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Sammanfattning  

Syftet med mitt examensarbete var att undersöka hur klassrumsorganisationen påverkar 

koncentrationssvaga elevers arbetsförmåga i matematik- och svenskundervisningen.  

Frågeställningarna har behandlat skillnader i förekomsten av koncentrerat arbete mellan ämnenas 

olika moment, samt utifrån olika arbetsformer. Genom observationer och intervjuer har jag 

samlat in empirisk data som gett mig underlag för resultatet. Studiens resultat visar att 

koncentrationssvaga elevers arbetsförmåga påverkas negativt av undervisning som innefattar 

många rörliga inslag och där de lämnas åt sig själva att komma igång med sina uppgifter. Både 

observation och intervjuresultaten visar att undervisning i halvklass i jämförelse med i helklass, 

har en god inverkan på koncentrationssvaga elevers arbetsförmåga, särskilt i 

matematikundervisningen.  

 
Nyckelord: koncentrationssvårigheter, klassrumsorganisation, sociokulturellt perspektiv, 
matematik, svenska 
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1. Inledning 

 
Begreppet skolmiljö innefattar många dimensioner så som organisatorisk, social, pedagogisk, 

kulturell, psykologisk och fysisk miljö (Björklid, 2005).  Alla dessa dimensioner är viktiga att 

beakta för elevers förutsättningar att utvecklas i undervisningssammanhang. De senaste åren har 

flera rapporter påvisat en nedåtgång av svenska elevers matematikresultat. I PISA 2009 

(Skolverket, 2010), visas en nedgång av matematikresultaten sedan PISA 2003. Något som 

stämmer väl med det fakta att antalet elever som saknar behörighet till gymnasieskolan har ökat 

markant de senaste åren.  

 Taube (2007) menar att elevens självförtroende påverkas negativt av ständiga misslyckade 

upplevelser i inlärningssituationer. De ständiga misslyckandena menar författaren vidare kan leda 

till uppkomsten av en negativ spiral, där det dåliga självförtroendet blir till ett stort hinder. För att 

undvika en uppkomst av denna negativa spiral, krävs en anpassning av undervisningen till 

elevernas individuella förutsättningar. Hur man kan skapa en klassrumsmiljö som innebär att alla 

elever får uppleva trygghet och känna social gemenskap blir en utmaning för såväl 

huvudmannaskapet som rektorer och lärare. Skolmiljön är en viktig fråga för alla elevers 

välbefinnande och möjlighet att kunna lära och utvecklas, men särskilt viktigt för elever med 

koncentrationssvårigheter (Kadesjö, 2008).  

 Jag har funderat mycket på hur man som lärare bäst kan planera och genomföra 

undervisningen för att möta behoven hos koncentrationssvaga elever. Om vi ska uppnå 

läroplanens intentioner att bedriva en undervisning i demokratisk anda där allas lika värde 

framhävs, samt erbjuda alla elever en trygg och utvecklande lärandemiljö, blir det primärt att 

skolan tar de koncentrationssvaga barnens problematik på allvar. Under min verksamhetsförlagda 

utbildning har det funnits minst ett par elever i varje klass som haft svårt att koncentrera sig 

under pågående lektioner, och ofta har dessa elever bidragit med en låg arbetsinsats under 

lektionerna. Kadesjö (2008) menar att då oroligheter uppstår i en elevgrupp, borde fokus riktas 

mot den omgivande miljön för att se om något i den kan orsaka dessa oroligheter. De enskilda 

pedagogerna har dock en begränsad möjlighet att förändra allt i miljön runt barnen, men sådant 

som planerande och genomförande av undervisningen har de möjlighet att påverka. Jag har 

därför valt att i mitt examensarbete undersöka om det finns samband mellan koncentrationssvaga 

elevers förekomst av koncentrerat arbete i klassrummet och lärarens sätt att organisera 

undervisningssituationerna.  
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1.2  Koncentrationssvårigheter 

Koncentrationssvårigheter menar, Kadesjö (2008), uppstår då det inte förekommer ett möte 

mellan barnets inre liv och dess omgivande yttre verklighet. Duvner (1998) beskriver 

koncentrationsförmåga som tre olika komponenter. Fokusering att kunna rikta sin uppmärksamhet 

och samtidigt utesluta ovidkommande sinnesuttryck. Uthållighet uppmärksamheten hålls kvar 

tillräckligt länge på en specifik företeelse. Fördelad uppmärksamhet att kunna koncentrera sig på en 

specifik företeelse samtidigt som medvetenheten finns att andra händelser sker runt omkring. I 

detta kan man flytta fokus till en omgivande händelse och sedan flytta tillbaka fokus till den första 

uppgiften. En brist i något av ovanstående medför att en individs koncentrationsförmåga blir 

nedsatt. 

1.2.1 Primära koncentrationssvårigheter 

Primära koncentrationssvårigheter är ett biologiskt betingat tillstånd som innebär 
problem med att rikta uppmärksamheten på en uppgift, att utesluta ovidkommande stimuli 
och dessutom att hålla fast vid uppgiften tills den är avslutad  

(Kadesjö, 2008, s.21) 

Vidare menar Kadesjö (2008) att dessa svårigheter visar sig i de flesta situationer som ställer krav 

på prestation och anpassning, särskilt då det saknas en vuxen som styr ”med tydliga gränser och 

regler för sitt beteende” (s.21). Koncentrationssvårigheterna kan öka i grad om det föreligger 

andra svårigheter som motoriska, språkliga, kognitiva eller perceptuella vilket inte är ovanligt hos 

barn med koncentrationssvårigheter. Uppväxtmiljön kan om den är bristfällig bidra till en negativ 

utveckling av barnets koncentrationsförmåga. 

1.2.2 Sekundära koncentrationssvårigheter 

Sekundära koncentrationssvårigheter benämner Kadesjö (2008) som en reaktion på stress eller 

brister i barnets uppväxtmiljö. När dessa faktorer är eliminerade återstår i regel inga specifika 

svårigheter med koncentrationen. 

1.2.3  Situationsbundna koncentrationssvårigheter 

Situationsbundna koncentrationssvårigheter uppstår vid sådana tillfällen då barnet möter 

uppgifter eller situationer som inte stämmer med dess individuella förmåga. Det kan handla om 
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ett barns motoriska svårigheter som i vissa situationer upptar så mycket fokus så att de inte klarar 

att koncentrera sig på något annat än just detta vid detta tillfälle (Kadesjö, 2008). 

1.2.4  Avgränsningar 

Jag har i mitt arbete valt att avgränsa mig till primära koncentrationssvårigheter. Då dessa uppstår 

hos barnet i de flesta situationer och därmed blir lättare att upptäcka i olika sammanhang. Enligt 

lärare och föräldrar stämmer detta väl in på de elever som ingår i denna studie, se vidare under 

rubriken urval. Primära koncentrationssvårigheter är ofta förenat med olika diagnoser och 

kommer ofta till uttryck som ett impulsivt och överaktivt beteende hos barnet. Jag kommer i min 

studie att se till elevernas förmåga att arbeta koncentrerat under lektionerna. Detta vad beträffar 

både elever som anses ha koncentrationssvårigheter, respektive elever som inte har 

koncentrationssvårigheter. Jag har valt att undersöka elevernas koncentrationsförmåga i 

matematik- och svenskundervisningen då dessa ämnen utgör stor del av undervisningen i årskurs 

1.  

1.2.5  Koncentrationssvårigheter i skolsammanhang 

Kadesjö (2008) menar att mycket i skolans miljö skapar svårigheter för barn med 

koncentrationssvårigheter. Genom att de har svårt att stänga ute alla olika sinnesintryck som 

finns runt dem i klassrumsmiljön blir de lätt distraherade och tappar fokus på sina uppgifter. 

Forskning om barns koncentrationssvårigheter visar att de har ett stort behov av ordning och 

struktur i sin omgivning, samt en hög motivationskänsla för att fullfölja sina arbetsuppgifter 

(Kadesjö, 2008).  Christopher Gillberg (2005) menar att barn med koncentrationssvårigheter ofta 

har svårigheter med att planera och genomföra sina uppgifter på ett strukturerat och 

ändamålsenligt sätt.  Vidare talar Gillberg om perceptionssvårigheter som försvårar 

skolsituationen för barnet. Dessa svårigheter kan beröra alla sinnen eller bara något eller några av 

dem.  Det kan vara så att barnen har svårt att höra varifrån ljudet kommer eller inte uppfattar det 

talade ordet om det finns andra ljud i omgivningen. Visuella svårigheter kan medföra svårigheter 

vid avbildning, imitation och andra handfärdigheter som flitigt används i skolarbetet. Bristande 

impulskontroll menar, Rønhovde, 2006, medför att barn med koncentrationssvårigheter har svårt 

att vänta på sin tur. Detta medför att skolstarten för dessa barn blir en hård prövning, då vänta är 

ett ständigt återkommande inslag i undervisningssituationer. Vidare talar författaren om vikten att 

anpassa arbetsuppgifter och arbetssätt till elevens individuella förutsättningar. Något som kan 

innebära att eleven behöver korta avgränsade arbetspass med inslag av rörelser. 
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 Duvner (1998), betonar att barnets dagsform har en stor inverkan på i vilken grad dessa 

svårigheter kommer till uttryck. Det som fungerar den ena dagen kan därför visa sig vara 

oöverstigligt nästa dag.  

 Olsson och Olsson (2007) menar att det är viktigt att barn med koncentrationssvårigheter 

får hjälp att strukturera och dela upp sitt arbete i mindre delmål så att uppgifterna blir mera 

överblickbara för dem. Arbetsuppgifterna bör vidare anpassas till barnets erfarenhetsvärld, då de 

har ett stort behov av att relatera dem till egna upplevelser. En lugn och trygg inlärningsmiljö 

med välbekanta vuxna som är tydliga i sin kommunikation är viktigt, för att barn med 

koncentrationssvårigheter ska ges möjlighet att lyckas i skolsituationer.  

1.2.6 Centrala begrepp   

Jag kommer i min studie att använda mig av begreppen koncentrationssvaga synonymt med 

bristande koncentration då jag avser elever med koncentrationssvårigheter. Då jag talar om 

kontrollgruppen kommer jag att benämna dem som elever med god koncentrationsförmåga 

synonymt med elever utan koncentrationssvårigheter. 

 Jag vill också klargöra vad jag avser med arbetsformer och arbetssätt, begrepp som 

återkommer i studiens framställning. Arbetsformer är en organisatorisk åtgärd som bidrar till att 

skapar förutsättningar för elevernas förmåga att fokusera på sina arbetsuppgifter. Exempelvis kan 

undervisning i mindre grupp medföra att antalet sinnesintryck minskar. Arbetssätt avser hur 

eleverna ska arbeta med uppgifterna, vad dessa består av och hur dessa ska lösas (Löwing, 2006). 

Exempel på arbetssätt kan vara att eleverna får mäta klassrummet informellt med fötterna eller 

formellt med linjal.  När jag talar om ett undersökande arbetssätt avser jag lektioner där läraren 

låter eleverna arbeta praktiskt i klassrummet. Det innebär inte att det sker ett grupparbete utan att 

enskilda elever utför uppgifter var för sig. Exempelvis kan det vara att eleverna ska mäta 

klassrummets längd eller genom att leka affär tillägna sig matematiska kunskaper. 

1.2.7  Styrdokument 

Vad säger då styrdokumenten om skolmiljön och elever som har koncentrationssvårigheter?  I 

Lpo 94 anges att skolan ska erhålla en god miljö för lärande och utveckling. Trygghet, ett 

respektfullt bemötande och social gemenskap anges som viktiga faktorer. ”Varje elev har rätt att i 

skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra 

framsteg och övervinna svårigheter” (Utbildningsdepartementet, 1998, s.13). Det finns dock inget 

angivet om vad som skulle representera en god lärandemiljö, endast att varje elev har rätt att 

uppleva detta i lärandesituationer. Om elever i behov av särskilt stöd ska få möjlighet att lära och 
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utvecklas måste man se till vad i lärandesituationer som fungerar bäst för dem. I skollagen anges 

att ”[ i ] utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd” (1. kap 2§). Även i 

läroplanen Lpo 94 anges att ”[u]ndervisningen ska anpassa[s] till varje elevs förutsättningar och 

behov” (Utbildningsdepartementet, 1998, s.10). De framgår tydligt att undervisningen ska utgå 

från varje elevs individuella förutsättningar. Något som innebär att skolans uppdrag även 

inkluderar att beakta vilka arbetssätt och vilka arbetsformer som fungerar bäst för elever i behov 

av särskilt stöd. Under rubriken ämnets syfte och roll i utbildningen anges i kursplanen för 

matematik (Skolverket, 2000) att eleverna ska få möjlighet att kommunicera matematik i 

meningsfulla sammanhang. För att uppnå detta förutsätter det att man anpassar arbetsformer och 

arbetssätt utifrån elevernas individuella förmåga. 
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2. Tidigare forskning över undervisningens uppläggning och 
koncentrationssvårigheter i skolsammanhang  

Här kommer jag att ta upp en del tidigare forskning som berör de frågor som ligger till grund för 

denna studie. Forskningen presenteras utifrån studiens frågeställningar. 

2.1  Bristande koncentration i undervisningen 

I sin avhandling Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? har Sjöberg (2006) kommit fram till att 

avsaknaden av arbetsro under matematiklektioner förekommer i hög utsträckning. Detta påverkar 

möjligheterna för de svagpresterande eleverna att tillgodogöra sig kunskaper inom ämnet under 

dessa lektioner. En aspekt i undervisningen som han också funnit brister i är 

kommunikationsmönstret mellan lärare och elever, något Sjöberg menar kan vara en bidragande 

orsak till att eleverna saknar arbetsro. Vinterek (2006) menar i sin undersökning att 

undervisningens förändrade arbetsformer och arbetssätt till synes fått en undervisningsmiljö som 

innefattar högre ljudnivå och mera rörliga elever i klassrummet. Något som verkar ske på 

bekostnad av de kvalitativa samtalen mellan elever och lärare, samt för vissa elevers 

koncentrationsförmåga. Vidare, menar Vinterek, att den vanligaste formen att individanpassa 

undervisningen utgår från att läraren låter eleverna arbeta enskilt med sina uppgifter i egen takt. 

Något som även Madeleine Löwing (2006) påvisat i sin undersökning Matematikundervisningens 

dilemman – Hur lärare kan hantera lärandets komplexitet. Den första frågeställningen behandlar 

förekomsten av koncentrerat arbete hos elever med kontra utan koncentrationssvårigheter i olika 

undervisningsmoment under matematik- och svenskundervisningen så här blir Sjöbergs och 

Vintereks resultat relevanta.  

2.2 Hel - halvklassundervisning  

Forskning beträffande gruppstorlekens betydelse för elevernas förmåga att tillgodogöra sig 

kunskaper har påvisat olika resultat. I TIMSS 2003 framkommer att lärarna upplever högre 

förekomst av arbetsro då den sker i halvklass, då de har mera tid att hjälpa eleverna vidare då de 

fastnat på någon uppgift (Skolverket, 2004). Gillberg (2005),som är professor i barn- och 

ungdomspsykiatri, menar att barn med koncentrationssvårigheter har behov av att undervisas 

enskilt eller i liten grupp för att kunna tillägna sig kunskaper. Sjöbergs (2006) avhandling visar att 

eleverna upplever högre grad av arbetsro i undervisningsgrupper med ett tiotal elever, något som 
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ger dem förutsättningar att koncentrera sig på matematikuppgifterna. Denna avhandling blir 

därmed relevant för min andra frågeställning som behandlar skillnader i förekomsten av 

koncentrerat arbete mellan elever med respektive utan koncentrationssvårigheter i hel- och 

halvklassundervisning.  

2.3 Praktiskt undersökande arbetssätt 
Vinterek (2006) menar att dagens förändrade undervisningsätt har lett till ett mera rörligt 

arbetssätt i klassrummet vilket påverkar de svagpresterande eleverna på ett negativt sätt. Kadesjö 

(2008), som är en av Sveriges främsta forskare inom forskningsområdet på barn med 

koncentrationssvårigheter, menar att ordning och struktur är en avgörande faktor för hur väl 

koncentrationssvaga barn lyckas i skolsammanhang. Dessa resultat blir relevanta för min tredje 

frågeställning som behandlar om det uppkommer skillnader mellan elever med respektive utan 

koncentrationssvårigheter, då undervisningen utgörs av att eleverna själva får undersöka 

undervisningsinnehållet. 

2.4  Syfte 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur lärares sätt att organisera undervisningen i 

klassrummet påverkar förmågan att arbeta koncentrerat hos elever med 

koncentrationssvårigheter.  

2.5  Frågeställning 

Finns det skillnader mellan elever med respektive utan koncentrationssvårigheter vad beträffar 

förmåga att arbeta koncentrerat  

 

 Vad gäller olika undervisningsmoment i svenska och matematik? 

 Vad gäller svensk- respektive matematikundervisning i hel- respektive halvklass? 

 Vad gäller matematiklektioner som innefattar praktiska moment, det vill säga ett 

undersökande arbetssätt? 
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3.  Metod 

I metodavsnittet kommer jag först presentera urval och därefter ge en presentation av de 

undersökta klasserna och de intervjuade lärarna. Sedan redogör jag för de metoder som jag 

använt mig av i den empiriska insamlingen samt hur jag har genomfört studien och bearbetat 

insamlad data. Slutligen kommer jag att ta upp hur jag i min studie förhållit mig till 

forskningsetiska krav.  

3.1  Urval 

Innan studien påbörjades kontaktade jag två olika skolor där jag tidigare gjort min 

verksamhetsförlagda utbildning. Då jag tidigare träffat både barnen och pedagogerna ute i 

skolorna visste jag att det fanns många elever med koncentrationssvårigheter. Dessutom var jag 

väl medveten om att skolans pedagoger var intresserade och engagerade i arbetet med de 

koncentrationssvaga barnen. Den ena skolans rektor avböjde dock min förfrågan att delta i 

studien. Medan den andra skolans rektor ansåg att min undersökning var intressant och ville 

gärna att skolan skulle ingå i studien. Därefter kontaktade jag de ansvariga klasslärarna för årskurs 

1. Efter lärarnas muntliga samtycke att genomföra studien i deras klasser informerades elevernas 

föräldrar muntligt av mig och klasslärarna.  

 Jag har genomfört observationerna på en mellan stor skola i Uppland. Valet av skola har 

enligt Esaiasson m.fl.(2007)  gjorts som ett bekvämlighetsurval. Då jag valde att använda mig av 

etablerade kontakter där jag tidigare utfört min verksamhetsförlagda utbildning.  Klassvalet är 

elever i årskurs 1 då denna ålderskategori är relevant för mitt kommande yrke. Tillsammans med 

klasslärarna har jag inför observationerna valt ut fyra elever i varje klass, två elever som anses ha 

koncentrationssvårigheter och två elever utan denna variabel. Tanken med detta val var att de 

utgjorde jämförelseenheter inom klassen, för att kunna se om det framkom skillnader i elevernas 

beteenden utifrån deras koncentrationsförmåga. Ingen av de utvalda eleverna hade fastställd 

diagnos. Men lärarna uppgav att koncentrationssvårigheter hos dem kom till uttryck i de flesta 

situationer under skoldagen. Något som styrktes av två utav elevernas föräldrar, då de berättade 

att diagnosutredning hade påbörjats under studiens gång. Hos de andra två eleverna fanns det 

från skolans sida en stark aning om att diagnosproblematik föreligger. En av lärarna använde till 

stor del ett mera traditionellt sätt att arbeta och den andra läraren använde sig ibland av ett mera 

praktiskt tillämpande arbetssätt. Något som gav mig data till en av frågeställningarna.  
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3.1.1  Presentation av klasser 

Elevantalet i båda klasserna är ett 20-tal och klassrummen är till sin arkitektur identiska. 

Arbetssätten är det som till viss del varierar i de två undersökningsklasserna. Den ena läraren 

tillämpar i matematikundervisningen ett praktiskt undersökande arbetssätt, medan den andra 

läraren tillämpar ett traditionellt arbetssätt. Båda klasslärarna använder sig av ett traditionellt 

arbetssätt med genomgång, instruktion och eget arbete. Halvklassundervisning förekommer 

också regelbundet i båda klasserna, då eget arbete är den dominerande arbetsformen.  

3.1.2  Presentation av lärarna 

Lärare A - 35 år klasslärare, är utbildad lågstadielärare och har arbetat med de yngre barnen i fem 

år. Hon har erfarenhet av många olika klasser i de yngre åldrarna.  

 

Lärare B - 40 år klasslärare, är utbildad lågstadielärare och arbetar sitt första år i grundskolans 

tidigare år. Har tidigare erfarenheter av undervisning då hon har vikarierat kortvarit i olika klasser.  

3.2  Datainsamlingsmetoder 

Jag har vid insamlingen av empirisk data valt att använda direktobservationer och kvalitativa 

intervjuer som metoder. Med direktobservationer kan jag se resultaten av barnens beteende 

utifrån hur läraren har valt att organisera undervisningen, utan att som Esaiasson m.fl.(2007) 

uttrycker det behöva ”förlita sig på det andra återberättar”(s.343). Kvalitativa intervjuer ger mig 

djupare kunskap om hur läraren uppfattar vad som händer i undervisningen. 

3.2.1   Observationer 

Observationer menar Esaiasson m.fl.(2007) betyder att man fokuserar uppmärksamt på ”[…] 

icke- verbala data (vad folk gör) och inte på språkliga utsagor (vad folk säger) […]” (s.343). 

Katarina Gustafson (2010) menar dock att observationer även inkluderar det verbala språket och 

inte enbart själva handlandet (muntl.). Jag har valt att genomföra mina observationer enligt 

on/off metoden, se bilaga 1 (Johansson & Svedner, 2006). Metoden innebär att man observerar 

en elev i taget i 15 sekunder därefter registrerar man det observerade fenomenet i 15 sekunder. 

Observationerna sker sedan av varje utvald elev i en förutbestämd ordningsföljd, så varje elev 

observeras lika mycket under ett lektionspass. Jag har observerat fyra elever i varje klass och 

registrerat detta genom att kortfattat anteckna den observerade elevens beteende. Det gav mig 
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möjlighet att bestämma beteendet i efterhand vilket leder till ökad validitet. Observationerna 

utgår då, enligt Einarsson och Chirac (2002), från låg grad av struktur. Det är alltså inte 

förutbestämt hur elevbeteendet ser ut och hur det ska kategoriseras. Jag har under 

observationerna använt mig av många förkortningar så att jag ska hinna få med så mycket 

information som möjligt. Att observera fyra elever i klassen har tagit mellan två och tre minuter 

vilket medför att jag fått in många observationer under de totalt arton lektioner som jag 

observerat. Jag har noterat att eleven varit on, alltså om denne utfört de arbetsuppgifter som 

läraren avsett, det vill säga utfört ett koncentrerat arbete. Off-registreringarna har utgått från att 

eleven sysselsatt sig med sådant som inte varit relevant för arbetsuppgiften, det vill säga tappat 

koncentrationen vad beträffar arbetsuppgiften. Genom att jag antecknat vad eleven har gjort kan 

jag kontrollera i efterhand om beteendet är rätt placerat eller inte. Min roll som observatör har 

enligt Einarsson och Chirac (2002) varit deltagande observatör, som de menar varit känd för 

barngruppen men inte deltagit aktivt i deras aktiviteter.  

 

3.2.2  Intervjuer 

Jag har använt mig av en intervjuguide enligt Esaiassons m.fl. (2007) temaområden, guiden består 

av fyra frågeområden, se bilaga 2. Utifrån denna frågeguide fick jag svar som jag registrerade 

genom att föra anteckningar under intervjun, då informanterna avböjde att bli inspelade. I mitt 

urval av lärarintervjuer har jag valt ut klasslärarna i de två klasserna där jag utfört mina 

observationer. I direkt anslutning till avslutad intervju har jag satt mig och renskrivit de fåordiga 

anteckningarna. Trost (2005) menar ”att ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mera värda än 

ett flertal mindre väl utförda” (s.144). Syftet med intervjuerna var att ge mig djupare och 

kompletterande förståelse för resultaten från mina observationer. Samt att ge mig kunskap om 

vad lärarna avsett att eleverna skulle arbeta med innan den kommande lektionen jag skulle 

observera. Detta innebär att mina intervjupersoner i huvudsak utgjordes av det Esaiasson 

m.fl.(2007) kallar informanter, de väljs för att de har en specifik kunskap om fenomenet. Då jag 

ville veta vad de ansåg om händelserna i de observerade undervisningssituationerna så skulle det 

blivit svårt att byta ut dessa informanter.    

3.3 Databearbetning  

Efter dagens observerade lektioner överförde jag elevbeteendet, utifrån mina fåordiga 

anteckningar, i två spalter. En spalt med ”on” och en spalt med off-beteenden, vilket 

representerade att eleverna arbetade respektive sysselsatte sig med annat. Denna kategorisering 
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gjordes utifrån vad läraren, före lektionen, angivit att eleverna skulle arbetat med under de 

observerade lektionerna. Samt att jag efter avslutad lektion förde ett kort samtal med läraren för 

att se att det inte skett någon ändring av uppgifterna under lektionen. 

 För att få fram frekvensen av de olika beteendena för de eleverna med respektive utan 

koncentrationssvårigheter räknade jag samman antalet ”arbetande beteenden” och sedan antalet 

”icke- arbetande beteenden” för både undersökningsgruppen och kontrolleleverna. Dessa 

uppgifter gav mig sedan möjlighet att jämföra frekvensen av avsett arbete respektive om de 

sysslat med andra saker. Anteckningar spardes sedan tills jag utfört alla observationer under 

lektionerna där den aktuella organisationsformen/arbetssättet varit förekommande. Därefter 

räknade jag samman alla ”arbetande beteenden” och alla ”icke-arbetande beteenden” från de 

olika elevgrupperna under dessa observerade lektioner. Utifrån detta beräknade jag förekomsten 

av koncentrerat respektive okoncentrerat arbete från elever med respektive utan 

koncentrationssvårigheter från varje organisationsform. För att sedan kunna jämföra 

elevgrupperna och de olika organisationsformerna. För att jag skulle få differensen av 

elevbeteendena mera överskådliga räknades dessa siffror om till procent. 

  

3.4 Etiska reflektioner 

HSFR menar att forskare har fyra etiska huvudkrav att förhålla sig till, dessa krav benämns som 

samtyckekravet, informantkravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Jag har innan min 

undersökning påbörjats fått ett muntligt samtycke av lärarna inför både intervjuer och 

observationer. Inför klassrumsobservationerna har jag även begärt samtycke från föräldrarna, se 

bilaga 3. Där föräldrarna endast skulle svara om de inte ville att deras barn skulle ingå i studien. 

Då samtliga föräldrar informerades muntligt av mig och deras klasslärare innan studien 

påbörjades. Min avsikt var inte att observera enskilda elever, men för att kunna observera en 

pågående undervisningssituation så inkluderar detta eleverna. Då eleverna är under femton år 

beslutade jag att föräldrarnas samtycke kan vara av värde ur ett forskningsetiskt perspektiv. Jag 

har informerat såväl lärare som föräldrar att min avsikt är att observera hur läraren organiserar sin 

undervisning men inga vidare detaljer kring detta. Gustafson (2010) menar att observatören ska 

överväga hur detaljerad man ska vara i sin information om det fenomen man avser att observera, 

då för detaljerad information kan leda till missvisande resultat (muntl.). Informationen har vidare 

tydliggjort att deltagandet är frivilligt och att man när man så önskar kan utträda ur studien. Det 

empiriska material jag insamlar under pågående studie kommer enbart att användas i ett 

forskningssyfte. De uppgifter som jag samlar in under både observationer och intervjuer har 

anonymiserats så att de blir icke identifierbara. Anteckningar från observationer förstörs så fort 

jag har transkriberat dem klart, fram till dess förvarades de oåtkomligt för obehöriga. 
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4. Resultat 

Resultaten kommer nedan att presenteras utifrån frågeställningarna. Intervjuresultaten 

presenteras i den första frågeställningen utifrån de enskilda lärarnas uppfattningar medan de i de 

två följande frågeställningar presenteras sammanvävda, alltså inte vad varje enskild lärare 

uppgivit. Till varje frågeställning presenteras en tabell samt tillhörande redogörelse för de 

viktigaste resultaten. 

4.1  Skillnader i koncentrerat arbete under svenska och 

matematiklektioners moment 

Den första frågeställningen var om förekomsten av koncentration påverkades av olika 

lektionsmoment i ämnena svenska och matematik, mellan de elever som har 

koncentrationssvårigheter och elever utan koncentrationssvårigheter. I tabellen nedan redovisas 

de moment som förekommit under de observerade lektionspassen. Totalt ligger tio observerade 

lektioner till grund för resultatet nedan, varav två 60-minuters och tre 30-minuters lektioner i 

vartdera ämnet. Observationerna utgår från fyra elever i varje klass, två som anses ha 

koncentrationssvårigheter och två elever utan koncentrationssvårigheter. Procenten angivna 

under ”on” betyder att eleverna bidragit med koncentrerat arbete medan procentangivelsen under 

”off” betyder att eleverna sysselsatt sig med annat än det som läraren avsett med de aktuella 

momenten.  
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Tabell 1. – Förekomsten i procent av koncentrerat arbete och bristande koncentration i de observerade 

lektionernas olika moment. Resultat är uppdelade på elever med och utan koncentrationssvårigheter. 

___________________________________________________________________________ 

   Lektion och on-offobservationer 

  _____________________________________________________ 

  Svenska Matematik 

    ___________________   ____________________ 

Moment elev  On Off Antal.obs.  On  Off  Antal.obs  

  kategori 

___________________________________________________________________________ 

Högläsning  utan 96 4  24 - - - 

 med 88 12 24 - - - 

 

Instruktioner utan 86  14 35 98  2 48 

och genomgångar med 70 30 36 56  44 45 

 

Eget arbete utan  80 20 102  86  14  121

 med  56 44 102 53 47 124 

__________________________________________________________________________ 

Tabellen visar tydligt att högläsning, som enbart vid de observerade lektionerna förekommer 

under svensklektionerna, resulterar i 88 procents koncentrerat lyssnande för elever med 

koncentrationssvårigheter medan elever utan koncentrationssvårigheter uppvisar 96 procent 

fokuserat lyssnande. Skillnaden mellan elevgrupperna uppnår till åtta procentenheter.  

Vid instruktioner och genomgångar i svenska skiljer sig koncentrationen mellan de eleverna 

med koncentrationssvårigheter och de eleverna utan koncentrationssvårigheter med sexton 

procentenheter. Medan samma moment i matematiken visar en diskrepans mellan elevgrupperna 

på 42 procentenheter, då de eleverna med koncentrationssvårigheter halkar efter. 

Vid momentet eget arbete i svenska skiljer sig förekomsten av koncentrerat arbete mellan 

elevgrupperna med 24 procentenheter. Medan samma moment i matematikundervisningen 

åtskiljer grupperna med 33 procentenheter.   

Det mest utmärkande i resultaten är att elever med koncentrationssvårigheter i jämförelse 

med elever utan koncentrationssvårigheter uppvisar en lägre grad av koncentrerat arbete i 

samtliga moment. Den största skillnaden mellan elevgrupperna uppvisas under momenten 
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instruktioner/genomgångar och eget arbete under matematiklektionerna, därefter under eget 

arbete under svenska. Minsta skillnaden uppstår vid högläsning under svensklektionerna. Under 

de matematiklektioner som ligger till grund för resultaten var eleverna med 

koncentrationssvårigheter ofta rörliga i klassrummet. Vid ett flertal tillfällen lämnade de sina 

platser för att gå till fröken för att få sina uppgifter rättade, eller för att vässa pennan eller hämta 

något som de tappat. Ofta medförde dessa små ärenden att de stannade och pratade med 

kamraterna på vägen. 

Resultaten visar även en koppling mellan de koncentrationssvaga elevernas förmåga att 

arbeta koncentrerat under momenten instruktioner/genomgångar och momentet eget arbete i 

matematikundervisningen. Då koncentrationen brustit vid instruktionerna/genomgångarna 

verkar förekomsten av koncentration vara låg i det efterkommande egna arbetet under 

matematiklektionerna. Denna koppling framkommer inte lika tydligt i motsvarande moment 

under svenskundervisningen. 

 

Lärarintervjuerna  

Vid intervjuerna med lärarna framgick att lärare A upplevde att svensklektionerna innebar en 

högre andel bristande koncentration under momentet eget arbete i jämförelse med samma 

moment i matematikundervisningen utgjorde. Detta för att svenskundervisningen utgörs av fler 

olika småuppgifter än i matematikundervisningen, och eleverna inte har hunnit lära sig 

arbetsgången av dessa moment, tillägger hon. Vidare menar läraren att vid genomgångar påverkas 

elevernas koncentrationsförmåga positivt om man stimulerar flera av elevernas sinnen. Vid enbart 

muntliga genomgångar tappar de koncentrationssvaga eleverna fokus efter en kort stund. Lärare 

B menar att förekomsten av elevernas uppmärksamhet inte skiljer sig mellan ämnenas olika 

moment, men talar om vikten av olika uttrycksformer vid genomgångar för att behålla de 

koncentrationssvaga elevernas intresse en längre stund. Lärare B menar att man också kan behålla 

deras koncentration längre genom att berätta en spännande historia kring innehållet som ska 

presenteras. 

Observationsresultaten visar att elever med koncentrationssvårigheter har svårare att hålla 

koncentrationen uppe under samtliga moment i matematiken jämfört med svenskan. Medan de 

elever som inte har koncentrationssvårigheter visar en högre grad av koncentration under 

matematiklektionernas alla moment i jämförelse med svensklektionernas moment. Dessa resultat 

var dock inte fullständigt förenliga med lärarnas upplevelser av koncentrationen under de olika 

lektionernas moment. 
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4.2 Hel- och halvklassundervisning 

Den andra frågeställningen var om förekomsten av koncentrerat arbete skiljer sig mellan svensk 

och matematiklektioners hel- och halvklassundervisning, samt mellan elevgrupper med kontra 

utan koncentrationssvårigheter. Resultatet i halvklass utgår från tre 30-minuters lektioner, en 

lektion i matematik och två lektioner i svenska. Alla dessa lektioner utgår från arbetsformen eget 

arbete, då läraren går runt och handleder eleverna. Helklassundervisningen utgörs av totalt tre 30-

minuters lektioner, en lektion i matematik och två lektioner i svenska. Observationerna är utförda 

i två olika klasser vilket ger totalt åtta observerade elever, fyra elever med 

koncentrationssvårigheter och fyra elever utan koncentrationssvårigheter.  

 

Tabell 2. – Förekomsten av koncentrerat kontra bristande koncentrerat arbete angivet i procent utifrån 

gruppstorlek vid eget arbete i svenska och matematik. 

___________________________________________________________________________ 

 Helklass och halvklassundervisning 
  _____________________________________________________ 

 Svenska Matematik 
  ______________________________________________________

    

Elevgrupp  Klass  On   Off   Antal.obs   On  Off  Antal obs.  
  storlek 

___________________________________________________________________________ 

Elever med   halv   96  4   40    89     11   19 

koncentrationssvårigheter hel    76   24     42      26   74   40

   

 

Elever utan  halv    96  4   38    84    16     17 

koncentrationssvårigheter  hel     96   4  40       68  32   43 

___________________________________________________________________________ 

Tabellen visar att förekomsten av koncentrerat arbete under svensklektionerna ökar med 20 

procentenheter under halvklasslektionerna hos de koncentrationssvaga eleverna. Under 

matematiklektionerna ökar förekomsten av koncentrerat arbete med 63 procentenheter under 

halvklassundervisningen jämfört med helklassundervisningen för denna elevgrupp.  

Elever utan koncentrationssvårigheter uppvisar ingen skillnad i förekomst av koncentrerat 

arbete vad beträffar svenskundervisningen. I matematikundervisningen visar dock även denna 
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elevgrupp sexton procentenheter ökad förmåga att arbeta koncentrerat jämfört med då 

undervisningen är organiserad i helklass. 

 De mest utmärkande resultaten visar att elever med koncentrationssvårigheter arbetar mer 

koncentrerat då svensk- och matematikundervisningen sker i halvklass. Särskilt anmärkningsvärd 

är den stora ökningen av koncentrerat arbete som uppvisas under halvklassundervisning i 

matematik. Elever utan koncentrationssvårigheter visar ingen skillnad i koncentrerat arbete under 

svenskundervisningens hel- och halvklassundervisning. Medan halvklassundervisningen i 

matematik resulterar i högre förekomst av koncentrerat arbete även för denna elevgrupp.  

 

Lärarintervjuerna 

Lärarna menar att förekomsten av koncentrerat arbete ökar vid halvklassundervisning under både 

svensk- och matematiklektionerna. En anledning till ökningen menar de beror på att de hinner 

med alla elever under dessa lektionspass, något som medför att eleverna lättare kan komma igång 

med sitt arbete. Speciellt menar lärarna att halvklassundervisningen gynnar de 

koncentrationssvaga eleverna i båda ämnena.  

4.3   Undersökande arbetsmetod 

Den tredje frågeställningen berörde om elever med koncentrationssvårigheter påverkades av 

undervisning som innebär ett undersökande arbetssätt, där de praktiskt får undersöka och pröva 

olika fenomen i klassrummet. Resultatet grundar sig på två 60-minuters matematiklektioner i 

helklass. Observationerna är utförda i den ena klassen vilket ger två observerade elever med 

koncentrationssvårigheter och två elever utan koncentrationssvårigheter.  
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Tabell 3. – Bristande koncentration under matematiklektioner som utgörs av praktisk karaktär. Resultaten 

nedan är angivet i procent. 

___________________________________________________________________________ 

   Matematiklektioner 

  ___________________________________________________ 

  On  Off  Antal obs. 

________________________________________________________________________ 

Elever med koncentrationssvårigheter  44  56 106 

 

Elever utan koncentrationssvårigheter  78  22 111 

___________________________________________________________________________ 
 

Tabellen visar tydligt att förekomsten av koncentrerat arbete uppnår en diskrepans mellan 

elevgrupperna på 34 procentenheter. Förekomsten av koncentrerat arbete uppkom till 44 procent 

hos de koncentrationssvaga eleverna medan de eleverna med god koncentrationsförmåga 

uppvisade koncentrerat arbete 78 procent av lektionstiden. 

Lärarintervjuerna 

Vid intervjuer med lärarna framkom att de hade lite olika uppfattningar om hur praktiskt 

undersökande arbetssätt fungerade i undervisningen för elever med koncentrationssvårigheter. 

Då detta arbetssätt innebär mycket rörelse så var båda lärare överens om att det ofta var 

gynnsamt för elever med koncentrationssvårigheter ur den aspekten.  Läraren som mest använde 

denna arbetsform ansåg att det för det mesta fungerade bra, medan den lärare som tillämpade en 

högre grad av ett traditionellt arbetssätt menade att det beror på om man genomför detta 

arbetssätt i helklass eller halvklass.  
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5. Diskussion 

I diskussionsavsnittet inleder jag med en sammanfattning av studiens viktigaste resultat.  Därefter 

diskuterar jag studiens metod samt tillförlitlighet, vartefter jag utför en teoretisk och praktisk 

analys utifrån resultat och litteratur. Avsnittet avslutas med en sammanfattande diskussion där jag 

föreslår fortsatt forskning samt tar upp pedagogiska konsekvenser utifrån resultaten. 

5.1  Undersökningens huvudresultat 

Resultaten i min studie visar att koncentrationssvaga elevers förmåga att utföra ett koncentrerat 

arbete förekommer i lägre grad under matematikundervisningens alla moment då den genomförs 

i helklass, till skillnad från svenskundervisningen där koncentrerat arbete förekommer i lägre grad 

under momentet eget arbete. Resultaten visar att halvklassundervisning är gynnsamt för de 

koncentrationssvaga eleverna. Mest gynnsamt är detta i matematikundervisningen där även elever 

utan koncentrationssvårigheter ökar sitt koncentrerade arbete i jämförelse med samma moment i 

helklassundervisning. I matematikundervisningen visar det sig att ett undersökande arbetssätt 

medför att koncentrationsförmågan sjunker hos elever med koncentrationssvårigheter . 

 Eleverna med god koncentrationsförmåga arbetar mera fokuserat under 

matematiklektionernas alla moment jämfört med svensklektionernas moment då den genomförs i 

helklass. Förmågan att arbeta koncentrerat ökar dock även för denna elevgrupp under 

halvklassundervisning i matematikundervisningen. En mera rörlig klassrumsmiljö visade sig inte 

påverka denna elevgrupps koncentrationsförmåga nämnvärt. 

5.2  Metoddiskussion 

Huvudmetoden har i denna studie varit observationer, något som gett mig information om 

huruvida eleverna har arbetat eller inte arbetat under lektionerna. Jag anser att 

klassrumsobservationerna gett mig väl med information om hur elevernas arbetsförmåga sett ut 

under de olika organisationsformerna. Det som har varit svårast att bedöma var om elevens 

dagsform haft någon effekt på deras förmåga att hålla koncentrationen uppe. Därför har 

observationerna kompletterats med lärarintervjuer för att på så sätt få information om elevens 

beteende avvikit under de aktuella lektionerna. Denna svårighet skulle dock kunnat avhjälps 

genom att använda videoinspelning då det skulle finns möjlighet att återgå till en specifik situation 

flera gånger. Denna studie skulle ha kunnat kompletteras med elevintervjuer för att få djupare 
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kunskap om hur eleverna upplever de olika organisationsformerna i undervisningen. Något som 

jag kommer ha i åtanke om jag ska utföra en liknande studie. 

  

5.2.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet är viktigt vid genomförande av all forskning, begreppet avser om man mäter det 

fenomen som man påstår sig mäta (Esaiasson m.fl. 2007). Detta kan vara problematiskt i min 

studie då elevernas beteende kan påverkas av många olika faktorer förutom de som jag valt att 

undersöka, exempelvis dagsform, konflikter rasten innan lektionen m.m. Därför har jag också valt 

bort att observera momentet när eleverna inträder klassrummet. Min närvaro som observatör kan 

också påverka både barnens och lärarnas agerande. Då barnen i båda klasserna känner igen mig 

sedan tidigare upplevde jag att min närvaro inte berörde dem i någon märkbar utsträckning. De 

klasser som ingår i studien erbjuder naturligt att lärarna använder sig av varierade sätt att arbeta i 

undervisningen. Detta bidrar till att studien får högre validitet än om situationen skulle vara 

artificiell (Gustafson, 2010, muntl.).  

 Ett sätt att öka validiteten på mina studieresultat har varit att komplettera observationerna 

med kvalitativa intervjuer med klasslärarna. Jag har efter varje observerad lektion fört ett kort 

samtal med klassläraren för att få vetskap om lektionen innefattat några ovanliga händelser. Vid 

några observerade lektioner har det visat sig förekommit exceptionellt låg grad av koncentrerat 

arbete beroende på olika händelser, exempelvis då det funnits någon extra vuxen närvarande 

under denna lektion.  Dessa lektioner har jag därför valt att inte redovisa i denna studie. 

Reliabiliteten (noggrannheten i mätningen) i ”[…] observationsstudier med låg grad av struktur 

blir […] avhängig noggrannheten i analysarbetet” (Einarsson & Chirac, 2002, s.43). Det är då 

viktigt att placera samma elevbeteende i samma kategori. I min studie handlar det om att eleverna 

arbetar koncentrerat, inte gör det läraren avser eller är icke observerbara. De beteenden som varit 

svåra att kategorisera är om eleven sitter på sin plats och fäster blicken på något annat än 

uppgiften, eller lämnar sin plats för att hämtar material. I de fall då detta inträffat och jag varit 

osäker på om eleven arbetat eller inte har jag valt bort dessa observationer vid 

resultatsammanställningen. Det kan vara svårt att generalisera resultaten i min studie då den 

endast är baserad på ett relativt fåtal observationer och endast i två klasser på en skola. För att 

kunna generalisera skulle studien behöva upprepas på andra skolor med andra elever för att se 

om resultaten skulle framstå likvärdiga hos flera elever med koncentrationssvårigheter. Studien 

skulle med fördel kunna upprepas i samma klass under en längre period för att se om resultaten 

blev det samma. 
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5.3 Analys utifrån resultat och litteratur 

Observationsresultaten i studien visar att elever med koncentrationssvårigheter påverkas negativt 

i hög grad under matematikundervisningens alla moment. Medan koncentrationssvårigheterna i 

svenskundervisningen i huvudsak framkommer under momentet eget arbete. Kadesjö (2008) 

betonar vikten av att koncentrationssvaga barn får hjälp att avgränsa och strukturera sina 

uppgifter, så de efter hand kan internalisera dessa strukturer och därmed få verktyg att klara mer 

ostrukturerade situationer och uppgifter efterhand. Vinterek (2006) menar att 

matematikundervisningen i högre grad består av eget arbete än svenskämnet. Löwing (2006) har i 

sin undersökning kommit fram till att lärarna använder denna arbetsform för att individualisera 

undervisningen, men i praktiken leder det dock till att eleverna arbetar olika fort utan att tillägna 

sig matematisk förståelse.  Intervjuerna visade dock att en av lärarna ansåg att momentet eget 

arbete i svenskundervisningen, jämfört med matematikundervisningen, ledde till mindre 

koncentrerat arbete för alla elever. I min studie framkom av lärarintervjuerna att lektionsmoment 

där läraren var aktiv och använde sig av olika uttrycksformer ökade koncentrationsförmågan i de 

momenten hos samtliga elever. Kadesjö, (2008) menar att ”hörselintrycken ofta är svåra för 

barnet att uppfatta […]” (s.167). Därför blir det av betydelse att använda sig av ett tydligt 

kroppsspråk och flera sinnen i undervisningssammanhang. 

 

Struktur och tydlighet 

Forskning om barn med koncentrationssvårigheter visar att tydlighet och struktur är viktiga 

faktorer för hur väl eleverna ska lyckas tillgodogöra sig undervisningen (Kadesjö, 2008; Duvner, 

1998). Resultaten i min undersökning visar att momentet högläsning i svenskan leder till hög grad 

av koncentration, oavsett om det sker i början eller slutet av lektionen. Vid detta moment framgår 

tydligt vad som förväntas av eleverna och läraren interagerar med dem genom att ställa frågor om 

den lästa texten. Vid instruktioner/genomgångar uppstod en diskrepans i förekomst av 

koncentrerat arbete mellan svensk- och matematikundervisningen. I svensklektionernas 

genomgångar interagerar läraren mer med eleverna i jämförelse med detta moment i 

matematikundervisningen. Svårast att arbeta koncentrerat fick elever med 

koncentrationssvårigheter vid eget arbete då den organiserades i helklass. Här sjönk andelen 

koncentrerat arbete drastiskt i såväl svensk- som matematikundervisningen. Min slutsats blir 

därför att en viktig orsak till att skillnad uppstår mellan svensk- och matematikundervisningens 
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moment är graden av interaktion mellan lärare och elever. Lägre förekomst av interaktion leder 

till mer okoncentrerat arbete hos de eleverna. 

Gruppstorlek 

Halvklassundervisning har i tidigare forskning visat sig vara en gynnsam organisationsform för 

koncentrationssvaga elevers arbetsförmåga.  I Sjöbergs (2006) avhandling visar det sig att ”[e]tt 

begrepp som ofta återkom under [elev] intervjuerna när arbetsron på timmarna diskuterades var 

’koncentrera sig’ eller snarare ’svårigheter att koncentrera sig’ [på uppgifterna]”(s.167) som ofta 

återkommande, ”i stor omfattning anser [eleverna] att det är svårt att arbeta i en större grupp där 

det ofta blir stökigt och oroligt” (s.170). Även resultaten i min studie visar att mindre grupp är 

gynnsamt för elever med koncentrationssvårigheter. Lärarna i min studie styrker 

observationsresultaten och menar att det är lättare att hinna med alla elever då denna 

organisationsform tillämpas. Forskning har påvisat att barn med koncentrationssvårigheter är i 

stort behov av vuxnas stöd då de ska utföra uppgifter (Kadesjö, 2008; Rønhovde, 2006). Färre 

elever i klassrummet ger enligt lärarna mera tid för de enskilda eleverna vilket medför kortare 

väntetider för eleverna. Detta anger även var åttonde lärare i TIMSS 2003 sig uppleva i 

matematikundervisningen (Skolverket, 2004). Situationer som innebär väntan medför snabbt 

sjunkande koncentration för elever med koncentrationssvårigheter (Kadesjö, 2008; Rønhovde, 

2006; Duvner, 1998). I min studie framkommer dock en diskrepans mellan elevernas förmåga att 

arbeta koncentrerat under svensk- och matematikundervisningen i denna organisationsform. 

Detta tyder på att det inte endast är gruppstorleken som är av betydelse för att eleverna ska ges 

förutsättningar att koncentrera sig.  Kan det vara så att de olika ämnenas innehåll skiljer sig på så 

sätt att de kan ha betydelse för koncentrationsförmågan. En annan möjlig orsak till ökad 

förekomst av koncentrerat arbete i halvklass jämfört med helklass kan vara att antalet elev- och 

lärarinteraktioner var högre i den först nämnda. Om skillnaderna beror på att 

interaktionstillfällena är färre i matematik än i svenska även vid undervisning i halvklassform eller 

om förklaringen ligger i skillnader i ämnenas innehåll återstår att undersöka. 

 

Ökad rörlighet i undervisningen 

Studiens resultat i förhållande till tidigare forskning som innebär många rörliga inslag. Vinterek 

(2006) menar att undervisning som innehåller hög grad av rörlighet ”[…]tycks medföra att de 

elever som behöver vilsamma synintryck och eller tystnad för att kunna koncentrera sig får svårt 

att få sina individuella behov tillfredsställda”(s.115). Observationsresultaten från lektionspassen 

där ett undersökande arbetssätt tillämpas visar att koncentrationssvaga elever klarar att arbeta 
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koncentrerat i hälften så stor utsträckning som elever utan koncentrationssvårigheter. Denna 

organisationsform medför att tydligheten och strukturen försvinner och eleverna lämnas till stor 

del åt sig själva att komma igång med sina uppgifter. För de koncentrationssvaga eleverna blir 

detta ett oöverstigligt hinder (Kadesjö, 2008; Rønhovde, 2006). Lärarna i min studie har olika 

uppfattningar om hur väl eleverna kan arbeta under denna organisationsform. Den läraren som 

inte använder sig av detta arbetssätt menar att den inte är så lyckad för några elever, utan hon 

menar att innehållet försvinner i de praktiska handlingarna som eleverna ska utföra. Något som 

stämmer väl med vad Löwing (2006) också påvisat i sin undersökning. Den lärare som använder 

sig av detta arbetssätt anser dock att eleverna arbetar bra under denna form av undervisning, samt 

att de skapar en möjlighet att kommunicera matematikinnehållet med sina klasskamrater. Båda 

lärare anser dock att rörligheten som denna arbetsform innebär är gynnsam för 

koncentrationssvaga elever. Rønhovde (2006) styrker rörlighetens behov hos elever med 

koncentrationssvårigheter, men menar att det går att ordna i en mera traditionell undervisning. 

Exempelvis genom att ge barnet små uppdrag som att dela ut arbetsmaterial, att hämta saker åt 

fröken och liknande.  Min slutsats blir att undersökande arbetssätt i matematikundervisningen har 

en negativ påverkan för elever med koncentrationssvårigheter. En möjlig orsak kan vara att dessa 

lektionspass innefattade få interaktionstillfällen mellan lärare och elever. 

 

5.4  Avslutande diskussion och förslag till fortsatt forskning 

I styrdokumenten framkommer tydligt att skolans uppdrag är att tillgodose behoven hos elever i 

behov av särskilt stöd. Jag har i denna studie försökt påvisa vilken betydelse lärarens sätt att 

organisera undervisningen har för elever med koncentrationssvårigheter. Syftet med min studie 

var att undersöka hur olika organisationer av undervisningen påverkar koncentrationssvaga 

elevers förmåga att arbeta koncentrerat utifrån olika forskares resultat.  

 I min undersökning har det visat sig att elever med koncentrationssvårigheter arbetar 

mindre koncentrerat då undervisningen utgår från helklass. När undervisningen organiseras i 

halvklass ökar förekomsten av koncentrerat arbete anmärkningsvärt, speciellt i 

matematikundervisningen. Då även de eleverna utan koncentrationssvårigheter arbetar mer 

koncentrerat. En faktor som kan ha stor betydelse är förekomsten av interaktion mellan lärare 

och elever. Kan det vara så att högre förekomst av interaktion, desto mer koncentrerat arbetar 

båda elever med och elever utan koncentrationssvårigheter? De resultat jag har som stödjer den 

slutsatsen är att eleverna uppvisar högre grad av koncentration under de undervisningsmoment 
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där interaktionen förekom i högre grad. Då matematiklektionerna organiserades i halvklass ökade 

förekomsten av koncentrerat arbete hos elever med koncentrationssvårigheter. Intervjuerna med 

lärarna styrker detta resultat då de anser att de har mer tid att hjälpa enskilda elever då antalet 

elever är färre. För samma slutsats talar också resultaten från momentet högläsning i 

svenskundervisningen. Även i detta moment interagerade läraren kontinuerligt med eleverna. 

Utifrån mina resultat går det inte dra en slutgiltig slutsats då jag i min studie inte undersökt 

förekomsten av interaktion mellan lärare och elever i de olika ämnenas moment. En viktig fråga 

för framtida forskning blir att undersöka hur lärar- elevinteraktionen varierar under olika 

undervisningsmoment och i olika ämnen, samt hur denna variation faller ut för graden av 

koncentrat beteende hos eleverna. 

 En annan faktor av betydelse verkar vara graden av rörlighet. Mina observationer visade att 

graden av koncentrerat arbete var hög vid högläsning och halvklassundervisning, men låg då 

praktiskt undersökande arbete tillämpades. 

 Gemensamt för båda dessa faktorer, förekomst av interaktion mellan lärare och elever och 

elevens grad av rörlighet, är att det är faktorer som återfinns i undervisningen och som är möjliga 

för läraren att påverka, något som skiljer dem från faktorer som är egenskaper hos eleven (t ex. 

ADHD, Tourettes etc.). I litteraturen nämns både faktorer knutna till eleven och faktorer knuta 

till hur läraren organiserar undervisningen. 

 Slutligen finns möjligheten att det finns en inneboende skillnad i ämnena matematik och 

svenska som förklarar skillnaden i koncentrerat beteende mellan de två ämnena. Vilken denna 

skillnad är har dock inte varit möjligt att påvisa. Kanske är det bara så att svenska inbjuder till mer 

interaktion mellan lärare och elever än matematik? I så fall kan skillnaden mellan ämnena föras 

tillbaka till interaktionsfaktorn. Fortsatt forskning om detta krävs för att besvara frågan. 

 

Pedagogiska konsekvenser 

Studiens resultat visar att elever med koncentrationssvårigheter arbetar mer koncentrerat vid 

momentet eget arbete då den sker i halvklass. Därför skulle jag låta eleverna arbeta enskilt i 

halvklass, då detta ger läraren större möjligheter att vägleda och interagera med de enskilda 

individerna. I helklassundervisning visar sig momentet eget arbete leda till minskad förekomst av 

koncentrerat arbete för elever med koncentrationssvårigheter i både matematik- och 

svenskundervisningen. Där skulle jag därför förespråka ett mera inslag av lärarledd undervisning. 

Lektioner som utgår från ett praktiskt undersökande arbetssätt har visat sig ha en negativ effekt 

på koncentrationsförmågan. Därför förespråkar jag ett sparsamt användande av detta arbetssätt, 

särskilt under de organisationsformer som framkommit i denna studie. De lektioner med ett 



28 

 

praktiskt undersökande arbetssätt som ingår i studien har endast genomförts i helklass och under 

långa lektionspass.  
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Bilaga 1 

Lektionsstruktur och struktur vid on/off observationer 

Att redogöra för lektionsstrukturen vid de observerade lektionerna syftade till att se om stora 

skillnader framkom vid lektionerna i de olika ämnena och utifrån olika organisera undervisningen. 

Lektionsstruktur vid svensk- och matematikundervisningen i helklass 

- Eleverna kommer in och sätter sig vid sina platser. 

- Läraren har en kort genomgång och ger därefter instruktioner om vad eleverna ska göra denna 

lektion. 

- Eleverna arbetar enskilt resterande lektionstid. Läraren går runt och hjälper eleverna vart efter 

dem räcker upp handen.  

 

Lektionsstruktur vid halvklassundervisning (svensk- och matematiklektioner) 

- Eleverna kommer in och sätter sig. 

- Läraren ber dem ta fram sina arbetsuppgifter. 

- Resterande lektionstid arbetar eleverna enskilt med sina uppgifter. 

 

Lektionsstruktur vid ett undersökande arbetssätt (helklass) 

- Eleverna inträder klassrummet och sätter sig på sina platser. 

- Läraren har en längre genomgång, då hon konkret visar vad eleverna ska utföra denna lektion. 

- Eleverna börjar att utföra de uppgifter som läraren instruerat om. 

- Läraren avslutar lektionen med att samla ihop eleverna och fråga dem om vad de kommit fram 

till. 

 

Struktur vid ON/OFF observationer 

När lektionen påbörjas så startar observatören omgående med att observera en elev i taget under 

15 sek, därefter noteras elevbeteendet i 15 sek. Då tiden för noteringar är knapp rekommenderas 

att observatören använder sig av många förkortningar som möjligt, för att hinna notera 

informationen. När observationerna är gjorda på alla de utvalda eleverna, börjar proceduren om 

med elev nummer ett, sen elev två o.s.v. och fortsätter så tills det pågående lektionsmomentet är 

avslutat. Denna procedur upprepas sedan igen då nästa lektionsmoment påbörjas. 

Om en elev inte är tillgänglig för observation, eller lämnar rummet under de pågående 15 sek 

räknas inte denna. Då markerar observatören denne som icke observerbar och fortsätter sedan 

med nästa elev som står i tur att observeras. 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

Koncentrerat arbete 

 Skiljer sig förekomsten av koncentrerat arbete mellan elever med god respektive svag 

koncentrationsförmåga? 

 Upplever du någon skillnad i koncentrerat arbete i matematik och svenska? 

 Vilka moment i undervisningen upplever du att eleverna har svårast att koncentrera sig?  

 I vilken utsträckning upplever du att eleverna arbetar koncentrerat vid tillämpande av 

praktiskt undersökande arbetssätt? 

 Upplever du någon skillnad i elevernas koncentration beroende på hur du presenterar 

innehållet i en genomgång? 

 

Gruppstorlek 

 Har gruppstorleken betydelse för elever med koncentrationssvårigheter? 

 Vilka moment i undervisningen bidrar till ökad koncentration? 

 Arbetar du ofta med mindre undervisningsgrupp? 

 

Motivation 

 Upplever du att eleverna har motivation inför arbetsuppgifterna? 

 Hur planerar du för att uppgifterna ska bli intressanta för eleverna? 

 Vid arbetandet med för eleverna intressanta uppgifter ökar då koncentrationen? 

 

Placering av elever 

 Hur placerar du de eleverna som har koncentrationssvårigheter? 

 Upplever du att placeringen har betydelse för deras förmåga att kunna koncentrera sig? 

 Har du provat att placera dem på olika sätt? 
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Bilaga 3 

Information om föräldrars samtycke 

Hej alla föräldrar! 

 

Jag heter Yvonne Kemppi och läser min sista termin inom lärarprogrammet. Sista terminen i 

lärarutbildningen ingår att man ska skriva ett examensarbete om ett ämne som berör utbildning. 

Jag har valt att undersöka hur läraren organiserar sin undervisning i klassrummet. I den 

undersökningen behöver jag tillgång till klassrum där jag kan observera hur läraren organiserar sin 

undervisning. Jag vänder mig därför till er föräldrar för att informera vad mitt syfte är med att 

närvara vid era barns undervisning. Jag vill också gärna att ni kontaktar mig om ni absolut inte vill 

att jag närvarar i era barns undervisningssituationer eller om ni har några funderingar kring detta. 

 

Om jag inte hör något ifrån er så tolkar jag det som att ni samtycker till min närvaro. Annars 

mejla eller ring mig eller klassläraren. Om ni inte vill att jag deltar i undervisningssituationer 

behöver ni inte ange orsak utan bara säga nej. 

 

 

Mejl: XXXXXX 

Tele: XXXXXX 

Vänliga hälsningar  

Yvonne Kemppi 


