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Syftet med denna undersökning var att undersöka hur klassrummet och 
undervisningen utformas för att skapa förutsättningar för koncentration hos 
eleverna. För att få reda på detta använde vi oss av intervjuer med och observationer 
av åtta olika lärare i skolår 1-3, där fokus låg på lärarnas arbetssätt och 
klassrumsmiljöerna. Resultaten visade att många lärare nämnde att de skapade 
förutsättningar för koncentrationen genom att hålla lugnet i klassrummet. 
Undervisningen formades så buller ändå existerade i klassrummet och det visade sig 
att de flesta elever ändå jobbade med det som de skulle i denna miljö. De elever som 
önskade lugn och ro fick tillgång till ett annat rum där de kunde få jobba ifred. Ingen 
elev är den andra lik och alla de bra arbetssätt vi fått ta del av måste anpassas för just 
den elev och elevgrupp som man undervisar för. Inget arbetssätt är det rätta för alla 
elever och det är ett komplext uppdrag att anpassa för alla individer i ett och samma 
klassrum när även klassrummens utformning är en avgörande faktor. Vissa av 
lärarna möblerade klassrummen så att alla elevers behov kunde tillgodoses. De 
visade sig att samlingsmattan var en av de mest betydande delarna i klassrummet. På 
mattan kunde läraren ha ögonkontakt med alla elever och på så sätt kunde eleverna 
lättare ta till sig instruktionerna. En instruktion som eleverna förstår skapar bra 
förutsättningar för koncentration.  
 
 
_______________________________________________ 
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Förord 

Vi vill tacka alla de lärare som har ställt upp på våra intervjuer och observationer, 
utan er hade vi inte kunnat få ihop det material som behövdes för examensarbetet! Vi 
vill även tacka de nära och kära och vår handledare som hjälpt och stöttat oss genom 
hela processen. 

 

Västerås, 2010-12-16 
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1. Inledning 

 
Enligt läroplanen för grundskolan (Lpo94, 2006) har skolan ansvaret för att eleverna 
når målen som Lpo94 ger uttryck för. Därmed är det av stor vikt att eleverna ska 
kunna koncentrera sig i klassrummet för att utveckla dessa kunskaper. Det är svårt 
att som lärare veta vilka arbetssätt som är bäst för att främja koncentrationen hos 
eleverna, då de finns många olika faktorer som påverkar koncentrationen. Alla elever 
är egna individer och alla lär på olika sätt och deras koncentration stimuleras olika. 
Därmed betonar Lpo94 att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla och att 
läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov. 

Som riktlinje skriver Lpo94 (2006) att bland andra läraren ska forma en god miljö 
för utveckling och lärande för eleverna. Vad är en god miljö? Vad i miljön gynnar 
elevernas koncentration? Kan en lugn och tyst miljö vara en förutsättning eller kan 
eleverna koncentrera sig bättre med bakgrundsljud eller genom att prata och vara 
mer fysiskt aktiva? Det finns många faktorer som kan påverka koncentrationen både 
negativt och positivt, så som buller och motivation. Det gäller att finna vilket 
arbetssätt som fungerar bäst för just den elevgrupp man som lärare har ansvar för. 
Eftersom alla elever är olika kan arbetssättet även behöva skilja sig för varje elev i 
klassen.  

Det är i grunden läraren som formar sitt klassrum och sin undervisning och som 
genom detta kan skapa förutsättningarna för koncentration i klassrummet. Eftersom 
det kan ske på många olika sätt är vi intresserade av att undersöka hur lärare idag går 
tillväga för att skapa den goda miljön som Lpo94 (2006) ger uttryck för. 

När vi kommer ut som nya lärare kan det vara svårt att lokalisera bland all den 
teoretiska kunskap som utbildningen förmedlat och kunna plocka ut det som behövs 
för den elevgrupp man har. Genom att gå ut i olika klasser och undersöka lärares 
arbetssätt och klassrumsmiljöer, kan vi få reda på deras tankar kring vad som ger 
förutsättningar för koncentration i deras elevgrupper. Hur fungerar det i praktiken? 

 

1.1 Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka hur arbetssätt och klassrumsmiljön utformas för att skapa 
förutsättningar för koncentration hos eleverna. 

 
1.2 Forskningsfrågor 

 Hur arbetar lärarna för att skapa förutsättningar för koncentration hos 
eleverna i klassrummet? 
 

 Hur påverkas den gemensamma studiemiljön av lärarens arbetssätt och 
klassrumsmiljön? 
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1.3 Begreppsdefinition 
 
Vi har valt att definiera de begrepp som genomsyrar arbetet och som därmed agerar 
som huvudbegrepp i undersökningen. Vi har valt att ta betydelsen av orden som är av 
relevans för vårt arbete.  
 
Koncentration – ”/…/ inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en 
bestämd typ av information eller på en viss aktivitet." 
(http://ep.bib.mdh.se:2068/lang/koncentration/228549 ). 

 Arbetsmiljö – ”Arbetsmiljö handlar om allt som rör miljön där vi arbetar. Rummen, 
möblerna, ljuset, ljudet och luften har stor betydelse. Men för skolmiljön är även 
sådant som samarbete, skolschemat och skolans skrivna och oskrivna regler viktigt.” 
(http://www.av.se/teman/skolan/risker/ ). 

I vårt arbete har vi valt att likställa begreppet klassrumsmiljö med arbetsmiljö då 
begreppet i studien är kopplad till arbetsmiljön i klassrummet.   

 

2. Litteraturgenomgång 

 

Vissa författare nämner arbetssätt kopplat till koncentration speciellt för elever med 
neuropsykiska diagnoser (ADHD, DAMP). Adler och Adler (2006) menar att med 
kunskap om koncentration kopplat till dessa diagnoser, kan man lättare anpassa 
undervisningen för alla individer i alla elevgrupper. Vi delar den här uppfattningen 
och det är en anledning till att det som tas upp i litteraturgenomgången handlar om 
elever med koncentrationssvårigheter.   

2.1 Koncentration 
 
Adler och Adler (2006) menar att närvaro och uppmärksamhet är en betydande 
faktor för lärandet och att dessa hålls kvar med hjälp av koncentrationen. För att 
väcka uppmärksamheten menar Jensen (1997) att hjärnan behöver förändringar eller 
information som väcker känslor hos individen. Enligt Illeris (2007) menar Hansen 
(2005: 28-29) att koncentrationsförmågan är en grundförutsättning för lärandet. 
Kopplat till detta menar han att man måste kunna styra sin uppmärksamhet för att 
kunna lära sig någonting. Olsson och Olsson (2007) nämner att för en full 
koncentration behövs att man kan begränsa intrycken från omgivningen och fokusera 
på det som är relevant. 

 Olsson och Olsson (2007) skriver att hela processen för en arbetsuppgift kräver att 
personen kan påbörja, bearbeta och avsluta den. För att kunna ta sig an uppgiften 
krävs att den är anpassad för individen, kopplat till erfarenheter och intresse. De 
hävdar att flera faktorer kan påverka koncentrationen negativt, dessa faktorer är 
barns uppväxtmiljö, klassrumsmiljön, motivation, stress och orosmoment. Lpo94 
(2006) menar att undervisningen ska anpassas för varje elevs behov och alla ska få 
förutsättningar för att kunna utvecklas i sitt lärande. Löwenborg och Gíslason (2002) 

http://ep.bib.mdh.se:2068/lang/koncentration/228549
http://www.av.se/teman/skolan/risker/
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beskriver faktorer som skapar gynnsammare förutsättningar för lärandet hos 
eleverna; regler, placering, rutiner, rörelser, kreativitet och överblick.  

2.2 Klassrumsmiljö 
 
Kimber (2005) beskriver att klassrumsmiljöns ordning och reda är av betydelse för 
barn som har det svårt med koncentrationen. Enligt Björklid (2005) menar Cold 
(2001b) att en miljö som avspeglar ett lugn och påverkar alla sinnen har en positiv 
inverkan på eleverna i betydelse för hur eleverna mår, känner sig och hur 
koncentrationen är. Enligt Björklid hävdar Dranger Isfält (1999) att skolan genom en 
god inredning skapar bättre möjligheter för lärandet hos eleverna. Gillberg (2005) 
menar utifrån ett neuropsykiatriskt perspektiv på ADHD, att för vissa elever med 
behövs ordning, vilket kan skapas genom att inte ha för mycket saker på väggarna och 
att var sak har sin plats i klassrummet. På det viset distraheras inte eleverna av det 
som finns i omgivningen. Andra elever kan däremot vilja ha till exempel pynt i 
klassrummet för att kunna koncentrera sig. 

Dahlkwist (2000) beskriver den fysiska miljöns betydelse för lärandet och belyser att 
det för många kan vara viktigt att ha ett fritt synfält vilket man kan skapa genom att 
inte ställa katedern där elevernas fokus ska riktas. Möbleringen i klassrummet kan 
skilja sig åt, han skriver att det idag är vanligt att man sitter två och två riktade mot 
tavlan. Gillberg (2005) menar dessutom att vissa elever som har ADHD/DAMP kan 
behöva placering nära lärarens kateder då det förbättrar lärarens möjligheter med att 
se när individen tappar fokus eller missförstår en uppgift. Dahlkwist (2000) hävdar 
även att i ett klassrum där man istället sitter som en hästsko kan alla elever ha 
ögonkontakt med alla, vilket är en betydande del för lärandet. Löwenborg och 
Gíslason (2002) betonar dessutom placering som en möjlighet för läraren att skapa 
förutsättningar för eleverna genom att ha en medvetenhet kring val av placering. Det 
finns många olika sätt att möblera och det krävs ofta många omplaceringar vart efter 
läraren lär känna eleverna.  

Dahlkwist(2000) menar att den flexibla miljön är viktig, där eleverna ges möjlighet 
att komma undan i små rum där man kan få lugn och ro. Dahlkwist anser dessutom 
att elevernas engagemang och nyfikenhet hålls vid liv genom att man kontinuerligt 
förändrar lärmiljöerna. Genom att man förändrar varannan till var fjärde vecka i 
klassrummet upplever hjärnan något nytt och behåller på så vis intresset.   

Skolhälsovården (Strandell, 1997) menar enligt Björklid (2005) att dålig luft leder till 
trötthet och irritation, vilket betyder att lektionen i en sådan sal måste vara kortare 
än 80 minuter och att man ser till att utnyttja uterasterna och vädra ordentligt i 
klassrummet. Ljus och buller påverkar också elevernas koncentration genom att 
skapa bland annat trötthet och huvudvärk. Bristande ljus kan ändra det 
grundläggande hormonmönstret, vilket kan påverka koncentrationen negativt. Enligt 
Björklid menar Kilhbom (2003) att bullret leder till att minnet, uppmärksamheten, 
språkfärdigheterna, språkförståelsen och inlärningen försämras.  

 
2.3 Arbetssätt 
 
Steinberg (1994) och Kimber (2005) är enade om att variation i undervisningen 
behövs för att koncentrationen ska vara på topp hos eleverna. Läraren har ett ansvar i 
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att främja elevernas lärande och koncentration. Kimber anser att läraren bör lägga in 
aktiviteter mitt i lektionen där man varierar arbetssätten kopplat till alla olika 
inlärningsstilar med alla olika sinnen. Steinberg (1994) menar på att det är vanligt att 
läraren undervisar på det sätt som den själv är, dock belyser han att de lärare som 
lyckas bäst med att nå ut med sin information är lärare som använder alla de olika 
inlärningsstilarna (se, höra, röra) i sin undervisning.   
 
Björklid (2005), Kimber (2005) och Steinberg (1994) lyfter betydelsen av att röra på 
sig för att kunna hålla koncentrationen. Steinberg hävdar att under ett pass förändras 
delaktigheten i uppgiften drastiskt när eleverna blir stillasittande. En vanlig 
inlärningskurva visar att eleverna är mest delaktiga de första tio minuterna. Genom 
att göra en kort rörelseövning var tionde minut skapas en jämn inlärningskurva som 
ger förutsättningar för koncentration. Kimber (2005) skriver att för de elever som 
behöver kan läraren lägga in rörelseövningar i det individuella schemat; det leder till 
att lektionstiden blir mer effektiv.  

Kimber (2005) menar att som pedagog behövs positiva förväntningar och tilltro till 
elevernas förmåga för att öka koncentrationen. Hon påpekar att känslorna påverkar 
hur man tänker och agerar. Sänkningar, där man påpekar något negativt hos en 
person som inte anses går att förbättra, kan tvärtemot få personen i fråga att "sjunka" 
och känna sig värdelös. Steinberg (1994) menar att en av de viktigaste egenskaperna 
för att öka koncentrationen är att läraren/pedagogen uppmuntrar eleverna. Han 
menar att det är pedagogens skyldighet att vara medveten om elevernas behov av 
bekräftelse. Uppmuntran skapar dessutom god kontakt och leder till att läraren får 
gruppen med sig i arbetet. Olsson och Olsson (2007) menar utifrån 
koncentrationssvårigheter, att klassrumsmiljön ska vara sådan att alla känner att det 
är tillåtet att göra misstag, fråga om hjälp och begära hjälp för de behov varje individ 
har. 

Kimber (2005) beskriver att läraren bör se till så att eleverna samverkar med reglerna 
då det är en grundförutsättning för att atmosfären mellan eleverna ska fungera och 
därmed även koncentrationen. För att reglerna ska fungera i klassrummet, menar 
hon på att de ska vara konkreta och enkla för barnen att förstå, de ska vara regler som 
uttrycker vad man vill i stället för vad man inte vill. Kimber skriver att det är viktigt 
att använda sig av konsekvenser om reglerna inte följs, vilka barnen ska vara klart 
medvetna om. Straff kan däremot göra att barnet känner sig kränkt och vill ge igen, 
vilket inte gynnar koncentrationen. Det är också viktigt att läraren passar på att 
berömma eleverna eller belöna dem i form av belöningssystem, när de följer reglerna 
och gör någonting bra för att de ska fortsätta följas. Kimber belyser vikten av att 
uppmärksamma det som är "rätt" och inte på det som är "fel", annars är risken att 
läraren och gruppen hamnar i en negativ process som skapar dålig stämning i 
klassrummet och på så sätt påverkas koncentrationen negativt hos eleverna. Hon 
anser att fokus kring det positiva skapar energi och lust till arbete i klassrummet. Ett 
arbetssätt där läraren fokuserar kring det negativa skapar ofta en situation som inte 
är trivsam för eleverna. 

Kimber (2005) påpekar att för att uppnå koncentration för arbetet som eleverna ska 
ta sig för, är det viktigt att eleverna förstår den muntliga informationen. Förmedlaren 
av informationen bör därmed vara extra tydlig i sin kommunikation till eleverna. 
Olsson och Olsson (2007) menar på att man som lärare ska vara beredd på att med 
jämna mellanrum kunna upprepa och tydliggöra informationen för barn med 
koncentrationssvårigheter för att de ska förstå och komma ihåg dem. De skriver att 
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för att klassrumssituationen ska kunna bli anpassad för elever med 
koncentrationssvårigheter krävs att förväntningarna ligger på lagom nivå till vad de 
klarar av och att instruktioner som ges kan ske individuellt och vara nedskrivna eller 
strukturerade med bilder och vara tillgängliga för eleven. De nämner vikten av en 
tydlig struktur för ökad koncentration. Det som kan behövas för att eleven ska kunna 
träna på att bygga sin struktur, kan vara att till varje aktivitet/uppgift 
uppmärksamma om vad, var, med vilka och hur länge. Det kan även behövas att man 
förklarar vad som ska ske näst, sammanfatta lektionen, använda läxschema, lära ut 
studietekniker och förbereda inför förändringar och nya situationer.  

Rutiner i klassrummet är av särskilt vikt för många elever som behöver struktur för 
att inte utveckla en osäkerhet, menar Löwenborg och Gíslason (2002). Därmed har 
läraren en viktig del i att skapa trygghet. De menar att många lärare idag arbetar med 
att till exempel skaka hand på morgonen med varje elev, som ett tecken på att 
skoldagen startar. Sedan mellan varje övergång mellan lektionen kan läraren 
och/eller gruppen sjunga en sång eller ringa i en klocka. Som avslutning på dagen 
kan man även då sjunga en sång för att tydliggöra strukturen. Det viktiga är rutinerna 
och att de efterföljs varje dag. På det sättet arbetar läraren medvetet med att låta 
eleverna känna en trygghet i vardagen. Löwenborg och Gíslason menar liksom 
Kimber (2005) att struktur är viktigt för att skapa lugn. Strukturen kan skapas genom 
att läraren gör eleverna medvetna om hur lektionen, dagen och veckan är upplagd. 
Vissa elever klarar bara av schemat för en lektion, medan andra kan behöva schemat 
för en hel vecka. Kimber anser liksom Adler och Adler (2006), att struktur även kan 
skapas med hjälp av en tydlig början och ett tydligt slut i undervisningen för att skapa 
koncentration. Kimber (2005) noterar att detta är bra för att lektionen ska bli mindre 
rörig och för att det ska bli lättare för eleverna att komma till ro och komma igång 
med sitt arbete. Inte förrän läraren fångat elevernas uppmärksamhet och funnit 
lugnet i klassrummet kan man sätta igång lektionen, då detta krävs för att arbetsron 
ska infinna sig i klassrummet. Hon skriver även att avslutningen på lektionen sätter 
grunden för hur nästa lektion ska vara. Därmed bör läraren belysa det som gått bra 
under lektionen för att eleverna ska veta hur de ska fortsätta och vara stolta över sina 
prestationer. Kimber tipsar om att det bästa sättet att få elevernas uppmärksamhet är 
genom tecken eller andra tekniker som inte innehåller höga ljud, som t.ex. att skrika. 
Genom hög ljudnivå från läraren skapas en process där hög ljudnivå även "smittas 
av" på eleverna och för hög ljudnivå kan störa de barnen som har svårt att 
koncentrera sig. Hon menar dessutom att lugn musik kan vara ett sätt för att skapa 
bättre förutsättningar för arbetsron, därmed även koncentrationen.  

 

3. Metod 
 
 
Här kommer vi att beskriva vårt tillvägagångssätt i undersökningen genom 
rubrikerna forskningsstrategi, datainsamlingsmetoder, urval, databearbetning samt 
etiska forskningstaganden.  
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3.1 Forskningsstrategi 

Vi valde att göra en kvalitativ studie då vi var intresserade av att förstå och tolka 
lärarens arbetssätt och klassrumsmiljöns betydelse i förhållande till elevernas 
koncentration. Stukat (2005) menar att den kvalitativa strategin är passande för 
detta syfte. Enligt Stukat är djupintervju den intervjuform som passar den kvalitativa 
studien, då man går djupare in i intervjun och försöker förstå den enskilda 
respondenten.  Detta arbetssätt passade bäst vårt syfte i undersökningen då vi inte 
var ute efter att generalisera eller få fram något arbetssätt som skulle vara ”det rätta”.  

 

3.2 Datainsamlingsmetoder 
 
Vi använde oss av både intervjuer och observationer, vilket Stukat (2005) menar är 
av betydelse för att nå en djupare förståelse och ärligare svar i sin forskning.  

Vi valde att utgå från en kvalitativ ansats och formulerade sedan en semistrukturerad 
intervju för att respondenterna skulle få möjlighet att motivera och förklara sina svar. 
Detta för att vi skulle få ett så brett perspektiv som möjligt kring deras arbetssätt och 
klassrumsmiljö. Genom intervjuerna ville vi få en förståelse kring varför de arbetar 
som de gör. Vi formade 18 intervjufrågor utefter syftet, frågeställningarna och 
litteraturen. Vi delade upp intervjufrågorna under fem olika rubriker; bakgrund, 
gruppering, klassrumsmiljö, arbetssätt och förhållningssätt (se bilaga II). Under 
intervjutillfället deltog båda författarna. Intervjuerna varierade från 15 minuter till 40 
minuter och spelades in på band. Samtidigt förde en av oss anteckningar över de svar 
som respondenten gav. Vi skickade varken ut intervjufrågorna eller 
observationsschemat i förväg för att lärarna inte skulle kunna anpassa sina lektioner 
och svar för att skapa en konstlad bild av klassrumsmiljön.  

Vi valde att göra observationer då vi ville kunna se hur lärarens arbetssätt och 
klassrumsmiljön var strukturerade och hur det påverkade koncentrationen i 
klassrummet. Observationerna var kvalitativa för att vi skulle kunna tillvarata varje 
klassrums specifika egenskaper och avläsa den rådande situationen. Under 
observationerna var vi dolda observatörer, det vill säga att vi satt avsides från 
eleverna där vi inte var i vägen för undervisningen, men ändå hade bra överblick över 
klassrummet. Vi utgick från det observationsschemat (se bilaga III) som vi skapat 
utifrån syfte, frågeställningar och litteratur. Stukat(2005) menar att det är viktigt att 
behålla fokus, genom att bland annat ha färdiga punkter i samband med 
observationer. Därmed strukturerade vi vårt observationsschema med kolumner med 
rubrikerna; struktur i klassrummet, lärarens arbetssätt och lärarens påverkan. Inom 
varje kolumn hade vi underrubriker med stödord för det vi skulle titta efter.  

Observationerna pågick under ett lektionspass, från 30-80 minuter, vilket betyder att 
tiden på observationerna skiljde sig åt. Observationerna har gjorts av båda oss i 
samma klass och samma tid utifrån samma observationsschema. När vi var på 
skolorna var vi tydliga med att berätta för eleverna vilka vi var och att vi skulle titta 
på deras lärare, klassrum och vad de arbetade med, så att dem skulle känna sig trygga 
med att vi var där.  
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3.3 Urval 
 
Datainsamlingen genomfördes i fem olika grundskolor varav antal deltagande lärare 
varierade på de olika skolorna. Sammanlagt gjorde vi en intervju och en observation 
på vardera åtta respondenter. Skolorna valdes i första hand ur ett bekvämlighetsurval 
och dessa skickade vi ett missivbrev till (se bilaga I). Ingen av skolorna svarade och vi 
fick därmed ringa upp rektorerna. Alla skolorna tackade då nej till att vara med i vår 
undersökning på grund av tidsbrist. Vi fick då vidga vårt område och utökade till att 
kontakta skolor i andra städer/orter än de vi först valt. Vi kontaktade dessa skolor 
genom att vi ringde och skickade vårt missivbrev beroende på om rektorerna trodde 
att någon lärare på skolan skulle vilja ställa upp. Vi fick då tag på två lärare som ville 
deltaga i undersökningen. Detta var inte tillräckligt, så kontaktade vi ännu fler skolor 
genom att själva besöka skolorna direkt och fråga lärarna om de kunde tänka sig att 
ställa upp, vilket gav oss det antalet respondenter som behövdes för undersökningen.  

Vi valde att fokusera på skolår 1-3 för att begränsa arbetets omfång och för att 
koncentration i de lägre skolåren är grundläggande för det fortsatta lärandet. Vi valde 
att använda oss av flera skolor för att få möjligheten till att se så många olika 
arbetssätt och klassrumsmiljöer i skolår 1-3 som möjligt. Däremot är vi medvetna om 
att organisationerna av klasserna är olika på skolorna, då hälften av klasserna har 
varit åldersintegrerade grupper med årskurs 1-2 och andra klasser har varit 
åldershomogena grupper. Elevantalet har varierat från 12-23 elever. Lärarna har alla 
en lärarutbildning för de skolår de arbetar inom; Småskollärare, lågstadielärare och 
grundskolelärare 1-7 respektive 1-5. Deras utbildningar varierade i ämnesinriktning 
mellan matematik, SO, NO och svenska. De flesta hade även fortbildat sig genom 
extra kurser.  

 

3.4 Databearbetning 

 
Vi började med att föra samman våra anteckningar i våra observationsscheman 
genom att jämföra och hitta likheter och skillnader mellan våra 
observationsscheman. Av de olika observationerna som genomfördes kategoriserade 
vi resultaten under rubrikerna klassrumsmiljö och lärarens arbetssätt, som är 
bärande i vår undersökning. Sedan kopplade vi samman likheter mellan varje 
klassrum/lärare och sammanställde därefter likheter och olikheter i de respektive 
delarna. 

Efter intervjun transkriberade vi den utefter inspelningen på bandspelaren. 
Inspelningen från en intervju och delar av en annan gick förlorade och därmed fick vi 
renskriva dessa utefter de anteckningar vi gjort. Vi meddelade även respondenterna 
genom missivbrevet (se bilaga I), att de hade möjlighet att ta del av den 
transkriberade texten. I och med detta fick de möjlighet till att förtydliga eller ändra i 
texten, men det var ingen som ville ta del av den transkriberade texten. 

I nästa steg i databearbetningen av intervjuerna lästes svaren på de olika frågorna 
upprepade gånger. Intervjufrågorna togs bort och svaren sorterades efter innehåll, 
således var svaren och inte intervjufrågorna vägledande i analysprocessen. Områdena 
klassrumsmiljö och arbetssätt framträdde som huvudområden i svaren och resultaten 
presenteras därmed inom dessa. De kategorier vi fann under arbetssätt var: Regler, 
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uppmuntran, placering, struktur och lektionsupplägg. Under klassrumsmiljö fann vi 
kategorierna: placering, belysning, ventilation, trivsel och ordning.  

Vid både sammanställningen av observationerna och intervjuerna har vi utgått från 
våra forskningsfrågor och syftet.  

 

3.5 Etiska ställningstagande  

 
I genomförandet av vår undersökning tog vi del av vetenskapsrådets (2002) 
forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet beskriver fyra grundläggande 
forskningsetiska principer. Den första är informationskravet där det tydligt ska 
framgå för respondenten vilka regler som gäller; bl.a. att deltagandet är frivilligt, 
syftet med forskningen och att respondenten närhelst den vill kan avbryta 
deltagandet. Genom vårt missivbrev där vi gav den informationen, framgick det till 
varje deltagare vilka regler som gällde i samband med undersökningen.   

Den andra etiska principen är samtyckeskravet, där man enligt vetenskapsrådet 
(2002) som forskare behöver ha ett samtycke från den deltagande. Respondenten 
måste alltså godkänna att vi genomför undersökningen kring individen. Det är en 
regel som är oundviklig i vår undersökning då vi genomför intervjuer och 
observationer men vi har informerat i missivbrevet att deltagandet är frivilligt och att 
ingen därmed ska känna sig tvingad till att deltaga. Samtyckeskravet beskriver även 
respondentens rättigheter om att deltaga eller att avbryta studien, utan att det ska 
påverka respondenten negativt. I vårt missivbrev beskrev vi att deltagandet var 
frivilligt, anonymt och att det kunde avbrytas närhelst det påbörjats.  

I vissa fall, då undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etiskt 
känslig natur, kan samtycke inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare (t.ex. skolledning, lärare, arbetsgivare, fackförening 
eller motsvarande) och eventuellt berörd tredje part. En förutsättning är då 
också att undersökningen i förekommande fall sker inom ramen för ordinarie 
arbetsuppgifter och på vanlig arbetstid. (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 9) 
 

Vår fokus har varit på läraren och hur dennes upplägg har påverkat koncentrationen i 
stort i klassrummet under deras vanliga lektionspass. I och med att vi inte har 
studerat enskilda individer eller med frågor av etisk eller privat känslig natur, har vi 
inte behövt något skriftligt godkännande av vårdnadshavare. Vår mening var att vi 
skulle informera föräldrarna om att vi kommer att närvara under en lektion för att 
observera lärarens arbete och klassrumsmiljön. Då vissa observationer skedde i 
direkt samband med att vi frågade om vi fick deltaga, nåddes ej den informationen ut 
till föräldrarna innan vi påbörjade observationerna. 

Den tredje etiska principen enligt vetenskapsrådet (2002) är konfidentialitetskravet 
som innebär att respondenten ska vara anonym och att det uppgifter som finns kring 
individen ska vara omöjlig för utomstående att komma i kontakt med. Vid intervjuer 
och observationer skrev vi inte ner namn på varken lärare eller skola, därmed är det 
omöjligt för utomstående att identifiera deltagarna i undersökningen. Information 
kring tillvägagångssättet vi använder oss av framgår i missivbrevet där vi beskrivit att 
informationen kommer att behandlas konfidentiellt.  

Den fjärde etiska principen enligt vetenskapsrådet (2002) är nyttjandekravet som 
innebär att den insamlade datan endast får användas till den avsedda 
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undersökningen som framgått i informationen till deltagarna. Informationen vi 
insamlat används endast i denna forskning och kravet uppfylls därmed.  

I vetenskapsrådets (2002) gällande forskningsetiska principer rekommenderar dem 
att ge respondenten möjlighet att få ta del av undersökningen innan den publiceras. 
Vi har erbjudit deltagarna möjligheten att få ta del av den transkriberade texten efter 
deltagandet i intervjun och observationen.  
 
 

4. Resultat 
 
 
Här har vi sammanställt alla intervjuer och observationer i en löpande text, med 
intervjuer för sig och observationer för sig. Resultaten är uppdelade under rubrikerna 
klassrumsmiljö och arbetssätt. Vi har valt att vid fler än en använda begrepp som 
några, vissa, flertalet och så vidare för att få en helhet och ett flyt i texten. 
 

4.1 Resultatpresentation av intervjuer 

4.1.1 Klassrumsmiljö 
Genom intervjuerna framkom det att vissa av klassrummens bänkar/bord var 
uppdelade i grupper för att skapa möjlighet till samarbete. De flesta hade valt en 
placering utifrån vad de tyckte fungerade för just den gruppen de hade, men några 
hade möblerat utifrån vad klassrummet tillät. Flertalet berättade att de medvetet 
hade placerat några elever enskilt för att anpassa deras enskilda behov. Några ville i 
stället för den nuvarande möbleringen ha borden/bänkarna i en hästsko för att kunna 
se alla elever och de menade på att det var den bästa möbleringen, men att det inte 
var möjligt i deras klassrum. 

Många nämnde activeboarden (en interaktiv skrivtavla) som en del av klassrummet 
som ökar elevernas motivation och koncentration. De som inte hade en önskade sig 
en sådan. Det var enbart en lärare som inte nämnde den. Samlingsmattan var för de 
flesta en samlingsplats som agerade som klassrummets ”centrum”. I några klassrum 
nämndes av lärarna att det inte fanns plats för mattor på grund av att klassrummens 
storlek/möblering inte tillät det, men det var något som de ville ändra på. En av 
lärarna hade i stället en soffa i ena hörnet som hon berättade att eleverna tyckte om, 
där de kunde sitta och bland annat läsa. En annan lärare förklarade att i 
genomgångar behövs det ögonkontakt, därmed placerade hon eleverna i ring på 
mattan. Hon menade att när eleverna sedan jobbar självständigt kan de sitta vid sina 
gruppbord, då spelar det ingen roll åt vilket håll de sitter.  

Många av lärarna önskade även mer utrymme för material och andra tyckte att de 
borde städa och rensa, men att tiden inte räckte till. De flesta var missnöjda med 
storleken/utformningen på sina klassrum och att det upplevdes som trångt både av 
lärare och elever, enligt lärarna. En menade att den inte ville ändra på något då hon 
aldrig skulle acceptera att nöja sig med att klassrummet inte utformades så som hon 
ville – hon menade att vill man ha eller ändra något så ska man våga fixa det, man 
måste kämpa.  
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Belysningen poängterade en av lärarna var viktig och ville i sitt klassrum försöka få så 
att den elev som ville ha nära belysning kunde få det genom flyttbara fönsterlampor 
som fanns i klassrummet, men för tillfället var inte eluttagen på rätt ställen. 
Ventileringen berättade en lärare var ny för hösten och att detta var ”himla viktigt”.  

De flesta av lärarna tyckte att det kunde vara ganska högljutt i klassrummet och en 
uttryckte det att eleverna var ”riktiga pratkvarnar” medan en annan sade att de är 
ganska ivriga, rörliga, pratiga och har svårt för att lyssna. En annan beskrev 
klassrumsmiljön med att eleverna var öppna, glada och villiga och att de hade ett 
tillåtande klimat i klassrummet. De flesta tyckte att lugn och ro och trygghet var det 
som krävdes för att eleverna skulle kunna hålla koncentrationen. De flesta lärarna 
trodde att eleverna trivdes i sina klassrum och några hade pratat med eleverna och 
även låtit dem fylla i enkäter där det visade sig att det fungerade bra som det var i 
klassrummet. Några elever i vissa av lärarnas klassrum hade genom enkäten tyckt att 
det var högljutt och att de blev störda och inte kunde finna någon arbetsro.  

4.1.2 Lärarens arbetssätt 
Samlingsmattan var för de flesta en samlingsplats i klassrummet där de berättade att 
de började dagen, hade genomgångar, gav instruktioner och avslutade dagen på. 
Några nämnde att de hade ett schema för veckan som antingen eleverna hade hemma 
eller som satt uppe på tavlan. En hade dagens schema på activeboarden som hon lade 
upp tillsammans med barnen och en annan menade på att eleverna visste om själva 
vad som skulle ske på varje lektion, därför användes inget speciellt schema för dagen. 
Flertalet använde sig av individuella planeringar på lektionerna, där varje elev hade 
sitt individuella schema för vad som skulle göras på lektionen. En lärare hade bara 
svenska-ämnet på den individuella planeringen, medan andra hade alla ämnen.  

Utöver den individuella planeringen nämnde de flesta att de använde sig av 
genomgångar med konkret innehåll där de försökte motivera eleverna genom att 
använda sig av sådant som intresserar dem. För att motivera eleverna nämndes att 
överraska, arbeta praktiskt, ha en positiv inställning som lärare och få eleverna att tro 
på sig själva, presentera nya saker, lirka sig fram genom ”morötter”, få barnen att 
känna sig värdefulla, skapa spänning genom till exempel en film, variera arbetssätt 
och få eleverna att känna att de kan påverka undervisningen. En lärare nämnde i 
samband med motivation, betydelsen av att man som pedagog gav beröm när 
eleverna presterade. Den menade på att det var viktigt att man betonade elevens 
prestation så att berömmelsen kunde kopplas till det specifika arbetet. 

För att skapa förutsättningar för att finna lugn nämnde några av lärarna att de 
använde sig av lugn musik för att på så sätt skapa förutsättningar för koncentration. 
En av dem använde sig även av ”klassbingo” som hon förklarade som ett system där 
eleverna fick dra kulor om de jobbade tyst som senare skulle leda till bingo. En tredje 
lärare tyckte att det ges förutsättningar för koncentrationen genom gruppklimatet 
som ska vara tryggt och där man hjälper och stöttar varandra i klassen – ”För sitter 
jag och är rädd för den som sitter bredvid mig /…/ kan jag inte koncentrera mig.”. Ett 
fåtal lärare menade på att de brukar prata med eleverna om trivselreglerna och vad 
de har för ansvar. En av dem tyckte även att datorn kan vara ett bra hjälpmedel för 
att eleverna ska kunna hålla fokus, medan en annan menade på att man måste vara 
tydlig som lärare och se till att eleverna vet exakt vad de ska hålla på med – ”minsta 
otydligt så blir det tufft”. 
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Reglerna i klassrummen berättade lärarna att de hade utformat tillsammans med 
eleverna på ett eller annat sätt. Någon hade använt skolans allmänna regler som mall 
och sedan bett eleverna fundera kring ifall de hade några tillägg som de tyckte var 
viktiga. Tilläggen skulle tas med till elevrådet för att eventuellt, beroende på elevens 
framförande, läggas in i regellistan som skulle sitta på väggen i klassrummet. 
Resterande lärare hade format reglerna från grunden tillsammans med eleverna för 
det egna klassrummet. Vissa av dessa lärare berättade att eleverna hade skrivit under 
dessa regler för att sedan sätta upp dem i klassrummet. Några av lärarna förklarade 
att de hade skrivit ner reglerna i positiv form, medan några andra uttryckte reglerna i 
intervjun som ”vi räcker upp handen”, ”lyssnar på andra”, ”sitter på sin plats” och ”vi 
pratar en i taget”. En av lärarna förklarade att den hade försökt och ville forma 
reglerna positivt, men gick sedan igenom reglerna för oss, då de visade sig att de var 
både positivt och negativt formade: ”Ha fötterna på fotstödet på stolen och ha dem 
inte på bordet”. Fåtalet menade även att de hade oskrivna regler, men som eleverna 
var väl medvetna om. 

När reglerna inte följs nämnde de flesta lärarna att de gav konsekvenser för eleverna. 
Flertalet nämnde att de pratade med eleverna när de inte följde reglerna och då hade 
någon form av diskussion om vad som gäller. En sade att den ”skäller” på eleverna 
och hänvisar till reglerna och en annan menade att den gav tillsägelser. Några 
berättade att om reglerna bryts upprepande gånger kontaktas föräldrarna och en 
menade på att vid extremfall som till exempel att reglerna inte kan följas på badet av 
någon elev så får den inte följa med dit.  

 
4.2 Resultatpresentation av observationer 

4.2.1 Klassrumsmiljö 
Genom observationerna har vi sett att klassrummens uppbyggnad har bestått av både 
traditionella bänkar eller vanliga bord. Stolarna och borden/bänkarna har skiljt sig i 
höjd från klassrum till klassrum, vissa har varit anpassade i höjd efter läraren och 
andra anpassade efter eleverna. Klassrummen har oftast bestått av placeringar där 
eleverna satt i en grupp om fyra, alltså två elever på vardera sida, mittemot varandra, 
eller så satt dem två och två bredvid varandra. I några klassrum fanns det utrymme 
för en elev att sitta själv, med avskärmning. Den enskilda platsen var placerad längst 
ner i klassrummet och var vänd in mot väggen. I ett annat klassrum satt alla eleverna 
två och två vänt mot tavlan. I de klassrum som hade yta kvar utöver elevernas platser 
och lärarens kateder användes dessa utrymmen till databord, gruppbord, soffa eller 
en stor matta. Vissa av klassrummen hade enbart en av dessa medan andra hade både 
till exempel databord och gruppbord. I några av dessa klassrum kunde eleverna nätt 
och jämt skjuta ut stolarna och eleverna fick endast plats att gå en och en mellan 
bänkarna. I ett klassrum fanns det gott om fri yta där fler elever kunde röra sig 
samtidigt utan att gå in i varandra.  
 
Alla klassrum hade ljusa nyanser på väggarna, förutom ett klassrum som hade en 
mörkgrön fondvägg. Väggarna i de flesta klassrummen var dekorerade med elevernas 
eget skapande och material till undervisningen så som alfabetet och kartor. Elevernas 
eget skapande var placerat temavis på väggarna, detsamma gällde till exempel 
alfabetet. Klassrummen har även bestått av hyllor, lådor, hurtsar och skåp. Några 
klassrum har haft elevernas lådor placerade vid sina bänkar/bord medan andra hade 
valt att ställa lådorna avsides. Eleverna fick då gå genom klassrummet och förbi 
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klasskamraternas bänkar, vilket vi ofta såg ledde till att eleverna stannade vid andra 
elever och pratade. Vissa klassrum har haft elevmaterial tydligt framtaget. I några av 
dessa klassrum satt lappar på de olika skåpen, där det stod exempelvis matematik 
och vissa klassrum hade även en bild som symboliserade det skrivna på vad som 
fanns i skåpet. I det ena klassrummet var en hel vägg fylld med höga hyllor där 
materialet inte nåddes av eleverna, det var många olika färger som till exempel röda 
pärmar, blåa pärmar och lådor med olika motiv. I många klassrum har det funnits 
mycket material men det har ändå varit ordning och/eller så har dem haft 
möjligheten att dra för hyllorna med en jalusi (neddragbar stängningsanordning).   

I ett klassrum fanns en krittavla på väggen och i resterande klassrum har det funnits 
whiteboard och i vissa även activeboard. Tavlorna har setat längst fram i 
klassrummet. Ofta har samlingsmattan legat nedanför tavlorna och det har varit fritt 
synfält mot tavlan. I vissa klassrum var whiteboarden på en annan vägg ovanför en 
elevgrupps bänkar eller ovanför låga materialskåp. Vi kunde även se att i vissa fall när 
tavlorna användes i klassrummet fick några elever flytta sig från sina bänkar för att se 
tavlan. Lärarens kateder har varit placerade i hörnen i det flesta klassrummen. De 
flesta hade anteckningar, bilder och scheman uppritade på whiteboardtavlan och 
vissa hade även material uppsatt med magneter.  
 
I alla klassrum har det funnits ventilationstrummor, i vissa klassrum har dem blåst 
kallt, vilket har gjort klassrummet kallt. Under observationen kunde vi även se att 
rummen bestod av många lysrörslampor i taken och de flesta hade även fönster- och 
bordslampor i fönstren och på några av borden. I de allra flesta rummen har det 
funnits många och stora fönster vilket tillsammans med lamporna gjorde 
klassrummen ljusa.  
 
I alla klassrum har det funnits ljuddämpning i taket. I fåtalet klassrum kunde vi även 
se att det var avskärmat vid vissa platser i form av flyttbara skärmar eller hyllor. I 
somliga klassrum var datorn igång även om den inte användes, den har då utgett ett 
brummande ljud.  
 

4.2.2 Lärarens arbetssätt 
När eleverna kom in i klassrummet efter en rast, eller som första lektionen på 
morgonen såg vi att eleverna visste vart de skulle sätta sig, eleverna gick till sina 
platser vid bänkarna eller den stora mattan. Flertalet lärare valde att påbörja sin 
lektion på samlingsmattan. I de flesta klassrummen där de hade samling på mattan, 
räckte eleverna upp händerna och svarade på frågor och hade fokus på läraren. Vid 
genomgång på tavlan satt eleverna vid sina bänkar och läraren stod framme vid 
tavlan. I dessa situationer pratade eleverna med den som satt bredvid eller klättrade 
omkring på stolen. 

Några lärare inväntade alla elevernas uppmärksamhet och/eller även tystnaden 
innan de påbörjade med att förklara sin lektion. En lärare började med att dela ut 
material till eleverna när de kom in, vilket resulterade i mycket prat och frågor kring 
hur många man ska ha o.s.v. Instruktionerna nådde enbart de eleverna som kom in i 
klassrummet först. I ett annat klassrum skulle eleverna rätta ett tidigare arbete i en 
arbetsbok innan de fick fortsätta med nästa arbete. Läraren stod då längst bak i 
klassrummet och gav instruktioner vartefter varje elev skulle byta arbete, detta 
gjordes genom att ropa instruktionen över hela klassrummet till den eleven. De elever 
som fortfarande inte var klara med första arbetet tittade upp på läraren i samband 
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med detta. Några började också prata vid sina platser eller gick omkring i 
klassrummet medan andra gick fram till läraren för att fråga vad som skulle göras. I 
ett annat klassrum där eleverna pratade inväntade läraren tystnad genom att själv 
vara tyst och började sedan förklara vad som skulle ske. När läraren hade förklarat 
klart gick alla till sina platser och när eleverna plockat fram materialet infann sig 
snart en tystnad och eleverna satt och skrev i sina böcker. 

Alla lärare använde sig av minst två olika sinnen i sina instruktioner, oftast skedde 
det visuellt och auditivt, genom att de pratade och visade bild eller skrev. Under 
lektionen skiljde sig arbetssätten åt beroende på vad dem genomförde. Vissa lärare 
hade färdigt material som eleverna skulle skriva av, vissa arbetade efter egen 
planering, andra hade grupparbete, arbetade i matematikbok, läste högläsning eller 
spelade bingo. I några klasser kom några elever på olika saker som de inte var färdiga 
med. Läraren berättade för eleverna när dem kunde göra klart det andra arbetet och 
fortsatte sedan med det planerade arbetet. I ett klassrum var det saker som hade hänt 
innan lektionen som de diskuterade först i undervisningen, istället för att starta den 
planerade lektionen.  

I alla klassrum om eleverna frågade någonting kring vad som skulle göras så fick de 
instruktionerna upprepade gånger om det behövdes. Förklaringen skedde då endast 
verbalt i vissa klassrum medan man i andra klassrum gick runt till elevernas bänkar 
och hjälpte dem en och en.  

Lärarnas sätt att få det tyst i klassrummet skiljde sig åt, somliga lärare hyschade hela 
tiden åt eleverna och höjde röstläget lite grann varje gång det blev pratigt. Medan 
några andra lärare själva blev tysta och inväntade klassen. Ett klassrum hade som 
tecken att räcka upp handen när dem ville att det skulle bli tyst. Eleverna räckte 
sedan en efter en upp handen vilket syftade till att det skulle bli tyst. I vissa lägen 
använde sig lärarna av en lägre röst, eleverna blev då tysta och lyssnade på det som 
läraren skulle berätta.  
 
Under lektionens gång när eleverna arbetade i grupp eller enskilt gick alla lärare runt 
i klassrummet och försökte att hinna med att hjälpa alla elever. De gick även runt fast 
eleverna inte räckte upp handen. De pratade med dem och ställde frågor.  

I klassrummen var det väldigt olika kring vad som skedde under varje lektion för att 
skapa arbetsro. I vissa klassrum såg man att eleverna började röra på sig och hoppa 
omkring lite under lektionen och i ett klassrum började eleverna gäspa efter att 
lektionen pågått en stund. En lärare påbörjade då lite rörelseövningar medan de i 
andra klassrum lät eleverna gå omkring inne i klassrummet eller springa och hämta 
en sax. I ett klassrum började läraren spela musik innan eleverna var tysta och satt på 
sina platser, musiken hördes knappt. I vissa klassrum blev dem tillsagda att sitta tysta 
och stilla och i vissa fick dem gå runt. I några klassrum sprang eleverna runt och 
pratade med varandra medan läraren hjälpte någon annan elev. I ett klassrum där 
eleverna arbetade självständigt, började några hoppa runt lite, då satte läraren på en 
film samtidigt vilket väckte elevernas uppmärksamhet och det blev tyst i 
klassrummet, alla tittade på filmen och sedan fortsatte de att arbeta. 

Under alla observationer kunde vi höra uppmuntran kring elevernas prestation ”det 
här kan du”, elevernas arbete ”det här är jätte fint som du har gjort.” eller till hela 
gruppen ”jätte bra har ni jobbat.”.  
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En lärare arbetade med att markera avslutet på lektionen och tog fram ett timglas och 
berättade att de skulle plocka undan när den runnit ut. Eleverna skyndade sig med 
sina arbeten, några började plocka undan på en gång och vissa elever sprang runt i 
klassrummet. Läraren fick då förtydliga att när timglaset runnit ut ska vi plocka 
undan och vi fortsätter med arbetet imorgon.  Även mitt i lektionen när några barn 
skulle gå iväg sa läraren till innan att det var dags att plocka ihop om tio minuter. De 
flesta avslutade med att säga att de skulle plocka undan och ta fram ett annat 
material eller att några skulle gå och tvätta händerna. Några släppte eleverna helt fritt 
med att hämta nytt material medan lärare i andra klassrum skickade iväg dem i 
smågrupper. Några lärare avslutade med att tala om för eleverna att de kunde 
påbörja det nya arbetet när de var klara med det första.  

De flesta klassrum hade ett veckoschema som satt någonstans i klassrummet. I några 
klassrum såg vi inget schema. I några klassrum var dagsschemat uppsatt på tavlan, 
det visades med både bild, klockslag och text vad som skulle ske, i något klassrum 
visades det enbart med text.  
 

4.3 Sammanfattning 
 
Lärarna menar att lugnet är en förutsättning för koncentration och vissa kopplar även 
detta till tystnad. Lektionstillfällena i klassrummen visade sig vara pratiga och ibland 
även rörliga, då eleverna gick runt i klassrummet för att hämta sitt material och då på 
vägen i vissa fall även avbryta de andra elevernas arbeten. De flesta klassrummen 
hade dock intilliggande grupprum dit de elever som ville ha lugn och ro kunde gå. 
Under vissa observationer kunde vi poängtera att lärarna var en del av bullret i 
klassrumsmiljön, då de ropade genom klassrummet till de elever som behövde hjälp. 
I samband med detta vände vissa andra elever blicken mot läraren eller började gå 
runt i klassrummet. 

Några menade på att trygghet är en av de största faktorerna för att kunna 
koncentrera sig i klassrummet och ville bygga denna genom trivselregler och genom 
att stärka gemenskapen i gruppen. Många lärare menade på att en stor matta på 
golvet var av stor betydelse i klassrummet för att kunna samla eleverna och få en 
tydlig början på dagen/lektionen, där alla kunde se varandra och få instruktioner 
inför lektionen. 

Lärarna hade alla olika arbetssätt, vissa arbetade i böcker och andra hade mer 
praktiska övningar. Många nämnde att de brukade variera undervisningen i koppling 
till alla sinnen och vad eleverna var intresserade av. Detta syftade de även till som 
grundläggande för motivationen hos eleverna.  

Den fysiska klassrumsmiljön var ofta strukturerad utefter vad lärarna tyckte gick med 
tanke på klassrummets utformning och begränsningar samt vad som fungerade för 
elevgruppen. Placeringen av eleverna var i vissa fall, i den mån det gick, placerade 
efter vad lärarna tyckte fungerade för elevernas koncentration. Vissa elever fick 
möjligheter till avskärmning och lärarna visade en medvetenhet om denna betydelse 
för vissa elever som inte klarar av att koppla bort det som hände runt omkring. 
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5. Resultatanalys och diskussion 
 
 
Här analyserar och diskuterar vi undersökningen och detta presenteras under 
rubrikerna; metoddiskussion, resultatanalys och resultatdiskussion med slutsatser, 
nya forskningsfrågor och pedagogisk relevans. 

 
5.1 Metoddiskussion 
 
Det har varit svårt och tidskrävande att hitta lärare som velat ställa upp, deras 
anledning har varit att de inte haft tid. Alla de skolor vi skickat till på första försöket 
för att få respondenter, tackade nej. Därmed fick vi ringa till andra skolor för att fråga 
om intresse, vilket inte gav det hela antalet vi behövde för undersökningen. Därför 
fick vi åka ut till ännu fler skolor och kontakta dem på plats, vilket betydde att många 
observationer och intervjuer blev samma dag som de tillfrågades. På grund av att 
skolorna inte varit lättillgängliga har bilen varit ett måste och mycket tid har gått åt 
till sökandet och själva besöken.  

Eftersom vi valde att genomföra intervjuerna först och sedan observationerna, har vi 
inte kunnat ifrågasätta varför de gjort olika saker i klassrummet som exempelvis val 
av placering. Vi inser nu i efterhand att observation innan intervjun kunnat ge svar på 
fler frågor men samtidigt menar vi ändå att intervjun i sådana fall enbart hade kunnat 
bli diskussion och ursäktande kring den lektionen som vi observerat. En lösning på 
detta hade kunna varit att ha en intervju både före och efter observationen för att 
ställa frågor kring det som är oklart efter observationen.  

Vi märkte att våra intervjufrågor var lika och ”gick in” i varandra, vilket ledde till att 
respondenten under en fråga besvarade även andra frågor som skulle komma senare i 
intervjun.  Därmed fick vi fråga om de bara ville tillägga något under de frågor de 
redan gått in lite på. Det här var dock ingenting som påverkade vårt resultat då vi 
enbart utgick från svaren. Några frågor var för öppna, vilket ledde till att 
respondenterna inte visste exakt vad de skulle ta upp, därmed fick vi ställa följdfrågor 
kring de stödord som vi hade i intervjuschemat, som ledde dem in på det vi ville ha 
svar på. 

Vi upptäckte att observationsschemats kolumner inte var tillräckligt stora för att 
kunna anteckna kring det som hände på lektionerna. Dessutom gick underbegreppen 
in i flera olika kolumner och vi blev förvirrade när vi antecknade. 
Observationsschemat bestod dessutom av tre papper, vilket blev rörigt, då man 
försökte hitta vilket papper det var lämpligast att skriva det man såg. Detta kan ha 
gjort att vi missat vissa delar i observationen, men eftersom vi varit två tror vi inte att 
det har påverkat resultatet nämnvärt. Kanske hade det ändå varit enklare att använda 
enbart huvudbegreppen arbetssätt och klassrumsmiljö med mer öppna kolumner.  
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5.2 Resultatanalys och resultatdiskussion med 
slutsatser  
 
Kimber (2005), Björklid (2005) och Gillberg (2005) menar alla att för vissa elever 
kan ordning och reda i klassrummet ha betydelse för koncentrationen och många 
lärare nämnde under intervjuerna att de ville ha ordning på sitt material i 
klassrummet. Under observationerna kunde det inte dras någon slutsats om att 
koncentrationen skulle påverkas av materialets ordning i klassrummet. Däremot 
kunde vi se att materialet var strukturerat som så att eleverna själva kunde hitta och 
nå det material som de behövde och på så sätt fungera självgående under eget arbete, 
vilket underlättade då eleverna inte behövde vänta på hjälp med praktiska saker. 
Detta arbetssätt skapade i vissa fall mycket ljud och rörelse då eleverna var tvungna 
att röra sig genom klassrummet för att hämta sina saker. Ibland smög eleverna, andra 
gånger sprang de eller hoppade omkring, några störde även sina klasskamrater 
genom att hänga sig över deras bord och avbryta deras arbeten, vilket vi uppfattade 
påverkade koncentrationsförmågan negativt hos de elever som blev störda. Flertalet 
lärare kopplade koncentration med arbetsro som de menade att eleverna kunde få 
genom lugn och ro. Björklid (2005) skriver att koncentrationen försämras av buller, 
vilket skulle kunna vara prat och rörelse i klassrummet. Därmed skulle lärarnas 
tankar om lugn och ro vara en förutsättning för de elever som inte kan koppla bort 
bullret när de ska fokusera på sitt arbete. Men å andra sidan kan rörelser i 
klassrummet vara en god förutsättning för de som behöver röra på sig emellanåt för 
att kunna koncentrera sig, vilket Kimber (2005) belyser vikten av. Det är därför svårt 
att tillgodose olika elevers behov genom att endast arbeta på ett sätt i klassrummet, 
det krävs variation för att uppfylla behoven hos så många elever som möjligt. 

En del elever hade enligt vissa lärare nämnt att de tyckt att det varit pratigt i 
klassrummet och att detta har stört dem i deras eget arbete. Lärarna påpekade att för 
dessa elever fanns det grupprum att ta till för att slippa ljudet runt omkring. Vi kunde 
även se att elever som upplevde det störande under lektionen fick gå undan i de olika 
grupprummen, vilket Dahlkwist (2000) menar på är en viktig förutsättning för 
koncentration hos vissa elever. I några klassrum observerade vi att lärarna hade 
skärmat av vissa platser med flyttbara skärmar eller hyllor. Vi upplevde att det var ett 
sätt för att stänga ute ljud och andra störande moment för att eleven skulle kunna 
koncentrera sig på den uppgiften som den hade. Det vi kunde se var att eleverna ofta 
fick diskutera i mindre grupper, arbeta i grupp eller prata med den som satt bredvid. 
Det var inte alltid tyst och vad vi kunde se så jobbade eleverna med sitt arbete fast det 
var pratigt och även om det var brummande ljud från datorer i bakgrunden. Därmed 
kan man ställa sig frågan om bakgrundsljud inte behöver vara ett störningsmoment 
för alla elevers koncentration? Vissa lärare nämnde nämligen att de använde sig av 
lugn musik, som de menade kunde leda till att eleverna fann ett lugn som skapade 
förutsättningar för koncentration.  

Lärarna arbetade olika med att få elevernas uppmärksamhet när eleverna satt och 
pratade om annat eller hade tappat koncentrationen för uppgiften. Några lärare 
inväntade tystnaden genom att själva vara tysta och/eller gjorde ”tyst-tecken”, andra 
höjde rösten och några sänkte rösten medan de fortsatte ge instruktionen. De lärare 
som inväntade tystnaden, gjorde ”tyst-tecken” eller sänkte sin egen röst, fick eleverna 
tysta och uppmärksammade. De lärare som höjde rösten fick elevernas 
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uppmärksamhet under just den stunden, men sedan tappade de deras 
uppmärksamhet kort därefter. Den som gav instruktioner genom att ropa över 
klassrummet, fick vissa elevers uppmärksamhet, men det gjorde även att eleverna 
pratade mer med varandra och att de inte förstod instruktionerna. Kimber (2005) 
menar att en hög ljudnivå från läraren kan skapa en hög ljudnivå även hos eleverna, 
medan ”tyst-tecken” eller en låg röst hos läraren kan skapa låg ljudnivå hos eleverna. 
Med det här kan vi se att i vissa elevgrupper kan en låg röst hos läraren eller tysta 
metoder göra att läraren lättare får elevernas uppmärksamhet. Uppmärksamheten 
skapar enligt Adler och Adler (2006) bättre förutsättningar för koncentration och 
lärande hos eleverna. Vad vi har sett så leder lugna och tysta metoder hos läraren till 
lugn och tyst hos eleverna och att de då lyssnar på läraren. Det är viktigt att tänka på i 
sin roll som lärare då vi vill fånga elevernas uppmärksamhet. 

Dahlkwist (2000) menar att elevernas bänkar placerade i form av en hästsko ökar 
elevkoncentrationen då alla kan ha ögonkontakt. Vissa lärare visade i intervjuerna på 
en medvetenhet om denna placerings påverkan på koncentrationen, men menade att 
det inte alltid fanns tillräckligt med yta för den placeringen av bänkarna. Vi upplevde 
att flera klassrum hade tomma ytor som kunde ha utnyttjas till den här formen av 
möblering, men dessa prioriterades med soffor, gruppbord eller större fria ytor. Man 
kan då fråga sig vad som gynnar koncentrationen mest och vad lärarna prioriterar 
och varför? Många lärare prioriterade en stor matta i klassrummet, som de menade 
att de kunde ha genomgångar på och där barnen bland annat kunde ligga och läsa. En 
lärare syftade även på att mattan gav tillfälle för ögonkontakt i genomgångar där det 
behövdes, därmed spelade sedan den övriga möbleringen av bänkarna ingen roll när 
de hade eget arbete. Med detta synsätt kan placeringen av bänkarna vara 
strukturerad precis så som gynnar varje individ vid eget arbete, då läraren inte 
behöver ta hänsyn till exempelvis att någon sitter med ryggen mot tavlan. I vissa 
klassrum kunde vi se att lärarna ändå hade genomgångar eller skulle visa något även 
när eleverna satt vid sina platser, vilket i de klassrummen med grupplaceringar 
resulterade i att eleverna fick vrida eller flytta på sig för att kunna se läraren. I de 
klassrum som hade bänkarna på rad vänt mot tavlan hade eleverna inte ögonkontakt 
med varandra, utan med läraren och i dessa klassrum fanns heller ingen matta att ha 
samling i ring på. Det vi kunde se var att de ofta var småprat och någon som hängde 
på stolarna i samband med att instruktionerna gavs när eleverna satt vid sina bänkar. 
Genom att eleverna sedan ställde frågor kring vad som skulle göras kunde vi se att 
några elever inte uppfattat instruktionen. Under observationen kunde vi se att 
eleverna var lugnare och mer aktiva i diskussioner när de satt i ring på mattan vid 
genomgångar, än när de satt vid sina arbetsbord. Det vi kan se är att det är viktigt att 
man som lärare gör placeringar för de behov som finns i elevgruppen.  

En lärare nämnde ventilation som en viktig del i klassrummet, men kopplade inte 
detta direkt till koncentration. Men enligt Björklid (2005) leder dålig luft till trötthet 
och irritation, vilket i sin tur påverkar koncentrationen negativt. I ett klassrum kunde 
vi se att eleverna började gäspa efter en stund, men det är svårt att säga om detta 
berodde på dålig ventilering. Läraren nämnde däremot att klassrummet var alldeles 
för litet och egentligen inte var menat att vara ett klassrum. Vi upptäckte under 
intervjun att flertalet lärare inte nämnde ventilationen som en väsentlig del i 
klassrumsmiljön i resonemangen/svaren.  

Alla klassrum hade fönster längs en hel långsida och lysrörslampor placerade i stora 
delar av taket, vilket skapar goda förutsättningar för koncentration enligt Björklid 
(2005). Ett klassrum hade en mörk fondvägg och även mycket olika lådor och andra 
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föremål med olika färger i öppna hyllor, vilket tog över den vita färgen på resterande 
väggar. Det gjorde att klassrummet av oss upplevdes som mörkt trots ljusinsläppet 
och lamporna, men frågan är om detta påverkade elevernas koncentration? En lärare 
hade lampor som eleverna kunde ha vid sina bänkar ifall de ville ha ljuset nära. Detta 
anser vi skapar förutsättningar för att kunna få ljus även om man sitter avskärmat i 
klassrummet.  

Löwenborg och Gíslason (2002) menar på att en tydlig struktur av undervisningen är 
viktig för koncentrationen och detta var något som vissa av lärarna hade genom att 
följa rutiner. Flertalet lärare började dagen och i vissa fall varje lektion med en 
samling i ring eller med eleverna utplacerade på sina platser vid arbetsborden. Med 
detta kunde vi se att struktur skapade trygghet bland annat då det syntes tydligt att 
eleverna visste vart de skulle ta vägen när lektionen började. Flertalet lärare arbetade 
även tydligt kring avslutet på dagen/lektionen medan några bara släppte eleverna när 
lektionen var slut utan att avrunda. En lärare använde sig av ett timglas för att 
förbereda eleverna för lektionens slut men detta resulterade i att vissa elever 
skyndade sig, andra började plocka undan och några började springa omkring i 
klassrummet. Kanske hade förberedelsen varit ett bra sätt att få eleverna att mjukt 
runda av sitt arbete, men kanske då med att bara nämna tiden och inte ha ett timglas 
som kanske kan upplevas som ett stressande moment i sig. Olsson och Olsson (2007) 
menar att stress kan påverka koncentrationen negativt. Under observationen riktades 
de flesta elevernas uppmärksamhet kring att tiden i timglaset höll på att rinna ut, kan 
detta ha påverkat koncentrationen hos eleverna?  

Ännu ett moment för att tydliggöra strukturen av skoldagen, är enligt Löwenborg och 
Gíslason (2002) och Kimber (2005) att ha ett schema, vilket bör skilja sig åt beroende 
på om eleven klarar av schema för lektionen, dagen eller hela veckan. Flertalet lärare 
nämnde att de arbetar efter ett veckoschema. Några av lärarna gick igenom schemat 
på tavlan och gjorde det tydligt för eleverna vad som skulle ske under dagen. En 
lärare sade sig använda sig av bilder till schemat för dagen, medan andra valde att 
bara använda sig av text. En fundering kring detta kan vara om ett schema med text 
tappar sin funktion, då eleverna inte kan läsa? Om det är så att eleverna inte kan läsa 
så kan inte schemat skapa den trygghet som författarna talar om för att skapa 
förutsättningar för koncentrationen. En lärare påpekade även betydelsen av att som 
elev veta om vad som ska ske under lektionen för att kunna koncentrera sig på sin 
uppgift. Olsson och Olsson (2007) menar att det är viktigt att eleverna förstår den 
muntliga informationen för att kunna koncentrera sig, dessutom är det viktigt att 
läraren upprepar informationen för de elever som behöver. En lärare nämnde att hon 
hade en sådan trygg grupp att de var tillåtet att inte förstå. Eleverna i den här klassen 
vågade stanna kvar på mattan efter en instruktion för att få den djupare förklarad. 
Genom observationerna kunde vi i ett klassrum se att de eleverna som inte visste 
exakt vad de skulle göra började gå omkring och störa de andra. Slutsatsen som går 
att dra genom detta är att det är av betydelse att eleverna förstått en instruktion för 
att kunna arbeta och ha förutsättningar för att koncentrera sig och det i sin tur kan 
påverka koncentrationen i hela gruppen om alla arbetar. 

Kimber (2005) menar att regler är något som bör vara utformat på ett positivt sätt 
och det var något som ett flertal lärare nämnde att de hade gjort, tillsammans med 
eleverna. Genom att ha regler med tydliga konsekvenser och inte straff, följs reglerna 
eftersom eleverna vet vad som förväntas av dem, vilket skapar bra förutsättningar för 
koncentrationen, menar Kimber. Flertalet lärare använde sig inte av några självklara 
konsekvenser utan påpekade betydelsen av att man pratar med eleverna kring 
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reglerna då de inte efterlevts. Många lärare använde reglerna som ett hjälpmedel till 
att hålla ett lugn i klassrummet då de menade att det skapade förutsättningar för 
koncentration. En lärare berättade att en elev som bröt mot reglerna exempelvis i 
badhuset fick stanna kvar och jobba i klassrummet nästa gång de hade bad. Är det 
här en konsekvens eller mer liknande ett straff?  

Steinberg (1994) menar att läraren kan skapa förutsättningar för koncentrationen 
genom att uppmuntra eleverna. Detta var även något som lärarna använde sig av i 
klassrummet genom att berömma elevernas prestationer och arbeten. En lärare 
nämnde att det var viktigt att poängtera vad det är man ger beröm för till eleven. 
Kimber (2005) beskriver att positiva förväntningar på eleverna påverkar elevernas 
tänkande och agerande positivt. Det kan ha samband med att atmosfären i 
klassrummet blir mer tillåtande och eleverna vågar göra misstag, vilket Olsson och 
Olsson (2007) beskriver är viktigt för att skapa förutsättningar för koncentration.  

Steinberg (1994), Löwenborg och Gíslason (2002) och Kimber (2005) är alla överens 
om betydelsen kring att det krävs variation i undervisningen. Kimber beskriver 
dessutom att det krävs att läraren använder sig av alla olika inlärningsstilar, sinnen 
och rörelser i undervisningen. Under en av våra observationer började eleverna efter 
en stund att hoppa runt i klassrummet. I samband med detta startade läraren en film 
mitt under den pågående undervisningen. Eleverna satte sig då vid sina platser och 
tittade på filmen, sedan fortsatte de att arbeta. Här kunde vi tydligt se hur variationen 
i undervisningen påverkade den här elevgruppen positivt. Frågan är om det hade 
skapat förutsättningar för koncentration lika bra i en annan elevgrupp? Eller hade en 
annan elevgrupp kanske istället behövt röra på sig? Genom att variation men ändå en 
tydlig struktur med rutiner för eleverna, tror vi att man kan nå alla individer i 
elevgruppen.   

Det vi kunde uppfatta av intervjuerna var att activeboarden nämndes vara något som 
skapade motivation och därmed koncentration hos eleverna. Många lärare påpekade 
datateknikens underlättande funktion i klassrummet speciellt för elever som behöver 
det för att koncentrera sig. Vi upplevde att det var något som den litteraturen vi läst 
inte kopplade till koncentrationen. Eftersom lärarna upplever datorns funktion som 
positiv är det sannolikt att datorn har en positiv inverkan på vissa elevers 
koncentration och därmed något läraren bör ta tillvara på i klassrummet. Kan datorn 
upplevas som koncentrationsfrämjande på grund av att den blir en variation i 
undervisningen, vilket Steinberg (1994) och Kimber (2005) nämner behövs för 
koncentrationen. Skulle istället en lektion med mer varierande arbetssätt, kopplat till 
alla sinnen, vara mer stimulerande för elevernas koncentration och lärande? 

 

5.3 Nya forskningsfrågor 
 

 Hur kan datorer främja koncentrationen hos eleverna? 

 Hur påverkar activeboarden elevernas koncentration? 

 På vilket sätt kan utomhuspedagogiken formas för att skapa förutsättningar 
för koncentration? 
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5.4 Pedagogisk relevans 
 
Som lärare har man skyldighet att se till att alla eleverna når målen, som läroplanen 
och kursplanerna eftersträvar. Enligt statistik från 2010 har eleverna svårigheter med 
att nå målen i somliga ämnen (skolverket, 2010). Därmed är undersökningen av stor 
pedagogisk relevans då det krävs en tanke bakom det arbetssätt man väljer att 
använda sig av i undervisningen, samt medvetenhet om klassrumsmiljöns betydelse 
för att skapa förutsättningar för koncentration. 
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Bilaga I 

Till rektorer och lärare för skolår 1-3 
Vi är två lärarstudenter från Mälardalens högskola som ska göra vårt examensarbete inom 
ämnet pedagogik. Vårt syfte med examensarbetet är att få kunskap kring lärarens arbetssätt 
för ett gott lärandeklimat som främjar koncentrationen hos eleverna. Vi anser att det här är 
viktigt för vår framtida lärarroll för att kunna främja lärandet hos alla elever.  

Vi är intresserade av att först intervjua lärare och sedan observera deras arbetssätt i 
klassrummet. Vi har valt att rikta in oss på endast skolår 1-3 för att vi är särskilt intresserade 
av arbetet med elever i de lägre åldrarna. Vi önskar därför få intervjua  lärare i skolår 1-3 för 
att sedan observera verksamheten i dennes klassrum.  

Vi vill betona att det är ditt arbetssätt som lärare som kommer att undersökas och att det ev 
deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas.  All information kommer att 
behandlas konfidentiellt, vilket innebär att staden, skolans- och, lärarens namn inte kommer 
att framgå i arbetet.  

Intervjun består av 17 stycken kalitativa frågor, det vill säga att den består av öppna frågor 
som ger respondenten möjlighet att motivera och förklara. Intervjun kommer att spelas in 
på band som hjälpmedel för vår bearbetning av det insamlade materialet. Efter intervjun 
kommer vi, om så önskas, att sända den transkriberade texten för att respondenten ska få 
möjlighet att kunna förtydliga svaren. Observationen kommer att ske under ett lektionspass. 
Vi kommer att vara dolda observatörer, vilket innebär att vi kommer att sitta avsides i 
klassrummet. Observationen riktar sig mot lärarens arbetssätt och vi kommer att anteckna 
under lektionens gång utifrån ett förberett observationsschema.  

Vänligen kontakta oss med erat svar, senast den 29:e oktober. Ni är även välkomna att ställa 
frågor kring undersökningen ifall ni har funderingar.  

Kontaktuppgifter: 

Jeanette Käll, mailadress jkl07002@student.mdh.se, mobilnummer 070-8361253 
Nina Fredriksson-Joensuu, mailadress nfn07001@student.mdh.se, mobilnummer 070-
7910244 

Vår handledare för examensarbetet är Maria Karlsson som är universitetsadjunkt i 
specialpedagogik vid mälardalens högskola, telefonnummer 021-107043. 

Tack för din tid! 

Med vänliga hälsningar 

 

....................................................  .................................................... 
Jeanette Käll    Nina Fredriksson-Joensuu 
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Bilaga II 

Intervjufrågor 

Bakgrund 
1. Vilket skolår arbetar du i? 

2. Hur många elever har du? 

3. Finns det extra resurser i klassrummet, vad är dennes uppgift i sådana fall? 

4. Vad har du för utbildning, inkl fortbildning? 

Gruppering 
5. Använder du dig av grupperingar av eleverna? 
- Vilka grupperingar använder du dig av i så fall och när? 

6. Vad är din motivering till att du väljer just de grupperingarna? 
-  Sitter de t.ex. två och två, hur har du tänkt då? 

Klassrumsmiljö 
7. Hur är eleverna placerade i klassrummet? Motivera! 

8. Hur är den övriga klassrumsmiljön strukturerad? Beskriv och Motivera! 

9. Finns det något du skulle vilja förändra i klassrummet? I så fall vad? 

10. Hur upplever du klassrumsmiljön i ditt klassrum? 

11. Hur tror du att eleverna upplever klassrumsmiljön i ditt klassrum? 

 Arbetssätt/förhållningssätt 
12. Vad använder du dig av för didaktiska metoder (arbetssätt)? Motivera! 

13. Hur tillgodoser du elevernas individuella behov? 

14. Hur anser du att man ska arbeta för att skapa koncentration? 

15. Hur gör du för att motivera eleverna? 

16. Har du någon medveten struktur, vad är tanken med den i så fall? 
- Schema, upplägg, början/avslut 

17. Hur förhåller du dig till eleverna?  
- Vilken relation har ni? 
- Vilken ledarroll har du? 

18. Hur är reglerna i klassrummet utformade och vad är konsekvenserna på dessa? 
- I samband med eleverna? 
- Konsekvenser? 
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Bilaga III 

Observationsschema 
Struktur i klassrummet 

 
Tillgänglighet 
 
Personligt arbetsmaterial 
Övrigt material 

 
Ordning 
 
Lådor 
Hyllor 
Skåp 
Färger 
Placering 

 
Placering 
 
Gruppuppdelning 
Ögonkontakt 
Personligt material 

                                                
                                              Övrigt 
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Lärarens arbetssätt 

 
Arbetsmetod 
 
Början och avslut 
Röstläge 

 
Arbetsmetod (fortsättning) 

 
Instruktioner 
 
Bilder 
Skrift 
Schema 
Muntligt 
Upprepning 

 
Fråga kompis  

 
Övrigt   
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Lärarens påverkan 

 
Atmosfär 
 
Ljudnivå 
Delaktighet 
Koncentration 

 
 
 

 
Övrigt 
 

 

 


