lättare att ut-

trycka sig vilket underlättar i studiens metakognitiva framtoning. Eleverna i årskurs tre har 

också börjat fundera på en vidareutbildning och en eventuell framtida karriär och är därför 

enligt tidigare erfarenheter öppna för att diskutera hur deras prestationer kan förbättras. Grup-

pen är även vad Patel och Davidsson (2011c, s. 59) kallar för en tillgänglig grupp då detta är 

en klass som jag själv undervisar samt har tid och möjlighet att träffa inom skoldagens ramar. 

Eleverna i den mindre intervjugruppen kan sägas vara ett slumpmässigt urval av elever som 

anmälde sig frivilligt. Slutsatsen man kan dra av den här gruppen kan därför vara att den kan 

bestå av elever som är lite mer diskussionsbenägna, eventuellt mer intresserade av området 

eller av att för sig själva hitta nya metoder till ett förbättrat skolarbete. 

3.2 Datainsamling 

De, för studien, valda metoderna för att samla information är två typer av fältundersöknings-

metoder – enkät och gruppintervju/-diskussion. Enkäten genomfördes först varpå en gruppin-

tervju genomfördes. Datainsamlingsmetoderna kan alltså sägas vara indirekta och mer låg- än 

högstrukturerade (Smeds-Nylund, 2015e, s. 12). Här nedan ges en beskrivning av de båda 

undersökningsstegen.  

3.2.1 Enkät 

Enkäten (se Bilaga 1 – Enkätfrågorna) genomfördes som en totalundersökning av den tidigare 

beskrivna klassen. Innan genomförandet gavs, som beskrivs i stycket om forskningsetik, ett 

missiv (se Bilaga 3 – Missivet inför Enkäten) till klassen med information om studien samt 

om de etiska aspekterna såsom anonymiteten med fingerade namn. Jag valde att även muntligt 

gå igenom denna information och följde Patel och Davidssons råd om att som undersökare 

betona 

[…] individens roll i att få till stånd en förändring, dvs. vi klargör att just hans bidrag är 

viktigt. (2011c, s. 74)  

Jag förklarade även att enkäten skulle besvaras genom verktyget Socrativ.com på nätet som 

eleverna sedan tidigare var välbekanta med samt att jag under hela tiden fanns tillgänglig i 

klassrummet för att besvara frågor och förtydliga. 20 stycken av de elever som var närvarande 

den aktuella lektionen var vänliga nog att ställa upp och besvara enkäten. 

Strukturering av enkäten gjordes enligt Patel och Davidssons (2011c, ss. 77-78) råd, det vill 

säga enkäten inleddes med några strukturerade frågor med alternativsvar varpå de mer öppna 

frågorna gavs och enkäten avslutades sedan med utrymme för eleverna att själva ta upp och 

reflektera kring sin koncentration. Då det, enligt Patel och Davidsson (2011c, ss. 77-78), är 

viktigt att täcka in samtliga aspekter av projektets frågeställningar vid en enkät finns risk att 

enkäten blir alltför omfattande för att de deltagande eleverna ska hålla fokus uppe och svara 

utförligt på hela enkäten. På grund av detta gjordes därför i omgångar en utgallring och om-

formulering av många frågor. Slutligen valdes i grunden en så kallad omvänd tratteknik där 

man 

[…] först ger specifika frågor om olika delaspekter för att avsluta med övergripande frå-

gor. (Patel & Davidsson, 2011c, s. 78) 
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Detta ger deltagarna en större chans att fundera och resonera mer och mer genom enkäten. 

Enkäten innehöll dock en del slutna frågor ytterligare efter de öppna, anledningen till placer-

ingen av dessa beror på att de inte skulle påverka svaren på de tidigare frågorna då enkäten 

inte ger möjlighet för eleverna att gå tillbaka till tidigare frågor. Många av frågorna i enkäten 

har dock en låg grad av strukturering, det vill säga de är öppna och ger eleven stor möjlighet 

att uttrycka sig och ta upp sina tankar och åsikter och var därmed i linje med studiens kvalita-

tiva inriktning. Graden av standardisering är förstås hög i enkäten då alla elever får samma 

frågor och i samma ordning. Eleverna hade god tid på sig att utförligt besvara frågorna.  

Anledningen till att enkät valdes som primär metod för datainsamlingen var att samtliga ele-

ver kunde vara helt anonyma, även för mig som undersökare. Enkätens öppna formuleringar 

gav eleverna även chansen att uttrycka sig relativt fritt, likt en intervju. Vid enkätundersök-

ningen gavs eleverna även tid och utrymme att själva fundera innan de gav sina svar och de 

behövde inte känna någon press att svara direkt vilket kan upplevas under en intervju som för 

eleverna är en ovan situation. Nackdelar med enkäten och den absoluta anonymiteten var att 

man inte hade någon chans att be om förtydliganden eller ställa följdfrågor, intervjun blev då 

ett bra komplement. 

3.2.2 Intervju 

Intervjun med den utvalda gruppen genomfördes tre veckor efter enkäten och eleverna hade 

den därför relativt tydligt i minnet. Liknande det missiv som gavs inför enkäten förklarades 

även nu information om studien och om anonymiteten dels muntligt och dels via ett informa-

tionsbrev (se Bilaga 4 – Informationen inför Intervjun) som eleverna delgavs strax före inter-

vjun. Eleverna fick, direkt efter enkäten, anmäla intresse om att delta i en gruppintervju. 

Drygt halva gruppen valde att anmäla sitt intresse och utifrån denna lista valdes, slumpvis, tre 

grupper om vardera tre elever.  

Intervjun delades upp i tre huvuddelar (se Bilaga 2 – Intervjuguide) där den första delen foku-

serade på elevernas strategier för koncentration i nuläget, om de fått någon hjälp med att ut-

veckla dessa och deras relation till nuvarande/framtida kunskap om hjärnans funktion med 

avseende på koncentration. I den andra delen gavs en grundläggande och översiktlig beskriv-

ning av några neurovetenskapliga rön om hjärnans funktion (se Bilaga 5 – Teorigenomgång 

om hjärnan som gavs under intervjun). Informationen bestod endast i fakta om hjärnans funk-

tion och inte om hur denna kan komma att omsättas i undervisning eller självstudier. Efter 

varje informationsbild gavs eleverna fråga 6 från intervjuguiden och gavs därmed möjlighet 

att genom diskussion konkretisera de neurovetenskapliga rönen.  

Frågorna i intervjun hade en låg grad av strukturering, det vill säga de är öppna och gav ele-

ven stor möjlighet att uttrycka sig och ta upp sina tankar och åsikter. Frågornas grad av stan-

dardisering var, liksom i enkäten, i grunden relativt hög då samtliga frågor från intervjuguide 

ställdes till alla tre intervjugrupperna både muntligt och skriftligt. Dock var dessa frågor en-

dast till som grund för det samtal som jag önskade skulle få formen av en diskussion. Därav 

var jag öppen för att formulera frågor under intervjun för att stötta denna och få möjlighet till 

en större förståelse. Dessa frågors grad av standardisering var därför av relativt låg standardi-

seringsgrad. Resultatet kan beskrivas som en, av Patel och Davidsson (2011c, s. 82) kallad 
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semistrukturerad intervju. Intervjun spelades in med hjälp av en diktafon. Ljudfilerna lyssna-

des sedan igenom ett antal gånger varpå deras innehåll sammanfattades och belysande citat 

transkriberades ordagrant. Detta gjordes på grund av att intervjuernas lägre grad av strukture-

ring och deras öppna diskussionsform. Eleverna benämndes sedan med siffror från 1 till 9. 

Att helt och fullt genomföra en intervju som är helt neutral och inte påverkas av de ingående 

parterna är enligt Merriam (2011b, s. 90) näst intill omöjligt och så var säkerligen även fallet 

när jag som undervisande lärare intervjuade mina elever. Detta innebär dock inte alltid en 

nackdel eftersom intervjudeltagarna inte behöver känna osäkerhet i att prata med någon 

främmande utan snarare en bekant person. I detta fall bedömer jag att den aktuella gruppen ha 

ett stort förtroende för mig då vi känner varandra väl och medkänsla, som enligt Patel och 

Davidssons (2011c, s. 30) är en viktig del i intervjun, blir mer naturligt.  

3.3 Bearbetning och tolkning av data 

Bearbetningen av datan från enkäten och intervjun gjordes i omgångar. Dels bearbetades en-

kätsvaren inför intervjun och dels bearbetades all data åter efter intervjun. Analyserna i sig 

präglades av förutsättningslös och upprepad genomgång samt kategorisering och kvantifiering 

för att nå slutsatser. Eklund (2014a) säger att man som undersökare måste lägga sina eventuel-

la fördomar åt sidan och läsa med ett öppet sinne när man ska analysera enkäter med öppna 

frågor. Så för att få en tydlig bild av eleverna uppfattningar inför intervjun lästes samtliga 

enkäter igenom några gånger så att en sammanfattning om de tydligaste åsikterna skulle 

framkomma. 

Enkäterna analyserades sedan ytterligare genom upprepade genomläsningar, det vill säga ge-

nom en induktiv process. Meningskategorisering beskrivs av Eklund (2014b), Patel och Da-

vidsson (2011c) på liknande sätt: 

 Få en överblick/helhetssyn genom att studera hela datamängden 

 Anteckna och observera likheter och olikheter i datan 

 Skapa ett så kallat utfallsrum med beskrivna kategorier 

 Kategorisera datan i de olika kategorierna 

 Organisera kategorierna i relation till varandra 

För att få en så tydlig bild som möjligt samlades även talande citat i samma process. Intres-

santa delar av intervjuerna transkriberades kort efter intervjutillfället ordagrant. Övrigt inne-

håll och omgivande diskussioner behandlades sedan genom så kallad meningskoncentrering 

där elevernas svar kortades till sin essens och sammanfattas.  De tendenser och intervjusvar 

som valts ut och redovisats har varit centrala för och ordnats efter studiens frågeställningar. 

Resultatet av dataanalysen jämförs sedan med relevant litteratur. 

 

Då tvärvetenskapen mellan pedagogik och neurovetenskap är en relativt ny vetenskap har få 

studier gjorts i klassrums- och undervisningssituationer (mer information om detta ges i under 

rubriken Diskussion). Denna studie ämnades dock, utöver en studie av elevers uppfattning av 

sin egen koncentrationsförmåga, ta sin utgångspunkt i och innehålla en jämförelse mellan 

dessa uppfattningar och de rön som neurovetenskapen ger. Det vill säga studien syftade till att 
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se om elevernas upplevelser av koncentration i studiesituationer stämmer överens med de 

slutsatser neuroforskarna drar utifrån hur omgivning, känslor och handlande (invärden) på-

verkar hjärna och hur den i sin tur påverkar individens upplevelse av sin koncentration (utvär-

den). Eftersom eleverna, som Gospic (2015c) säger, inte kan känna vad som händer i hjärnan 

utan bara se dess följder så kunde de endast ombes beskriva dessa invärden, det vill säga de 

förutsättningar de ger sig själva och sin egen hjärna och de utvärden, det vill säga de upple-

velser dessa förutsättningar resulterade i. Den naturvetenskapliga förklaringen av vad som 

händer i hjärnan enligt litteraturundersökningen och enkäten/intervjun om elevers vardagliga 

upplevelser av fenomenet koncentration tolkades därför i denna studie genom att jämföra de 

svar som eleverna gav när de tillfrågades om de förutsättningar (invärden) de ger sig själva 

och sin hjärna och de upplevelser de upplever (utvärden) med de händelseförlopp som neuro-

forskarna beskriver. Om en samstämmighet angående vilka invärden som resulterar i vilka 

utvärden skulle bli resultatet, det vill säga att elevernas upplevelser av vilka strategi-

er/situationer som ger sämre/bättre koncentration stämmer överens med den neurovetenskap-

liga forskningen så tolkas det som en överensstämmelse mellan litteraturstudie och den empi-

riska undersökningen. Detta tolkas i förlängningen som en indikation på neurovetenskapen 

skulle kunna bli ett komplement och stöd till tidigare pedagogiska inriktningar och erfarenhe-

ter.  

3.4 Studiens giltighet och tillförlitlighet 

Patel och Davidsson (2011c, ss. 106, 107) skriver att reliabilitetsbegreppet och validitetsbe-

greppet inte kan skiljas åt inom den kvalitativa forskningen och istället kan begreppet exem-

pelvis förståelse användas. Förståelsen av det undersökta i den här studien stärks av att under-

sökningen görs i två steg även då syftet med de olika stegen differentierar. Ett annat sätt att 

stärka förståelsen är enligt Patel och Davidsson (2011c, ss. 107,108) att som författare vid 

transkription av intervjuer vara medveten om sin egen tolkning av intervjun och att man för-

söker undvika att göra några tolkningar redan vid transkriptionen. Eklund (2015a, s. 9) talar 

dock om reliabilitet och validitet även i kvalitativa undersökningar. Där extern validitet defi-

nieras som studiens möjlighet att generaliseras till andra liknande situationer och intern validi-

tet handlar om studiens trovärdighet i och avspegling av just den kontext varifrån den är häm-

tad. I den föreliggande studien bedömer jag den inre validiteten som relativt god då den ska 

beskriva elevernas synpunkt och att hela den närvarande gruppen valde att delta och att där-

med ge sin egen bild. Validiteten stärks även av att frågorna i enkät/intervju just fokuserar på, 

det för studien, intressanta området koncentration och strategier för lärande ur olika syn-

vinklar och ger tillsammans en tydlig helhetsbild. Så förutsatt att eleverna ärligt har beskrivit 

sin syn så har studien en relativt god inre validitet. Eventuella invändningar mot detta kan 

dock ligga i att det kan vara svårt, för att inte säga omöjligt, dels för eleverna att beskriva hur 

de upplever något med några meningar eller relativt kort under en intervju och dels att för mig 

som undersökare att beskriva hur en annan individ upplever något och då ännu svårare att 

återge och i en rapport sammanfatta en hel grupps upplevelser. Den externa validiteten kan 

däremot sägas vara låg då undersökningen endast gjorts i en isolerad grupp och utan att ta 

hänsyn till urvalet av individer på fler sätt än att de alla går i en och samma klass och läser ett 

studieförberedande program i årskurs tre på gymnasiet. Därmed inte sagt att resultatet från 

studien inte skulle vara ett troligt resultat även i andra liknande grupper. Den externa reliabili-
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teten kan på samma sätt som den externa validiteten sägas vara låg eller snarare omöjligt ut-

ifrån aktuell studie att dra slutsatser om, det är dock troligt att man skulle finna liknande resul-

tat men utan garantier. Den interna reliabiliteten förmodas däremot högre då enkätfrågorna på 

ett tydligt sätt följer frågeställningarna samt att analysmodellens kategorisering är tydlig. Det 

empiriska materialet från intervjun användes istället för att konfirmera slutsatser och förmo-

danden från enkäten samt för att få en djupare insikt och reaktioner från eleverna på litteratur-

studiens resultat och kan därför inte bedömas utifrån samma kriterier. 

3.5 Forskningsetik 

Det svenska vetenskapsrådet (2009a, ss. 5-14) har formulerat forskningsetiska aspekter för 

humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning som ska garantera dels att forskning görs med 

hög kvalitet samt inriktas på sådant som är väsentligt och kan komma såväl individer som 

samhället till nytta.  Dessa etiska aspekter finns även till för att undvika att individer kommer 

till skada, varken fysisk, psykisk eller kränkning. Nedan presenteras de fyra huvudaspekterna 

samt hur dessa tagits i beaktande vid metoddesignen i föreliggande i undersökning. 

3.5.1 Informationskravet 

Information till studiens deltagare om studiens syfte – att undersöka deras syn på koncentra-

tion, om deras uppgift i undersökningen, att deras deltagande är frivilligt och av deltagaren 

själv kan avbrytas närhelst denne önskar ska i sin helhet ges deltagarna innan den aktuella 

undersökningen påbörjas (Svenska Vetenskapsrådet, 2009a, ss. 7-8). Deltagarna i tidigare 

beskriven undersökning delgavs ovanstående information skriftligt, via ett av Patel och Da-

vidsson så kallat missiv/informationsbrev (2011c, s. 75) alldeles före undersökningarna skulle 

genomföras. För att försäkra att eleverna uppfattat informationen lästes och återberättades den 

även muntligt. 

3.5.2 Samtyckeskravet 

Innan undersökning och datainsamling påbörjas från deltagarna ska de ge sitt samtycke och 

om deltagarna ännu inte fullt 15 år ska även deras vårdnadshavare lämna sitt samtycke 

(Svenska Vetenskapsrådet, 2009a, ss. 9-11). I § 18 i lagen om etikprövning av forskning som 

rör människor kan man vidare läsa att  

Om forskningspersonen har fyllt 15 år men inte 18 år och inser vad forskningen innebär 

för hans eller hennes del, skall han eller hon själv informeras om och samtycka till forsk-

ningen. (Sveriges Riksdag, 2003) 

Då eleverna var 17-18 år samt att videoutrustning inte skulle komma att användas ansågs det 

efter samråd med rektor därför inte nödvändigt att inhämta samtycke från vårdnadshavare 

utan eleverna gavs själva möjlighet att samtycka och ingen tvingades delta. Det svenska ve-

tenskapsrådet skriver fortsatt att eleven närsomhelst kan avsluta sitt deltagande men att under-

sökaren då har rätt att be deltagaren att fortsätta och fullgöra sitt deltagande men det får inte 

ske på ett sådant sätt att deltagaren inte känner att denne äger beslutet eller att det skulle med-

föra några negativa konsekvenser för deltagaren. Ett beroendeförhållande mellan undersökare 

och undersökningsdeltagare bör enligt det svenska vetenskapsrådet inte finnas. Dock kan det i 

vissa fall inte undvikas och då bör det i så fall inte finnas möjlighet för undersökaren att iden-
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tifiera de lämnade uppgifterna (Svenska Vetenskapsrådet, 2009a, ss. 12-13). Att ett beroende-

förhållande mellan undervisande lärare och elev existerar går inte att undvika men för att 

minska elevernas eventuella känsla av detta så genomfördes undersökningarna under ett så 

kallat klasspass vilket inte är knutet till något särskilt ämne/någon särskild kurs och därför 

kunde minska elevernas syn på mig som bedömare något. Valet att genomföra enkätunder-

sökningen via webben
3
 gjordes dels för att göra uppgiftslämnarna helt anonyma då det annars 

funnits risk för att handstilen kunde kännas igen och dels för att majoriteten av eleverna hellre 

skriver på dator och känner sig mer bekväma att uttrycka sig så. På detta sätt gjordes eleverna 

helt anonyma. Deras svar laddades ner som en Excel-fil där varje individs svar skrivs ut på en 

rad. I gruppintervjun var en sådan anonymitetsprocess ej möjlig men de frivilliga eleverna var 

då istället väl införstådda i vilken typ av frågor som skulle diskuteras då detta var en uppfölj-

ning av enkäten.  

3.5.3 Konfidentialitetskravet 

Den föreliggande studien innehåller inga frågor där specifika personuppgifter efterfrågats. Det 

kan ändå vara svårt att avgöra vad som betecknas som etiskt känsligt för den enskilde men 

enligt datainspektionen räknas även information som indirekt kan kopplas till en person samt 

ljudupptagningar av röster även som personuppgifter även utan nämnda namn 

(Datainspektionen, 2012c). Det var därför ändå viktigt att undersökningsmaterialet förvara-

des, som Svenska vetenskapsrådet skriver, ”på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem” (2009a, s. 12). I konfidentialitetskravet ingår även att undersökningen ska beskrivas på 

ett sådant sätt att utomstående inte ska kunna identifiera någon individ samt att det är forska-

rens uppgift att försvåra att detta sker i skrivandet av sin rapport. Detta görs i denna rapport 

genom att fingera elevernas namn. 

3.5.4 Nyttjandekravet 

I det så kallade missivet försäkrades även, enligt nyttjandekravet (Svenska Vetenskapsrådet, 

2009a, s. 14), att deras uppgifter inte kommer användas på annat sätt än inom forskning i före-

liggande studie, i fortsatt forskning inom området och/eller för att förbättra för kommande 

elever på den aktuella skolan. Uppgifterna kommer heller inte att användas för att ge den en-

skilde några åtgärder utan att den själv samtyckt om detta. Detta skulle kunna bli aktuellt om 

jag som undervisande lärare ansåg att jag utifrån uppgifter som eleven lämnat i undersökning-

en skulle kunna hjälpa eleven i dess studier med exempelvis studieteknik.  

Som rekommenderas kommer samtliga elever i den deltagande klassen erbjudas att läsa hela 

den färdiga rapporten.  

                                                           
3 www.socrative.com 
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4. Resultat 
Följande resultatredovisning kommer att göras med samma uppdelning som datainsamlingen. 

Först presenteras resultaten från enkäten. Detta görs utifrån hur denna konstruerats (se Bilaga 

1 – Enkätfrågorna), det vill säga först utifrån den första respektive den andra frågeställningen 

och sedan utifrån de mer specifika frågorna som handlar om neurovetenskapens rön. Därefter, 

presenteras resultaten från gruppintervjuerna. Även dessa resultat ges utifrån datainsamling-

ens ordning (se Bilaga 2 – Intervjuguide) vilken avspeglar den tredje frågeställningen, det vill 

säga reflektioner utifrån elevernas nuvarande strategier via neurovetenskapens rön till en dis-

kussion huruvida eleverna tror att dessa strategier kan förändras om de medvetandegörs. 

4.1 Enkät 

Resultatet av enkäten var att 20 elever valde att delta, det vill säga samtliga som var närvaran-

de vid det aktuella tillfället. Av dessa elever var det endast en som uppgav sig ha en diagnos-

tiserad koncentrationssvårighet och två som var osäkra på detsamma. Svaren från enkäten 

laddades ned från Socrative.com som en Excelfil för att analyseras. 

4.1.1 Elevernas syn på sin koncentration 

Att kunna koncentrera sig ses som en viktig förmåga hos samtliga elever i den tillfrågade 

gruppen. I frågan om eleverna anser att de har lätt eller svårt att koncentrera sig så visar resul-

taten att gruppen är tudelad mellan att tycka sig inte ha så svårt att fokusera och att anse att 

det är ganska svårt. Eleverna säger dock varken att koncentration är något som är väldigt en-

kelt eller väldigt svårt utan snarare något mittemellan, något som kan variera eller något som 

beror på situationen. Hur lång tid det, enligt eleverna, tar för dem att bli koncentrerade på den 

uppgift de planerat utföra råder det skilda meningar om. Resultatet korrelerar dock ganska väl 

med deras förmåga till koncentration. Ungefär hälften av eleverna uppger att de kan bli kon-

centrerade på något väldigt snabbt, allt ifrån på några sekunder till cirka fem minuter. Vissa 

säger dock att detta kan variera mellan olika tillfällen och att det ibland kan ta betydligt längre 

tid eller till och med att de upplever att de inte alls kan bli koncentrerade. Denna skillnad 

uppges bero på faktorer som arbetsmiljö, stress, hunger och intresse. För den andra halvan av 

eleverna tar det längre tid, allt ifrån 10-15 till 20-30 minuter, för dem att hitta ett tydligt fokus 

i det de företar sig.  

De allra flesta eleverna menar att de kan påverka sin koncentrationsförmåga. Detta kan främst 

göras genom att avskärma sig på något sätt. Många använder musik medan andra talar om att 

stänga av datorn med alla dess distraktioner och några vill även vara ensamma. Grundläggan-

de behov såsom mat, dryck och sömn nämns även som viktiga påverkansfaktorer. En elev 

säger 

Att äta, sova och dricka ordentligt innan gör det enklare för mig att koncentrera mig. När 

jag är hungrig och trött brukar jag inte göra så mycket annat än att slappa. Det är också 

bra om det finns så lite saker som kan störa runt om kring mig, mobiltelefon, min egen 

dator och TV: är inte bra att sitta vid, köksbordet fungerar bättre. 

Andra faktorer nämns endast ett fåtal gånger, exempel på dessa är de inre faktorerna motiva-

tion och självdisciplin, miljöfaktorer som temperatur och ljus, fysisk aktivitet, pauser, och 
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planering. Stress ses av någon som positivt medan en annan elev uttrycker att oro kan vara 

starkt koncentrationsdämpande. Några elever använder andra tillvägagångssätt såsom att göra 

det roliga först innan skolarbetet eller som en elev uttrycker sig 

[…] har jag däremot distraktioner runt mig så tappar jag inte intresset lika fort för det jag 

ska göra däremot så förlorar jag koncentrationen i intervaller vilket saktar ned arbetet 

drastiskt. 

Trots dessa många yttre faktorer anser gruppen att de själva, inifrån, har lika stor påverkan 

som deras omgivning på deras förmåga att fokusera. Koncentrationen verkar, när den väl in-

funnit sig hos eleverna, kunna bibehållas i minst 30-40 minuter hos de flesta och om de har ett 

intresse för uppgiften eller känner en tidspress att bli klara så kan koncentrationen behållas 

upp till ett par timmar. Det finns dock här åter faktorer som hotar denna koncentration, en 

elev beskriver det på följande sätt 

Väldigt olika beroende på situationen, men på lektioner i skolan där man t.ex. skriver en 

uppsats eller letar information och liknande så kollar jag telefonen väldigt ofta, kanske tar 

upp den efter 5 minuter och sen lägger ned den igen. Beror även på om man får en notis i 

mobilen eller liknande. Om jag verkligen måste och vill så kan jag klara säkert en timme 

eller flera utan att titta på den. Men oftast kollar jag kanske var 5-10:e minut. 

Mobiltelefonen med alla dess kommunikationsmöjligheter och potentiella belöningskällor 

nämns som en av de faktorer som kan störa koncentrationen liksom andra, mindre pauser så-

som att titta på klockan eller att växla låt som man lyssnar på. Eleverna menar att deras kon-

centrationsspann ibland är så kort som endast 5-10 minuter och att det då antingen är omgiv-

ningen och andra intressen som lockar mer eller att de känner en för stor negativ stress för att 

finna ro nog att koncentrera sig. Svårigheten och typen av uppgift som ska utföras påverkar 

koncentrationsspannet på så sätt att de uppgifter som kräver mer fokus, större problemlös-

ningsförmåga eller som på annat sätt uppfattas som svåra och oklara kan leda till frustration 

och tappad motivation och koncentration. Sammanfattningsvis säger eleverna att de anser sig 

ha förmåga till att vara koncentrerade under en längre period men att det finns flera vanligt 

förekommande källor till störning och hela 65 % av eleverna uppger därför att de störs av 

eller påverkas av distraktioner ganska/väldigt lätt. 

Att elevernas lärande och resultat påverkas av deras förmåga till koncentration är de helt 

överens om, trots detta uppger mer än hälften av gruppen att de sällan eller aldrig funderar 

över vad som påverkar just deras förmåga att koncentrera sig. Enligt eleverna påverkar för-

mågan till koncentration deras skolarbete, lärande och resultat på flera olika plan. De sätt som 

framkom i enkäten var att koncentrationen påverkar: 

 Tidsåtgång - Hur snabbt de kan utföra det planerade arbetet, hur effektiva de är, om de 

hinner klart arbetet på planerad tid eller exempelvis måste arbeta vidare hemma. Nå-

gon menar att det är avgörande om uppgiften alls blir klar 

 Kvalitet – Hur bra resultatet blir och vilken bedömning och vilket betyg det resulterar i 

 Förståelse – Hur väl de förstår exempelvis en text eller hur väl de hänger med under 

en genomgång. En elev uttrycker sig så här 



 

30 
 

 

När jag inte kan koncentrera mig så kan jag inte jobba alls. När jag läst klart slutet av en 

mening har jag glömt bort hur den började. Då brukar jag inte ens kunna ta mig förbi in-

struktionerna. 

 

 Minnet och inlärningen – Hur väl eleverna minns det de arbetat med eller läst och i 

vilken omfattning de minns och kan använda tidigare kunskaper. Eleverna förknippar 

här minne direkt med inlärning 

 Stress – Om eleverna inte kan fokusera så påverkar det deras stressnivå som då ökar. 

Med detta ökar även tidsåtgången 

 Motivation, intresse och fortsatt koncentration – Hur motiverade eleverna är till att 

hålla i och fortsätta med uppgiften. Koncentrationen påverkar på detta sätt elevernas 

intresse för uppgiften och därmed möjligheten till fortsatt koncentration. Dessa fakto-

rer har en tät växelverkan med varandra enligt eleverna. En elev säger 

 

Enligt mig så känns det som min koncentration påverkas kraftig utav motivationen. 

 

4.1.2 Främjande respektive hämmande faktorer för elevernas koncentration 

I detta avsnitt av resultatredovisningen redogörs elevernas tankar om koncentrationshämman-

de och koncentrationsfrämjande faktorer vid inlärning. Redogörelsen innehåller även elever-

nas beskrivning av sin nuvarande situation samt vad de själva anser kan göras för att förbättra 

denna. Redogörelsen delas upp i hemstudier och studier i skolan på lektionstid. 

 

4.1.2.1 Hemstudier 

Några av eleverna beskriver de förberedelser de brukar göra för att nå en större kapacitet i sin 

koncentration. Dessa förberedelser består främst i att tillgodose grundläggande behov såsom 

att äta eller att sova. Några elever talar även om att på olika sätt mentalt förbereda sig genom 

att ”se till att ha ett klart huvud”, någon tvingar sig själv att ta tag i skolarbetet och en tredje 

beskriver sina förberedelser som följer 

Jag stänger in mig i ett tyst rum, bort från allt ljud som en start. Därefter lägger jag nog-

grant upp alla saker som behövs till studerandet och absolut inga mobiltelefoner eller lik-

nande så att jag kan fokusera på rätt saker. Ingen musik som stör, bara tystnad och går 

igenom det jag ska göra och sedan börjar. 

En majoritet av eleverna beskriver sin studiesituation hemma som präglad av avskärmning 

vilket yttrar sig att eleverna sitter ensamma, ofta på sitt rum med dörren stängd där de försö-

ker stänga ute ljud från omgivningen och stänga in sig med hjälp av musik. När eventuella 

störningar från omgivningen utanför rummet sedan avvärjts försöker många sedan göra det 

bekvämt för sig på olika sätt, bland annat genom att sitta skönt. Distraktioner finns dock inte 

bara utanför det egna rummet utan kanske än mer i elevernas rum. 

Ibland pratar jag på Skype samtidigt, lyssnar på musik, kollar på Youtube och jobbar 

samtidigt och går lite till och från att kolla på Facebook. Med matte sitter jag på skrivbor-

det, flyttar tangentbordet men sitter samtidigt med hörlurarna på med datorskärmen på 

och gör lite annat emellan. Om jag inte verkligen vill koncentrera mig, då sitter jag med 
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hörlurar med enbart musik och arbetar, dock lätt att man tittar på datorn. Alternativt sitter 

vid köksbordet med hög musik och försöker arbeta, men då tar jag istället upp mobilen 

väldigt ofta. 

Flera av eleverna säger att de samtidigt som de studerar använder datorn och mobiltelefonen 

för nöjen såsom Youtube eller olika sociala medier såsom Facebook eller Skype. Några elever 

sitter istället vid teven och studerar, en av eleverna beskriver att ljudet från exempelvis teven 

gör att det blir lättare att fokusera. Helt tvärtemot dessa elever föredrar några att ha det helt 

tyst, att stänga av eller att lägga undan mobiltelefonen och att inte ens starta datorn om den 

inte behövs i skolarbetet. Några föredrar även att sitta vid exempelvis köksbordet eller på an-

nat ställe i hemmet med anledningen ”så att jag inte ska distraheras av datorn”. En elev be-

skriver sin sinnesstämning under studier i hemmet som ”frustrerad”. För att upprätthålla en 

relativt god koncentration och orka fortsätta med arbetet nämner eleverna olika typer av belö-

ningar såsom kakor eller godis andra tar pauser med jämna mellanrum. 

Den största kategorin av hämmande faktorer är enligt eleverna de sysselsättningar som lockar 

mer än skolarbetet. Hit hör mobiltelefonen med alla dess aviseringar, datorn med datorspel, 

social media och annan underhållning samt övriga hobbyer. Näst vanligaste anledningen till 

en hämmad koncentration är de anledningar som har att göra med elevernas känslor för arbe-

tet såsom en bristande motivation, stress över arbetet i sig eller annat som påverkar eleven, 

andra negativa tankar, exempelvis oro eller att skolarbetet uppfattas som alltför svårt. Den 

tredje kategorin är brist i att tillgodose de grundläggande behoven vilka yttrar sig i att eleven 

känner sig hungrig eller trött. Eleverna nämner även distraktioner från andra personer eller 

ljud som hämmande. 

Som främjande faktorer ses främst välbefinnande i att eleverna känner att de kan ha det be-

kvämt, att de trivs och känner sig trygga samt att de har möjlighet att avskärma sig på ett an-

nat sätt än i skolan, exempelvis genom att de kan vara ensamma, att det är färre distraktioner 

samt att de kan välja om de vill ha det tyst eller om de vill lyssna på musik. Vidare nämns 

självbestämmandet över att man kan ta paus eller sova om man är trött eller äta om man är 

hungrig som främjande faktorer. 

Jag bestämmer vad jag gör med min tid där. Jag bestämmer när jag ska arbeta, äta eller ta 

paus. Jag bestämmer om jag vill ha musik eller inte. Jag bestämmer i vilket rum jag ska 

arbeta. 

Eleverna nämner här även andra faktorer som kan verka främjande såsom att de känner av en 

viss tidspress som får dem att bli effektivare. Någon menar även att föräldrarna kan stötta och 

en annan elev säger att det finns möjlighet att sätt upp mål för studiearbetet. 

Ungefär en tredjedel av gruppen vet inte eller anser att det inte finns något som skulle kunna 

förbättra deras koncentrationsförmåga hemma. En relativt stor grupp håller med i följande 

citat, de anser att de borde 

Sitta någon annanstans än vid datorn när jag ska studera. Jag borde också lägga i från mig 

telefonen så den inte ligger och stör precis vid mig när jag arbetar. 
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Det vill säga att undvika distraktioner som mobiltelefon, dator och TV samt allt dessa prylar 

har att erbjuda. Några elever pratar om att de behöver hitta sätt att förmå eller övertala sig 

själva att sätta igång och fullfölja skolarbetet. Andra talar om att försöka få in rutiner eller att 

bara fullfölja arbetet trots att det är tråkigt. En elev säger att ”Jag tror det ligger mycket i att 

bara träna sin egen självdisciplin” medan en annan funderar på att locka sig själv med en mo-

rot 

Jag skulle nog också kunna locka mig själv med något gott eller roligt när jag väl är klar 

med vad jag ska göra. 

Även här talar eleverna om sina grundläggande behov såsom att de säger att de bör sova mer, 

vila innan studierna eller att inte börja studierna för sent på kvällen samt att de funderar på att 

de borde ha något ätbart till hands eller att de bör se till att ha ätit innan de påbörjar sitt hem-

arbete. Någon elev talar om sina föräldrar som ett potentiellt stöd medan andra tycker att det 

distraherar dem när familjemedlemmar exempelvis kommer in i deras rum eller ställer frågor. 

Om jag skulle kunna känna mindre stress, så tror jag att jag skulle ha det lättare att kon-

centrera mig hemma. 

Så här säger en av eleverna och en elev till antyder att ett ökat lugn skulle kunna förbättra 

deras koncentration. 

4.1.2.2 Studier på skoltid 

Följande två citat från eleverna sammanfattar väl gruppens beskrivning av hur eleverna upp-

lever sin arbetsmiljö och sin situation vid skolarbete på lektionstid 

Det är oftast pratigt, alla har olika bra förmågor på att koncentrera sig och många brukar 

trigga varandra till att hålla på. 

Vanligtvis så har jag personer som jag pratar med men att vi gör fortfarande arbetet […] 

jag försöker oftast inte men ibland att inte prata med någon för att kunna fokusera helt 

och hållet på arbetet. I få fall när jag sitter ensam så lyssnar jag på musik och kan i stort 

sett ignorera min omgivning om inte något stort händer eller om det är något högt ljud. 

De faktorer som eleverna lyfter i sina beskrivningar är främst att det är pratigt, att det finns en 

massa ljud som stör, exempelvis från korridoren. Några elever säger att det inte behöver vara 

ljud som stör dem utan det kan vara personer som rör sig omkring i klassrummet och att den 

bristande koncentrationen gör att de ofta tänker på annat. De nämner även att de gärna sitter 

vid sina kompisar och ofta samarbetar. När det kommer till teknik så uppger en grupp att de 

ofta tittar på olika saker på sin dator, exempelvis social media, eller att de använder sin mobil-

telefon för att svara på meddelanden. Andra faktorer som ett mindre antal elever nämner kan 

inverka på deras koncentration är att de gärna väljer en speciell plats i klassrummet, exempel-

vis där ingen annan kan se deras datorskärm eller där de kan fokusera på läraren och genom-

gången. Några tar upp att de känner sig mer pressade att arbeta på lektionen och att de har 

som mål att bli klara med uppgiften under skoltid samt att möjligheten att få hjälp främjar 

deras förmågor liksom de stunder då det är lugnt och tyst. 
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Ljud, klasskompisar eller lärare som påkallar individens uppmärksamhet ges tillsammans med 

bristande motivation som de allra främsta hämmande faktorerna till koncentration vid lek-

tionsarbete. En elev beskriver distraktionerna som följer 

Det är oftast pratigt, alla har olika bra förmågor på att koncentrera sig och många brukar 

trigga varandra till att hålla på. 

En annan säger  

En klasskamrat frågar något, spelar ingen roll ifall det är mig, läraren eller någon annan 

de frågar, märker jag att svaret på något sätt påverkar mig eller hör till de uppgifter vi gör 

lyssnar jag på svaret annars försöker jag komma tillbaka in i arbetet. Det händer också 

ibland att jag tröttnar på arbetet och gör något annat på skoldatorn i stället till exempel 

klickar runt på Wikipedia via de blåa länkarna eller spelar något webbspel. 

När eleverna känner att motivationen för uppgiften tryter eller som en elev menar när pressen 

inte är så stor för att uppgiften givits gott om tid att genomföra så lockar sociala medier, da-

torspel, webbreklam och mobiltelefonen en del av eleverna i gruppen. Just motivationsbrist 

ges som en tydlig anledning till att eleverna tappar koncentrationen, några av dessa elever 

säger att det beror på att arbetsuppgifterna är alltför lätta och några säger tvärtom, att de är för 

svåra. Utöver dessa faktorer ges brist på välbefinnande såsom hunger, trötthet och obekväma 

möbler som orsak till brister i koncentrationen. 

När eleverna ombads förklara vilka faktorer som främjar deras koncentration på skolarbete 

under lektionstid så framhåller de allra främst möjligheten att avskärma sig genom att lyssna 

på musik i hörlurar. Klasskompisarnas närvaro ses heller inte enbart som koncentrationshäm-

mande utan även som en främjande faktor tillsammans med lärarens närvaro 

 

Lärare och kompisar finns tillgänglig för att hjälpa en när man inte förstår något som man 

behöver koncentrera sig på. 

 

Det finns lärare som kan hjälpa en om man kör fast på en uppgift. Det känns som att man 

måste arbeta när man är i skolan och det hjälper mig tycker jag. Är jag hemma så känns 

det som det finns annat att göra. 

 

De säger alltså att möjligheten att få hjälp, att diskutera med andra elever och att de lyckas är 

främjande ur koncentrationssynpunkt. Eleverna menar att förståelse, rutin och även att det 

finns en förväntning på att man ska prestera påverkar koncentrationen positivt, eleverna kän-

ner sig motiverade för att det just är lektionstid och de vill gärna bli klara med uppgiften. 

 

När det kommer till möjliga förbättringar i förutsättningarna för en god koncentration anger 

eleverna många idéer på vad de själva skulle kunna göra men desto färre om vad lärarna skul-

le kunna förbättra. Endast tre stycken elever svarar vet ej/inget angående om vad de själva kan 

göra för förbättringar medan hela åtta elever ger svaret på motsvarande fråga om vad lärarna 

kan göra. En kategori av svar angående om vad eleverna kan göra angår avskärmning och att 

inte följa de distraktioner som finns. En elev säger att man bör ”försöka stänga ute allt annat 
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och bara fokusera på saken jag skall ha gjord tills lektionens slut.” Andra elever ger exempel 

på att detta kan innebära att lyssna på musik och inte prata med klasskompisar eller titta på 

mobiltelefonen. Läraren kan också hjälpa till med detta genom att inte störa när eleven är fo-

kuserad och att hjälpa till att hålla det lugnt och relativt tyst. 

Att inte läraren avbryta ens koncentration när man sitter och gör det man skall med att 

säga något till klassen. 

En annan elev ser hellre att läraren just kan ge elevernas fokus en paus genom att exempelvis 

dra ett skämt emellanåt. En elev kommenterar lärarens möjligheter till att underlätta så här 

 

Inte en aning. Tror inte de kan hjälpa mig att höja koncentrationen. Den delen är upp till 

mig. 

Flera elever håller med om att förbättringspotentialen är något som så att säga kommer inifrån 

dem själva och att de därför kan förbättra sitt fokus genom att exempelvis bli seriösare i sin 

inställning till skolarbetet, bli effektivare, sluta dagdrömma, jobba på självförtroendet för 

skolarbetet, hålla i arbetet längre stunder samt att försöka få med klasskompisar på samma 

tankesätt. 

Få andra att vilja göra detsamma, andras påverkan gör mycket i slutändan. Man skulle 

eventuellt omlokalisera sig till ett annat grupprum eller annat. Det är också viktigt att 

komma in i koncentration tidigt, vilket gör att man måste komma in till lektionen med rätt 

inställning. 

Att vara utvilad, att sitta bekvämt, att ta en paus ibland samt att äta mellanmål ges också som 

idéer. En elev tar upp fysisk träning 

Träna mer för då får jag bättre koncentrations förmåga och kan då hålla koncentrationen 

under en längre tid än vad jag kan när jag inte tränar. 

Läraren kan utöver ovan nämnda faktorer även hjälpa eleverna och förtydliga uppgifterna 

liksom eleverna kan ta ansvar att be om hjälp oftare 

Se till så att man förstår uppgiften och det man håller på med. Att man kan det man skall 

kunna och behöver kunna för att slutföra uppgiften. Fråga ibland om man förstår och se 

till så att det känns bra och man känner att man kan det man håller på med.  

4.1.3 Resultat av frågor specifika utifrån neurovetenskapens rön 

När eleverna tillfrågades om hur många timmar de i snitt sover på vardagsnätter så svarar un-

gefär två tredjedelar att det är ungefär 6-7 timmar och ungefär en tredjedel svarar att det är 

mer än så, mellan åtta och nio timmar. Vad gäller fysisk träning så uppger hälften att de aldrig 

tränar sin kondition och ytterligare en fjärdedel svarar att det endast blir vid enstaka tillfällen 

och att det per vecka inte överstiger två timmar. 

 

Många av eleverna gör inget särskilt för att underlätta för sin hjärna att processera eller min-

nas. Några menar dock att de försöker och inte tänker på annat än det de ska göra och därmed 
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försöker att använda sin tid väl. Några andra planerar och skriver upp det som ska göras eller 

minnas. Övriga strategier som nämns är association, pauser och fysisk träning. IT-prylar anses 

av drygt hälften av gruppen påverka koncentrationsförmågan negativt. En tredjedel anser 

dock att påverkan är positiv medan ett par inte ser någon påverkan alls. Drygt hälften av 

gruppen menar att de sällan eller aldrig gör andra saker samtidigt som de studerar, exempelvis 

använder sociala medier. Den andra knappa halvan uppger att de ofta eller ibland gör detta. 

Det omvända förhållandet visar resultatet från frågan huruvida eleverna ansåg sig ha förmå-

gan att göra flera saker samtidigt eller ej. Mer än hälften av gruppen uppger även att de spen-

derar fem timmar eller mer per vecka på aktiviteter som enligt neuroforskningen ska träna 

arbetsminnet. Elevernas svar visar dock på att den stora majoriteten av denna tid läggs på oli-

ka typer av datorspel som eleverna själva tolkar som frågan säger ”spel där det krävs att man 

kan tänka några steg/drag framåt, ex. schack”. 

 

Många av eleverna berättar om att skolarbetet ofta förknippas med negativa känslor där hela 

två femtedelar känner sig stressade och nästan lika många nämner ångest och depressions-

känslor. En del uttrycker sig istället genom att säga att studierna känns tråkiga, tröttsamma 

och rent av meningslösa. Några relaterar mer till innehållet i studierna som kan väcka känslan 

av frustration eller att de känner att de tröttnar om innehållet inte utvecklas. Det finns dock 

elever som även lyfter positiva känslor som att studierna känns kul eller intressanta men att 

det beror mycket på vilket ämne som de ska arbeta med. I frågan om eleverna brukar sätta upp 

mål och ge sig själva belöningar så överväger den grupp som svarat nej även om vissa uppger 

att det händer ibland. Annat som än mer tycks påverka elevernas prestation är deras stressnivå 

och reaktioner på denna. Hälften av gruppen anger att de drivs av sina egna/andras förvänt-

ningar och att dessa får dem att prestera bättre och en nästan lika stor grupp menar istället att 

de blir stressade av förväntningar och därav får svårt att prestera. Näst intill samtliga elever 

uppger också att stress påverkar deras koncentration. Ungefär lika många elever håller med 

om vart och ett av följande tre påståenden 

 Mycket stress och oro gör att jag inte kan koncentrera mig så bra 

 Lite stress gör att jag kan koncentrera mig bättre 

 All stress och oro är negativt för min koncentration 

En elev säger 

Jag tror att koncentration kan ha mycket med att göra hur man mår vid tillfället, om man 

funderar på något annat, är oroad eller ledsen över någonting annat samtidigt så bidrar det 

oftast negativt. 

Endast en elev anser att stress inte påverkar elevens koncentrationsförmåga på något sätt. 

4.2 Intervju 

Resultatet från de tre gruppintervjuerna med vardera tre elever spelades in på en ljudfil. Ljud-

filernas längd kom att variera mellan cirka 35-45 minuter beroende på hur diskussionsvilliga 

eleverna i gruppen var. Intervjuerna transkriberades inte i sin helhet då de hade en mer sam-

talsliknande diskussionsform utan resultatet nedan utgörs av en sammanfattning av elevernas 
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uppfattningar och synpunkter inklusive noterade belysande citat. Eleverna betecknas med 

siffror från 1 till 9 där respektive siffra slumpats ut. 

 

4.2.1 Nuvarande strategier och möjliga påverkningar 

Den allra främsta strategin som framkommer under intervjuerna är avskärmning. Flertalet av 

eleverna lyfter att avskärmningen utöver ljud från omgivningen och umgänge även bör gälla 

diverse teknik. Elev 5 respektive 7 säger att 

Om jag är hemma så brukar jag lyssna på musik, försöka att vara ensam och inte ha några 

störningsmoment runtom. Bli av med telefonerna och alla saker som kan störa.  
 

Nej, man kan inte sitta vid datorn för då blir det att man automatiskt bara tänker det finns 

ju så mycket roligare grejer att göra så jag sätter mig vid datorn och spelar istället. 

En elev, som just nu inte har tillgång till internet hemma, säger sig ha upptäckt att det nu fun-

gerar bättre att studera. Eleverna säger sig dock ha väldigt svårt och en stor ovilja att lämna 

ifrån sig sina mobiltelefoner och sin dator och menar på att de måste ha den sociala kontakten. 

En av eleverna menar att det beror på hur gott om tid man har till det man studerar om man 

väljer en studiemiljö utan tillgång till teknik medan en annan elev beskriver att avsaknaden av 

tekniken till och med ger en känsla av abstinens. Eleverna tror dock inte att ett mobilförbud 

skulle underlätta för deras koncentration på gymnasiet utan anser att det passar bättre in i läg-

re årskurser. Elev 5 förklarar 

Jag tror att vi skulle fokusera mer på att vi inte har dem då än att vi har dem. 
 

Elev 1 är en av de elever som förklarar sin förfinade avskärmningsstrategi samt kommenterar 

den mentala inställning som av eleven ses som givande 

Det är nästan att inte tänka på det […] hög musik och sen ta bort allting som är kontakt 

med andra människor och sen ska man helst ha instrumental musik alltså bara ljud så det 

inte är något som man kan fokusera på. 

Ytterligare ett par elever talar om hur deras mentala eller känslomässiga inställning används 

som strategi för koncentration. Att försöka ha det så tråkigt som möjligt innan skolarbetet får 

en elev mer fokuserad medan Elev 7 menar att 

Man måste få rätt mindset, man måste tänka nu måste jag göra det, man kan inte tänka att 

man ska sätta sig ner jag gör lite läxor, då blir det att man gör pyttelite. Men om man tän-

ker så här: idag så ska jag göra klart det […] då blir det klart. Men det är väldigt sällan 

man har orken och självdisciplinen att ta det steget. 

 

Hjälp och tips om hur dessa strategier kan förbättras tror de flesta elever att de fått främst från 

lärare men även några från föräldrar. Dock har de svårt att komma ihåg dem så det är inga tips 

som de verkligen tagit till sig och använt i längden. Några få tips kan de ändå nämna: Att läg-

ga undan mobiltelefonen, sätta igång med hemstudierna direkt när man kommer hem, ta pau-

ser för att fylla på energi samt i skolan, med jämna mellanrum, byta bordsgranne. Ett par av 

eleverna förklarar dock att de ogillar den här typen av stöd och att det får dem att endast vilja 
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bevisa motsatsen. Att få undervisning i hur man kan förbättra sin koncentration har eleverna 

svårt att relatera till men ifrågasätter samtidigt varför man inte har det och säger att det nog 

skulle vara bra eller i alla fall inte dåligt. Något bra skulle det ge. Om man tränar på något 

borde man bli bättre drar eleverna som slutsats. De tror dock att sådan undervisning skulle 

ignoreras av majoriteten av eleverna och ses som lite löjligt. De intervjuade eleverna ser sna-

rare på sin koncentration som en inre, mer personlig egenskap, som de istället bör arbeta med 

på egen hand. Majoriteten av eleverna anser att sådan övning borde ges i lägre årskurser sna-

rare än på gymnasiet.  

 

Då föreliggande studie ämnade ha ett neurovetenskapligt fokus tillfrågades även eleverna om 

vad de vet om hur deras hjärna påverkar deras koncentration och förmåga till detta samt hur 

och om de tror att sådan information skulle ha en inverkan på deras strategier. Samtliga elever 

säger först att de helt saknar sådan kunskap om hjärnan men förklarar ändå sedan att 

 

Om man sitter och blir koncentrerad på någonting och så ringer telefonen så kan det ta 

uppemot en halvtimma, 40 minuter ungefär för att återfå koncentrationen. (Elev 9) 

 

Hjärnan reagerar lätt på konversationer som andra personer har medans bara musik inte 

gör lika mycket. (Elev 2) 

 

Elev 1 förklarar 

Det är därför jag stänger av alla chatter för att om man bara hör ett meddelande så kom-

mer man reagera på det och tappa koncentration. 

 

Inte mycket, jag vet ju att det tar ett tag innan man får igång fokus på saker, man måste ju 

koncentrera sig tag innan man får full koncentration. (Elev 5) 

 

Elev 4 håller med och tillägger 

Det tar ett tag att få in fokus från början och sedan så är det väldigt lätt att tappa den när 

man väl har den och då tar det väl lika lång tid igen . 

 

Om du tar upp boken precis innan du ska sova så kommer du drömma om det och så 

kommer du komma ihåg det dagen efter. (Elev 8)  

Eleverna pratar även om att de vet att minnena sorteras under sömn. Viljan att förändra sina 

strategier verkar med sådan här typ av information vara något större än utifrån de tips elever-

na tidigare fått. De framhåller dock att tydliga bevis och underbyggd fakta skulle hjälpa att 

övertyga dem. Det som till sist avgör om strategierna förändras menar eleverna är deras egna 

upplevelser samt erfarenheter. 

Jag hade väl antagligen prövat det andra och så sett för mig själv vilket som fungerar bätt-

re för mig. (Elev 1) 

Om någon skulle säga att det inte fungerar bra att ha musik när man studerar så kommer 

jag direkt inte lyssna för jag vet att det fungerar för mig. (Elev 3) 
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4.2.2 Elevernas reflektioner över de neurovetenskapliga rönen 

Eleverna gavs möjlighet att reflektera fritt kring informationen och fundera ut på vilket sätt 

informationen skulle kunna påverka sina respektive andra elevers strategier för koncentration 

samt lärares strategier för att underlätta denna. Möjligheten till reflektion och diskussion gavs 

efter varje bild med information (se Bilaga 5 – Teorigenomgång om hjärnan som gavs under 

intervjun). Reflektionerna efter respektive bild visas genom styckeindelningen nedan. 

 

Endast en elev kommenterade den första bilden om hjärnan i sin helhet, eleven säger 

Då är det bäst att utbilda sig när du är 25.  

 

Den andra bilden fokuserade på hjärnans arbetsminne och dess begränsningar och utveck-

lingsmöjligheter. Att låta hjärnan fokusera på en aktivitet i taget konkretiserar eleverna på 

flera olika sätt 

Stänga ute andra störningar så man bara har en sak som man kan koncentrera sig på. 

(Elev 6) 

Så är det viktigt att stänga ute sociala interaktioner och sådant där när man koncentrerar 

sig. (Elev 3) 

Man behöver inte göra två saker exakt samtidigt, det är ju dumt, alltså inte sitta med tele-

fonen och plugga samtidigt. (Elev 9) 

Det vill säga eleverna relaterar både till avskärmning från ljud samt från interaktion med 

andra personer, med eller utan teknik. En elev talar även om att man bör fokusera på en upp-

gift i taget när man studerar och en annan menar att lärarna här har möjlighet till stöttning 

genom att samplanera med varandra för att undvika att eleverna får för många uppgifter att 

arbeta med samtidigt. För att anpassa till den begränsade storleken på arbetsminnet föreslår 

eleverna att 

Läsa lite i taget, inte allting på en gång och så försöka att få det att lägga sig på minnet. 

(Elev 4)  

Om man bara kan minnas 5-7 grejer så får man ju ta mycket anteckningar. Om man till 

exempel skulle lyssna på en föreläsning så nämner de ju massa grejer då måste man ju 

skriva ner dem. (Elev 5) 

Eleverna tror att man kan använda matematik för att öva upp sitt arbetsminne, antingen ge-

nom att bara se till att ha så mycket matematik i sina studier som möjligt eller att försöka lösa 

svårare tal med huvudräkning och hålla olika delar av problemet i huvudet istället för att skri-

va ner det eller använda miniräknare säger en elev. En annan elev nämner även datorspelet 

Robomemo som är utvecklat av Klingberg för att träna arbetsminnet hos elever som har ett 

lågt sådant (2007b, ss. 109-112) 
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Jag fick absolut lättare att koncentrera mig […] efter några veckor var jag mycket bättre 

[…] det är något jag absolut kan tipsa lärare om. (Elev 8) 

 

Den tredje informationsbilden tog upp amygdala och dess inverkan på pannloben vid rädsla, 

stress och oro. Elev 7 känner igen sig i det primitiva flyktbeteendet och delar även sin tankar 

om en av orsakerna till att elever blir stressade 

Det kan man ju känna lite om man kommer till den punkten att man är jättestressad och 

du kan inte tänka på någonting – jag ska göra det och det och det, så går man bara där-

ifrån. […] Ta saker i ordning, inte skjuta upp grejer. Om man skjuter upp grejer det är då 

stressen kommer. Man tänker ju så här (det är ju bara en lätt flyktväg) - jag behöver inte 

göra det här nu, jag lägger det där, sen kommer det en till grej - Jag behöver inte göra det 

nu, jag lägger det där… och sen blir bara den där högen jättehög […] Ta tag i det. […] 

Sätt deadlines på dig själv och skaffa självdisciplin, träna självdisciplin. 

Eleven menar att brist på självdisciplin är det som gör att man skjuter på sina uppgifter från 

första början och får medhåll av de andra eleverna i gruppen. Hur man tränar eller på annat 

sätt får självdisciplin är dock inte helt klart, eleverna menar att det bara är att bestämma sig, 

det vill säga via någon typ av inre motivation eller alternativt att ha någon i sin närhet, exem-

pelvis en förälder, som sätter stor press och har höga förväntningar. Flertalet elever talar om 

tidsbrist som en tydlig anledning till stress och oro och för att undvika den överväldigande 

högen som talades om i citatet ovan diskuteras planering, Elev 3 säger 

Är det tidsbrist och man stressar över det så kan man planera, först gör jag det här sen gör 

jag det här så kommer jag hinna med det till deadlinen, det brukar jag göra i alla fall. 

Just i amygdalas påverkan på koncentrationsstrategierna verkar lärarna ha en viktig roll och 

stor påverkan beroende på hur undervisningen planeras. Att sätta tätare deadlines är något 

som flertalet elever efterfrågar, det vill säga istället för att sätta en stor slutgiltig deadline så 

bör läraren sätta upp delmål, gärna med inlämning eller annan typ av redovisning så att ele-

verna känner mer press att hålla sig till deadlines. 

Att inte ge elever uppgifter med för korta deadlines […] för då kommer det stressa upp 

eleven mycket. För det första när man måste göra uppgiften så blir det slarvigt gjort när 

man försöker göra det så snabbt som möjligt och för det andra […] när man läser igenom 

det så ser man att det inte är särskilt bra. (Elev 2) 

Eleverna ser även gärna att lärarna ständigt påminner dem att effektivare utnyttja tiden samt 

tydliggöra hur lång tid det är kvar innan uppgiften förväntas vara klar. Utöver tidspressen ges 

även prestationsångest som ett exempel på oro som kan försämra koncentration och presta-

tion. Även här ges läraren en viktig uppgift i att försöka lugna sina elever genom att informera 

och tydliggöra. Ett par av eleverna tar även upp att de brukar försöka tänka på att lugna sig 

själva genom att ta djupa andetag, tänka logiskt och intala sig själva att det kommer att gå bra. 
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Den fjärde bilden tar upp dopaminssystemets inverkan på pannloben och därigenom koncent-

rationsförmågans påverkan av snabba respektive långsiktiga belöningar. Elev 4 och 5 diskute-

rar hur det upplever denna påverkan 

Ha någonting litet som hela tiden lockar – ”fortsätt nu, gör det”. (Elev 4) 

Jag tror mer på att man ska ha en stor belöning så att man inte tar de här snabba vägarna, 

så man får belöningen vid slutet som är större. (Elev 5) 

Man kan ha små belöningar längs vägen. (Elev 4) 

Ja, men då tar man ju snabba belöningar. Om jag ska läsa en sida till då läser man den så 

fort man kan bara för att få en belöning istället för att ta det långsamt så att du kan allting 

så att du får en stor belöning i slutet. Då försöker du ju ännu mer att få hjärnan att välja 

snabba lösningar. (Elev 5) 

Sant. (Elev 4) 

Så man ska nog hellre göra större belöningar så man kommer på att om jag inte gör det 

här så får jag en bättre belöning sen så man vänjer sig vid att man får den här stora belö-

ningen då blir man mindre stressad och håller lite mer koll på sig själv. (Elev 5) 

Som exempel på små belöningar ges kakor, godis, att få titta på mobiltelefonen en stund eller 

att spela en omgång på något datorspel. Vad som kan räknas som en stor belöning verkar ele-

verna dock vara mer oense om, några menar att det kan vara några timmar ledigt på kvällen 

eller ett bra betyg på den aktuella uppgiften medan andra talar om möjligheter att komma in 

på önskad högskoleutbildning eller att ha möjlighet att få ett bra jobb i framtiden. Några av 

eleverna säger att de aktivt använder mindre belöningar för att så att säga muta sig själva att 

fullfölja sina uppgifter medan andra funderar på om det är något som de borde börja med. En 

grupp diskuterar huruvida de kan utnyttja hjärnan begär efter belöningar 

Man känner ju alltid av den här snabba belöningen, jag vet ju själv, det är ju min mobil 

[…] det plingar till. (Elev 7) 

Eleven säger sig vanligtvis titta lite då och då på sin mobiltelefon vid studier men ser inte det-

ta som något negativt utan menar att det kan vara positivt att få en liten paus och lite andra 

känslor för ett ögonblick om man fastnat med något svårt problem. Pausen kan leda till att 

man kan se problemet ur ett nytt perspektiv som gör att man kan komma vidare. Elev 9 säger 

att man bör stänga av sin mobil när man studerar men eleverna håller alla med om att den 

strategin sällan brukar hålla och de menar att de känner en känsla av oro om de lägger un-

dan/stänger av mobilen 

Jag har ju annars det i bakhuvudet, det har plingat, tänk om det var något viktigt, tänk om 

det var något jättekul […] man måste nästan kolla och då kan du inte koncentrera dig på 

det du gör och då är det lika bra att ta den grejen. (Elev 8) 

Elevernas slutsats är att eleven själv måste ha en tillräcklig självdisciplin för att kunna ha mo-

bilen intill sig men att ändå bara kolla på den ett ögonblick då och då. De säger även att om de 
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verkligen måste så kan de ha tillräcklig självdisciplin vid studietillfället och medger att de 

också inser att uppgiften kommer ta mycket längre tid om de ska svara på samtliga meddelan-

den som ”plingar” i mobilen. Det vill säga eleverna inser sitt problem med att vilja följa de 

snabba belöningarna även om de stundtals försöker argumentera för att följa dem istället för 

att välja en något långsiktigare belöning. 

 

Den sista bilden tog upp långtidsminnet och att inkodningen av detta är beroende av att indi-

viden vilar och sover. Eleverna drar här två slutsatser – främst att man förstås ska sova ordent-

ligt och menar att man som elev inte ska tro att man ska komma ihåg något om man är uppe 

hela natten och spelar datorspel. De resonerar även kring om man som elev skulle minnas 

bättre om studierna sker i angränsning till sömn. Detta, menar eleverna, skulle kunna konkre-

tiseras genom att studera direkt på morgonen när man vaknar eller direkt innan man ska sova. 

Elev 3 ger förslaget att 

Då är det bättre att tänka på det man ska komma ihåg innan man somnar så då kanske 

man kan ha en lista med saker som man ska komma ihåg och innan man går och lägger 

sig så kollar man igenom den listan och tänker lite på det, kanske. 

En annan elev hypotiserar istället att det vore bättre om skolan var på kvällen så att man inte 

tappar bort de viktiga kunskaperna innan man ska sova. 
 

4.2.3 De neurovetenskapliga rönens möjliga påverkan på elevernas strategier 

Avslutningsvis diskuterades vad eleverna anser att de med förmedlad information skulle kun-

na göra för att förbättra sina koncentrationsstrategier samt huruvida de tror att de verkligen 

kommer att göra några förändringar i dessa strategier. 

 

Direkt svarar ungefär hälften av eleverna att de inte kommer att förändra sig, de förklarar det 

med att de redan anser sig ha tillräckliga strategier för att koncentrera sig eller åtminstone kan 

plocka fram dem om de verkligen behöver det. 

Jag tror inte att det är något jag kommer att göra annorlunda direkt för det går redan bra 

som det är. (Elev 1) 

Jag vet ju att jag kan koncentrera mig om jag verkligen tänker att, nu ska jag verkligen 

göra det här […] men då måste du ju komma dit så att du verkligen bestämmer dig. (Elev 

7) 

Resten av eleverna medger att de funderar på förändringar eller i alla fall att de och elever i 

samma situation borde göra det – man kan ju prova. Elev 4 sammanfattar sina tankar. 

Man borde inse att man borde sova mer på natten […] Försöka göra lite små förändringar 

åt rätt håll i början, inte försöka göra allting på en gång […] försöka att göra läxorna tidi-

gare efter att man har fått dem så att man inte får den här jättestressknäppen det sista och 

tappar bort alltihopa. 
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En elev säger sig komma att tänka på informationen men att har vid intervjun svårt att se hur 

exakt den kan komma att förbättra elevens tidigare strategier. Man kan ju i alla fall försök 

göra det bästa med den informationen man har och får menar en annan elev. Elev 6 ger ett 

exempel på ett sådant försök 

Kanske att göra läxorna direkt när man kommer hem så att du har den där belöningen att 

då är du ledig sen. 

Den elev som under en period inte haft tillgång till internet hemma verkar övertygad om att 

koncentrationsförmågan kan öka om man inte har sin mobiltelefon framme och kanske är det 

just ett sådant tillfälle som krävs för att eleverna ska överväga förändringar. Exempelvis så 

tror inte eleverna i den intervjuade gruppen att elever generellt på gymnasiet skulle börja med 

mer fysisk träning eller studera mer dagtid bara för att de fått information om att detta skulle 

kunna förbättra deras koncentration. Eleverna förklarar elevers ovilja att ta till sig information 

av detta slag med att det beror på grupptryck, att man inte fått förklarat för sig varför och att 

det därför av många lätt skulle kunna uppfattas som meningslöst och utan verklig grund. Möj-

ligheterna att påverka elevers strategier menas bero på hur intresserade och motiverade ele-

verna är till studier generellt, hur väl informationen förklaras och underbyggs med fakta och 

bevis samt i vilken omfattning förändringarna i deras strategier kan påverka deras koncentra-

tion och i förlängningen studieresultat. Eleverna upprepar även att de anser att sådan här in-

formation skulle ha större inverkan i lägre åldrar och tillägger även att högre krav från lärare 

och föräldrar skulle underlätta ett sådant arbete. Avslutningsvis förklarar eleverna att de skulle 

behöva öva sig på att vara utan sin mobiltelefon samt att de skulle kunna pressa sig mer i syfte 

att förbättra sin koncentration och sitt lärande men att det skulle kännas jobbigt och svårt. 

 

  



 

43 
 

5. Diskussion 
Nedan redogörs för diskussion av föreliggande studies olika delar. Avsnittet inleds med en 

diskussion kring den metod som använts och de val av tillvägagångssätt som gjordes. Efter 

det följer en resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras utifrån dess litteraturstudie. 

Innan den avslutande slutsatsen ges även en diskussion kring neurovetenskapens applicerbar-

het inom lärandesituationer i dagsläget. 

5.1 Metoddiskussion 

Metoden i föreliggande studie kom att beskrivas som en empirinära kvalitativ studie, en studie 

av ett enskilt fall med en fenomenografisk analys. Att studien hade ett kvalitativt syfte och en 

fenomenografisk ansats råder ingen tvekan om då dess syfte var att studera hur elever uppfat-

tar fenomenet koncentration ur olika perspektiv. Studien inkluderar även de öppna frågor och 

den stegvisa svarsanalys som ingår i den fenomenografiska metoden. De olika stegen beskrivs 

av Patel & Davidsson och innebär kortfattat att man ska försöka skapa sig en överblick över 

materialet och dess huvudsakliga innehåll, att man ska söka efter likheter och skillnader i ur-

valsgruppens svar varpå datamängden kategoriseras innan eventuella mönster kan studeras. I 

detta arbete bearbetades datamängden från enkäten på detta sätt för att få den mer överskådlig 

och möjlig att beskriva i uppsatsens resultatdel. En liknande analys gjordes av de inspelade 

intervjuerna, dock inte med en lika precis avprickning som vid analysen av enkätsvaren. Istäl-

let gjordes ett sammanfattande urval av diskussionerna med tillhörandet citat direkt från ljud-

filerna och resultaten från de olika intervjugrupperna kategoriserades sedan. Kategorisering-

arna redovisas dock ej i uppsatsen då den inte ansågs tillföra någon information utöver den 

som finns att läsa i resultatet. Följderna av detta arbetssätt var att de uppfattningar som endast 

enstaka elever nämnde riskerade att rationaliseras bort, särskilt från diskussionerna, detta då 

sammanfattning även innebär uteslutande av de minsta nyanserna. Färre frågeställningar eller 

mer högstrukturerade datainsamlingar hade möjliggjort en resultatredovisning på detaljnivå. 

Dock ansågs elevernas möjlighet att få uttrycka sig mer fritt i öppnare frågor som mer värde-

fullt utifrån studiens syfte. 

 

Utformningen av enkäten gjordes i omgångar där frågor för varje omgång förtydligades och 

plockades bort då de inte var nödvändiga för att nå en närmare förståelse av studiens syfte 

eller hade samma innebörd som andra frågor. Ändå blev enkäten relativt omfattande för att 

inte riskera att missa något delområde eller perspektiv av studiens syfte och frågeställningar. 

Då koncentration är en avancerad process som inte enkelt kan mätas utan endast förstås ge-

nom individers egna uppfattningar av fenomenet vilket innebär att resultaten baseras på tolk-

ningar i olika led. Patel & Davidsson säger dock att fenomenografiska undersökningar just 

syftar till att få en förståelse om en grupps uppfattningar av det centrala fenomenet och inte att 

nå ”teorier i form av slutgiltiga lagbundenheter” (2011c, s. 33). Själva enkäten konstruerades 

så att eleverna inte hade någon möjlighet att bläddra mellan frågorna för att de inte skulle på-

verkas till att vilja förändra sina svar allteftersom de läste de senare frågorna. Detta gjorde 

dock att eleverna inte hade någon överblick över frågorna vilket ledde till att eleverna flertalet 

gånger svarade på mer än vad som frågades efter, exempelvis så beskrev några av dem både 

sina strategier hemma och i skolan under samma fråga trots att dessa delats i två. Eftersom 

samtliga elever som närvarade då enkäten kom att genomföras valde att ställa upp och delta 
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fanns inget bortfall vilket tyder på en god tillförlitlighet. Denna tillförlitlighet till resultatet 

hade dock ökat om enkätundersökningen genomförts i en större elevgrupp. Med de valda da-

tainsamlingsformernas fördelar med öppna frågor kom även en del nackdelar såsom ett omfat-

tande informationsunderlag men även en del svårdefinierade begrepp, exempelvis begreppet 

”självdisciplin” vilket eleverna upprepade gånger hänvisar till men inte riktigt kan förklara. I 

resultatet repeteras även vissa typer av svar, exempelvis att musik används för avskärmning. 

Detta kan tolkas som att eleverna har svårt att släppa sin första tanke eller någon annans första 

tanke i situationen intervju men kan också tolkas som ett uttryck för att det är något centralt i 

elevernas uppfattning kring sin koncentration. 

 

Intervjuundersökningens stora fördel gentemot enkäten var möjligheten att ställa följdfrågor 

och ge plats till diskussion, något som vissa elever utnyttjade och rentav svävade ut på sido-

spår i samtalet medans andra behövde längre betänketid och därför sannolikt hade lättare att 

ge en nyanserad bild under enkäten. Utöver möjligheten till diskussion och följdfrågor sågs 

intervju som ett nödvändigt komplement till enkäten för att finna svar på hur eleverna skulle 

kunna konkretisera de neurovetenskapliga rönen liksom metakognitivt reflektera kring dessa. 

Detta hade annars riskerat bli alltför abstrakt för eleverna att förstå via en text. Under inter-

vjun märktes ändå att flera av eleverna hade svårt att ta in och kunna reflektera kring all in-

formation om hjärnan som presenterades trots att detta gjordes både skriftligt och muntligt 

samt delades upp i flera mindre delar. Valet av att undersöka elever från det tredje året på ett 

studieförberedande program visades sig då ha varit ett gynnsamt val. Då urvalsgruppen bestod 

i elever som jag undervisat fanns ett förtroende och en avslappnad inställning till intervjun 

hos de flesta elever. Dock fanns ändå risken att eleverna kunde lockas att svara det de trodde 

att jag ville höra därför påpekades detta extra inför intervjuerna att det inte finns några svar 

som är rätt eller fel utan att jag endast var ute efter deras verkliga uppfattningar. Som bland 

annat Gospic beskriver så är det en ständigt pågående kamp i hjärnan om att motstå de snabba 

belöningarna och till och med under intervjun verkade några av dem ha svårt att säga nej till 

dessa. Flera av eleverna uttryckte sin villrådighet genom att sina svar växla mellan de logiska 

långsiktiga tankarna och de tankar som föredrar snabba belöningar då de ständigt försökte 

rättfärdiga detta alternativ efter att ha svarat hur de inser att de borde agera. Ytterligare en 

försvårande omständighet är förstås transkriberingsmomentet där det som Patel & Davidsson 

säger är lätt att förenkla och förtydliga meningar och uttryck och därmed tappa än mer av in-

nebörden i svaret utöver exempelvis tillhörande kroppsspråk. 

 

Tillsammans med enkäten kan intervjun sägas varit del av en trianguleringsmetod vilken en-

ligt Patel & Davidsson ska ge en fylligare beskrivning av det undersökta fenomenet vilket det 

även i detta fall kan anses ha gjort även om man skulle kunna argumentera att de två datain-

samlingsmetoderna inte eftersökte svar på exakt samma frågeställningar. 

5.2 Resultatdiskussion 

I enlighet med skollagen är skolans främsta syfte att främja lärande och utveckling samt lus-

ten för detta nu och genom hela livet genom att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar 

för lärande. Dessutom ska undervisningen bygga på en ständig diskussion om hur denna kun-

skapsutveckling sker. Genom tiderna har olika teorier aspirerat på att rollen som ledstjärna i 
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lärarens arbete med att genomföra dessa uppdrag. I takt med den tekniska utvecklingen har 

forskare dock i allt större detalj fått möjlighet att observera vad som händer i hjärnan vid lä-

randesituationer och därigenom har nya empiriska rön om hjärnans och därmed lärandets 

funktion växt fram - neurodidaktiken. Ett av syftena med detta arbete var att synliggöra dessa 

rön och vetenskapliga framsteg då jag som författare av denna studie funnit dem spännande 

och inte minst en god källa till svar på mina egna ”varför?” och hypotiserar att dessa inte för 

alla är kända. Huvudfokus kom att bli koncentration då detta, enligt exempelvis Ericsson, är 

en förutsättning för effektivt lärande och då det, enligt erfarenhet, av många lärare ofta upp-

fattas som en brist bland eleverna. Då undervisningen är till för eleverna och ska i bästa möj-

liga mån anpassas utifrån målet att var och en av dem ska nå så långt som möjligt i sin utveck-

ling så fokuserades undersökningen kring elevernas upplevelse av koncentration och hur olika 

faktorer påverkar denna förmåga inklusive de faktorer som ges i de neurovetenskapliga rönen. 

Nedan redovisas därför resultaten för en frågeställning i taget och i en jämförelse med littera-

turundersökningen. 

5.2.1 Hur ser eleverna i den undersökta gruppen på sin egen förmåga till koncent-

ration och betydelsen av denna? 

Precis som i Elfgrens studie så anser eleverna att förmågan till koncentration är viktig och 

påverkar deras lärande ur flertalet synvinklar. Klingberg menar att det som inte kan uppmärk-

sammas inte heller kan minnas vilket eleverna antyder. De håller även med i Gospics konsta-

terande att okoncentration genom exempelvis multitasking gör arbetet mer ineffektivt. Den 

selektiva uppmärksamheten sägs enligt Olivestam & Ott vara en mer väl utvecklad förmåga 

hos högpresterande elever och det kan vara därför den undersökta gruppen är delad i uppfatt-

ningen om de anser sig ha lätt eller svårt att fokusera. Liksom forskarna är eleverna oense 

angående hur lång tid det tar att bli koncentrerad, hälften håller med Gospic medan den andra 

halvan instämmer i Hyvings tidsperspektiv. Imsen beskriver att presterande individer dras 

mellan lusten att lyckas och rädslan att misslyckas vilket kan vara vad eleverna syftar på när 

de beskriver att de kan vara fokuserade längre än deras normala 30-40 minuter om de känner 

sig pressade eller har ett stort intresse för uppgiften. En annan möjlig förklaring till detta för-

längda koncentrationsspann skulle kunna vara att eleverna upplever det som av Ullén kallas 

flow. Eleverna nämner även att svårighetsgraden avgör hur lång tid de kan hålla sitt fokus i 

enlighet med Gospics beskrivningar om att uppgifter bör vara lagom svåra för att dels fortsät-

ta att intressera hjärnan och dels inte leda till rädsla och stress och därmed aktivera amygdala. 

Trots att dryga hälften av gruppen menar att de lätt påverkas av distraktioner så säger en ma-

joritet av gruppen att de inte funderar över vad som påverkar deras koncentration eller vad de 

kan göra för att underlätta för denna förmåga. Imsen ger en möjlig förklaring i att elever nu-

mer inte ägnar lika stor uppmärksamhet åt läxor och skola som tidigare. En av de mest fre-

kvent nämnda anledningar till distraktion är mobiltelefoner, det vill säga en slags stimulusdri-

ven uppmärksamhet som enligt Klingberg kan slå ut den kontrollerade uppmärksamheten, inte 

minst hos elever med ett lägre arbetsminne. Enligt Klingberg kan denna risk variera då den 

beror av hur stort arbetsminne uppgiften kräver samt mängden/frekvensen av distraktioner. 

Ericsson, Kadesjö och Adler & Adler säger alla att motivation är viktigt. Elevernas uppfatt-

ning om motivationens ursprung är dock tudelat mellan inre och yttre faktorer och de håller 

alltså inte samtliga med Gospic som säger att motivation för hög prestation kommer inifrån. 
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Även Maslow talar om inre motivation och sätter bland annat behoven av mat och sömn som 

mest grundläggande, något som flera elever även nämner. Att koncentrationsförmågan vidare 

kan påverkas av vakenhetsgrad och i vilken grad sömnbehovet är tillfredsställt håller eleverna 

med Ericsson respektive Klingberg om. Den bristande koncentrationsförmåga som flera ele-

ver talar om skulle även kunna ha sitt i ursprung i det ständiga multitaskande som eleverna 

ägnar sig åt enligt Gospic. Elevernas främsta strategier för att nå ett fokus är avskärmning och 

i viss mån även att stänga av tekniken omkring dem, en strategi som rekommenderas av både 

Klingberg och Kadsjö samt är i linje med Elfgrens resultat och Sörqvists rön om att talljud 

upplevs som allra mest distraherande. Gospic menar dock att även musiken stjäl en del av 

arbetsminnet men kanske upplever eleverna att avskärmningen hjälper dem mer än musiken 

stjälper dem. 

 

5.2.2 Vad anser eleverna främjar respektive hämmar deras koncentration vid lä-

rande i undervisning och i hemstudier? 

Liksom i Elfgren, Kolgjini & Javanovas studier visar föreliggande studie att bristen på till-

fredställda grundläggande behov, det vill säga Maslows första nivå, såsom sömn och näring 

upplevs påverka koncentrationsförmågan. Eleverna i denna studie menar att otillfredsställda 

grundläggande behov hämmar dem både i skolan och hemma även om de anser att hemsitua-

tionen har en fördel i att de själva kan styra när och hur de tillfredsställer dessa behov och kan 

planera sin tillvaro. I skolan har de inte samma möjligheter att ta en vilopaus eller äta precis 

när de blir hungriga. De menar dock att de skulle kunna bli bättre på att exempelvis äta mel-

lanmål på rasterna. På liknande sätt ser de förbättringsmöjligheter i att öka mängden sömn 

som för majoriteten av de deltagande eleverna består i måttliga 6-7 timmar. En ökad mängd 

sömn kan enligt Gospic öka möjligheterna att motstå impulser. Den optimala sömn- och vilo-

ängden verkar dock dels vara väldigt individuell och dessutom är direktiven från forskarna 

skilda – medan Olivestam & Ott menar att individen helst ska vila efter varje lärtillfälle för att 

möjliggöra för en välfungerande inlagring i långtidsminnet så säger Klingberg att optimal 

koncentration inte uppstår vid maximal vakenhetsgrad. En god fysisk kondition nämns dock 

sparsamt från eleverna och de ägnar inte heller så stort fokus vid denna faktor som litteraturen 

förordar. 

 

Den faktor som av eleverna upplevs vara mest betydelsefull både i att vara hämmande och 

främjande är ljud och avskärmning. Ljud påverkar den stimulusdrivna uppmärksamheten sä-

ger Klingberg och får medhåll av Olivestam & Ott i att arbetsminnets storlek hänger samman 

med individens möjlighet att kontrollera sin uppmärksamhet. Både hemma och i skolan menar 

eleverna att ljud och interaktion med andra individer upplevs som hämmande och att tysthet 

och lugn alternativt musik i hörlurar är den främsta motverkande faktorn. Detta stämmer väl 

överens med Elfgren och Mattebo-Nordins studier. Musik rekommenderas dock inte generellt 

av forskarna, Gospic menar att alla ljud bör undvikas då de nyttjar delar av det begränsade 

arbetsminnet medan Klingberg framhåller naturljud eller brus. Inom detta område nämns en 

av ett fåtal förbättringar som lärare kan bistå med, nämligen att hålla det lugnt i klassrummet 

samt inte kalla på elevernas uppmärksamhet vid fokuserat arbete. Eleverna menar dock att de 

själva kan bli bättre på att stänga ute distraktioner samt att på detta sätt själva bidra till ett 

lugnare klimat. Detta resonemang stämmer överens med Klingbergs rön om att distraktioner 
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bör undvikas och att avskärmning gynnsam strategi, senare nämner eleverna även lärarens 

möjlighet att förtydliga och förenkla exempelvis instruktioner. Klingberg likställer störande 

arbetsmiljöer med multitasking för hjärnan. Att just låta pannloben fokusera på en sak ser 

flera av eleverna som möjliga förbättringsvägar för att förbättra sitt fokus, dock säger de inte 

att de just nu ser det som en hämmande faktor men att flera av dem regelbundet distraheras av 

teknik både hemma och under skoltid. Kadesjö säger att det är viktigt att en individ har för-

måga att stänga ute och värdera intryck och detta borde vara centralt för elever att förbättra, 

inte minst med tanke på att deras arbete på så sätt skulle kunna utföras dels effektivare och 

dels med ett bättre resultat enligt Gospic. Trots detta säger flera elever att de anser att teknik 

påverkar deras koncentrationsförmåga positivt, att de anser sig ha förmåga att multitaska och 

även gör så under studier. Många av eleverna i undersökningsgruppen säger att de lägger fler-

talet timmar i veckan på datorspel. Hur dessa spel påverkar eleverna och deras koncentration 

går dock inte att säga. Enligt litteraturen har både negativa och positiva konsekvenser setts 

och några av de faktorer som inverkar tros vara spelet i sig men även elevens förutsättningar 

och befintliga arbetsminne samt vad eleven gör utöver detta med sin tid. Området kräver om-

fattande fortsatt forskning. 

 

En ständig uppkoppling menar Klingberg leder till stress vilket i sin tur dels försämrar en in-

divids koncentrationsförmåga och rent av kan halvera dess kapacitet. Det är därför oroande att 

många av eleverna i studien upplever sig stressade i samband med skolarbete och även upple-

ver det som en hämmande faktor. Stressen kan ha andra ursprung än studierna i sig och Fry-

denberg nämner att ungdomars oro utöver studierna kretsar kring relationer och socioekono-

miska faktorer och några av eleverna anknyter till Maslows andra och tredje nivå och förkla-

rar att trygghet och trivsel påverkar deras förmåga att koncentrera sig. Olivestam & Ott menar 

att en rädsla för skolämnet även kan stressa och oroa elever så att deras amygdala påverkar 

deras koncentration via pannloben och arbetsminnet. Några av eleverna menar också att de 

har svårt att fokusera om innehållet upplevs för svårt och att läraren då kan hjälpa dem genom 

att förtydliga innehållet. De ser därför även möjligheten att få hjälp av lärare eller andra elever 

som en främjande faktor till sin koncentration på lektionstid. För andra elever kan undervis-

ningen upplevas helt annorlunda då de menar att de behöver en större press på sig och mer 

utmaningar och större tidspress för att känna en optimal fokuseringsförmåga och kunna pres-

tera bättre och mer effektivt. Med detta i åtanke framträder fler faktorer som kan och kanske 

bör individanpassas för att varje individ ska utvecklas så långt som möjligt. 

 

Att undervisningen bör ges på rätt nivå och inte inducera stress hos eleverna påverkar även 

hjärnans dopaminsystem då det dels ska finnas möjlighet för eleverna att nå de mer långsikti-

ga målen och belöningarna men även att de inte ska vara så benägna att följa sina impulser 

och de snabba belöningarna säger Gospic och Olivestam & Ott. Men att motstå dessa lockel-

ser såsom mobiltelefonen och datorn med alla sina potentiella snabba belöningar är enligt 

eleverna svårt och hämmande för koncentrationen på skolarbetet. Gospic säger att detta kan 

bero på att ungdomars pannlob ännu ej är fullt utvecklad och därför inte har samma förmåga 

att övervinna impulserna. Eleverna säger dock att de åtminstone delvis utnyttjar detta belö-

ningsbehov till sin fördel i enlighet med Gospics inrådan. Några säger att det motiverar dem 

att arbeta effektivt under lektionstid så att de ska slippa att arbeta hemma vilket även Elfgrens 
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studie visar medans några andra säger att de vid hemarbete emellanåt belönar sig själva med 

något gott eller med en stund med exempelvis mobiltelefonen för att hålla motivationen uppe. 

Eleverna menar dock att de kan bli bättre på detta. 

 

Motivationen för höga prestationer kommer inifrån, från belöningssystemet säger Gospic me-

dans Adler & Adler säger att känslorna styr beteendet. Eleverna i studien relaterar också kon-

centrationsförmågan till olika mentala hållningar såsom att förmå sig att fortsätta arbeta, att ha 

den rätta mentala inställningen för att arbeta med skolarbete eller att ha en seriösare inställ-

ning. Dessa tankar och faktorer kan relateras till belöningssystemet men kan eventuellt även 

gynnas av det som Adler & Adler kallar för medveten mental styrning, det vill säga att bli 

medveten om de val som görs och den inverkan de har på hjärnans funktioner. Att reflektera 

över beslut eller att föreställa sig mål skulle kunna vara exempel på sådana medvetna strategi-

er som litteraturen menar ökar möjligheterna till en god koncentration. Klingberg menar även 

att stress och dess negativa följder skulle kunna minskas med en ökad medvetenhet. 

 

5.2.3 Vilka strategier använder eleverna i den undersökta gruppen nu för att foku-

sera och därmed underlätta lärande samt hur tror eleverna att dessa strategi-

er skulle förändras om de blev medvetna om den neurovetenskapliga forsk-

ningens rön om hjärnans begränsningar? 

Under intervjun ger eleverna en sammanfattning av sina strategier som främst sägs bestå i 

avskärmning från ljud och andra individer, oftast via musik. Avskärmning från teknik görs av 

några elever medan andra menar att de borde avstå de snabba belöningarna som teknikanvän-

dandet innebär men att det känns svårt, tråkigt och jobbigt. Att ha ett mål, att vara inställd på 

skolarbete och känna av en viss press ges också som funktionella strategier. Samtliga av dessa 

faktorer nämns i någon form i litteraturen som främjande för koncentration och verkar vara en 

likartad grund i strategierna för samtliga elever i den undersökta gruppen. Datainsamlingsme-

toden intervju kan ha påverkat att variationen av strategier som beskrevs inte var så stor dock 

gavs ett liknande resultat i den tidigare enkätundersökningen. 

 

Hittills, menar eleverna, har omfattningen av stöd och handledning i hur de kan förbättra sin 

koncentration varit begränsad, svagt underbyggd och lett till få förändringar i elevernas stra-

tegier. De har lite svårt att föreställa sig hur sådan handledning skulle se ut även om flera av 

dem ser tanken som god och samtliga av dem visar på förmåga att konkretisera de neurove-

tenskapliga rön som presenteras under intervjun. Den bristande erfarenheten av handledning 

likt den som här diskuteras kan även bidragit till att eleverna instinktivt svarar att de inte 

kommer att förändra sina strategier trots medvetenhet om neurovetenskapliga rön. Elevernas 

kommentarer om att sådan handledning och information snarare borde ges till yngre elever 

kan tolkas på olika sätt, ett sätt är att eleverna anser sig redan för gamla för att lära och för-

ändra sitt beteende med utgångspunkt i den, enligt litteraturen, oriktiga uppfattning att inlär-

ning med främst sker i yngre åldrar. Det kan även tolkas som att de, som de diskuterar, redan 

anser sig ha tillräckliga strategier, att de påverkas av ett för stort grupptryck för att uttrycka 

andra åsikter eller för att de är för bekväma med sina nuvarande strategier. Att de är för be-

kväma skulle även kunna tolkas som att de har för svårt att motstå de belöningar som exem-

pelvis deras mobiltelefonanvändande ger. Eleverna säger själva att deras beteende inte är tids-
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effektivt men att frånvaro av tekniken och den regelbundna sociala kontakten ger dem både 

oroskänslor och abstinens samt att de samtidigt vet att beteende kräver en stor självdisciplin 

för att alls fungera. Kanske krävs en prövoperiod för att de ska se nyttan och övertygas men 

vems uppgift är det att ta initiativet till en sådan? Mobilförbud diskuteras men även här ger 

eleverna liknande svar trots att de samtidigt efterfrågar en större press och högre krav från 

lärare och föräldrar. Slutligen förklarar eleverna att intresset att förändra sina strategier beror 

av elevens individuella intresse och målsättning för studierna och kanske är det just dessa 

elever som har förmåga att motstå de snabba belöningarna och därför även förmåga att ut-

veckla sina strategier vidare, det vill säga en större beslutsamhet, mer grit
4
? 

5.3 Neurovetenskapens tillämpning och fortsatt forskning 

Goswami (2004, s. 6) sa 2004 att den neurovetenskapliga forskningen inte enbart bekräftar det 

som sedan tidigare erfarenhet om undervisning är känt utan även har potential att utveckla 

undervisning och läroplaner. Att ge tidigare diagnoser till elever i behov av extra stöd och 

särskilda anpassningar är andra möjligheter. Han menar även att den neurovetenskapliga 

forskningen på ett tydligare sätt har potential att undersöka verkan i skilda undervisningsme-

toder och ge bättre riktlinjer i hur undervisningen kan anpassas utifrån individen. Olivestam & 

Ott (2010a, ss. 77-78) håller med Goswami (2004, s. 2) i att neurodidaktiken inte utesluter 

tidigare didaktiska perspektiv och pedagogiska teorier utan att dessa istället kan bidra till det 

neurodidaktiska perspektivet. Ott (2007c, s. 89) säger att neurodidaktiken bidrar med empiris-

ka förklaringar till tidigare teorier och därmed ger modeller för hur hjärnans biologiska inre 

nätverk styr det yttre betandet samt hur den yttre påverkan leder till omstrukturering och funk-

tionsförändring i detta inre nätverk av neuroner. Ett exempel på i vilka avseenden tidigare 

teorier potentiellt kan finna förstärkning i neurodidaktiken är, enligt litteraturen, Piagets kog-

nitivistiska teorier om att ny kunskap assimileras till individens tankemönster och eventuellt 

omstrukturerar dessa genom ackommodation. Andra exempel är Piagets tankar om att under-

visningen måste anpassas till individens mognadsgrad samt Vygotskys teori om den proxima-

la utvecklingszonen från hans sociokulturella perspektiv (Olivestam & Ott, 2007c, ss. 89-90, 

107; 2010a, s. 37). 

 

I föreliggande studie har fokus legat på koncentration och ett antal faktorer som i litteraturen 

beskrivits påverka denna. Dessa faktorer har även diskuterats och konkretiserats av eleverna. 

Elevernas svar pekar i många fall i samma riktning som forskningsrönen, det vill säga att ett 

visst invärde, exempelvis en lugn arbetsmiljö ger en förbättrad koncentration, det vill säga ett 

visst utvärde. Många av de faktorer som diskuteras i denna studie har en bredare inverkan på 

individer än enbart i lärsituationer och diskuteras av forskarna därför ej enbart utifrån denna 

situation. Vid en genomgång av litteraturen utifrån ett giltighetsperspektiv i de olika faktorer-

na ges följande svar: Gospic (2012a, s. 143) menar att konditionsträning har visats leda till 

förbättrade kopplingar, ökad blodcirkulation och mindre inflammation i hjärnan och bedöms 

därmed sannolikt vara en förklaring till varför vältränade personer presterar bättre i matematik 

och lästester, har bättre arbetsminne och impulskontroll. Klingberg (2011a, ss. 161-167) säger 

även att fler och fler studier visar direkta påverkningar på hjärnans aktivitet, bland annat i 

                                                           
4 sv. uthållighet, ihärdighet, https://angeladuckworth.com/  

https://angeladuckworth.com/
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frontalloben samt att hjärnbarkens tjocklek ökar. Olivestam & Ott (2010a, ss. 102-103) förkla-

rar att synapsbildningen och reparationen av nervkopplingar förbättras och menar att beläggen 

för att kondition gynnar kognition är otvetydiga. Det har även visats, enligt Klingberg (2011a, 

ss. 161-167), att en ökad syreupptagningsförmåga givit individen ett bättre långtidsminne då 

förmågan korrelerar med blodvolymen i hippocampus. I dessa studier refereras konditionsträ-

ning till högintensiv träning på cirka 80 % av maxpulsen, det vill säga inte muskelstyrka. 

Bland barn, där antalet studier inte heller är så stort tycks den största påverkan varit på presta-

tionen hos lågpresterande, och Klingberg drar slutsatsen att stillasittande barn är de som har 

mest att vinna på att träna sig till en måttlig kondition. Klingberg konkluderar att  

[…] trots många frågetecken pekar alla tillgängliga resultat åt samma håll: Konditionsträ-

ning har en positiv effekt på kognitiv förmåga och skolprestation. Det fördelaktiga med 

fysisk träning är att effekterna verkar vara så breda: De förbättrar inte bara en mängd 

kognitiva funktioner utan minskar också övervikt och reducerar stress. (2011a, s. 166) 

 

Analysen av vilken påverkan stress har på en individs hjärna verkar vara mer avancerad dels 

då området enligt Klingberg (2007b, s. 125; 2011a, ss. 136, 153) är relativt outforskat och 

dels för att forskarna även tror att stressens effekt är kopplad till individens egen upplevelse 

av/inställning till situationer och den personliga upplevelsen av kontroll i situationen. Kling-

berg (2007b, ss. 144, 153) menar dock att det finns en hel del forskning som visar att stress 

kan kopplas till försämring i både arbetsminne och långtidsminne samt att det därför kan på-

verka koncentrationsförmågan men att det i längden inte innebär en nedsatt förmåga utan sna-

rare motsatsen på grund av Flynneffekten. Gospic (2012a, s. 37) förklarar att vid stress så styr 

hjärnans primitiva delar hjärnan och att benägenheten att följa kortsiktiga belöningar ökar. 

 

Gospic (2012a, ss. 44-45) menar att det är dopaminsystemet tillsammans med striatum som 

avgör vad som ger den största belöningen snabbast och därmed hur impulserna styr beteendet. 

Klingberg säger att det finns flera studier som visar en avvikelse hos tonåringars hjärnor när-

mare bestämt i striatum och att reaktionen vid möjlig belöning blev än tydligare (2011a, ss. 

42-44). Gospic (2012a, s. 139) förklarar att sömnbristen ökar benägenheten att följa de mer 

primitiva impulserna. Klingberg (2007b, s. 97) i sin tur redogör för att sömnbrist påverkar 

koncentrationsförmågan negativt och Olivestam & Ott säger att neuroforskningen visat på att 

överföring till långtidsminnet underlättas av sömn mellan lärandetillfällena (Olivestam & Ott, 

2010a, s. 72). 

 

Klingberg  (2007b, s. 77) säger att 

[…] det faktum att det finns överlappningsområden är en tillräcklig förklaring till varför 

två samtidiga uppgifter stör varandra […] (2011a, s. 77) 

Det vill säga att de två uppgifterna båda aktiverar samma områden ges som förklaring till var-

för multitasking inte fungerar. Andra problem för arbetsminnet är distraktioner. Klingberg 

hänvisar till studier som dels visat att uppgifter som kräver stort arbetsminne även innebär 
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större risk för distraktion och dels att individer med större arbetsminne mindre lätt distraheras. 

(2011a, s. 72). Klingberg menar dock att arbetsminnet kan tränas och säger att 

I flera kontrollerade studier har vi sett hur arbetsminnesträning förbättrar prestationen 

med femton till tjugo procent när de testas på uppgifter som inte var del av själva trä-

ningsprogrammet. (2011a, s. 145) 

Han pekar även ut ett test som klassrumsanalogt då det innehöll klassrumsliknande instruktio-

ner samt framhåller att uppföljande test visar att effekterna av träningen håller i sig vid testade 

3-6 månader (2011a, ss. 145-146). Klingberg säger även att 

De flesta studier av arbetsminnesträning har inkluderat barn med ADHD. Men träningsef-

fekterna verkar vara generella: Har man förmåga att utföra koncentrerad träning så får 

man också en förbättring vare sig man är ung eller gammal, och förmodligen också obe-

roende av orsaken till ens koncentrationssvårigheter (2011a, s. 148). 

 

Gospic (2012a, ss. 37-40) säger att vuxna som har en fullt utvecklad pannlob, där förmågan 

att reglera impulser finns, har förmåga att invänta mer långsiktiga belöningar och är därmed 

inte lika impulsiva och benägna att följa de snabba belöningarna vilket barn tenderar att göra i 

större utsträckning. Förmågan att hämma dessa impulser kan därmed öka med ett ökat medve-

tande om vad och hur hjärnan påverkas men de kan även minska med ökad stress.  

 

Olivestam & Ott  (2010a, s. 83) förklarar att det har utförts en del fallstudier angående neuro-

didaktikens möjligheter i undervisningen men menar att det ännu är för tidigt att dra allmän-

giltiga slutsatser utifrån denna forskning. Enligt Fischer et al. (2010, s. 68) bör nästa steg 

inom den neurodidaktiska forskningen vara att skapa skolor där forskningen kan utvecklas 

och testas och han får medhåll från Schönborn (Schönborn & Höst, 2016f) som hänvisar till 

Dunbar som i sin tur säger att det krävs en förståelse och dialog mellan forskare och lärare.  

Fischer förklarar vidare att forskningen inte är helt enkel då det finns många störningsvariab-

ler som påverkar i en vardaglig undervisningssituation men att den praktiska vetenskapen 

ändå är vägen framåt men då krävs det att lärare införlivar den neurovetenskapliga slutsatser-

na i sin undervisning. OECD konkluderade 2002 att 

Vi förstår ännu inte tillräckligt väl hur barn och vuxna lär sig för att våga utfärda en ga-

ranti för att undervisning ska leda till lämnade. Kunnandet om lärande befinner sig i sin 

Linneanska fas. Det är en fas som kännetecknas av att man sammanställer listor med 

lyckade exempel och sorterar fram framgångsrika praktiska exempel på undervisning som 

fungerar. (Olivestam & Ott, 2010a, s. 128) 

 Denna studie har ämnat vara ett steg på vägen i att testa dessa neurovetenskapliga rön. 

5.4 Slutsats 

Föreliggande studies resultat innehåller flertalet intressanta punkter och citat som vart och ett i 

princip skulle kunna ligga till grund för fortsatt forskning. Exempel på ett sådant ämne är hur 

musik egentligen påverkar koncentrationen vid studier, spelar valet av musik någon roll, 
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främjar eller hämmar musiken koncentrationsförmågan och går det alls att dra några generella 

slutsatser? Då studiens metod kom att ha en öppen karaktär blev det omöjligt att ta med samt-

liga detaljer och slutsatserna ska därför endast ses som en förenklad översikt som dessutom 

har sitt ursprung i tolkningar av elevernas skriftligt och muntligt beskrivna uppfattningar. 

Eleverna i den undersökta gruppen anser att koncentration är en viktig förmåga som tydligt 

påverkar deras lärande. Förmågan till koncentration varierar men korrelerar relativt bra med 

den tid eleverna upplever att det tar att bli fokuserade. De inre faktorerna upplevs lika bety-

delsefulla för att nå koncentration som de yttre dock nämner elever främst yttre faktorer som 

främjande respektive hämmande. Intresse och tidspress kan få eleverna att stanna i ett fokuse-

rat tillstånd i åtminstone 30-40 minuter trots att ungefär halva gruppen ser sig som lättdistra-

herade. Koncentrationsförmågan sägs påverka elevernas lärande i följande avseenden: tidsåt-

gång, kvalitet, förståelse, minne, inlärning, stress, motivation och fortsatt koncentration. 

 

Som främjande faktorer nämns främst avskärmning, oftast med hjälp av musik men hos vissa 

även genom att avvärja olika typer av distraktioner såsom mobiltelefoner och datorer. Elever-

na uppfattar även att det är viktigt att ha sina grundläggande behov såsom mat och sömn till-

fredsställda. I hemmet ses även trygghet, möjlighet till egen planering, stöd och i viss mån 

belöningar som främjande medan skolmiljön erbjuder främjande faktorer såsom samarbete 

med andra elever, möjlighet till hjälp samt press och förväntningar. Skolmiljön medför dock 

ljud och rörelse runt eleverna som inte går att kontrollera, minskade möjligheter att ta pauser 

samt en mer direkt risk för att ges uppgifter på fel nivå. De tydligaste tipsen till lärare är där-

för att inte störa när eleverna nått en mental fokusering samt att ge uppgifter som varken är för 

lätta eller för svåra. Utifrån de neurovetenskapliga rönen skulle elevernas fokuseringsförmåga 

kunna förbättras genom en ökad mängd sömn respektive fysisk träning, genom att fokusera 

mindre på diverse IT-prylar vid studier, att planera sin tid mer samt att, med eventuell hjälp, 

försöka nå ett mentalt tillstånd med mindre oro och stress. 

 

Genom att medvetandegöra de processer som sker i hjärnan skulle eleverna kunna kontrollera 

sin koncentration bättre enligt forskarna men enligt föreliggande studie har sådant stöd eller 

andra tips om hur man kan få ett bättre fokus inte delgivits eleverna enligt dem själva. I studi-

ens metakognitiva undersökning visar eleverna ett visst intresse för området och kan också i 

många fall känna igen sig och konkretisera de neurovetenskapliga rönen men uttrycker samti-

digt en ovana inför tankesättet och varnar för att det av andra elever skulle kunna uppfattas 

som löjligt och på grund av bland annat grupptryck och tidigare uppfattningar vara svårt att 

införa på gymnasienivå. Slutligen bör nämnas den tvetydiga bild som kunnat utläsas av ele-

vernas svar – att de egentligen vet hur de borde göra för att förbättra sin koncentration men att 

det hela tiden finns faktorer som till viss del skrämmer men ännu oftare de som lockar – en 

ständig kamp om hjärntronen. 

 

Som avslutning några tänkvärda citat från Gospic  

Vi behöver lära oss att arbeta smartare, inte mer. (2012a, s. 11) 
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Om man förstår hur man fungerar då kan man ju också göra något åt det. (Sveriges Radio, 

2015c)  

Att förstå att vi har de här grundkopplingarna i hjärnan som gör att det är så svårt att mot-

stå och att det räcker med sunt förnuft. (Sveriges Radio, 2015c) 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Enkätfrågorna 
 
1. Tycker du att det är viktigt att kunna koncentrera sig? 

A. Ja 

B. Nej 

C. Vet ej 

 

2. Har du någon diagnostiserad koncentrationssvårighet? 

A. Ja 

B. Nej 

C. Vet ej 

 

3. Tycker du att du har svårt för att koncentrera dig? 

A. Ja, väldigt svårt 

B. Ja, ganska svårt 

C. Nej, inte så svårt 

D. Nej, inte alls svårt 

E. Vet ej 

 

4. Påverkas ditt skolarbete, ditt lärande och dina resultat av din koncentrationsförmåga och i 

så fall hur? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Brukar du fundera på vad som förbättrar/försämrar din koncentration? 

A. Ja, ofta 

B. Ja, ibland 

C. Nej, sällan 

D. Nej, aldrig 

E. Vet ej 

 

6. Kan du påverka din egen koncentrationsförmåga och i så fall hur? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. Hur många minuter tycker du att det tar för dig att bli koncentrerad på något? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Hur många minuter brukar du kunna vara koncentrerad på samma sak utan att göra något 

annat emellan, t.ex. använda din mobiltelefon? 



 

59 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Tycker du att det är din omgivning eller du själv på insidan som avgör om du kan koncent-

rera dig? 

A. Mest jag själv 

B. Mest min omgivning 

C. Jag själv och min omgivning påverkar lika mycket 

D. Varken jag eller min omgivning påverkar 

E. Vet ej 

 

10. Störs du lätt eller är du bra på att stänga ute störningar och distraktioner? 

A. Jag störs väldigt lätt 

B. Jag störs ganska lätt 

C. Jag störs inte så lätt 

D. Jag störs knappt alls 

E. Vet ej 

 

11. Beskriv så noga du kan hur du har det omkring dig och hur du beter dig när du ska studera 

hemma? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Vad finns det för anledningar till att du tappar koncentrationen och/eller har svårt att kon-

centrera dig på studier när du är hemma? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13. Vad finns det för anledningar till att du har förmåga att koncentrera dig och/eller kan be-

hålla din koncentration på studier när du är hemma? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14. Vad tror du att du skulle kunna göra för att förbättra din koncentration på studier hemma? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15. Beskriv så noga du kan hur du har det omkring dig och hur du beter dig när du ska studera 

i skolan på lektionstid? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16. Vad finns det för anledningar till att du tappar koncentrationen och/eller har svårt att kon-

centrera dig på studier i skolan på lektionstid? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17. Vad finns det för anledningar till att du har förmåga att koncentrera dig och/eller kan be-

hålla din koncentration på studier i skolan på lektionstid? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18. Vad tror du att du skulle kunna göra för att förbättra din koncentration på studier i skolan 

på lektionstid? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

19. Vad tror du att dina lärare skulle kunna göra för att förbättra din koncentration på studier i 

skolan på lektionstid? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

20. Hur många timmar sover du i genomsnitt per natt på vardagar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

21. Brukar du göra flera saker samtidigt som du studerar, ex. kommunicera via dator eller 

mobil? 

A. Ja, ofta 

B. Ja, ibland 

C. Nej, sällan 

D. Nej, aldrig 

E. Vet ej 

 

22. Hur bra tycker du att du är på att multitaska, alltså att göra flera saker samtidigt? 

A. Väldigt bra 

B. Ganska bra 

C. Ganska dålig 

D. Väldigt dålig 

E. Vet ej 

 

23. Hur tycker du att IT-prylar såsom datorn och mobiltelefonen påverkar din koncentration? 

A. Mycket negativt 

B. Ganska negativt 

C. Ganska positivt 

D. Mycket positivt 

E. De påverkar inte min koncentration 

F. Vet ej 
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24. Gör du något för att underlätta för din hjärna (ex. för dess minne eller för dess ”proces-

sor”) och för att inte slösa dess kapacitet i onödan? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

25. Brukar du sätta upp egna mål när du studerar och ge dig själv belöningar om du når målen 

och har studerat bra? 

A. Ja, ofta 

B. Ja, ibland 

C. Nej, sällan 

D. Nej, aldrig 

E. Vet ej 

 

26. Vilken/vilka känslor känner du i samband med skolarbete och varför? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

27. Hur påverkar stress och oro din koncentration och ditt lärande? Välj ett eller flera alterna-

tiv, svara med hjälp av siffrorna. 

1. Mycket stress och oro gör att jag inte kan koncentrera mig så bra 

2. Lite stress gör att jag kan koncentrera mig bättre 

3. All stress och oro är negativt för min koncentration 

4. Stress och oro påverkar inte min förmåga att koncentrera mig 

5. På annat sätt (förklara med text nedan) 

 

28. Om du eller andra runtomkring dig har höga förväntningar på dina skolresultat, hur upple-

ver du att det påverkar dina prestationer? 

A. Jag blir stressad av mina/andras förväntningar och får svårt att prestera 

B. Jag drivs av mina/andras förväntningar och dessa förväntningar får mig att prestera 

bättre 

C. Jag påverkas inte av höga förväntningar 

D. Varken jag eller andra har höga förväntningar på mig 

E. Vet ej 

 

29. Hur många timmar i veckan tränar du din kondition, ex. tränar löpning, simmar, dansar, 

utför någon annan konditionskrävande sport eller tränar kondition på gym via ex. crosstrainer 

eller spinning? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

30. Hur många timmar i veckan ägnar du åt en eller flera av nedanstående 

aktiviteter? 

• Läsa eller lyssna på berättelser med avancerad handling, ex. med många karaktärer 
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• Lösa olika kluriga problem, ex. sudoku 

• Spela spel där det krävs att man kan tänka några steg/drag framåt, ex. schack 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

31. Tack för din medverkan! Har du fler tankar och åsikter kring 

· koncentration i allmänhet 

· din egen koncentration i skolan eller hemma 

· vad/vem som kan hämma eller främja koncentrationen och hur 

· eller tips till andra elever angående koncentration 

så får du mer än gärna skriva det här. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

1. Vad använder ni för strategier för att koncentrera er när ni studerar? 

2. Har ni någonsin fått tips från någon om hur ni kan koncentrera er bättre? Vem var det 

ifrån, vad var det för tips, har ni använt dem och hjälpte tipsen er? 

3. Elitidrottare övar sig på att fokusera – hur tror ni att sådan övning skulle påverka er och 

era studier? 

4. Vad vet ni om hur er hjärna fungerar och hur det påverkar er koncentration och ert läran-

de? 

5. Hur tror ni att era strategier för att koncentrera er skulle påverkas om ni fick mer kunskap 

om hur er hjärna fungerar? Skulle ert beteende påverkas? 

 

Kort teorigenomgång om hur hjärnans funktion varpå eleverna får reflektera. 

6. Vad skulle du själv eller dina lärare konkret kunna göra för att underlätta för koncentra-

tion utifrån denna information? 

 

7. Vad skulle ni med denna information (och andra liknande tips) kunna göra för att under-

lätta för era hjärnor och kunna koncentrera er bättre när ni studerar? 

8. Tror ni att ni kommer förändra något av era beteenden eller era strategier med den här 

informationen och i så fall vad? 
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Bilaga 3 – Missivet inför Enkäten 
 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

 

Jag skulle vilja be dig delta i den här enkätundersökningen. Undersökningen syftar till att 

studera elevers syn på sin egen koncentration, betydelsen av den samt vilka faktorer elever 

själva anser kan påverka deras koncentration. Enkäten innehåller både kryssfrågor och öppna 

frågor där du kan skriva ett mer förklarande svar. Enkäten görs på dator via socrative.com och 

är helt anonym. Svaren kommer sedan endast användas i studie- och forskningssyfte. Dina 

svar kommer inte att kunna identifieras. 

 

Just dina svar är ett viktigt bidrag i undersökningen, dels för att jag ska kunna genomföra 

denna studie och se olika elevers perspektiv men även för att de kan bidra till att hjälpa och ge 

ett bättre stöd till kommande elever samt sist men inte minst för att de kanske kan ge dig nya 

tankar och idéer om dina egna strategier. Du kommer självklart att ges möjlighet att läsa exa-

mensarbetet när det är klart. 

 

Du kommer under enkäten att kunna ställa frågor om något är oklart och du kommer att ha 

gott om tid på dig att svara. 

 

Stort tack på förhand! 

 

 

Mvh 

 

Terese Kraft 

************@du.se 

  

mailto:************@du.se
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Bilaga 4 – Informationen inför Intervjun 

 

 
 

 

 

 

Hej! 

 

Du deltog tidigare i en enkätundersökning. Undersökningen syftade till att studera elevers syn 

på sin egen koncentration, betydelsen av den samt vilka faktorer elever själva anser kan på-

verka deras koncentration. Som uppföljning och fördjupning av denna undersökning kommer 

gruppintervjuer att genomföras. Intervjuer kommer att ske i grupper om 3-4 elever. 

 

Intervjuerna kommer att hållas utanför lektionstid och vi kommer diskutera strategier för kon-

centration samt analysera vad man skulle kunna göra för att eventuellt förbättra förmågan till 

koncentration.  

 

Eftersom jag inte kommer hinna anteckna allt som sägs så kommer intervjuerna att spelas in 

på en ljudfil. Materialet är förstås helt konfidentiellt vilket betyder att det bara är jag som 

kommer ha tillgång till det och veta vilka ni som deltagit är. Utvalda delar av intervjun kom-

mer sedan skrivas av och endast användas i studie- och forskningssyfte. Dina svar kommer 

inte att kunna identifieras. 

 

Jag väldigt tacksam för att just du valt att anmäla ditt intresse för att ställa upp på denna inter-

vju och därmed bidra till att ge ett fördjupat perspektiv på elevers uppfattning av sin koncent-

ration.  

 

Du kommer självklart att ges möjlighet att läsa examensarbetet när det är klart. 

 

Stort tack på förhand! 

 

 

Mvh 

 

Terese Kraft 

************@du.se 
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Bilaga 5 – Teorigenomgång om hjärnan som gavs under intervjun 
 

 

 

 


