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Föreliggande studie syftar till att undersöka vad som påverkar elevers uppgiftsfokuse-

ring och koncentrationsförmåga inom svenskundervisningen i grundskolans tidigare 

år. Både kvalitativa och kvantitativa data har samlats in genom intervjuer och obser-

vationer. Resultatet visar att flertalet yttre påverkansfaktorer har betydelse för elever-

nas uppgiftsfokusering och koncentration i klassrummet.  
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1 Inledning  

För att bli bra på något måste du träna på det du vill öka din kunskap om eller dina 

färdigheter i. Det är dock svårt att uppnå bättre resultat om fokus ligger på allt annat 

än den faktiska uppgiften. Att vara uppgiftsfokuserad kan vara svårt eftersom fokus 

är lätt att tappa. Precis som Eriksson Grönbek (2015) vill vi jämföra fokus med en hal 

tvål som lätt glider ur vårt grepp. Steinberg (2016) skriver att skolsituationen måste 

vara relevant och meningsfull för eleverna, men han ifrågasätter också hur ofta ele-

verna verkligen är uppgiftsfokuserade och koncentrerade. Vi vill påstå att om upp-

giftsfokusering och koncentration saknas har det ingen betydelse hur pass relevant 

och meningsfull skolundervisningen är. Saknas uppgiftsfokusering kan eleverna inte 

tillgodogöra sig den kunskap som erbjuds genom svenskundervisningen. Skolverket 

(2011) skriver att svenskundervisningen ska ge eleverna förutsättning att utveckla sitt 

tal- och skriftspråk. Vidare ska svenskundervisningen i skolan syfta till att stimulera 

elevernas läs- och skrivlust. För att detta ska kunna efterlevas i praktiken anser vi att 

olika faktorer som stimulerar elevernas uppgiftsfokusering och koncentration måste 

tas hänsyn till.  

 

All läs- och skrivinlärning kräver hög fokusering på uppgiften enligt Hansen (2000). 

Vidare påpekar han att uppgiftfokusering är en avgörande faktor vid inlärning av nya 

kunskaper och att ingen inlärning sker om fokus inte ligger på uppgiften.  

 

Inom pedagogisk forskning är studier om barns koncentrationsförmåga sparsamt förekom-

mande, trots att de flesta pedagogiska sammanhang innebär att lärare arbetar med att försöka 

fånga elevers uppmärksamhet för att stimulera till lärande. (Ericsson, 2006, s. 38) 

 

Vid arbetet med denna studie har det varit svårt att finna forskning gällande barns 

koncentrationsförmåga och uppgiftsfokusering, speciellt inom svenskämnet. Dock 

finns ett flertal studier gällande barn med koncentrationssvårigheter, alternativt neu-

ropsykologiska diagnoser, och hur detta påverkar barnens koncentration inom samt-

lig skolundervisning. Detta är dock inte vad vi syftar att undersöka då denna studie 

sätter elevers uppgiftsfokusering och koncentration inom svenskundervisningen i 

skolan i fokus. Därför tar vi avstamp i den generella forskningsfåran gällande kon-

centration och uppgiftsfokusering.  
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Jensen (1997) lyfter det faktum att koncentrationen hos en elev kan förväntas vara 

stadigvarande under maximalt 20 minuter, därefter sviktar ofta elevens fokus och 

kunskapsinhämtningen blir lidande. Tidigare forskning har även visat att elevers 

uppgiftsfokusering påverkas av bland annat motivation, metodik och klassrumsmiljö. 

Motivation handlar om lust och nyfikenhet och bidrar till en ökad uppgiftsfokusering 

och koncentration hos eleven menar Lundberg (2008). Vidare beskriver Fridolfsson 

(2008) att det är av största vikt att elevens motivation och intresse hålls vid liv för att 

han eller hon ska kunna utveckla sina läs- och skrivkunskaper. Lundberg (2008) och 

Fridolfsson (2008) konstaterar att motivationen har en avgörande betydelse för hur 

uppgiftsfokuserad en elev klarar av att vara när det handlar om läs- och skrivinlär-

ning. Vi tror dock att detta är en tanke som är applicerbar inom alla svenskämnets 

delar och att inte endast motivationen påverkar elevens uppgiftsfokusering, utan att 

även intresse och engagemang har betydelse.  

 

Vad är det då som påverkar hur fokuserade och koncentrerade eleverna är på uppgif-

ten? Vi tror att det finns flera påverkansfaktorer och att dessa i ett samspel har bety-

delse för hur väl eleven lyckas fokusera på undervisningen och den aktuella kun-

skapsinhämtningen.  

1.1 Problemformulering och syfte  

Ericsson (2006) hävdar att få forskare betraktar barns koncentrationsförmåga ur ett 

relationellt perspektiv, utan snarare ser på koncentrationsförmågan som en personlig 

egenskap. Vidare problematiserar hon det faktum att koncentrationsförmåga betrak-

tas som någonting personligt, eftersom det påverkar den forskning som bedrivs inom 

området samt den definition som skapats för begreppen koncentrationsförmåga och 

uppmärksamhet. Lundberg (u.å) definierar koncentrationsförmåga som riktad upp-

märksamhet under den tid som krävs för att kunna slutföra en uppgift, samt att inte 

låta sig distraheras av sin omgivning. Lundberg (u.å) påpekar även det faktum att 

barn med inlärningssvårigheter inom exempelvis läs- och skrivinlärning kan uppleva 

svårigheter med att bibehålla uppmärksamhet och koncentration när hindren blir allt 

större. Syftet med denna studie är att undersöka vad som påverkar elevers uppgiftsfo-

kusering och koncentrationsförmåga inom svenskundervisningen i klassrummet i 

grundskolans tidigare år. Tydligare kännedom inom detta område kan leda till 
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svenskundervisning som bättre kan anpassas efter elevernas koncentrationsförmåga 

och uppgiftsfokusering och dess påverkansfaktorer. En bättre anpassad undervisning 

skulle även kunna bidra till en ökad måluppfyllelse inom svenskämnet. 

1.2 Forskningsfrågor 

Med utgångspunkt i denna studies syfte har följande forskningsfrågor utformats: 

 

o Hur kan olika tidsaspekter påverka elevers uppgiftsfokusering och koncentrations-

förmåga inom svenskundervisningen i skolan? 

 

o Hur kan rast och rörelseaktiviteter påverka elevers uppgiftsfokusering och koncent-

rationsförmåga inom svenskundervisningen i skolan? 

 

o Hur kan lärare arbeta för att påverka elevers uppgiftsfokusering och koncentrations-

förmåga inom svenskundervisningen i skolan? 

 

o Hur påverkar elevens intresse hans eller hennes förmåga att vara uppgiftsfokuserad 

och koncentrerad under svenskundervisningen i skolan? 

1.3 Begreppsdefinition: Koncentration och uppgiftsfokusering  

I denna studie syftar koncentration till individens förmåga att kvarhålla sin upp-

märksamhet på en bestämd aktivitet eller uppgift i skolan under en bestämd tid. Ele-

ven behärskar att hålla kvar sin uppmärksamhet på exempelvis lärarens genom-

gång och stänga ute alla omgivande distraktionsmoment. När vi använder oss av be-

greppet koncentration syftar vi inte till koncentrationssvårigheter, utan snarare till 

hur elever, utan några benämnda koncentrationsproblem, har förmågan att upprätt-

hålla sin uppmärksamhet på den bestämda uppgiften han eller hon ställs inför.   

 

Uppgiftsfokusering syftar i denna studie till hur elever kan bibehålla sin uppmärk-

samhet på uppgiften han eller hon ska, och förväntas, jobba med. Uppgiften eleven 

arbetar med sätts i centrum för elevens uppmärksamhet.   
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I denna studie används dessa två begrepp parallellt med varandra och avser hur ele-

ver utan några diagnosticerade koncentrationssvårigheter har möjlighet att upprätt-

hålla sin koncentration på lektionsuppgiften. 

  



  

9 

 

2 Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som varit aktuell för denna studie. 

Kapitlet övergår sedan till ett avsnitt där denna studies utgångspunkt redogörs för ge-

nom boken Lektionen är helig av John Steinberg (2016). Även nationella styrdoku-

ment behandlas, likaså teorier om koncentration och uppgiftsfokusering i skolan. 

Sist, men inte minst, behandlas olika faktorer som kan påverka elevers uppgiftsfoku-

sering. 

2.1 Tidigare forskning 

När det kommer till olika lärandesituationer kräver många en bra koncentrationsför-

måga. År 2006 skrev Ingegerd Ericsson en artikel om koncentrationsförmåga ur ett 

relationellt perspektiv. Med ett relationellt perspektiv, eller interaktionistiskt per-

spektiv som hon också kallar det, menar Ericsson att koncentrationsförmågan är situ-

ationsbunden och beroende av omgivningen. Syftet med Ericssons artikel är att be-

lysa hur några forskare, med utgångspunkt i ett relationellt perspektiv, diskuterar och 

definierar koncentrationsförmåga och sambanden till de sociala omständigheterna. 

Vidare frågar hon sig hur de sociala omständigheterna påverkar, och vilken bety-

delse de har, för elevers koncentrationsförmåga?   

 

Att vara koncentrerad innebär att med sina sinnen söka så mycket användbar information 

som möjligt på ett effektivt sätt och att kunna värdera informationen så att allt viktigt för 

uppgiften finns med medan allt oviktigt eller störande uteslutits. (Ericsson, 2006. s. 38) 

 

Ericsson (2006) undersöker olika forskares resultat ur ett relationellt perspektiv som 

hon ställer mot, och jämför med, de mer traditionella synsätten på koncentration. Er-

icsson menar att det finns vissa likheter mellan det relationella och traditionella per-

spektivet i form av termer och begrepp, och att skillnaderna i dessa fall ligger i olika 

sätt att uttrycka sig. Att studera koncentrationsförmåga ur ett relationellt perspek-

tiv kan innebära att man genom deltagande observationer studerar det sociala sam-

spelet mellan individer för att fastställa olika beteendeprocesser (Ericsson, 2006).  
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Inom pedagogisk forskning saknas studier om barns koncentrationsförmåga, menar 

Ericsson (2006). Vidare anser hon att det borde finnas mer forskning inom detta om-

råde då de flesta pedagogiska sammanhangen innebär att läraren jobbar med, och 

försöker fånga, elevers koncentration för att främja lärande. Ericsson skriver vidare 

att koncentrationsförmåga ofta ses som något personligt men att uppmärksamhet ut-

vecklas i samspel med andra och genom mognad. Även Vygotskij (1981) och Hansen 

(2000) anser, liksom Ericsson (2006), att den sociala miljön påverkar koncentrat-

ionen.   

 

Ytterligare en påverkansfaktor som anses vara av stor betydelse för att kunna bibe-

hålla koncentrationen under en längre period är motivationen (Hannaford, 1997; 

Barkley, 1997). Motivation uppstår enligt Ericsson (2006) ofta i samspel med 

andra och påverkas av interaktion med omgivningen. Olsson och Olsson (2013) skri-

ver att förmågan att kunna koncentrera sig kan beskrivas som att individen riktar sin 

uppmärksamhet mot en arbetsuppgift under en viss tid för att kunna påbörja, bear-

beta och avsluta arbetsuppgiften utan att distraheras av omgivningen. Ols-

son och Olsson (2013) samt Barkley (1997) skriver att det finns flera faktorer som kan 

påverka individens koncentration, exempelvis klassrumsmiljön, motivation, tidsa-

spekter, orosmoment och stress.   

 

I diskussionen kring uppgiftsfokusering och koncentrationsförmåga i skolan kan bris-

ten på dessa färdigheter ofta kopplas till elever med neuropsykiatriska diagnoser, ex-

empelvis ADHD och Aspergers syndrom.  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) samt skollagen (SFS, 2010:800) lyfter att 

skolundervisningen ska anpassas efter individens förutsättningar och behov. Med 

kunskap om hur koncentrationsförmåga kan kopplas till olika neuropsykiatriska dia-

gnoser, anser Adler och Adler (2006) att en bättre individanpassad undervisning kan 

uppnås för samtliga elever, inte enbart för elever med fastställda diagnoser.  

2.2 Lektionen är helig 

John Steinberg har författat över 40 böcker om pedagogik, skolutveckling och ledar-

skap. Han presenterar konkreta exempel för utveckling och arbete inom den pedago-

giska verksamheten.  
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Steinbergs bok Lektionen är helig (2016) fokuserar på undervisningen och det prak-

tiska arbetet inom skolverksamheten. Boken bidrar med exempel på undersökningar 

som syftar till att höja kvalitet och resultat inom verksamheten.  

 

I denna studie har fokus legat på kapitel 7 – När är eleverna fokuserade och koncen-

trerade?. Steinberg (2016) skriver att skolsituationen givetvis ska kännas meningsfull 

och relevant men ifrågasätter också hur ofta eleverna faktiskt är fokuserade på skol-

arbetet. Steinberg presenterar ett fem-minutersschema med en skattningsskala på 1-

10, där 1 motsvarar låg uppgiftsfokusering och 10 motsvarar hög uppgiftsfokusering. 

Schemat används under fem-minutersobservationer där elevernas uppgiftsfokusering 

och koncentration bedöms. Efter observationerna ger Steinberg exempel på diskuss-

ionsområden med syfte att vidareutveckla verksamheten. För att avsluta arbetet med 

detta område uppmuntrar Steinberg till att man som lärare tar egna beslut som syftar 

till att öka elevers uppgiftsfokusering, men även att man inom klassen diskuterar hur 

klassen kan arbeta för att uppnå bättre arbetsro i klassrummet.   

2.3 Nationella styrdokument 

I Sverige råder skolplikt från och med årskurs ett, vilket innebär att alla barn som är 

bosatta i Sverige har skyldighet, men också rättighet, att gå i skolan. Alla svenska sko-

lor måste följa de styrdokument som finns, exempelvis skollagen, författningar, läro-

planer och kursplaner. Även arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen måste efter-

levas.  

 

Det framgår inte tydligt vad styrdokumenten säger om elevers uppgiftsfokusering i 

klassrummet. Dock förespråkar Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fri-

tidshemmet 2011 att:   

 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kun-

skaper och värden. (Skolverket, 2016, s.9) 

 

En stor del av läroplanen går dock att koppla till koncentration och uppgiftsfokuse-

ring i skolan. Några av de riktlinjer alla i skolan ska eftersträva är att tillsam-

mans göra skolan till en god miljö för lärande och utveckling, men också att eleven 

har ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö (Skolverket, 2016). Skolverket (2016) 
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skriver att undervisningen i skolan ska anpassas till alla elevers förutsättningar och 

behov samt att undervisningen ska främja elevernas fortsatta kunskapsutveckling och 

lärande.   

 

I skollagen (SFS 2010:800) framkommer det att undervisningen i skolan ska präglas 

av trygghet och studiero, men även arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) tar upp bestäm-

melser om krav på en god arbetsmiljö. Om elevernas studiero eller trygghet befaras 

gå förlorad i klassrummet, eller om en elev uppträder ordningsstörande, har läraren 

befogenhet att besluta om utvisning ur klassrummet, förflyttning, kvarsittning och 

omhändertagande av föremål med syfte att bevara studiero och trygghet i klassrum-

met (SFS 2010:800).   

2.4 Vad påverkar elevers uppgiftsfokusering? 

I kommande avsnitt diskuteras koncentration och vad som kan påverka denna, samt 

vad elevens motivation har för betydelse för hans eller hennes uppgiftsfokusering. Vi-

dare redogörs för klassrumsmiljöns påverkan på elevens uppgiftsfokusering samt 

olika arbetsmetoder för att upprätthålla god koncentration i klassrummet. 

2.4.1 Koncentration 

 

För att en elev ska kunna ta sig an en skoluppgift krävs det att uppgiften väcker in-

tresse och är anpassad efter individen (Olsson & Olsson, 2013).  Vidare beskriver Ols-

son och Olsson (2013) att barns uppväxtmiljö, klassrumsmiljö, stress, oro och moti-

vation kan ha en negativ inverkan på elevers koncentrationsförmåga medan Löwen-

borg och Gíslason (2003) lyfter att fasta regler, rutiner, placeringar, rörelseaktiviteter 

och en god överblick kan skapa ökad koncentration och bättre möjlighet till lä-

rande. Illeris (2015) lyfter det faktum att den kroppsliga situationen måste vara i ba-

lans för att eleven ska kunna koncentrera sig och ta till sig ny kunskap. Vidare skriver 

hon att hunger, sömnbrist och sjukdomar kan försvåra elevens förmåga att koncen-

trera sig och ta till sig ny kunskap. För att skapa goda lärandesituationer krävs 

det att en god koncentrationsförmåga som kan hållas kvar under en längre tid upp-

nås framhåller Adler och Adler (2006). För att åstadkomma koncentration krävs 

det att uppgiften väcker uppmärksamhet och nyfikenhet hos eleven. Uppmärksam-
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het kan skapas genom förändringar och/eller känslomässiga inslag som hjärnan rea-

gerar på (Jensen, 1997). Saknas en riktad uppmärksamhet, alltså uppmärksamhet 

som är viljestyrd, fokuserad och bestående, uppnås inte någon lärandesituation enligt 

Hansen (i Illeris, 2015). Adler och Adler (2006) väljer dock att särskilja begrep-

pen koncentration och uppmärksamhet från varandra. De menar att koncentration 

handlar om uthållighet medan uppmärksamhet innebär att rikta perception och av-

siktliga tankar åt ett specifikt innehåll. ”Svårigheterna i koncentration brukar visa sig 

i att eleven är lätt distraherbar för stimuli som är ovidkommande” (Adler & Adler, 

2006, s.221). Denna typ av distraktion leder ofta till att eleven upplever svårigheter i 

att styra sina tankar och handlingar. Eleven kan lätt fastna vid en viss typ av uppgift, 

eller eventuellt släppa skolarbetet helt, och blir då ett distraktionsmoment för reste-

rande klasskamrater (Adler & Adler, 2006).    

2.4.2 Motivation 

 

”Motivation handlar om hur känslor, tankar och förnuft flätas samman och ger våra 

handlingar färg och glöd”, skriver Imsen (2006, s. 457). När eleverna i en klass är 

oroliga och okoncentrerade talas det om brist på motivation. Motivation är där-

med ett begrepp som ofta används i negativ mening (Imsen, 2006).   

 

Lundberg (2008) skriver att när det kommer till skrivinlärning finns det två viktiga 

delar som ofta saknas; den ena är motivation och den andra är inflytandet från ele-

vens kulturella och sociala faktorer. Lundberg (2008) menar att motivation handlar 

om lust och glädje i skrivandet och att detta är en viktig beståndsdel för att eleven ska 

orka vara uppgiftsfokuserad, koncentrerad och uthållig. Om eleven anser att han eller 

hon inte får tillräckligt i utbyte mot sin koncentration menar Lundberg (2008) att 

elevens motivation sviktar och att han eller hon då väljer att göra något annat som 

ger mer i utbyte mot ansträngningen. För att en elev ska utvecklas till en god läsare 

krävs det att eleven är motiverad och intresserad samt att motivationen hålls vid liv 

(Fridolfsson, 2008). Fridolfsson skriver att när barn börjar skolan har de ofta hög 

motivation till att lära sig läsa och skriva, men om det börjar trögt dalar motivationen 

och intresset försvinner. För barn som inte kommer igång med sin läsning och skriv-

ning kan det krävas extra insatser, men uteblir förbättring finns det en risk att barnet 

tappar sin inre drivkraft. Vidare skriver Fridolfsson att barn som tappar motivationen 
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till läsning och skrivning ägnar mindre tid till läs- och skrivaktiviteter än sina klass-

kamrater.   

 

Även Westlund (2009) lyfter att motivation är en viktig drivkraft för elevens utveckl-

ing av läsförståelse och menar att det finns två olika perspektiv av motivation: det in-

dividuella perspektivet samt ett grupperspektiv. Westlund skriver att man under 

de senaste två decennierna har upplevt ett ökat intresse för motivationsteorier. En 

aspekt som Maehr och Braskamp McClellands (I Westlund, 2009) och Ericsson 

(2006) anser påverkar elevernas motivation är sociala grupptillhörigheter samt vilka 

mål man strävar mot. Dock är också elevens tidigare erfarenheter av lyckanden eller 

misslyckanden av betydelse. Westlund (2009) påpekar vikten av lärarens förvänt-

ningar på eleven. Om en lärare har höga förväntningar på eleven, ökar elevens moti-

vation till följd av en känsla av utmaning. I skolor där eleverna upplever utmaning 

inom undervisningen uppnår de ofta framgång, vilket ökar motivationen att an-

stränga sig.  

 

Afflerbach (2007) hänvisar till forskning (bl a av Guthrie & Wigfield, 2000) som visar att en ök-

ning av motivationsfaktorn är ett resultat av just effektiv undervisning och aktivt lärande. Moti-

verade elever är beredda att övervinna svårigheter vid sin läsning och motiveras av utmaningar 

istället för att bli frustrerade. (Westlund, 2009, s. 26)   

 

Hannaford (1997) och Barkley (1997) anser att motivation är av stor vikt för att 

kunna bibehålla sin koncentration under en längre period. Motivation uppstår ofta i 

mötet med andra och kan anses vara en komplicerad funktion som påverkas av både 

omgivningen och av impulskontroller.  

2.4.3 Klassrumsmiljö 

 

För barn som upplever svårigheter med koncentrationen är det viktigt att klassrums-

miljön är lugn och välstrukturerad (Kimber, 2005). Gillberg (2005) framhåller att ge-

nom ordning och reda i klassrumsmiljön blir vissa elever inte lika lätt distraherade av 

sin omgivning, utan kan istället koncentrera sig på arbetsuppgiften, exempelvis vid 

läsning.   
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Dahlkwist (2005) lyfter vikten av eftertanke gällande klassrumsmöblering när det 

kommer till elevernas möjlighet till uppgiftsfokusering. Bland annat är det, för vissa 

elever, viktigt att ha ett fritt synfält fram till läraren för att inte koncentrationen ska 

störas. Läraren har, genom elevernas placering i klassrummet, möjlighet att påverka 

hur god elevernas uppgiftsfokusering har möjlighet att bli (Löwenborg & Gíslason, 

2003). Fridolfsson (2008) uttrycker att barn som är motiverade och mottagliga för 

svenskundervisning inte ska begränsas av klassrummets miljö. Kunskaper inom läs- 

och skrivutveckling kan ske i samtliga miljöer som uppmuntrar till detta. Vidare skri-

ver Fridolfsson att skolan bör förändra lärandemiljön och anpassa denna för att sti-

mulera elevernas läs- och skrivinlärning, exempelvis genom klassrumsplacering eller 

god tillgång till intresseväckande skolmaterial. 

 

Ericsson (2006) skriver dock att förändringar i skolmiljön, men även byte av lärare, 

kan påverka elevers koncentrationsförmåga negativt. Vidare konstaterar Ericsson att 

elever behöver struktur, rutiner och kontinuitet för att skolarbetet ska fungera på ett 

tillfredsställande sätt, detta gäller främst elever med koncentrationssvårigheter. ”Det 

är att missbruka resurser och möjligheter om vi inte medvetet utnyttjar golv, tak, väg-

gar och möbler för att mer ändamålsenligt tjäna våra pedagogiska syften.” (Steinberg, 

1998). Steinberg redogör också för sin syn på bord i en klassrumsmiljö och uttrycker 

att bord ofta kan ses som ett hinder i undervisningen, någonting man fastnar vid och 

som förhindrar nya grupperingar. De klassrumsaktiviteter du planerar bör inte an-

passas efter hur rummet ser ut när du kommer in i det, däremot bör rummet vara an-

passat efter undervisningens mål och syften. 

 

Barkley (1997) lyfter vikten av lärartillgänglighet i klassrummet. Elever har ett visst 

behov av omedelbar feedback på sitt arbete, upplever eleven att detta saknas är det 

lätt att koncentration och uppgiftsfokusering går förlorad. Ericsson (2006) skriver att 

om det saknas tillgängliga pedagoger i klassrummet berövas eleven det sociala sam-

spelet med en mer kunnig individ som han eller hon behöver i sin kunskapsutveckl-

ing. 

2.4.4 Klassrumsmetodik 
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En klassisk läsinlärningsmetod i grundskolans tidigare år benämns ljudningsmet-

oden (Fridolfsson, 2008). Detta är dock en metod som fått mycket kritik då den anses 

vara allt för teknisk och leder till en mekanisk läsning. Fridolfsson (2008) skriver att 

detta kan leda till att meningsskapandet uteblir och att eleverna tappar motivationen 

till sin läsinlärning.  

 

Jensen (1997) förklarar skillnaden mellan yttre och inre fokusering och hur hjärnans 

uppmärksamhets- och inlärningsprocess skiftar mellan dessa. Medan yttre fokuse-

ring krävs för att eleven ska kunna ta till sig information, krävs den inre fokuseringen 

för att skapa mening. Inlärning är därmed inte en enda process, utan sker i både yttre 

och inre cykler (Jensen, 1997). För att uppnå god koncentration hos eleverna menar 

Steinberg (1998) att det krävs variation i undervisningen. Jensen (1997) lyfter att 

maximal tid för kontinuerlig fokusering, oavsett ålder, är cirka 20 minuter. Vidare be-

tonar Jensen (1997) vikten av att ge eleverna tillräckligt med tid för reflektion och be-

arbetning av den nya kunskapen. När man som lärare upptäcker att koncentrationen 

och uppgiftsfokuseringen bland eleverna försämrats, kan detta tas som en påmin-

nelse till att byta aktivitet för att på nytt fånga upp eleverna. Det finns också fysiska 

energiövningar som bidrar till att utveckla inlärningsfärdigheter hos eleverna. Dessa 

övningar ger eleverna ny energi så de sedan kan fortsätta att fokusera på skolarbetet, 

exempelvis trampövningar, skuttlekar, klappramsor och rephoppning (Jensen, 

1997).   

 

Kimber (2005) lyfter ett flertal inslag i den pedagogiska verksamheten som bevisat 

ökar elevernas koncentrationsförmåga samt skapar lugn och samhörighet. Musik kan 

exempelvis användas i början av dagen för att skapa en rofylld atmosfär. Samtidigt 

som musik kan användas med syfte att öka elevers koncentration, behandlar även 

kursplanen i svenska sånger och ramsor som ett centralt inslag i svenskundervis-

ningen (Skolverket, 2011). Även massagestunder minskar konflikter och ökar kon-

centrationsförmågan då beröring av olika slag bidrar till att kroppen utsöndrar 

oxytocin, ett ämne som minskar stress och lindrar smärta (Kimber, 2005). Många 

elever har också, enligt Kimber, ett stort behov av rörelse. Ett barn som inte får möj-

lighet att röra på sig kan inte sitta still och ta till sig ny kunskap. Förutom koncentrat-

ionssvårigheter hos sig själv, kan också en elev som inte får möjlighet till rörelseakti-

viteter bli en distraktion för övriga elever i klassrummet. 



  

17 

 

 

Även resurser, såsom goda instruktioner, materiella resurser och tillgång till pedago-

ger i klassrummet kan påverka elevers stressnivå och koncentrationsförmåga (Jen-

sen, 1997). Imsen (2006) påpekar att det är viktigt med en bra grundtanke bakom 

lektionsgenomgångarna. En eftertanke gällande hur lektionsstoffet ska presenteras, 

exempelvis muntligt eller med stöd i ljud och bild, kan bidra till att eleverna tar till sig 

informationen bättre och därmed har lättare att fokusera på arbetsuppgiften (Imsen, 

2006). Kursplanen i svenska lyfter att eleverna ska ges ”[…] förutsättningar att ut-

veckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan ut-

trycka sig i olika sammanhang och för skilda syften” (Skolverket, 2011, s.223). För att 

detta ska bli möjligt är det viktigt med tydliga genomgångar och eftertanke i lektions-

planeringen med syfte att skapa arbetsro och koncentration i klassrummet. Fridolfs-

son (2008) menar också att samtliga vuxna i elevens närhet bör förmedla tilltro till 

barnets kunskaper inom läs- och skrivinlärning för att dessa ska utvecklas vidare. 

”Vilket behov av konkretisering och åskådliggörande har elever i olika åldrar, och hur 

kan man ordna och strukturera lärostoffet så att det ’matchar’ elevernas kunskaps-

struktur?” (Imsen, 2006, s.253). Samtidigt påpekar Imsen att det är stor skillnad 

mellan teori och praktik. Många skolor saknar tekniska resurser och läraren måste 

ofta uppfinna egna vägar till att skapa intresseväckande lektionsinstruktioner. 

 

2.4.5 Bunkefloprojektet 

 

I denna avslutande del av bakgrundsavsnittet beskrivs Bunkefloprojektet. Detta är ett 

projekt som undersöker hur pedagogiska insatser i skolan, i form av daglig rörelseak-

tivitet, påverkar elevers koncentrationsförmåga. 

 

Bunkefloprojektet påbörjades år 1999 i Malmö och innebär att fysisk aktivitet sche-

maläggs dagligen. Projektet är en samverkan mellan skola, idrottsföreningar och 

forskning som bedrivs inom området.  

 

Medverkande lärare i Bunkefloprojektet har besvarat korta frågeformulär gällande 

elevernas impulskontroll och uppmärksamhetsförmåga (Ericsson, 2006). Frågefor-

muläret består av tio påståenden där lärarnas svar fungerar som ett mätinstrument 
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för att urskilja deras bedömning av elevernas uppmärksamhet och koncentrationsför-

måga. Projektet visar att de deltagande lärarna bedömer elevernas koncentrationsför-

måga som förbättrad efter både ett, och två års medverkande där eleverna dagligen 

haft fysisk aktivitet på skolschemat. Dock lyfter Ericsson (2006) även viss problema-

tik med undersökningen, bland annat lärarnas förhållningssätt till koncentrationsför-

måga samt hur dessa förhållningssätt kunnat påverka resultatet. Medan vissa lärare 

tillhör det punktuella förhållningssättet där koncentrationsförmåga ses som en per-

sonlig egenskap oberoende av omgivningen, kan andra lärare tillhöra ett relationellt 

förhållningssätt där kontexten och omgivningen anses påverka elevens koncentrat-

ionsförmåga.   

 

Syftet med Bunkefloprojektet är att den fysiska aktiviteten ska bidra till förbättrad 

motorik hos eleverna, samt att skapa en hälsosam livsstil. Förutom detta syftar pro-

jektet till att skapa självförtroende, en ökad koncentrationsförmåga och social kom-

petens (Malmö stad, u.å.b.). Ericsson (2003) framhåller att barns koncentrations- 

och inlärningsförmåga också påverkas av andra faktorer än skolsituationen i sig, ex-

empelvis arvsfaktorer, hemmiljö och fritidsaktiviteter. Ericsson skriver vidare 

att Bunkefloprojektet undersöker om pedagogiska insatser i skolan, det vill säga dag-

liga rörelseaktiviteter, kan påverka elevers koncentrationsförmåga.  
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3 Metod och material 

Följande avsnitt behandlar studiens metod och urval. Även forskningsetiska princi-

per, databearbetningsmetoder och en presentation av de deltagande skolorna besk-

rivs. 

3.1 Undersökningsmetod 

Föreliggande studie vilar på både en empirisk och en teoretisk grund. Studien grun-

das till viss del i enskilda personers uppfattningar och upplevelser av verkligheten, 

samt noggranna överväganden om faktiska förhållanden som är grundade i observat-

ioner. Data har samlats in genom enskilda intervjuer, fokusgruppsintervjuer samt ob-

servationer av svensklektioner i årskurserna två och tre. Studien innefattar både kva-

litativa och kvantitativa data. De kvalitativa data grundar sig på intervjuer där syftet 

varit att utveckla en uppfattning om en enskild individs tankar om ett specifikt feno-

men. Observationerna utgör en kvantitativ ansats där data har sammanställts i form 

av diagram för att samband och fördelningar ska kunna urskiljas. 

 

Studien är grundad på tre datainsamlingsmetoder: enskilda intervjuer, fokusgrupps-

intervjuer samt observationer. Observationsschemat har utformats med grund i John 

Steinbergs bok Lektionen är helig (2016), där man under fem minuter genomför en 

observation för att undersöka om eleverna: 

 

1. Jobbar med sina uppgifter. 

2. Pratar om sina uppgifter och inte om annat. 

3. Ställer frågor om sina uppgifter. 

4. Läser, skriver eller förbereder en redovisning. 

5. Söker relevanta ting på dator eller i böcker. 

(Steinberg, 2016, s.36) 

Under en treveckorsperiod har systematiska observationer genomförts under 18 

svensklektioner i de båda deltagande klasserna. I figur 1 visas fördelningen av dessa 

18 svensklektioner över veckans dagar. Flest observerade svensklektioner har genom-

förts på måndagar, medan färst svensklektioner observerades på onsdagar.  
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Figur 1. Lektionsspridning över veckodagarna. 

 
För att registrera beteenden hos eleverna har observationsscheman använts till att 

föra anteckningar om det som observerats (se bilaga 1). Syftet med observationssche-

mat är att på ett systematiskt sätt observera en viss tidsrymd som bestämts i förväg 

utifrån samma styrda kategorier. Syftet är också att registrera deltagarnas beteenden 

på ett systematiskt sätt för att säkerställa att det som avser att undersökas verkligen 

undersöks. En fördel med att använda observation som datainsamlingsmetod är att 

belysa likheter och skillnader mellan det som sker i praktiken, och det som lärare och 

elever tror sig ske vid svenskundervisningen. Dock kan observatörernas närvaro på-

verka elevernas uppgiftsfokusering, vilket kan ses som en nackdel (Bryman, 2011). 

Emellertid anses inte detta vara relevant i denna studie, då vi arbetat i klasserna på 

heltid under de föregående sju veckorna vilket medför att både lärare och elever är 

vana vid vår närvaro.  

 

Intervjuguiderna (se bilaga 2 och 3) har utformats med grund i studiens syfte och de 

observationskriterier som framgår genom observationsschemat. Samtliga intervjuer 

genomfördes i årskurs två och tre på två skilda skolor belägna i olika kommuner. In-

tervjuerna består av öppna, kvalitativa frågeställningar där respondenten ges ut-

rymme att förklara och vidareutveckla sina svar. Både lärarintervjuerna och fokus-

gruppsintervjuerna spelades in via audio vilket leder till att vår koncentration som in-

Måndag; 6

Tisdag; 2

Onsdag; 1

Torsdag; 4

Fredag; 5

Fördelning av observerade lektioner över 
veckodagarna

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag



  

21 

 

tervjuare kan ligga på själva intervjun samt på att ställa relevanta följdfrågor. Inter-

vjuerna genomfördes i separata rum för att minimera risken för yttre påverkansfak-

torer, och samtliga intervjuer pågick under cirka 15 minuter vardera. 

 

Fokusgruppsintervjuer med elever har genomförts där ett specifikt ämnesområde dis-

kuterats. Syftet med dessa intervjuer var att fånga elevernas tankar om uppgiftsfoku-

sering och när denna är som högst/lägst, men även vilka faktorer eleverna anser på-

verkar deras förmåga att fokusera. Elevintervjuerna genomfördes som fokusgrupper 

med tre elever per tillfälle. Syftet var att skapa en öppen dialog där eleverna känner 

sig avslappnade, trygga och har ett förtroende för oss som intervjuare. 

 

Lärarintervjuerna som genomförts vänder sig till klasslärarna i de två deltagande sko-

lorna. Syftet med lärarintervjuerna var att synliggöra lärarnas tankar kring vilka fak-

torer de tror påverkar elevernas uppgiftsfokusering, om de upplever att eleverna har 

bättre uppgiftsfokusering vid vissa tillfällen samt vad de i så fall tror att detta beror 

på. Avsikten med lärarintervjuerna var att skapa en öppen dialog med kvalitativa frå-

gor för att ta del av lärarnas tankar om ett visst fenomen. 

3.2 Validitet och reliabilitet 

För att en studie ska vinna tilltro måste den anses giltig och ha tillförlitlighet. För att 

uppnå detta kan man se till en studies validitet och reliabilitet (Tivenius, 2015). 

Reliabiliteten i en studie bedömer mätningarnas pålitlighet och följdriktighet (Bry-

man, 2011). Reliabiliteten används för att granska om studiens resultat är tillförlitliga 

och om mätningarna i studien är tillräckligt noggranna (Tivenius, 2015). ”Att försäkra 

sig om god reliabilitet är att gardera sig mot osystematiska fel eller störningar som 

påverkar bedömningsresultatet” (Korp, 2011, s.90). I en kvalitativ studie kan det vara 

svårt att mäta reliabiliteten då tillförlitligheten ligger i intervjuarens förmågor (Bry-

man, 2011). För att stärka reliabiliteten i denna studie spelades samtliga intervjuer 

och observationer in via audio och anteckningar fördes, eftersom ingen viktig inform-

ation skulle förbises. Reliabiliteten i de studier som tillämpar strukturerade observat-

ioner anses medföra vissa problem. Ett problemområde är i vilken omfattning två ob-

servatörer kan vara eniga om kodningen av de olika skalorna av beteenden i ett ob-
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servationsschema (Bryman, 2011). I denna studie anses inte detta vara ett förekom-

mande problem då vi som observatörer noggrant diskuterat och tydliggjort de olika 

skalornas innebörd i observationsschemat.  

 

Validiteten i en studie rör frågan om man verkligen mäter det som är avsett att mäta 

(Bryman, 2011). Validitet betyder giltighet och är ett mått på studiens kvalitet (Ti-

venius, 2015). I en kvalitativ studie är validiteten unik för varje forskningsprocess, 

och det finns olika tillvägagångssätt och regler för att denna ska fastställas (Bryman, 

2011). Validiteten i en observationsstudie kan anses svår att mäta då validiteten kan 

påverkas av flera faktorer. En av dessa påverkansfaktorer är om observatörens när-

varo påverkar människorna som observeras, genom att de förändrar sitt beteende när 

de vet att de blir observerade (Bryman, 2011). I denna studie anses dock inte detta 

vara relevant då vi jobbat heltid i klasserna under föregående sju veckor, vilket med-

för att både lärare och elever är vana vid vår närvaro. 

 

För att säkra en hög validitet i en studie kan forskaren vid datainsamlandet använda 

sig av metodtriangulering (Patel & Davidson, 2011). I föreliggande studie har inform-

ation och data från två grundskollärare, sex elever samt 18 observationer samlats in. 

Tre elever observerades i grupp, vid 9 tillfällen per grupp. Metodtriangulering, genom 

både intervjuer och observationer, användes i denna studie för att få ett tydligare och 

mer tillförlitligt resultat.   

 

 

3.3 Forskningsetik 

Denna studie har syftat till att undersöka vad som påverkar elevers uppgiftsfokuse-

ring och koncentration inom svenskarbetet i klassrummet. Det är av stor vikt att till-

lämpa god forskningssed och etik samt att medverkande människor respekteras uti-

från de rådande forskningsetiska principerna. 

 

Vetenskapsrådet (2011) skriver om individskyddskravet och vikten av en god forsk-

ningsetik där samtliga informanter ska skyddas från skador, förödmjukelse eller 

kränkningar i samband av medverkandet i studier. All insamlad data ska behandlas 
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med varsamhet och försiktighet. Individskyddskravet är ett grundläggande krav inom 

forskning och utifrån detta krav har det konkretiserats fyra allmänna huvudkrav: 

 

 Informationskravet syftar till att forskaren ska informera de medverkande i studien 

om studiens syfte, vilka villkor som gäller för deras deltagande, att deltagandet är fri-

villigt och att de när som helst kan välja att avbryta sitt deltagande utan några nega-

tiva påföljder.  

 

 Samtyckeskravet innebär att inhämta ett godkännande från de medverkande. Om de 

medverkande är under 15 år behöver samtycke inhämtas från vårdnadshavare. 

 

 Konfidentialitetskravet innebär att all insamlad data och alla uppgifter om deltagande 

personer ska behandlas med sekretess. Personuppgifter ska förvaras så att inga obe-

höriga kan ta del av dem. 

 

 Nyttjandekravet innebär att all insamlad data endast får användas för forskningsän-

damål. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6–14) 

I föreliggande studie har dessa fyra allmänna huvudkrav följts. Innan studiens början 

togs en första kontakt med deltagande lärare. När båda lärarna tagit del av informat-

ionen om studien och godkänt deltagande från deras sida, delades informationsbrev 

ut till samtliga elever i de berörda klasserna (se bilaga 4). Eleverna och deras vård-

nadshavare fick underteckna för godkännande att delta i studien. Trots att endast tre 

elever från varje klass var aktuella för studiens resultat, insamlades godkännande 

från samtliga elever och vårdnadshavare då alla elever kunnat höras under audioin-

spelningarna. I informationsbreven presenterades utförlig information om studiens 

syfte och att all insamlad data kommer att behandlas med sekretess och konfidentia-

litet. Det framgick även att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kan dra 

tillbaka sitt deltagande utan påföljder.  

3.4 Databearbetning 

När datainsamlingen var genomförd granskades och bearbetades den insamlade in-

formationen. De intervjuer som genomfördes spelades in via audio för att minska ris-
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ken för förlorad information. Under vissa partier av intervjuerna fördes även anteck-

ningar för att underlätta vid transkriberingen samt vid sammanställningen av resul-

tatet. Vid bearbetningen av intervjuresultatet markerades de data som ansågs vara re-

levanta för studien och färgkodades sedan utefter olika kategoriseringar. Kategorise-

ringarna baserades på denna studies syfte och intervjuresultatet presenteras med 

dessa kategorier som utgångspunkt. De kategorier intervjuresultatet presenteras efter 

är tidsaspekter, lärarinstruktioner, lärartillgänglighet, elevgruppens storlek samt 

placeringar i klassrummet, rast och rörelseaktiviteter och intresse för uppgiftsinne-

håll.  Genom att presentera insamlade data utifrån olika kategoriseringar tydliggörs 

resultatet och dess relevans för studien. 

 

När samtliga observationer var genomförda sammanställdes resultat i tabeller grun-

dade på liknande kategoriseringar som användes vid sammanställningen av intervju-

resultatet. Kategoriseringarna utformades med grund i denna studies syfte. Resulta-

tet för varje kategori omvandlades till medelvärden för elevernas uppgiftsfokusering 

gällande hur väl de arbetar med sina uppgifter, om de pratar om sina uppgifter och 

inte om annat samt om de ställer frågor om sina uppgifter. Den insamlade och bear-

betade informationen sammanställdes därefter i stapeldiagram. Resultatet av obser-

vationerna jämfördes sedan med det resultat som uppnåtts via intervjuer. Observat-

ionsresultatet och intervjuresultatet analyserades även i förhållande till varandra. 

3.5 Urval 

Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om vilka faktorer som påverkar 

elevers uppgiftsfokusering och koncentrationsförmåga inom svenskundervisningen i 

grundskolans tidigare år. Studien har genomförts i två olika klasser på två grundsko-

lor i olika kommuner. De skolor som varit aktuella för föreliggande studie valdes ge-

nom ett bekvämlighetsurval. Skolorna har funnits närvarande under vår studietid, 

det är därmed skolor vi har tidigare bekantskap med. Metodtriangulering har använts 

då både observationer och intervjuer ansågs vara relevant för att uppnå mer tillförlit-

liga resultat. Observationer av sex slumpmässigt utvalda elever, tre i varje klass, ge-

nomfördes. Eleverna valdes genom ett bekvämlighetsurval. Ett viktigt kriterium var 

att eleverna skulle sitta placerade bredvid varandra i klassrummet eftersom deras 

samtal med varandra spelades in via audio. Vid fokusgruppsintervjuerna var det 
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samma sex elever som intervjuades som tidigare blivit observerade. Även klasslä-

rarna för de två berörda klasserna intervjuades. Utefter dessa kriterier har studiens 

informanter valts ut.  

3.6 Material 

I denna studie deltog tre elever och en klasslärare från respektive skola, det vill säga 

sex elever och två klasslärare totalt. För att uppmärksamma eventuella skillnader och 

likheter mellan resultaten från de olika skolorna, har vi valt att i resultatpresentat-

ionen benämna respondenterna efter den årskurs och skola de är verksamma inom. 

Nedan följer en kort presentation av respektive skola. 

3.6.1 Presentation av Skola 1 

 

På Skola 1 är aktivitet och rörelse centralt och grundtanken är att detta ökar eleverna 

koncentrationsförmåga. Skolan arbetar med aktiva raster och eleverna har idrott ett 

flertal gånger per vecka. Inom svenskundervisningen följer skolan Tragetons modell 

Skriva sig till läsning, som innebär att man redan i förskoleklass och årskurs ett låter 

eleverna producera texter via dator. Att skriva för hand blir först ett inslag i årskurs 

två då man anser att elevernas finmotorik är tillräckligt utvecklad (Muntlig kommu-

nikation, 2016-05-02).  

 

På Skola 1 är samtliga respondenter verksamma inom årskurs tre. Läraren har varit 

arbetsverksam i drygt åtta år och har arbetat från förskoleklass till och med årskurs 

fem. De elever som deltagit i studien är två pojkar och en flicka. En av tre elever har 

en aktiv fritid med flera idrottsaktiviteter i veckan medan de andra två har någon en-

staka fritidsaktivitet. Enligt klassläraren presterar en av de deltagande eleverna på en 

hög nivå, medan de andra två presterar på medelnivå inom svenskämnet. Vidare an-

ser inte klassläraren att någon av de deltagande eleverna har några koncentrations-

svårigheter (Muntlig kommunikation 2017-04-03). 

3.6.2 Presentation av Skola 2 
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Skola 2 arbetar med Bornholmsmodellen med start i förskoleklass. Bornholmsmo-

dellen, som fokuserar på fonologi, syftar till att stimulera barns språkliga medveten-

het genom exempelvis språklekar. Barns språkliga och fonologiska medvetenhet, vil-

ken är grunden till läsinlärning, tränas genom lekens form (Lundberg, 2007). Ef-

tersom denna skola saknar idrottshall arbetar man aktivt med rörelsepauser under 

samtliga lektioner. Eleverna promenerar en gång per vecka till en närliggande skola 

för att ha idrottslektion. Ofta planeras även olika rörelseaktiviteter under rasterna, 

och dessa är frivilliga att delta i för eleverna.  

 

På Skola 2 är samtliga respondenter verksamma inom årkurs två. Läraren har varit 

arbetsverksam i drygt tio år och har arbetat med årskurserna ett till tre. De elever 

som deltagit i studien är två flickor och en pojke; de är elever med en aktiv fritid som 

har idrottsaktiviteter två till fyra gånger per vecka. Eleverna presterar på, vad klasslä-

raren benämner som medelnivå inom svenskämnet, och läraren upplever inte att nå-

gon av eleverna har koncentrationssvårigheter eller dylikt (Muntlig kommunikation, 

2017-03-15).  
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4  Resultat 

I följande avsnitt presenteras denna studies resultat. Resultatet har delats upp i kate-

gorierna intervjuresultat och observationsresultat för att förtydliga och klargöra. I 

avsnitt 5 tar vi sedan ett samlat analytiskt grepp om dessa resultat. 

4.1 Intervjuresultat 

Nedan presenteras resultatet av lärar- och elevintervjuerna. Resultatet sammanställs 

under olika kategoriseringar grundade på denna studies syfte. Först presenteras re-

sultatet med tidsaspekter i fokus, och detta följs av lärarinstruktioner, lärartillgäng-

lighet och elevgruppens storlek samt placeringar i klassrummet. Därefter samman-

ställs resultatet efter kategorierna rast och rörelseaktiviteter och intresse för uppgift-

sinnehåll. 

4.1.1 Tidsaspekter 

 

På de båda deltagande skolorna är lärare och elever överens om att uppgiftsfokuse-

ringen är något sämre på måndagar än övriga dagar i veckan. Vidare anser eleverna 

på Skola 1 att det är lättare att vara uppgiftsfokuserad senare i veckan. 

 

Det är rörigare på måndagar, ofta säger man att ”det är ju måndag”. Det är rörigare och det kan ju 

göra att uppgiftsfokuseringen inte blir lika stor. 

– Lärare, åk 2, Skola 2. 

 

På måndagar är det svårt att fokusera för då skriker alla och på slutet av lektionen får man skäll 

för att det har varit stökigt, men jag tar inte åt mig. 

– Elev, åk 3, Skola 1. 

 

På fredagar vill man bara att dagen ska ta slut, så då fokuserar man och gör så fort man kan för att 

bli färdig snabbt. 

– Elev, åk 3, Skola 1. 

 

Vidare beskriver lärarna på de båda skolorna, samt eleverna på Skola 2, att det är lät-

tare att fokusera på skoluppgifterna på morgonen samt innan lunch.  
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Jag upplever att det är bättre koncentration på förmiddagen än på eftermiddagen då eleverna ofta 

har lite mer spring i benen och svårare att fokusera. 

– Lärare, åk 3, Skola 1. 

 

Jag koncentrerar mig mer på morgonen för då har jag mer energi. 

– Elev, åk 2, Skola 2. 

 

Det är bättre fokus på morgonen och innan lunch. De är mycket tröttare efter lunchen. 

– Lärare, åk 2, Skola 2. 

 

Dock anser samtliga elever på Skola 1 som deltog i fokusgruppsintervjun att uppgifts-

fokuseringen är högre på eftermiddagarna. 

 

Jag jobbar bättre efter lunchen för då brukar jag hinna mest. Jag kan fokusera mest de sista lekt-

ionerna. 

– Elev, åk 3, Skola 1. 

 

4.1.2 Lärarinstruktioner  

 

På de båda deltagande skolorna är lärare och elever överens om att lärarens instrukt-

ioner spelar stor roll för elevernas uppgiftsfokusering. Gemensamt för lärare och ele-

ver är att de anser att lärarens instruktioner avgör hur rörigt det blir i klassrummet. 

 

Ibland använder läraren jättekonstiga ord som ingen förstår och då blir allt krångligt så då sitter 

man och väntar och tappar fokus för man måste vänta på hjälp. 

– Elev, åk 3, Skola 1. 

 

Så det är faktiskt mycket vad läraren säger, hur tydlig den är. Ibland måste läraren säga på… alltså 

på ett annat sätt annars förstår jag inte och då kan inte jag koncentrera mig. 

– Elev, åk 2, Skola 2. 

 

Ibland har hon varit lite för snabb när hon berättat och då får man liksom gå fem gånger… jätte-

många gånger och fråga… det blir rörigt. 

Elev, åk 2, Skola 2. 

 

För att eleverna ska kunna fokusera på skolarbetet uttrycker båda de intervjuade lä-

rarna att ett stort ansvar ligger på dem. 
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Instruktionerna som ges påverkar elevernas förmåga att fokusera. Eleverna måste veta vad som 

ska göras och vad som förväntas av dem för att kunna arbeta. 

– Lärare, åk 3, Skola 1. 

 

När vi ska introducera någonting nytt gäller det att vara tydlig från början, annars tappar eleverna 

koncentrationen. 

– Lärare, åk 2, Skola 2. 

 

4.1.3 Lärartillgänglighet 

 

Både deltagande lärare och elever anser att lärartillgängligheten i klassrummet är en 

påverkansfaktor för elevernas möjlighet till uppgiftsfokusering. Högre lärartillgäng-

lighet bidrar till att eleverna får hjälp med att räta ut frågetecken snabbare och där-

med kan arbeta vidare med uppgiften. 

 

Personaltillgängligheten påverkar ju också om eleverna kan fokusera på arbetet. När vi är flera 

pedagoger i klassrummet kan vi hjälpa eleverna att komma framåt bättre och de behöver inte sitta 

och vänta. 

– Lärare, åk 2, Skola 2. 

 

Eleverna på de båda medverkande skolorna upplever att klassrumsmiljön blir mer 

orolig och stökig när det inte finns pedagoger på plats.  

 

Om typ läraren har gått iväg och kopierat och stödpersonen i klassen är sjuk så blir det alltid kaos. 

Jag sköter arbetsron men andra kastar papper och skriker ”Vad ska jag göra nu?!” och då tappar 

man fokus och alla idéer försvinner. 

– Elev, åk 3, Skola 1. 

 

När det inte är någon lärare i klassrummet börjar alla bara leka med annat och kastar flygplan och 

pratar Minecraft och så… Då kan inte jag fokusera längre. 

– Elev, åk 2, Skola 2.  

 

4.1.4 Elevgruppens storlek samt placeringar i klassrummet 

 

En annan faktor som kan påverka elevernas förmåga att fokusera på skoluppgifterna 

är elevgruppens storlek samt hur eleverna är placerade i klassrummet. Lärarna på de 
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båda deltagande skolorna berättar att de försöker skapa en klassrumsplacering som 

ger stor möjlighet till uppgiftsfokusering. 

 

Det beror ju på hur jag väljer att placera eleverna. Om de sitter för nära en kompis är det väldigt 

lätt att de börjar prata om annat så där får man vara lite finurlig med hur man placerar dem. 

– Lärare, åk 3, Skola 1. 

 

Vissa elever kan ju inte sitta bredvid varandra, eller för nära varandra för då pratar de ju bara om 

annat liksom… Jag försöker placera eleverna så att alla ska få ro till skolarbetet och inte bli störda 

av varandra så mycket.  

– Lärare, åk 2, Skola 2. 

 

Eleverna kan ju påverka varandra också. Om man har en elev som just då är lite yvig, det påverkar 

de som har det lite halvsvårt med koncentrationen. Det blir ju svårt med fokus om ett annat barn 

kör helikopter i klassrummet. 

– Lärare, åk 2, Skola 2. 

 

Även eleverna anser att vem de sitter bredvid har stor betydelse för hur väl de kan fo-

kusera på skolarbetet. 

 

Alltid när man sitter själv går allt typ tre gånger snabbare för det är ingen annan som stör kon-

centrationen. 

– Elev, åk 3, Skola 1. 

 

Om jag sitter bredvid någon som pratar mycket kan inte jag fokusera. 

– Elev, åk 2, Skola 2. 

 

När jag satt bredvid (elevens namn) satt han och viskade hela tiden och då sa jag att vi måste kon-

centrera oss och då sa han ”nej”. Det blev ganska jobbigt och så bytte jag plats och så blev det 

mycket bättre. 

– Elev, åk 3, Skola 1. 

 

Förutom vem de sitter bredvid, lyfter lärarna på de båda deltagande skolorna att även 

var i klassrummet eleven är placerad har påverkan på deras uppgiftsfokusering och 

koncentration.  

 

Det är aldrig så jättebra att ha en del elever sitta långt bak så man nästan inte ser vad de gör. De 

behöver dels den här kontakten och jag brukar tänka att de som har det lite tufft ska sitta ganska 

nära för att de ska kunna koncentrera sig bättre. 
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– Lärare, åk 2, Skola 2. 

 

Eleverna sitter på så sätt att de som behöver mer hjälp sitter längst fram i klassrummet för att jag 

lätt ska kunna hjälpa till. Strategiskt placerade. De som sitter längst bak är mer självgående. 

– Lärare, åk 3, Skola 1. 

 

Inte bara placeringar i klassrummet, utan även elevgruppens storlek, inverkar på ele-

vernas förmåga att vara uppgiftsfokuserade enligt studiens informanter. 

 

När det är halvklass är det bättre, då blir det inte lika mycket ljud som stör. Om vi är hela klassen 

kanske det är någon som småviskar och när alla viskar blir det jättehögt och då får jag mycket 

svårare att vara fokuserad för då lyssnar jag på vad alla säger. 

– Elev, åk 2, Skola 2.  

 

När vi är hela klassen och alla pratar får jag ont i huvudet och då kan inte jag jobba så bra. Ibland 

frågar jag om jag får sätta mig där ute ensam istället och då kan jag koncentrera mig bättre. 

– Elev, åk 3, Skola 1. 

 

När vi ska introducera någonting nytt, då gör jag hellre det i halvklass för då blir det en lugnare 

miljö för dem att ta in någonting nytt och jag upplever att koncentrationen är bättre då. 

– Lärare, åk 2, Skola 2. 

 

I vår klass har det blivit ganska vanligt att vi delar upp klassen i mindre grupper för att eleverna 

ska få lugn och ro och bättre möjlighet att fokusera på uppgiften. 

– Lärare, åk 3, Skola 1. 

 

4.1.5 Rast och rörelseaktiviteter 

 

Rast, idrott och korta rörelsepauser påverkar elevernas uppgiftsfokusering enligt 

båda de deltagande skolorna. På Skola 1 har eleverna idrott fyra gånger per vecka. 

 

Jag kan uppleva att det är lugnare när eleverna kommer från idrotten. De har lättare att fokusera 

när de fått röra på sig. 

– Lärare, åk 3, Skola 1. 

 

Efter rasterna och idrotten är det lättare att koncentrera sig för då har man fått springa av sig och 

sen kommer man in och då är det lugnt. 

– Elev, åk 3, Skola 1. 
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På Skola 2 har eleverna endast idrott en lektion per vecka. Däremot avbryts varje 

svensklektion av en kort rörelsepaus. Denna rörelsepaus består ofta av Röris, det vill 

säga rörelser i takt med musik och till ledning av inspelad röst. 

 

När de har arbetat med något länge då tappar de ju uppgiftsfokuseringen och det är då man får ta 

Röris. Det är precis som att då får de lite ny energi och då går det mycket, mycket bättre sen. Då 

kan man fokusera den sista tiden. Alltså, rörelsepass eller korta avbrott, man skulle kunna göra 

någonting annat också men nu kör ju vi mycket Röris. 

– Lärare, åk 2, Skola 2. 

 

Jag tycker att det är lättare att koncentrera mig efter rasten för då har vi redan pratat mycket in-

nan vi har lektionen liksom. 

– Elev, åk 2, Skola 2. 

4.1.6 Intresse för uppgiftsinnehåll 

 

Intresse för uppgiften ligger också till grund för hur uppgiftsfokuserade eleverna kla-

rar av att vara anser båda de intervjuade lärarna.  

 

Det är nog uppgiften som är det centrala som avgör hur koncentrerade eleverna är och får möjlig-

het till arbetsro. 

– Lärare, åk 3, Skola 1. 

 

Det är ju lite vad de tycker om, det är ju väldigt individuellt. De som tycker att det är jobbigt att 

skriva de… just när vi jobbar med det… blir det ju låg fokusering. 

– Lärare, åk 2, Skola 2. 

 

De måste tycka att det är ganska kul också, att de ser fram emot att jobba med det. 

– Lärare, åk 3, Skola 1. 

 

Om de tycker att uppgiften är lagom utmanande blir det ju bättre fokusering för då upplever ju, 

då tycker de att det är roligare. 

– Lärare, åk 2, Skola 2. 

 

Eleverna lyfter att det går lättare att arbeta med uppgifterna om de tycker att det är 

roligt och lagom utmanande.  

 

Typ, tycker jag att det är jätteintressant kan jag göra vad som helst utan att bli störd. 

– Elev, åk 3, Skola 1. 
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Om jag gillar matte, och så är det ett annat ämne som jag inte tycker är så kul… då blir det ju… el-

ler, då är jag bra på matte och kan fokusera då men inte på det andra… svenska. 

– Elev, åk 2, Skola 2. 

 

Det är lättare att fokusera om jag gillar ämnet, till exempel när vi jobbar med hästar. 

– Elev, åk 2, Skola 2. 

4.2 Observationsresultat 

Nedan presenteras resultatet av observationerna. Resultatet presenteras i diagram 

där 1 står för mycket låg uppgiftsfokusering och 5 för mycket hög uppgiftsfokuse-

ring. Observationsresultaten presenteras utifrån rubriceringarna tidsaspekter, lärar-

instruktioner, lärartillgänglighet samt elevgruppens storlek. 

4.2.1 Tidsaspekter 

 

I figur 2 redogörs för resultatet av elevernas uppgiftsfokusering och koncentration ut-

ifrån veckodag. Resultatet visar att bäst uppgiftsfokusering sker på onsdagar medan 

uppgiftsfokuseringen är som lägst på måndagar. 

 

Figur 2. Sammanfattning av elevernas uppgiftsfokusering beroende på veckodag. 
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Även tidpunkten på dagen kan ha betydelse för elevernas uppgiftsfokusering och kon-

centration. Figur 3 visar att elevernas uppgiftsfokusering är som högst på eftermid-

dagarna, det vill säga 12:00–14:20, även om resultatet mellan tidpunkterna är relativt 

jämnt.  De lektioner som benämns som morgon är förlagda 8:00–10:00 medan de 

lektioner som benämns som förmiddag är schemalagda 10:00–11:30.  

 

 

Figur 3.  Sammanfattning av elevernas uppgiftsfokusering beroende på tid på dagen. 

 

4.2.2 Lärarinstruktioner  

 

I figur 4 redogörs för hur lärarinstruktionens tydlighet har påverkat elevernas upp-

giftsfokusering. Resultatet visar att uppgiftsfokuseringen över lag har varit som bäst 

när lärarinstruktionerna, genom observationer, bedömts som dåliga. När lärarin-

struktionen har bedömts som ingetdera, alltså varken bra eller dålig, har elevernas 

uppgiftsfokusering varit som lägst. Under observationstillfällena bedömdes ingen lä-

rarinstruktion vara mycket dålig.  
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Figur 4. Sammanfattning av elevernas uppgiftsfokusering beroende på lärarinstruktionens 
tydlighet. 

 

4.2.3 Lärartillgänglighet 

 

I figur 5 visas hur lärartillgängligheten i klassrummet påverkar elevernas uppgiftsfo-

kusering och koncentration. När lärartillgängligheten, genom observationerna, be-

dömts som mycket bra har också elevernas uppgiftsfokusering och koncentration va-

rit som högst. Vid observationstillfällena kunde även lärartillgängligheten bedömas 

som mycket dålig samt dålig. Dock bedömdes aldrig lärartillgängligheten vara sämre 

än ingetdera.  

 

Figur 5. Sammanfattning av elevernas uppgiftsfokusering beroende på lärartillgänglighet i 
klassrummet. 
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4.2.4 Elevgruppens storlek 

 

I figur 6 redovisas elevernas uppgiftsfokusering beroende på om lektionstillfället ges i 

hel- eller halvklass. Vid framtagandet av ett medelvärde baserat på rubriceringarna 

eleverna jobbar med sina uppgifter, eleverna pratar om sina uppgifter och inte om 

annat samt eleverna ställer frågor kring sina uppgifter framkommer det att inga 

större skillnader kan ses på elevernas uppgiftsfokusering beroende på om lektionen 

ges i hel- eller halvklass. När lektionerna getts i helklass, visar medelvärdet för hur 

väl eleverna arbetar med sina uppgifter 4,2/5, och vid halvklassundervisning visar 

medelvärdet 3,8/5. När det gäller huruvida eleverna pratar om sina uppgifter, och 

inte om annat, visar de beräknade medelvärdena att hel- eller halvklassundervisning 

inte har någon inverkan på elevernas uppgiftsfokusering. Vid aspekten gällande om 

eleverna ställer frågor kring sina uppgifter visar medelvärdet ett bättre resultat vid 

halvklassundervisning, 4,2/5 mot 4/5 vid helklassundervisning. 

 

 

Figur 6. Sammanfattning av elevernas uppgiftsfokusering beroende på arbete i hel- eller 
halvklass. 
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5 Resultatsammanfattning 

När resultatet av det insamlade materialet analyserats har detta gjorts enligt kategori-

seringar grundade på denna studies syfte och frågeställningar. Informationen som in-

samlats via intervjuer har jämförts med det resultat som kunnat urskiljas genom ob-

servationerna. När resultatet av observationerna sammanställts har ett medelvärde 

beräknats grundat på de aktuella observationsrubriceringarna: eleverna jobbar med 

sina uppgifter, eleverna pratar om sina uppgifter och inte om annat samt eleverna 

ställer frågor kring sina uppgifter. Medelvärdet av dessa tre rubriceringar har ord-

nats för varje aktuell kategori, exempelvis veckodag, och presenteras sedan mot det 

maximala medelvärdet 5. 

5.1 Tidsaspekter 

Enligt intervjuerna anser både lärare och elever på de medverkande skolorna att upp-

giftsfokuseringen och koncentrationen ligger något lägre på måndagar, jämfört med 

övriga veckodagar. Detta är också något som styrks av de resultat som urskilts genom 

observationsstudierna där medelvärdet för de tre observationsrubriceringarna ele-

verna jobbar med sina uppgifter, eleverna pratar om sina uppgifter och inte om an-

nat samt eleverna ställer frågor kring sina uppgifter legat på 3.4/5 på måndagar, 

jämfört med exempelvis 5/5 på onsdagar och 4,2/5 på fredagar. Se figur 7.

 

Figur 7. Medelvärdet av elevernas uppgiftsfokusering beroende på veckodag. 
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Vidare lyfter båda de medverkande lärarna, samt eleverna på Skola 2, att de upplever 

uppgiftsfokuseringen och koncentrationen som högre på morgonlektionerna samt 

förmiddagen. Observationerna visar dock att uppgiftsfokuseringen är som högst på 

eftermiddagslektionerna, då medelvärdet för elevernas uppgiftsfokusering är 4,2/5. 

Se figur 8. Morgonlektionerna har en genomsnittlig uppgiftsfokusering på 4/5 och 

lektionen innan lunch visar ett medelvärde på 3,7/5. Detta bekräftar den uppfattning 

eleverna på Skola 1 har av sin förmåga att fokusera under olika tidpunkter på dagen, 

det vill säga att deras uppgiftsfokusering är bättre på eftermiddagarna.  

 

 

Figur 8. Medelvärdet av elevernas uppgiftsfokusering och koncentration beroende på tid-
punkt på dagen. 

 

5.2 Lärarens påverkan på elevers uppgiftsfokusering 

Samtliga informanter har varit överens om att lärarens instruktioner har stor bety-

delse för hur väl uppgiftsfokuserade och koncentrerade eleverna klarar av att vara. 

Observationen visar dock att när lärarinstruktionen bedömts som dålig har uppgifts-

fokuseringen varit högst, 4,7/5. Se figur 9. Lärarinstruktioner som bedömts som ing-

etdera visar en uppgiftsfokusering och koncentration som är 3,3/5 medan en bra lä-

rarinstruktion genererar uppgiftsfokusering till ett medelvärde av 4,2/5. En mycket 

bra lärarinstruktion har resulterat i en uppgiftsfokusering där medelvärdet varit 

3,7/5.  
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Figur 9. Medelvärdet av elevernas uppgiftsfokusering och koncentration beroende på lä-
rarinstruktionens tydlighet. 

 
Dock visar både intervjustudien och observationerna att uppgiftsfokuseringen blir 

som högst när det är mycket bra lärartillgänglighet i klassrummet, medelvärdet för 

elevernas uppgiftsfokusering ligger då på 4,4/5. Se figur 10. Detta kan jämföras med 

de tillfällen lärartillgängligheten bedömts som bra och medelvärdet för elevernas 

uppgiftsfokusering visar 3,5/5 respektive ingetdera, det vill säga varken bra eller då-

lig, med ett resultat på 1,7/5. Den skala lärartillgängligheten bedömts efter har utfor-

mats mycket dålig, dålig, ingetdera, bra och mycket bra (se bilaga 1). Dock bedöm-

des lärartillgängligheten under de observerade lektionerna aldrig vara mycket dålig 

eller dålig.  

 

 

Figur 10. Medelvärdet av elevernas uppgiftsfokusering och koncentration beroende på 
lärartillgänglighet i klassrummet. 
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Resultatet i denna studie visar att elevgruppens storlek inte har någon markant på-

verkan på hur väl den enskilda eleven klarar av att fokusera på skolarbetet. Se figur 

11. Vid helklassundervisning har elevernas uppgiftsfokusering och koncentration le-

gat på ett medelvärde på 4/5 medan detsamma har varit 3,9/5 vid halvklassundervis-

ning. Detta motsäger dock informanternas upplevelse av uppgiftsfokusering i hel- re-

spektive halvklass. Samtliga informanter anser att uppgiftsfokuseringen är bättre vid 

arbete i halvklass, och de är även överens om att läraren kan påverka elevernas upp-

giftsfokusering genom hur han eller hon väljer att placera eleverna i klassrummet. 

 

 

Figur 11.  Medelvärdet av elevernas uppgiftsfokusering och koncentration beroende på elev-
gruppens storlek. 
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5.4 Elevens intresse för uppgiftsinnehållet 

Både de deltagande lärarna och samtliga deltagande elever menar att uppgiftsfokuse-

ringen är bättre om det finns ett intresse för uppgiftsinnehållet. En elev lyfter att han 

kan arbeta med någonting hur länge som helst om innehållet är intressant.  
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6 Diskussion 

Nedan följer en metoddiskussion där för- och nackdelar med de valda undersök-

ningsmetoderna diskuteras. Detta följs av en resultatdiskussion där resultatet knyts 

an till den forskning som tas upp i avsnittet bakgrund samt personliga åsikter och 

tankar.  

6.1 Metoddiskussion  

I denna studie har vi valt att använda oss av metodtriangulering i form av observat-

ioner, enskilda intervjuer samt fokusgruppsintervjuer.   

 

Vi valde att genomföra observationer för att kunna jämföra med, och 

ställa data mot, det material vi samlat in via intervjuer med lärare och elever. Vi valde 

att genomföra observationerna med tre elever från varje deltagande klass i fokus. 

Dessa elever var placerade bredvid varandra, vilket underlättade vid observationerna 

som stöddes av ljudupptagning. Anledningen till att vi valde att spela in eleverna via 

audio vid observationerna var att öka tillförlitligheten i resultaten. Hade observation-

erna inte spelats in via audio anser vi att viktiga detaljer kunnat förloras. Eftersom 

observationerna både spelats in via audio, samt att vi använt oss av ett observations-

schema, anser vi att tillförlitligheten i denna studie är hög.   

 

Innan genomförandet av studien diskuterades hur många deltagande elever som be-

hövdes från respektive klass. En tanke var att skicka ut enkäter till samtliga elever i 

klassen för att nå ut till ett större spann, då detta kunnat ge mer information om vad 

elever anser påverkar deras uppgiftsfokusering och koncentration inom svenskämnet 

i skolan. Dock ansåg vi att detta endast hade gett oss en inblick i vad eleverna tror på-

verkar deras uppgiftsfokusering, snarare än vad som faktiskt påverkar i praktiken. Vi 

valde därför att fokusera på tre elever i respektive klass, för att kunna urskilja möns-

ter och samband gällande påverkansfaktorer för deras uppgiftsfokusering. Vi insåg 

relativt direkt att en hel klass inte skulle vara möjlig att observera, svaren skulle inte 

bli tillförlitliga då det är svårt att observera 23–24 elever på samma gång utan att gå 

miste om viktig information.   
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Varje observation pågick under fem minuter. Audio spelades dock in under hela lekt-

ionstillfället för att undvika att eleverna fäster uppmärksamhet vid att diktafonen pla-

ceras på deras bänk vid ett specifikt tillfälle. Hade diktafonen placerats vid eleverna i 

samma stund som observationen påbörjas, tror vi att detta hade kunnat påverka ele-

vernas samtal med varandra. Genom att spela in elevernas samtal under hela lekt-

ionstillfället blir inte eleverna medvetna om när de observeras. En av anledningarna 

till att observationerna pågick under endast fem minuter är att eleverna ska vara så 

omedvetna om observationen som möjligt. Hade observationer genomförts under 

hela lektionspassen tror vi att detta, i större grad, kunnat påverka elevernas uppgifts-

fokusering och koncentration. Dock inser vi att fem minuter är en begränsad tid och 

att tillförlitligheten i studien kan anses sjunka på grund av det korta tidsspannet på 

observationerna. Eftersom vi använt metodtriangulering i form av både observationer 

och intervjuer, anser vi ändå att resultatet i studien är tillförlitligt. Samma fem minu-

ter som observerats är det material som transkriberats av audioupptagningen, det vill 

säga inte samtalen under hela lektionstillfället.  

 

Vi valde också att genomföra intervjuer med lärarna i de båda deltagande klasserna. 

Vid intervjuerna låg fokus på att undersöka om lärarna, vid utformandet av sina lekt-

ionsplaneringar, planering av klassrumsmiljö och elevernas placering i klassrum-

met, funderat över och gjort val för att skapa möjligheter till fokus och koncentrat-

ion för eleverna. Intervjuerna syftade också till att fånga lärarnas uppfattning 

om andra faktorer som kan påverka elevernas uppgiftsfokusering och koncentrat-

ion. Vi valde att utforma intervjuerna med kvalitativa öppna frågor för att ge respon-

denterna utrymme att utveckla sina svar utan att styra samtalet samt för att ge ut-

rymme till följdfrågor. Hade istället slutna frågor använts, anser vi att vi inte fått lika 

djupgående och välutvecklade svar som vid en öppen frågeställning.   

 

Vid elevintervjuerna valde vi att använda oss av fokusgrupper, detta för att eleverna 

skulle uppleva trygghet i varandra samt öppna upp för diskussion. En nackdel vi kan 

se med fokusgruppsintervjuer är att respondenterna kan påverka varandra. Vi ansåg 

dock inte detta som ett hinder, då vi ansåg att fördelen av en trygghetskänsla i grup-

pen vägde tyngre och skulle leda till mer utförliga svar.   

 



  

44 

 

Informanterna i denna studie är verksamma inom två klasser vi är bekanta med se-

dan tidigare. Vi tror därför, på grund av att vi arbetat med klasserna de sju föregå-

ende veckorna, att vår närvaro inte haft någon påverkan på studiens resultat. På 

grund av denna bekantskap med klasserna tror vi också att samtliga deltagande ele-

ver och lärare kände förtroende för oss under datainsamlingen. Vi valde att stu-

dera studiens syfte genom metodtriangulering för att få ett tillförlitligt resultat samt 

för att stärka reliabiliteten och validiteten.      

6.2 Resultatdiskussion 

Följande avsnitt presenterar en resultatdiskussion där denna studies resultat analyse-

ras. Studiens resultat sätts även i förhållande till den forskning som lyfts i avsnittet 

bakgrund samt våra egna tankar. 

6.2.1 Tidsaspekter 

 

Barkley (1997) samt Olsson och Olsson (2013) lyfter att bland annat olika tidsa-

spekter kan påverka elevers uppgiftsfokusering och koncentration. Denna studie visar 

att elevernas uppgiftsfokusering och koncentration är lägre på måndagar, jämfört 

med övriga veckodagar. Vi har en tanke om att detta delvis kan bero på att eleverna 

inte träffat varandra på ett par dagar, och därmed har mycket de vill dela med sig av 

till sina klasskompisar. Till följd av detta tror vi att skolarbetet kan bli lidande då ele-

vernas koncentration ligger på kamraten istället för på uppgiften. Här kan vi se ett 

samband till den relationella synen på koncentration. Det vill säga, att koncentrat-

ionsförmågan är situationsbunden och påverkas av elevernas omgivning och sociala 

samspel (Ericsson, 2006; Barkley, 1997; Olsson & Olsson, 2013). En annan förklaring 

till att uppgiftsfokuseringen är låg på måndagar skulle kunna vara att eleverna under 

helgen har varit uppe länge på kvällarna och därmed inte fått lika mycket sömn som 

de är vana vid under skoldagarna. Illeris (2015) hävdar att om man till exempel är allt 

för trött kan detta försvåra, alternativt helt förhindra, koncentrationsförmågan och 

kunskapsinhämtningen i skolan. Dock vill vi påpeka att viss felmarginal i denna stu-

dies resultat kan förekomma gällande elevernas uppgiftsfokusering och koncentrat-

ion beroende på veckodag. I studien observerades sex svensklektioner som hölls på 

måndagar, medan endast en svensklektion observerades på en onsdag. Även svensk-

lektioner schemalagda på en tisdag var få till antalet, endast två lektioner som hölls 
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på en tisdag observerades (se figur 1.). Detta beror delvis på omstrukturering i sche-

mat på grund av nationella prov i svenska samt bedömningsstöd.  

 

Resultatet av observationerna i denna studie visar att elevernas uppgiftsfokusering 

och koncentration är som bäst på eftermiddagslektionerna, något som går emot ma-

joriteten av de svar som getts under intervjuerna. Endast eleverna på Skola 1 anser att 

de har bättre uppgiftsfokusering på eftermiddagarna. Dock är det viktigt att poäng-

tera att skillnaden mellan uppgiftsfokuseringen på morgonen, förmiddagen och efter-

middagen skiljer sig ytterst lite åt. Vi vill påstå att elevernas uppgiftsfokusering är 

lägre på morgonlektionen till följd av att eleverna inte hunnit ”prata av sig” innan 

lektionens start. Vid eftermiddagslektionen har eleverna nyligen fyllt på med ny 

energi via både mat och rörelse, samt haft tillfälle att prata och leka med sina kamra-

ter under lunchrasten. Vad är det då som gör att majoriteten av lärare och elever 

ändå anser att koncentrationen är högre på morgonlektionerna? Enligt vår åsikt 

skulle detta kunna bero på en högre ljudvolym i klassrummet på eftermiddagarna. 

Detta kan förmodligen ses som någonting negativt och störande, trots att eleverna 

eventuellt diskuterar lektionsuppgiften och tar hjälp av varandra i arbetet.  

6.2.2 Lärarens påverkan på elevers uppgiftsfokusering 

 

Resultatet i denna studie visar att lärarinstruktionens tydlighet inte påverkar hur väl 

uppgiftsfokuserade och koncentrerade eleverna klarar av att vara. Jensen (1997) skri-

ver däremot att bland annat goda lärarinstruktioner ligger till grund för en god kon-

centrationsförmåga hos eleverna. Att resultatet i denna studie visar att lärarinstrukt-

ionens tydlighet inom svenskämnet inte har något samband med elevernas uppgifts-

fokusering och koncentration anser vi bero på elevernas kännedom om arbetsområ-

det sedan tidigare. Enligt vår erfarenhet ser många svenskundervisningstillfällen 

snarlika ut, vilket resulterar i att lärarinstruktioner kanske inte behöver vara lika in-

gående som om ett nytt ämnesområde presenteras. Fridolfsson (2008) skriver om 

ljudningsmetoden, en vanligt förkommande metod för läsinlärning i de svenska 

grundskolorna. Detta är ett arbetsområde som sträcker sig över en längre tid, och när 

eleverna arbetat med ljudningsmetoden ett par gånger krävs inte lika ingående lärar-

instruktioner som vid det första tillfället. Detta gäller likväl ljudningsmetoden som 
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att skriva sig till läsning och arbete enligt Bornholmsmodellen. De tillfällen då lärar-

instruktionen bedömts som dålig enligt observationerna, har detta berört en uppgift 

eller ett arbetsområde eleverna arbetat med tidigare, och därmed har inga ingående 

instruktioner behövts. Imsen (2006) lyfter att en genomtänkt instruktion ofta leder 

till bättre koncentration och uppgiftsfokusering. Vi anser i detta fall att instruktionen 

till uppgiften varit genomtänkt, trots att den bedömts som dålig. Anledningen till 

detta är att vi tror att läraren varit medveten om att en längre och mer utförlig in-

struktion, till det redan kända arbetsmomentet, hade riskerat att trötta ut eleverna 

och därmed tappas elevernas uppmärksamhet och intresse. 

 

Denna studie visar också att lärartillgängligheten i klassrummet påverkar elevernas 

uppgiftsfokusering och koncentration. Studien visar att vid de tillfällen lärartillgäng-

ligheten i klassrummet bedömts som mycket bra har elevernas uppgiftsfokusering 

och koncentration nått ett medelvärde på 4,4/5, jämfört med 1,7/5 när lärartillgäng-

ligheten bedömts vara ingetdera, det vill säga varken dålig eller bra. Barkley (1997) 

samt Jensen (1997) skriver att elever är beroende av god lärartillgänglighet i klass-

rummet för att bibehålla koncentrationsförmågan. Även Ericsson (2006) uttrycker 

att elever är i behov av det sociala samspelet med en signifikant annan för att kun-

skapsutveckling ska uppnås. Vi menar att om lärartillgängligheten i klassrummet är 

god innebär det att elever som fastnat på en uppgift snabbare kan få hjälp, detta leder 

i sin tur till att eleven fortare kan fortsätta med skolarbetet. Detta sätter vi i förbin-

delse till det läroplanen ger uttryck för, det vill säga en god miljö för lärande och ut-

veckling (Skolverket, 2016). En elev som upplever att han eller hon inte får hjälp vid 

svårigheter med en uppgift tappar nog lätt tålamod och intresse, vilket leder till att 

uppgiftsfokuseringen går förlorad.  

 

Elevgruppens storlek trodde vi, i början av studien, skulle ha ungefär samma påver-

kan på elevernas uppgiftsfokusering som lärartillgängligheten i klassrummet. Enligt 

denna studie visar det sig dock att denna uppfattning varit felaktig. Studiens obser-

vationsresultat visar att elevernas uppgiftsfokusering och koncentration har varit i 

det närmaste densamma oberoende på om lektionen getts i hel- eller halvklass. I in-

tervjuerna uttrycker dock samtliga informanter att de anser att uppgiftsfokuseringen 

är högre när lektionen ges i halvklass. Gilberg (2005) uttrycker att en lugn klassrums-
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miljö där ordning och reda är centralt leder till ökad möjlighet för god uppgiftsfoku-

sering. Även Vygotskij (1981), Hansen (2000) och Ericsson (2006) menar att den so-

ciala klassrumsmiljön påverkar elevernas koncentrationsförmåga. Detta stämmer väl 

överens med vår egen tanke, att lektioner där färre elever medverkar torde bli lug-

nare. Färre elever i klassrummet menar vi genererar i färre distraktionsmoment, men 

även att eleverna kan få den hjälp de behöver snabbare än om det varit dubbelt så 

många elever i klassrummet.  

 

Samtliga informanter var även överens om att möbleringen i klassrummet, samt ele-

vernas placering, påverkar hur väl de klarar av att vara uppgiftsfokuserade och kon-

centrerade. Detta stärks också av Dahlkwist (2005) och Löwenborg och Gíslasons 

(2003) tankar om att klassrumsmöbleringen har inverkan på elevernas uppgiftsfoku-

sering. De deltagande lärarna i denna studie talar om vikten av elevernas placering i 

klassrummet. Dock blir det tydligt att fokus främst läggs på de elever som är i behov 

av extra stöd, medan de elever som anses vara mer självgående lätt hamnar i skymun-

dan. Vi tror också att vem en elev placeras bredvid har inverkan på hans eller hennes 

förmåga till uppgiftsfokusering och koncentration, detta stärks även av informanter-

nas uppfattning. Om en elev placeras bredvid sin bästa kamrat i klassrummet kan 

detta fungera mycket väl, men det kan också leda till att eleverna pratar om annat 

istället för sina uppgifter, detta leder till lägre uppgiftsfokusering enligt oss. Vi tror 

också att det är viktigt att ha i åtanke vilken nivå eleverna presterar på. Vi menar att 

om en elev som presterar på en hög nivå placeras tillsammans med en elev som har 

svårigheter inom svenskämnet, kan detta stressa och sätta press på den elev som 

upplever svårigheter. Detta anser vi i sin tur kan leda till en känsla av hopplöshet hos 

eleven som därmed kan tappa sin uppgiftsfokusering och koncentration. Vi vill dock 

påpeka att det också kan fungera väldigt väl, då den högpresterande eleven istället 

kan lyfta, motivera och pusha den elev som upplever svårigheter. Vi tror att det här 

handlar om en känsla och yrkesfärdighet hos läraren som med tiden lär känna sina 

elever och därmed även skapar förståelse för vilken typ av placering som passar klas-

sens elever. 

6.2.3 Rast och rörelseaktiviteter 
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Samtliga informanter har varit enade om att rast och rörelseaktiviteter påverkar ele-

vernas uppgiftsfokusering och koncentration positivt. Detta har dock varit en påver-

kansfaktor som varit svår att undersöka under observationerna då samtliga lektions-

tillfällen ligger i direkt anslutning till rast. Dock stärks dessa åsikter av de resultat 

Bunkefloprojektet visat där de medverkande lärarna bedömt att elevernas uppgiftsfo-

kusering och koncentration ökat sedan de börjat med daglig, fysisk aktivitet (Erics-

son, 2006). Vi anser att rast och rörelse kan ha stor inverkan på elevernas uppgiftsfo-

kusering och koncentration. Jensen (1997) menar att koncentration endast kan hållas 

stadigvarande under 20-minutersintervaller, och däremellan behövs annan aktivitet 

kopplas in, exempelvis rörelseövningar. Steinberg (1998) menar att variation i under-

visningen krävs för att uppnå god koncentration hos eleverna. Även Kimber (2005) 

samt Löwenborg och Gíslason (2003) skriver att barn har ett stort behov av rörelse, 

ges inte denna möjlighet uppstår ofta problem med koncentrationen. Vi tror också att 

rast inte endast ger möjlighet till rörelse och ny energi, utan även ger eleverna möjlig-

het att prata om intressen och fritid vilket i sin tur kan bidra till att eleverna har ”pra-

tat av sig” innan de kommer in i klassrummet.  

6.2.4 Elevens intresse för uppgiftsinnehållet 

 

Samtliga informanter har varit överens om att uppgiftsfokuseringen och koncentrat-

ionen ökar när skolarbetet handlar om något som eleven har ett personligt intresse 

för. Olsson och Olsson (2013) skriver att det krävs ett intresse hos eleven för att han 

eller hon ska kunna ta till sig uppgiftsinnehållet och finna detta relevant. Även Adler 

och Adler (2006) samt Jensen (1997) lyfter att uppmärksamhet och nyfikenhet måste 

väckas för att uppnå god koncentrationsförmåga. Vi håller med. Vi anser att om en 

elev finner lektionsinnehållet intressant skapas uppmärksamhet och relevans, vilket 

resulterar i ökad motivation till att genomföra uppgiften. Lundberg (2008) och West-

lund (2009) poängterar att motivation handlar om lust och glädje, två viktiga delar 

när vi talar om läs- och skrivinlärning. Även Fridolfsson (2008) menar att motivat-

ionen är en av de viktigaste påverkansfaktorerna gällande fokus och koncentration 

och att ingen kunskapsutveckling kan ske om motivationen är låg. Vi tror att lärare, 

genom att hålla sig uppdaterade om elevernas aktuella intressen, kan skapa en god 

miljö för lärande. Elevernas intressen tror vi inte endast påverkar uppgiftsfokuse-
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ringen och koncentrationen, utan även elevernas kunskapstörst. Upplever de svensk-

undervisningen som intressant och aktuell menar vi att detta leder till att de vill lära 

sig mer. Även Hannaford (1997) och Barkley (1997) lyfter motivationens betydelse för 

elevernas koncentrationsförmåga.  
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7 Avslutning 

När det kommer till elevers uppgiftsfokusering och koncentration i svenskundervis-

ningen i skolan, har denna studie endast berört en liten del. Resultaten av tre av fyra 

intervjuer visar att lärare och elever känner att koncentrationen och uppgiftsfokuse-

ringen är bättre på morgonen, medan observationer och intervjun med eleverna på 

Skola 1 visar att koncentrationen och uppgiftsfokuseringen är bättre på eftermid-

dagarna. Om det hade funnits möjlighet till fler observationer över en längre tidspe-

riod, med samma eller fler deltagande elever, klasser och lärare, hade resulta-

ten eventuellt visat annorlunda. Detta hade kunnat leda till en mer utvecklad analys 

av hur fler lärare och elever upplever uppgiftsfokuseringen och koncentrationen 

inom svenskundervisningen i grundskolans tidiga år.   

 

I denna studie framkommer att elevernas placering i klassrummet, det vill säga var 

eleverna sitter samt vem de sitter bredvid, har relativt stor betydelse för hur väl upp-

giftsfokuserade och koncentrerade eleverna klarar av att vara under svensklektion-

erna i skolan. Det skulle vara av intresse att ytterligare fördjupa kunskapen om bety-

delsen av elevernas placering i klassrummet, och vad det har för relevans för elever-

nas uppgiftsfokusering och koncentration.   

 

De båda deltagande skolorna skiljer sig åt vad gäller idrott, då Skola 2 har idrott sche-

malagt en gång per vecka, men Röris, det vill säga korta rörelsepauser, schema-

lagda inom varje lektionstillfälle. Skola 1 har schemalagda idrottslektioner fyra 

gånger per vecka. Intressant hade varit att undersöka vad detta har för inverkan på 

elevernas uppgiftsfokusering och koncentration, det vill säga, någon form av vidare-

utveckling av Bunkefloprojektet. Både elever och lärare på de båda deltagande sko-

lorna påpekar att idrott och rörelse har betydelse för elevernas uppgiftsfokusering 

och koncentration. En studie med idrott och rörelse i fokus för elevernas uppgiftsfo-

kusering skulle då kunna innebär att samtliga lektioner som ligger i anslutning till id-

rott eller rörelse observeras, inte endast svensklektioner, detta för att kunna få ett 

mer tillförlitligt resultat. Vidare forskning skulle även kunna innebära att man ge-

nomför en liknande studie som den vi genomfört, men på två skolor som skiljer mer i 

rörelse och idrott än vad de medverkande skolorna i denna studie gjort, för att tydli-

gare kunna urskilja vad och om fysisk aktivitet påverkar elevernas uppgiftsfokusering 

och koncentration.  
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Observationerna i denna studie visar även att elevernas uppgiftsfokusering och kon-

centration är något högre på eftermiddagarna, men att majoriteten informanter anser 

att eleverna har högre uppgiftsfokusering och koncentration på morgonen. Lä-

rare och elever anser också att lärartillgänglighet i klassrummet under svensklektion-

erna är av betydelse för elevernas uppgiftsfokusering och koncentration. En slutsats 

vi kan dra efter genomförande av denna studie är att detta är ett komplext ämne att 

undersöka. Det finns många påverkansfaktorer för elevernas uppgiftsfokusering och 

koncentration. Vi har också insett att vad som påverkar elevers uppgiftsfokusering 

och koncentration är individuellt och skiftar från elev till elev, även om vi ser på kon-

centrationsförmåga ur ett relationellt perspektiv. Tydligt har blivit att det finns ett 

flertal faktorer som påverkar elevernas uppgiftsfokusering och koncentration. Så väl 

yttre som inre faktorer har betydelse och det finns ingen tydlig mall för hur god upp-

giftsfokusering och koncentration uppnås och bibehålls. 

 

Utifrån de slutsatser vi kunnat fatta genom denna studie, anser vi att vi fått goda di-

daktiska insikter gällande elevers uppgiftsfokusering och koncentration i klassrum-

met. I vår blivande yrkesroll som lärare inser vi att hur väl en elev klarar av att vara 

uppgiftsfokuserad och koncentrerad kan påverkas på en mängd olika faktorer. Bland 

annat kommer vi aktivt arbeta med en medvetenhet kring elevernas placering i klass-

rummet. Vi kommer ha i åtanke att var i klassrummet en elev sitter placerad, men 

även vem eleven sitter bredvid, både kan ha en positiv och en negativ inverkan på ele-

vens uppgiftsfokusering och koncentration. Vi har också som målsättning att sche-

malägga rörelseaktiviteter och pauser under lektionstid, detta eftersom samtliga in-

formanter i denna studie menar att uppgiftsfokuseringen och koncentrationen ökar 

efter såväl längre som kortare fysiska avbrott. Vidare har denna studie visat att lärar-

tillgängligheten i klassrummet är av betydelse när det kommer till elevers uppgiftsfo-

kusering och koncentration. Vi inser dock att detta är en faktor som är svår att på-

verka för oss som enskilda personer. Vi kommer likväl arbeta för att skapa medveten-

het kring detta i både arbetslag och skolverksamheten som helhet. Som enskild lärare 

kan vi dock påverka hur välstrukturerade och intresseväckande våra lektionsplane-

ringar är. Enligt denna studie spelar elevens intresse och motivation roll för hans el-

ler hennes uppgiftsfokusering och koncentration. Denna vetskap gör att vi som lärare 

kan lägga större vikt vid att utmana eleverna med intresseväckande lektionsinnehåll, 
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vilket i sin tur kan anses leda till ökad uppgiftsfokusering och koncentration. Denna 

studie har ökat vår medvetenhet kring läraryrkets komplexitet och utmaning. Vi inser 

att läraryrket kräver mer än katederundervisning och att det är vår inställning till lä-

rarrollen som påverkar elevernas förmåga till uppgiftsfokusering och koncentration.  
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Bilaga 1 

 

 

Datum och tid:             Observationen genomförs mellan:  

Genomgång (antal minuter): 

 

 

 

 

 

Mycket 

låg upp-

gifts-foku-

sering 

Låg upp-

gifts-foku-

sering 

Uppgifts-

fokuserad 

till viss del 

Hög upp-

gifts-foku-

sering 

Mycket 

hög upp-

gifts-foku-

sering 

 

 1 2 3 4 5 Ej aktuellt 

Eleverna jobbar med 

sina uppgifter. 
      

Eleverna pratar om 

sina uppgifter och inte 

om annat. 

      

De ställer frågor kring 

sina uppgifter. 
      

De läser, skriver, eller 

förbereder en redovis-

ning. 

      

De söker relevanta ting 

på datorn eller i 

böcker. 

      

 Mycket 

dålig 
Dålig Ingetdera Bra 

Mycket 

bra 

 
1 2 3 4 5 

Instruktionens tydlighet      

Lärartillgänglighet under arbete 

med uppgiften 
     



  

 

 

Kommentarer:           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

  



  

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide lärare 

 

 Vad innebär det att eleverna är uppgiftsfokuserade enligt dig? 

 

 Upplever du att eleverna har lättare att fokusera på skolarbetet vid vissa till-

fällen? Varför/varför inte? (Exempel tid på dagen, dag i veckan, efter rast etc.) 

 

 Upplever du att eleverna har svårare att fokusera på skolarbetet vid vissa till-

fällen? Varför/varför inte? (Exempel tid på dagen, dag i veckan, efter rast etc.) 

 

 

 Vilka faktorer tror du påverkar elevernas uppgiftsfokusering? 

 

 

 

Eventuella följdfrågor: 

 

- Hur skulle du definiera ordet/fenomenet ”uppgiftsfokus”?  

- Hur mycket tänker du på arbetsro i klassrummet när du planerar din under-

visning?  

- Hur organiserar du din undervisning och elevernas arbete i klassrummet för 

att skapa större möjligheter att fokusera på uppgiften?   

 

  



  

 

Bilaga 3 

 

Intervjuguide elev 

 

Vi börjar intervjun med att be eleverna att fokusera på det arbete som sker på svensk-

lektionerna i skolan, alltså inte hemarbete eller läxor. 

 

 

 Vad innebär det att vara uppgiftsfokuserad (alt. fokuserad på lektionsuppgif-

ten) enligt er?  

 

 När tycker ni att det är lättare att fokusera på skolarbetet? Varför/varför inte? 

(Exempel tid på dagen, dag i veckan, efter rast etc.)  

 

 

 När tycker ni att det är svårare att fokusera på skolarbetet? Varför/varför inte? 

(Exempel tid på dagen, dag i veckan, efter rast etc.) 

 

 

 Vad påverkar er förmåga att kunna fokusera på skolarbetet? (Exempelvis hur 

trött man är, vem man sitter bredvid, om uppgiften känns för lätt/svår, lära-

rens instruktioner etc.)  

  



  

 

Bilaga 4 

Information om examensarbete i svenska 
Syftet med detta examensarbete är att fördjupa kunskapen om olika påverkansfak-
torer gällande barns uppgiftsfokusering i klassrummet.  
Vi är två lärarstudenter, Michaela och Ellinor, som läser sista terminen vid Grundlä-
rarprogrammet F-3 vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Målet med denna studie 
är få en inblick i vad som påverkar elevers uppgiftsfokusering och koncentrationsför-
måga inom svenskundervisningen i grundskolan. Vi vill också undersöka lärares upp-
levelse av vilka faktorer som påverkar elevers uppgiftsfokusering.  
Vår förhoppning är att få ert godkännande för en observationsstudie i ert barns klass. 
Observationerna kommer att genomföras under samtliga svensklektioner mellan 
veckorna 11-14. Samtalen i klassrummet kommer även att spelas in via audio.  
 
Du och ditt barn tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning 
för ditt barns räkning.  
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högs-
kola som i sin slutversion publiceras på databasen DiVA. All information kommer att 
hanteras konfidentiellt och med stor varsamhet. Efter färdigställande och godkän-
nande av uppsatsen kommer allt intervjumaterial att raderas. Ert deltagande i under-
sökningen är helt frivilligt. Du och ditt barn har rätten att när som helst avbryta ert 
deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för er.  
Vid godkännande av medverkan i denna undersökning för er och ert barn, vänligen 
underteckna och ta med till skolan senast 10/3-17. 
Tack för din tid! 
 
Ellinor Lindberg       Michaela Björk  

0725252484         0708274811   

elg11002@student.mdh.se   mbk13001@student.mdh.se 

 
Handledare:  Annaliina Gynne 
FD, Lektor i svenska som andraspråk 
Mälardalens högskola 

021-101693,  
Annaliina.gynne@mdh.se 
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