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Abstract 

This project has aim to examine how students experience their concentration ability during 

mathematics lessons in the  mornings and afternoons, and how students’ learning can be in-

fluenced by the concentration ability during mathematics lesson in the  morning and after-

noons respectively? Which role do the methods of learning play in mathematic depending on 

which time it is carried out during mornings or afternoons with regard to student concentra-

tion ability? In order to find out those issues, I used two methods; (interview and observa-

tion).Interview with 4 students and 3 teachers and observations of 4 mathematics lessons 

based on a qualitative method. In order to measure students' concentration ability during ma-

thematics education on various times, I distributed questions to 23 students and repeated it 

during each lesson that I have observed from a quantitative approach in two classes in a sec-

ondary school. In the literature I discuss the definition of concentration, and factors affecting 

the concentration negatively and positively. What is the relationship between concentration, 

learning and type of activity and how individuals can improve their learning and attention? In 

addition I studied two earlier studies on the concentration. Survey results show that the con-

centration of students seems best in the morning and after lunch in their mathematics lessons 

and seems the worst before lunch and later in the school day. Generally, the results show that 

the concentration of students is worse during math lessons in the afternoons. The results also 

show that fatigue, hunger, advanced data and absent mindedness may affect concentration and 

learning negatively. The results also show that the activity type has great role in creating or 

maintaining concentration levels of pupils and the best time for math lessons are in the morn-

ing and after lunch.  
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1 Inledning 

I samband med min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) under hösten 2010 observerade 

jag att koncentrationsförmågan hos elever verkar bero av vilken tid på dagen de har 

matematiklektion. Detta är intressant eftersom koncentrationsförmågan påverkar lärandet. 

Enligt Illeris (2007) menar Hansen (2005, s. 28-29) att koncentrationsförmågan är en 

nödvändig grund för lärandet. Utan fokuserad och riktad uppmärksamhet, lär man sig 

ingenting (Illeris, 2007, s. 214-215). Om koncentrationsförmågan hos elever är bättre på 

förmiddagar än på eftermiddagar, sker lärandet bäst på under matematiklektioner som ligger 

på förmiddagar. 

 

Om koncentrationsförmågan hos elever på eftermiddagar är sämre än på förmiddagar kräver 

det att lärare varierar sin undervisning genom att skapa förutsättningar för koncentration i 

klassrummet. 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 att främja 

elevernas lärande och koncentration (Karlsson & Nordmark, 2010, s. 9). Detta, i sin tur, 

påverkar också arbetsledaren som planerar skolschemat. Hur han/hon placerar 

matematiklektionen på dagen ger olika förutsättning för att bedriva matematikundervisning. 

 

Undersökningen främjar elevers lärande och lärares medvetenhet om koncentrationsförmågan 

hos elever på förmiddagar och eftermiddagar. Undersökningen främjar också lärares kunskap 

om vilka lärostilar eller arbetssätt som har effekt för att koncentrationen ska vara på topp hos 

eleverna och den ger arbetsledare underlag för att placera matematiklektioner på rätt plats i 

skolschemat. 

 

Det finns många faktorer som kan påverka koncentrationen och lärandet, både negativt och 

positivt. Dahlkwist (2000) beskriver att klassrumsmiljön har betydelse för elevers lärande, 

”miljön runt omkring, allt från hur lokalerna ser ut, möblering, färger, ljus och temperatur, till 

stämningen bland kamraterna i gruppen eller klassen, traditioner, samtalston, planering och 

arbetsledning allt detta betyder mycket för vårt lärande” (Dahlkwist, 2000, s. 114).  Min 
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undersökning fokuserar på elevers koncentrationsförmåga vid olika tider (förmiddagar och 

eftermiddagar) och hur koncentrationsförmågan påverkar elevers lärande under 

matematiklektioner. Det finns även andra faktorer som kan påverka koncentrationen och det 

ska jag också undersöka och motivera i mitt examensarbete. 

 

1.1 Bakgrund  

 
Enligt PISA undersökning (Programme for international student assesment) pekar statistiken 

på att barns kunskapsnivåer har stagnerat och i vissa fall försämras. Sverige, USA och flera 

europiska länder står sig allt sämre i förhållande till asiatiska länder. Det genomförs med re-

gelbundna intervaller internationella studier, år 2009 kom Sverige på tjugonde plats i matema-

tik, sämre än samtliga asiatiska länder som deltog men också sämre än många europiska län-

der, som Slovenien, Danmark, Estland och Finland (Klingberg, 2011, s. 10). 

I en annan studie (TIMSS) var Sverige det land som försämrades mest i matematik mellan 

1995 och 2008 (Klingberg, 2011, s.10).  

”För gymnasieelevers del är underlaget om resultatutvecklingen genomgående magrare, 

men den internationella studie som publicerades i december 2009 kring prestationerna i avan-

cerad matematik och fysik bland elever på naturvetenskaps- och teknikprogrammen bekräftar 

en redan tidigare oroande bild” (Skolverkets lägesbedömning, 2010, s. 12). 

Detta är några citat från tidigare undersökningar om matematikkunskapernas försämring hos 

elever i Sverige den senaste tiden. Vad är orsaken? Det kan vara många faktorer som påverkar 

resultatet, t.ex. lärares arbetssätt, lärares kompetens om elevers koncentrationsförmåga och 

arbetsminne och matematiklektioners tider på förmiddagar och eftermiddagar. I den här studi-

en vill jag undersöka hur koncentrationsförmåga påverkar klassrumsarbetet och om det finns 

skillnad i effektivitet mellan matematiklektioner på för- och eftermiddag. Detta skulle kunna 

vara några av skälen till att svenska elevers resultat försämras i PISA och TIMSS.    

1.2 Syfte  

Med anledning av att koncentrationsförmågan är en nödvändig grund för lärandet enligt Illeris 

(2007, s. 214-215) samt PISA och TIMSS undersökningar om matematikkunskapernas för-
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sämring hos elever i Sverige den senaste tiden, kommer jag att undersöka koncentrationsför-

måga hos elever under matematiklektioner. Mitt syfte är att undersöka hur elever upplever sin 

koncentrationsförmåga under matematiklektioner på förmiddagar och eftermiddagar . 

1.3 Frågeställningar 

I mina frågeställningar vill jag ta reda på koncentrationsförmågans förändring hos elever på 

förmiddagar och eftermiddagar, titta på relationen mellan koncentrationsförmågan och läran-

det och arbetssätt, samt undersöka om det finns en skillnad mellan matematiklektioner på 

förmiddagar och eftermiddagar med avseende på koncentrationsförmågan hos elever. 

 

 Hur upplever elever koncentrationsförmågan på förmiddagar och eftermiddagar under 

matematiklektioner? 

 Hur påverkas lärandet av koncentrationsförmågan hos elever under 

matematiklektioner på förmiddagar respektive eftermiddagar? Vilken roll har 

arbetssättet? 

 Vilka tider är de bästa för matematiklektioner på förmiddagar och eftermiddagar med 

avseende på koncentrationsförmågan hos elever?  

 

1.4 Hypotes 

Enligt mina observationer under VFU-perioden verkar elevers koncentrationsförmåga påver-

kas av tiden på dagen för matematiklektionen. Jag föreslår som en hypotes att koncentrations-

förmågan hos elever försämras under matematiklektioner på eftermiddagar. I min undersök-

ning kommer jag undersöka detta. Om koncentrationsförmågan hos elever på eftermiddagar är 

sämre än på förmiddagar kräver det att lärare varierar sin undervisning genom att skapa förut-

sättningar för koncentration i klassrummet. 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 att främja elevernas lärande och koncentration (Karlsson & Nordmark, 

2010, s. 9). 
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2 Teorier och tidigare forskning 

 
I litteraturgenomgången tar jag upp definition av koncentrationsförmågan, dess sorter och 

faktorer som påverkar koncentrationsförmågan i första delen. Andra delen handlar om relation 

mellan koncentrationsförmågan och både lärandet och arbetssätten och hur individen kan 

förbättras sitt lärande och sin uppmärksamhet. Tredje delen studerar tidigare forskning om 

koncentration. Min undersökning baserar inte på elever med koncentrationssvårigheter, det 

handlar bara om elever som inte har koncentrationssvårigheter. 

2.1 Koncentrationsförmågan 

Koncentrationsförmågan är ”inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd 

typ av information eller på en viss aktivitet. I skolan kan det t.ex. vara fråga om att kunna 

koncentrera sig på vad läraren säger och ignorera ljudet från musiksalen, eller att kunna läsa 

en text uppmärksamt och koncentrera sig på innehållet utan att låta tankarna glida iväg åt oli-

ka håll” (Nationalencyklopedin, 1993, s. 227 nr 11). 

“Psykologer definierar koncentration som en särskild form av disciplinerad, bibehållen upp-

märksamhet, en uppmärksamhet där man begränsar sig så att de yttre stimuli som normalt 

distraherar oss inte längre tillåts inkräkta. Hela vårt medvetande inriktas på en enda sak”( 

Nilsson, 2011, elektronisk). 

Enligt Klingberg (2007 & 2011) menar att koncentrationsförmåga och arbetsminne är till stor 

del sammanfaller. ”Arbetskoncentration” kan ersättas istället för ”arbetsminne”. Han beskri-

ver koncentration som en bro mellan informationsfloden och hjärnan. ”Att rikta sin uppmärk-

samhet mot något är detsamma som att välja ut information” (Klingberg 2007, s. 17 & 2011,s. 

23). 

Det finns olika sorters koncentrationsförmåga enligt hjärnfunktion och koncentration forskare. 

Klingberg (2007 & 2011) menar att åtminstone finns det tre olika sorters koncentrationsför-

måga. Den första typen är kontrollerad uppmärksamhet som överlappar med arbetsminnet. 

”Vi håller information i arbetsminnet genom att ständigt koncentrera oss på den”. Den andra 
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typen av koncentrationsförmågan är den stimulusdrivna uppmärksamheten. Den typen är den 

som dras automatisk mot något nytt i omgivningen. I skolan kan det t.ex. vara en elev som 

plötsliga öppnar klassrums dörr eller det kan vara plötsliga ljud eller någon tappar en bok eller 

en kaffekopp. ”Det kan också vara tankar som dyker upp i huvud och som vi inte kan låta bli 

att spinna vidare på”. Den tredje typen av koncentrationsförmågan är vakenhetsgrad, den ty-

pen är den som ”varierar från dåsighet till panikliknande stress”. Han menar vidare att 

”vakenhetsgrad kan variera från sekund till sekund och från timmer till timmer” (Klingberg 

2007, s. 24f & 2011, s. 17). 

Ericsson (2003, s. 65) menar att vara koncentrerad på en uppgift betyder att söka med sina 

sinnen information på ett sätt att ”kunna värdera informationen så att allt viktigt för uppgiften 

finns med medan allt oviktigt eller störande uteslutits”. Hon påpekar att koncentrationsförmå-

gan är en aspekt av våra tänkande och är en mängd olika hjärnfunktioner och en heltäckande 

förmåga till styrning av tankar och handlingar. Hon påpekar också att koncentrationsförmågan 

tar sig fokusering, uthållighet och fördelad uppmärksamhet uttryck. Hon förklarar att fokusera 

innebär att ”rikta uppmärksamheten och begränsa mängden sinnesintryck och tankeproces-

ser”, att ha uthållighet innebär att ”hålla kvar uppmärksamheten på en företeelse tillräckligt 

länge” och fördelad uppmärksamhet innebär att ”kunna göra två saker samtidigt”. Hon hävdar 

också att koncentrationsförmåga och uppmärksamhet begreppen är synonymt i litteraturen 

och de båda begreppen är omväxlande (Ericsson, 2003, s. 65). 

Många faktorer påverkar koncentrationsförmågan eller uppmärksamheten, enligt Ericsson, 

”såsom avledbarhet, förmåga att automatisera, korttidsminne, uthållighet, aktivitetsgrad, si-

multankapacitet och vakenhet. Dessa förmågor och egenskaper påverkas i sin tur av sådant 

som sinnesstämning, oro/lugn, hunger/törst, och kroppsligt välbefinnande/sjukdom” (Erics-

son, 2003, s. 66).  Adler och Holmgren (2000) menar att en specifik uppgift som kräver 

mycket av energi och uppmärksamhet är däremot svårare att objektivt fånga. De menar dess-

utom att detta minskar i sin tur vår spännvidd i uppmärksamheten (Adler & Holmgren, 2000, 

s. 22). 

Enligt Ericsson (2003, s. 73) menar Barkley (1997) att en rad faktorer påverkas koncentra-

tionsförmågan när det handlar om uthållighet med uppmärksamheten och att arbeta koncentre-

rat med en uppgift. T.ex. ”tid på dagen, uppgiftens komplexitet, grad av motivationshöjande 

stimulering, grad av omedelbar feedback och frånvaro av vuxen under arbetet med uppgiften” 

(Ericsson, 2003, s. 73). 
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Klingberg (2007) menar att tankspridd är också en vanlig orsak till att vi tappar koncentration 

och att vi inte kommer ihåg något. ”Om vi inte uppmärksammar något kan vi heller inte min-

nas det” och ”vi har en bättre förmåga att upptäcka små förändringar av ett objekt om vi rikta 

uppmärksamheten mot det” (Klingberg 200, s. 27 & s. 28). Nordlund (2004) menar att kon-

centrationsförmågan försämras när elever hoppar över frukost och skollunch. Näring och 

energi är viktigt under tillväxtspurten under tonåren, ”elever blir okoncentrerade av ”tomma 

kalorier” som kickar till blodsockret och strax därefter skapar ett stort hungersug och motorisk 

oro. Man blir helt enkelt högljudd, aggressiv och rastlös” (Nordlund et al. 2004, s. 34). 

2.2 Lärande och arbetssätt 

”Uppmärksamhet är nästan osynlig inom pedagogisk litteratur och förekommer mest när det 

handlar om att barn har koncentrationssvårigheter. Kanske beror det på att pedagoger och 

psykologer betraktar uppmärksamhet som något som utvecklas genom mognad och inte ge-

nom lärande” (Ericsson, 2003, s. 67). 

Ericsson (2003) menar individens förmåga till koncentration och uthållighet är två viktiga 

faktorer som kräver för all form av inlärning (Ericsson, 2003, s. 66).  

Enligt Illeris (2007) menar Hansen (2005: 28-29) att koncentrationsförmågan är en nödvändig 

grund för lärandet. Utan fokuserad och en riktad uppmärksamhet, lär man sig ingenting (Ille-

ris, 2007, s. 214-215). 

Illeris (2007) menar att koncentrationsförmågan eller kommunikationsförmågan påverkas av 

kroppsligt betingade problem och det påverkas i sin tur lärandet. T.ex. om man ”är alltför 

hungrig eller trött, eller om barnet plågas av sjukdomar eller smärtor, kan dessa fårhållanden i 

hög grad försvåra eller förhindra skollärandet”. Han menar dessutom att dåligt humör, sorg, 

bekymmer och nervositet är några former av psykisk obalans som också försvårar skolläran-

det (Illeris, 2007, s. 23). 

Adler och Holmgren (2000) påpekar att lärandet är starkt knuten till vår koncentration, per-

ception och minnen. De påpekar också att emotionell och kognitiv utveckling hos individen 

påverkar lärandet.”Inlärningen är i sig starkt kopplad till både kognitiv utveckling (förmåga) 

och motivation (vilja att lära) och de blir tillsammans, i en syntes, grunden för individens ut-

veckling” (Adler och Holmgren, 2000, s.11, s. 16f). 

Taube (1995) hävdar att inlärning som gäller komplicerade uppgift, oftast ske i skolan.”Det 

kräver medvetenhet, koncentration och ansträngning”. Han förklarar också utifrån Jenkins 
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modell att fyra huvudfaktorer integreras vid inlärning. Den första är elevens aktivitet som 

systematisk strategi för att öka inlärning. Den andra är utmärkande drag hos elev, det är” stra-

tegisk förmåga, kunskap, metakognitiv förmåga (medvetenhet om de egna tankeprocesserna) 

och intellektuell kapacitet” . Den tredje är inlärningsmaterial karaktär (struktur, begreppsmäs-

sig svårighetsgrad). Den fjärde är inlärningsuppgiftens redovisningsform (att till lämpa en 

inlärd princip) (Taube, 1995, s. 32- s. 35). 

Adler och Holmgren (2000) menar att alla individer skiljer sig i utseende eller sitt sätt att röra 

sig, så skiljer sig på samma sätt att lära sig både kunskap och färdigheter. De menar dessutom 

att inlärningen sker via att se och att höra och information som ska lagras når via individen 

sinnen hjärnan på olika vägar. Samt på en högre nivå ”sker ett lärande utifrån både yttre och 

inre tankeprocesser. Individen kan laborera med symboler och bilder som finns i den inre fö-

reställningsvärden. Vi kan urskilja åtminstone tre olika inlärningsstilar: 

 Kinestetiskt lärande, som avser ett lärande där individen vill vara delaktig, vill röra sig 

och uppleva, utforska via handling. 

 Visuellt lärande, där individen vill ha stöd av bilder i själva lärandet. 

 Auditivt lärande, som kännetecknas av att individen lär sig bäst via hörseln, via 

samtalet. 

 

Oftast är dock vårt lärande av det slaget att vi kombinerar alla tre stilarna på olika sätt” (Adler 

& Holmgren, 2000, s. 28- s. 29). 

Ericsson (2003) menar att Skolverket (1998) påpekar att ”dagens skola har ett friare arbetssätt 

med större krav på självständigt arbete än tidigare”. Enligt Ericsson (2003,s. 66) ställer detta 

arbetssätt ”stora krav på flexibel uppmärksamhet där eleven hela tiden ska klara att bli avbru-

ten och själv hitta tillbaka till sin arbetsuppgift”. ”Flexibel uppmärksamhet gör det möjligt att 

snabb och automatisk kunna flytta uppmärksamheten från en fokus till ett annat”. Hon  

menar vidare att” flexibel uppmärksamhet behövs för att eleven ska kunna koncentrera sig i 

inlärningssituationer” (Ericsson, 2003, s. 66). 

Dahlkwist (2000) menar att individen kan förbättra sitt lärande genom många saker. T.ex. är 

det genom att hitta sin personliga lärstil, det sätt att individen lära sig bäst, det kan vara kines-

tetiskt lärande, visuellt lärande och auditivt lärande eller blandad lärstil. Genom att hitta rätt 

tid på dygnet för lärande. Han menar att individen egen dygns rytm spelar roll för lärande och 

problemlösning, den bästa tiden på dygnet för detta är det när individen är mest pigga, ha bra 

koncentration och aktiva. ”Morgonmänniskor minns och arbetar bäst under morgontimmarna 
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och på förmiddagen, medan kvällsmänniskor gör sina bästa insatser under eftermiddagen och 

på kvällen”. Han hävdar också att ” under våra trötta perioder på dygnet bör vi i stället ägna 

oss åt mindre krävande arbetsuppgift”. Han menar dessutom att genom repetition, självförtro-

ende och motivation förbättras också individens lärande (Dahlkwist, 2000, s. 31- s. 36). 

Skog (2009) menar att mat har stor betydelse för minnesfunktion och inlärning.”Glutamat är 

en transmittorsubstans med stor betydelse för de hjärnfunktioner som gör det möjligt för indi-

viden att tänka, lösa problem, planera och utföra komplexa handlingar”( Skog, 2009, s. 14). 

 

Jag har i min studie valt att utgå från Ericssons definition av koncentrationsförmåga. Hon sä-

ger ”för att kunna koncentrera sig på en uppgift behövs att man kan rikta sin uppmärksamhet, 

perception, sina tankar och sina känslor mot en viss uppgift” (Ericsson, 2003, s. 65). Jag ska 

undersöka några av de faktorer som jag tidigare beskrivit i det här kapitlet som anses påverka 

koncentrationsförmågan och lärandet. Vilka arbetssätt eller lärostilar som skapar koncentra-

tion ska också undersökas i min studie. 

2.3 Tidigare forskning: 

Jonssons (2005) forskning om relation mellan koncentrationsförmåga och idrott visar att det 

är möjligt att någon med alla mentala tekniker kan förbättra någon med kognitiv förmåga eller 

koncentrationsförmåga. Även om idrottare som lägger ner tid på mentala träningsprogram inte 

har någon garanti för utövaren presterar bättre på idrottsarenan. Jonsson menar att koncentra-

tionsförmågan påverkas av en mängd faktorer och hans empiriska studier visar att olika para-

metrar i koncentrationsfasen varierar med avseende på bakgrundsvariabler och kontextuella 

variabler som ålder, situationer, idrott och stress. 

Ericsson (2003) har i sin avhandling relation mellan motorik, koncentrationsförmåga och 

skolprestationer. Hon visar i sin studie att ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan 

har positiva effekter för elevers koncentrationsförmåga och motoriska utveckling. Resultaten 

visar också att interventionen har positiv betydelse för skolprestationer. 

Båda forskarna visar att fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan kan förbättra en elevs 

koncentrationsförmåga. Denna aspekt kan vara intressant att ha i åtanke när jag undersöker 

arbetssättet som främja elevers koncentrationsförmåga.   
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3 Metod 

Inom forskning är det vanligt att man talar om två perspektiv kvalitativa eller kvantitativa. 

Varje forskningsproblem kan belysas ur de båda undersökningsmetoderna. Men en kombina-

tion mellan den kvalitativa metoden och den kvantitativa metoden kan det vara mest lämpliga 

angreppssättet.  Jag använder de båda undersökningsmetoderna för data insamling och bear-

betning i kombination med varandra i min undersökning. Olsson och Sörensen (2007) menar 

att kombination av den kvalitativa metoden och den kvantitativa metoden i en undersökning 

för datainsamling och bearbetning kallas metodtriangulering. De menar att fördelar med me-

toden är att belysa olika dimensioner av ett fenomen (Olsson & Sörensen, 2007, s. 37). Valt 

av metodtriangulering ska belysa mitt forskningsproblem från flera sidor. ”Man kan många 

gånger tränga djupare in i problemet och belysa det grundligare och från flera sidor genom att 

använda flera metoder” (Stukat, 2005, s. 37). 

3.1 Kvalitativ metod 

 En del av min metod är den kvalitativa metoden, men vad är en kvalitativ metod? Och är den 

metoden passande för mitt syfte? 

”Kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som 

förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datain-

samling och analys sker samtidigt och i växelverkan samt att forskaren söker fånga såväl 

människors handlingar som dessa handlingars innebörder. Kvalitativa metoder omfattar oftast 

mindre populationer än kvantitativa undersökningar. Från 1960-talet har de fått en mer fram-

skjuten plats och är i dag väl etablerade” (Nationalencyklopedin, 2011, elektronisk). Olsson 

och Sörensen (2007) menar att socialantropologi, sociologi och hermeneutik utvecklats ur en 

teologisk eller humanistisk diskurs eller fenomenologi med filosofiska rötter, de räckenas 

oftast som kvalitativa ansatser inom vetenskaplig kunskap (Olsson & Sörensen, 2007, s. 15). 
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Olsson och Sörensen (2007) menar att förstå och beskriva människans livsvärld är en viktig 

utgångspunkt för den kvalitativa metoden. Livsvärldsperspektivet är gemensamt för både 

hermeneutik och fenomenologi. Olsson och Sörensen (2007) menar vidare att den hermeneu-

tiska vetenskapsinriktningen utgår från att mäta människor, att fånga upplevelser och uttrycka, 

tolka och förstå sammanhang samt ge möjligheter att förklara människans livsvärld.  Enligt 

Olsson och Sörensen har språket stora betydelser i den människas livsmöten. De menar att 

den fenomenologiska metoden syftar till att fokusera på människors upplevelse och uppfatt-

ning, en intervjustudie är alltid i någon mening fenomenologisk (Olsson & Sörensen, 2007, s. 

115). 

I vissa kvalitativa metoder arbetar man främst med induktiva metoder.  Stensmo (2002) menar 

med induktion att gå från det enskilda exemplet till en allmän princip; att forskaren utgå från 

upptäcker i verkligheten till allmänna principer (Stensmo, 2002, s. 16). Enligt Olsson och Sö-

rensen betraktas grounded theory allmänt som en kvalitativ metod. Grounded theory innebär 

att den producerade teorin ska grundas i data och har sina rötter i den symboliska interaktio-

nismen (Olsson & Sörensen, 2007, s. 109). 

Olsson och Sörensen (2007) menar att syftet med den kvalitativa är att ge den beskrivande 

människans egna skrivna eller talade ord och observerbara beteenden. I ett kvalitativt arbets-

sätt, enligt Olsson och Sörensen undersöker man hur ett fenomen är beskaffat och undersök-

ningen kan vara av deskriptiv eller explorativ karaktär (Olsson & Sörensen, 2007, s. 65).  

Den kvalitativa strategin är passande för mitt syfte.  För att veta hur elever upplever eller 

uppfattar koncentrationsförmåga i matematik bör man att gå djupare in i intervjun och 

försöker förstå den enskilda respondenten. Att undersöka uppfattningar om koncentration i 

matematik betyder hur elever tolkar, förstår och hantera sitt eget lärande. Stukat (2005) menar 

att den kvalitativa strategin är passande för detta syfte och djupintervju passar den kvalitativa 

studien (Stukat, 2005, s. 36 & s. 37).  
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3.2  Kvantitativ metod  

Andra delen av min undersökning är den kvantitativa metoden. Det är svårt att mäta koncent-

rationsförmåga hos elever, eftersom elevernas koncentrationsförmåga påverkar av många fak-

torer och varierar från situation till situation. Jag försöker att mäta koncentrationsförmågan 

hos elever genom att dela ut enkla enkäter till eleverna och sedan bearbetar jag enkäterna med 

en kvantitativ metod, men vad är en kvalitativ metod? Och är den metoden passande för mitt 

syfte? 

“Kvantitativ metod, ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där 

forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i 

statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara 

hypoteser” (Nationalencyklopedin, 2011, elektronisk). Olsson och Sörensen (2007) menar 

att vid kvantitativa studier är forskaren objektiv och stå utanför, forskaren har ingen kontakt 

med försökspersonen. De menar att forskningen är strukturerad med frågeställningar genom 

enkäter i den kvantitativa studien, resultaten grundar sig i en befolkning eller grupp och 

undersöker dessa med olika former av mätinstrument . De påpekar att syftar med den 

kvantitativa forskningen är att beskriva och förklara mätningsresultatet och att relationen 

mellan teori och forskning bygger på bekräftelse (Olsson & Sörensen, 2007, s. 13- s. 20).  

Den kvantitativa strategin är också passande för mitt syfte.  Genom att mäta elevers 

koncentrationsförmåga, enligt sina upplevelser, genom siffror och mätningar blir det möjligt 

att förstärka min undersökning och svaret på mina frågeställningar. Samt ger bra valida och 

reliabla. 

   

Stukat (2005) menar att kombinera kvalitativa och kvantitativa forskningsstrategier får man 

en större förståelse av ett fenomen och få ett område belyst på ett mer allsidig sätt (Stukat, 

2005, s. 36). 

3.3 Urval 

Jag bestämde mig för att förlägga studien till en gymnasieskola i söder om Stockholm, en 

liten skola med cirka 320 elever. Skolan är en fristående skola och är en mångkulturell skola. 

95 % av eleverna består av pojkar. Valet av skolan är ett ändamålsenligt urval, utifrån att jag 
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hade VFU-period under hösten 2010 i skolan var det lätt att observera, kontakta och intervjua 

lärare och elever där. I april 2011 har jag träffat en arbetsledare från skolan för att få tillstånd 

till min undersökning. Under april samma år började jag med datainsamling. 

 Skolan har två klasser som har matematik B, en av dem bestå av 15 elever och går genom en 

enkel matematik B bok. Deras matematiklektionstider ligger enligt skolschemat bara på för-

middagar mellan klockan 8 till 10 och 10 till 12. Enligt deras matematik lärare har dem säms-

ta betyg i matematik jämför med andra klasser. Jag kallar den här klassen för den svagare ma-

tematik B klassen. 

Andra matematik B klassen bestå av 8 elever och går genom en avancerad matematik B bok. 

Deras matematiklektionstider ligger enligt skolschemat på förmiddagar mellan klockan 10 till 

12 och på eftermiddagar mellan 12 till 14. Enligt deras matematik lärare har de högsta betyg i 

matematik på hela skolan. Jag kallar den här klassen för den starkare matematik B klassen. 

Jag observerade och delade ut enkäter till den starkare matematik B klassen och den svagare 

matematik B klassen vid olika tider på förmiddagar och eftermiddagar. Sammanlagt observe-

rade jag fyra lektioner och jag delade ut enkäter till 23 elever. 

Jag intervjuade 4 elever och 3 matematiklärare, från den svagare matematik B klassen inter-

vjuade jag två elever (elev A och elev B) och från den starkare matematik B klassen intervju-

ade jag två elever (elev C och elev D). Eftersom de båda klasserna hade samma lärare inter-

vjuade jag honom också (lärare B) och en matematik A lärare (lärare A) och en matematik C 

och D lärare (lärare C) i samma skola. För att jag nå mitt syfte på bästa sätt tänkte jag från 

början att undersöka mitt syfte med en klass som har matematik A, B eller C lektioner vid 

olika tider i en skoldag, jag menar på morgonen, innan lunch, efter lunch och på eftermidda-

gen. Men på skolans schema fanns inte en klass med sådana villkor. Men trots detta menar jag 

att det är möjligt att få svar på mina forskningsfrågor genom att använda dessa två klasser. 

Genom att undersöka två klasser med olika prestationsnivå kommer jag också att se om ele-

verna påverkas olika beroende på vilken kunskapsnivå de har. Jag har dessutom intervjuat 

samtliga matematiklärare på skolan (3 st.) och därför ges en heltäckande bild av undervis-

ningen sedd ur pedagogernas synvinkel. 
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3.4 Datainsamlingsmetoder 

Intervju, fokusgrupp, observation och skrivna berättelser/dokument/texter är exempel för de 

kvalitativa metoderna (Olsson & Sörensen, 2007, s. 79). Enligt Olsson och Sörensen (2007, s. 

81) är syftet med den kvalitativa forskningsintervjun att beskriva och förstå den intervjuade 

upplever, samt försöker intervjun att lyssna både till de direkt uttalade beskrivningarna (det 

faktiska planet) och innebörden av vad som sägs mellan raderna (meningsplanet) (Olsson & 

Sörensen, 2007, s. 81). Observation kan vara direkt, indirekt, deltagande, strukturerad och 

ostrukturerad. Stensmo (2002) menar att deltagande observation är en samlingsbeteckning för 

strategier som syftar till att fånga en aspekt av en social verklighet inifrån (Stensmo, 2002, s. 

116). Tillförlitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet) är två viktiga faktorer när det handlar 

om de kvalitativa eller kvantitativa metoderna. Enligt Stensmo (2002,s.30) betyder reliabilitet 

noggrannhet eller pålitlighet . ”Enkelt uttryckt innebär reliabilitet att, om man mäter -

observerar- samma aspekt av verkligheten vid upprepade tillfällen måste man få (ungefär) 

samma resultat varje gång” (Stensmo, 2002, s. 30).” Validitet avser ett mätinstruments förmå-

ga att mäta det som ska mätas(att mäta rätt sak)” (Olsson & Sörensen, 2007, s. 76). 

 

3.4.1 Observation 

 
Med observation menar jag den vetenskapliga tekniken för att samla in information om syftet. 

Jag observerade 4 matematik B lektioner (2 lektioner av den starkare matematik B klassen 

och 2 lektioner av den svagare matematik B klassen) vid olika tider, på förmiddagen tre 

lektioner mellan klockan 8 - 10 och 10 – 12 samt på eftermiddagen en lektion mellan klockan 

13 - 15 . Mina observationer var ostrukturerade observationer. ”Ostrukturerad observation 

innebär att man gör observationer i utforskande syfte, för att inhämta så mycket information 

som möjligt kring ett visst problemområde”(Olsson & Sörensen, 2007, s. 84). Men hur 

observerade jag? Min observationsmetod var vanlig osystematisk observation.  Jag menar 

med detta att jag satt längst bak i ett klassrum och jag riktade min fokus på något särskilt 

område t.ex. lärares arbetssätt, elevers uppmärksamhet på uppgifter och klassrumsmiljö och 

jag antecknade det i min dagbok. Med mina observationer var jag inte ute efter någon special 

utan att ville jag att komplettera en annan metod för att få en helhetsbild om mitt syfte. Stukat 

(2005) menar att exempelvis för vanlig osystematisk observation är ” att sitta längst bak i ett 
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klassrum och notera i löpande protokoll vad man av ett eller annat skäl fäster sig vid, kan vara 

lämpligt då man inte är ute efter något särskilt utan vill komplettera en annan metod för att få 

en helhetsbild. Att bara ”titta och lyssna” räcker dock inte långt utan man måste rikta sin 

uppmärksamhet på något särskilt område”(Stukat, 2005, s. 50). 

3.4.2 Intervju 

 

Jag intervjuade 4 elever och 3 matematiklärare. Alla eleverna som jag har intervjuat är pojkar 

och deras åldrar var mellan 16 och 18 år. Elev A och elev B var inte så bra på matematik och 

elev C och elev D var duktiga på matematik. Valet av eleverna är ett ändamålsenligt urval, 

utifrån mitt syfte. Min undersökning om elevers upplevelse om koncentrationsförmågan vid 

olika tider på skoldagen och relation mellan lärande och koncentration har olika omfattningar 

hos olika elever som har olika nivå i matematik. Eftersom att lärare har mer kontakt med 

elever i klassrummet gör det att lärare är mer medveten om anledningar för koncentrations 

försämring hos elever vid olika tider och relation mellan arbetssätt och koncentration. Enligt 

Kvale (1997,s. 97) är det undersökningens syfte som påverkar antalet nödvändiga 

intervjupersoner i de kvalitativa intervjuundersökningarna (Kvale, 1997,s. 97). Intervjuerna 

var en halvstrukturerade intervjuer, ”det omfattar en rad teman och förslag till relevanta 

frågor. Men på samma gång finns möjlighet att göra förändringar vad gäller frågorna form 

och ordnings följd om så krävs för att följ upp svaren och berättelserna från den intervjuade” 

(Kvale, 1997,s. 117).  I den halvstrukturerade intervjun ställde jag ett antal huvudfrågor som 

likadana till alla de intervjuade (bilaga 1).  Intervjuerna varierade från 10 minuter till 20 

minuter och spelades in digitalt. Stensmo (2002) menar att intervjuaren kan koncentrera sig på 

syftet i stället för att behöva göra anteckningar när man spelas in intervjuerna (Stensmo, 2002, 

s. 120). Intervjufrågorna formuleras på så sätt att leda till svaret på frågeställnings syfte och 

intervjun var öppen och inträngande. Efter transkriberingen av intervjuer märkte jag att ett 

antal variabler i min studie hade tillkommit. Uppgiftens svårighetsgrad, allmänt ointresse och 

lång skoldag är exempel på faktorer som jag inte tänkte på före intervjuerna. Enligt Olsson 

och Sörensen (2007, s. 13) är resultaten av en kvalitativ forskning ”grundar sig på ett litet 

antal individer (mikro) och ett stort antal variabler”(Olsson & Sörensen, 2007, s. 13). Men för 

att jag ska nå bra reliabilitet och validitet i min studie ville jag att nå flera elever och använder 

därför enkäter . 
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3.4.3 Enkät 

 

För att kunna mäta elevers koncentrationsförmåga under matematiklektioner vid olika 

skoltider delade jag ut enkäter till 23 elever och upprepade det under varje lektion som jag har 

observerat. Sammanlag fick jag svar på 46 enkäter.  Men vad är en enkät? Och hur 

formulerade jag min enkät? I den kvantitativa metoden brukar man använder enkäter och 

enkät, enligt Stensmo (2002) ,”betyder rundfråga och innebär att man ställer samma frågor till 

de informanter som ingår i den undersökningsgrupp eller det sampel man valt ut”(Stensmo, 

2002, s. 60). Enkäten består av en koncentrationsförmågas definition och två enkla frågor 

(bilaga 2). De frågorna är formulerade på ett enkelt och klart språk och utgår från syftet. Den 

sista frågan är en typ av frågeformlär som kallas öppna frågor. Stensmo (2002) menar att 

öppna frågor har inte svarsalternativ och bör man att placera de i slutet av formuläret 

(Stensmo, 2002, s. 63). Jag bearbetade resultaten med den första frågan statistiskt. Jag hittade 

medelvärdet av koncentrationsförmåga i varje matematiklektion för sig och med den öppna 

frågan sammanfattade jag anledningar för koncentrationsförsämring enligt 

tillbakarapportering. Jag hade inte bortfall och jag kan inte generalisera resultatet på grund av 

antal elever är inte tillräkligt för detta. Men hur räknade eleverna sina 

koncentrationsförsämringar enligt enkäten? De räknade summan av den tiden som de 

upplevde att de hade koncentration per en timme. Det är naturligtvis en begränsning att 

eleverna själva får skatta sin koncentrationsförmåga, men jag finner att det ändå är det bästa 

sättet eftersom undersökningen delvis utgår från elevernas perspektiv.    

 

 

3.5 Analytisk ansats  

Jag kommer att anta den abduktiva ansatsen som är en växelverkan mellan empiri, teori och 

den praktiska användbarheten, eller abduktionen kan ses som en växelverkan mellan 

induktion och deduktion (Stensmo, 2002, s. 17). Jag försöker med hjälp av den abduktiva 

ansatsen som har sin grund i dialogen med det teoretiska perspektivet och resultatet av 

förståelsen av fenomenet att skapa en ny förståelse. Intervjuerna ska analysera utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv. Där vill man ”fånga den upplevda erfarenheten av ett fenomen 
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och beskriva upplevelsen av fenomenet just som direktupplevs av den enskilde”(Olsson & 

Sörensen, 2007, s. 136). Analysarbetet ska genomföras på varje intervju för sig för att därefter 

hitta samband och skillnader mellan de olika intervjuerna. De svaren jag får från enkäterna 

ska jag omvandla till diagram, dvs. grafiska beskrivningar av data och de anteckningar jag får 

från observationerna ska i resultaten och analysen användas som komplement för att stärka 

eller ifrågasätta det syftet och hypotes som undersökas. 

  

 

3.6 Etiska principer 

 

Forskningsetiska principer ska vara centrala i min undersökning. De som är berörda av min 

undersökning (lärare och elever) har informerats om mitt undersökningssyfte och deltagandet 

är frivilligt. De undersökta eleverna är över 15 år i vissa fall bör inte samtycke inhämtas från 

deras förälder/vårdnadshavare enligt vetenskapsrådet (2010). Enkäterna är anonyma och alla 

personer som jag har intervjuat är också anonyma och deras uppgifter och informationer är 

skyddade på så sätt att de bara kommer användas i forskningssyfte. Enligt vetenskapsrådet 

(2010) är det grundläggande individskyddskravet ett huvudkrav i forskningsetiska principer. 

Det betyder att individer inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada. Hos Vetenskapsrådets 

principer finns tanken om respekt för individer (anonymitet, självbestämmande och frivillig-

het), rättviseprincipen (alla urvalet av personer behandlas lika) och att det inspelade materialet 

kommer att användas bara i forskningssyfte och det ska lagras på så sätt att ingen annan 

kommer åt informationen. Skolan kommer att vara informerad om undersökningen innan man 

börjar undersöka (Vetenskapsrådet, 2010, s. 3 - s. 14). 

 

I övrigt finns inga beroendeförhållanden mellan mig och skolan. Jag har inga uppdrag där och 

har inte betygsatt eller undervisat eleverna. Därför anser jag att undersökningen uppfyller de 

kriterier som finns för fri forskning. 
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4 Resultat 

 
I resultatet kommer jag att bearbeta insamlade data. Jag delar förmiddagar till två olika tider 

mellan klockan 8 och 10 (på morgon) och mellan klockan 10 och 12 (innan lunch) och 

eftermiddag delar jag också till två olika tider mellan klockan 12 och 15 (efter lunch) och 

mellan klockan 15 och 17 (senast på dagen). Från mina observationer, intervjuer och enkäter 

hämtar jag information om varje tid för sig och sedan sammanfattar jag resultatet med en 

tabell och en graf. 

 

 
 

4.1 Matematiklektion mellan klockan 8 och 10 (på morgon) 

 

Enligt mina observationer började den svagare matematik B klassen matematiklektion klock-

an 8:30 till 9:45 och de hade inte paus under lektionen, alla elever var på plats (15 elever) och 

innan lärare B började med lektioner delade jag ut enkäter till eleverna. Klassrummet är stort 

och har bra miljö. Som arbetssätt började lärare B att förklara på tavlan ”sannolikheten” och 

han förklarade två uppgifter på tavlan och sedan gav eleverna några uppgifter från matematik 

B boken för att jobba med. Enligt mina observationer var det 9 elever kunde koncentrera sig 

längre än de andra under lektionen.  

 Tabell 1 och figur 1 visar resultatet av enkäterna: 
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Tabell 1: Sammanlagd koncentrationsförmåga hos elever (minuter) under en timme under 

matematiklektion på morgonen. 

X (Minuter)                Y ( Elev ) 

10 

 

1 

10 

 

2 

10 

 

3 

10 

 

4 

15 

 

5 

15 

 

6 

15 

 

7 

20 

 

8 

20 

 

9 

25 

 

10 

      25 

 

11 

30 

 

12 

30 

 

13 

30 

 

14 

40 

 

15 

 Summa             305           Antal elever    15 

  

 

Figur 1: Prickdiagram över sammanlagd koncentrationsförmåga hos elever (minuter) under en 

timme under matematiklektionen på morgonen.  

Medelvärde = (summan av koncentrationsförmågan hos elever) ÷ (antal elever).  

Medelvärdet = 305 ÷ 15 = 20,33 minuter. 
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Det innebär att medelvärdet av koncentrationsförmågan hos elever per en timme i den svagare 

matematik B klassen på morgonen under matematiklektionen är lika med 20,33 minuter.  

Enligt enkäterna motiverar eleverna anledningar till deras koncentrationsförmågas försämring 

till trötthet, lärares arbetssätt, avancerad uppgift och ointressant. Här är några citat från ele-

verna: 

”Man orkar inte mer helt enkelt”. 

”Lärare B har ingen kontakt med eleverna”. 

”Det är så ointressant att man inte har lust att lära sig”. 

”Om han gör allt intressant och hjälper mig så går det bra”. 

”Vet inte”. 

Koncentrationsförmågan och lärandet är bättre på morgonen än resten av tiderna under en 

skoldag enligt intervju med eleverna och lärarna. lärare A menar att det finns fördelar och 

nackdelar vid alla tider om koncentrationsförmågan och lärandet hos elever i skolan. T.ex. på 

morgonen kan det vara svårt att eleverna komma i gång, och frukosten påverkar detta, hon 

menar att elever som inte har ätit frukost har svårt att koncentrera sig och det påverkar i sin 

tur lärandet. Elev D är enda person som tycker att det är svårt att man koncentrera sig på lek-

tionen på morgonen. 

Anledningar till lärande och koncentrationsförmågas försämring på morgonen, enligt inter-

vjuerna, kan det vara på grund av trötthet, hunger och morgontrött. Här är några citat från 

intervjuerna: 

Elev B: ”Jag tycker att det lättare att man lära sig för matematik på morgonen alltså inte 

kl. 8 på morgonen t.ex. man skulle ta ungefär kl: 9 till halv 11 då man inte börjat bli hung-

rig” .  

Elev C: ”Det finns inte så stor skillnad. Det handlar om trötthet när man är trött har man 

inte lust att fokusera och lyssna på lärare”. ”Det garanterar att koncentrationsförmåga 

mycket bättre på förmiddagar än på eftermiddagarna” . 

Lärare B: ”På förmiddagar lyssna man och lär sig bättre som allmänt men en del av elever 

kan vara morgons trötta” .   

Lärare C: ”När eleverna kommer på morgonen så är dem mer koncentrerade än lektionen 

innan lunch”. 
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4.2 Matematiklektion mellan klockan 10 och 12 (innan lunch) 

 

Enligt mina observationer började den svagare matematik B klassen matematiklektion klock-

an 10:20 till 11:30 och de hade inte paus under lektionen, alla elever var på plats (15 elever) 

och innan lärare B började med lektioner delade jag ut enkäter till eleverna. Klassrummet är 

stort och har bra miljö. De hade en lärare till som assistans och hjälpte eleverna med uppgif-

terna.  Som arbetssätt började lärare B att förklara på tavlan ”sannolikheten” och han förkla-

rade två svåra uppgifter på tavlan och sedan gav eleverna några uppgifter från matematik B 

boken för att jobba med. Enligt mina observationer var det att några elever började prata med 

varandra efter 10 minuter från början av lektionen och med tiden många orkade inte fokusera 

på lektionen. Jag har antecknat att bara 4 elever kunde koncentrera sig längre än de andra un-

der lektionen .  

 Tabell 2 och figur 2 visar resultatet av enkäterna:  

 

Tabell 2: Sammanlagd koncentrationsförmåga hos elever (minuter) per en timme under ma-

tematiklektionen innan lunchen. 

X (Minuter)                Y ( Elev ) 

5 

 

1 

10 

 

2 

10 

 

3 

10 

 

4 

10 

 

5 

10 

 

6 

15 

 

7 

15 

 

8 

15 

 

9 

15 

 

10 

15 

 

11 

15 

 

12 

15 

 

13 

25 

 

14 

30 

 

15 

 Summa            215                  Antal elever    15 
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Figur 2: Prickdiagram över sammanlagd koncentrationsförmåga hos elever (minuter) per en 

timme under matematiklektionen innan lunchen. 

Medelvärde = (summan av koncentrationsförmåga hos elever) ÷ (antal elever). 

 Medelvärdet = 215 ÷ 15 = 14,33 minuter. 

Det betyder att medelvärdet av koncentrationsförmågan hos elever per en timme i den svagare 

matematik B klassen innan lunchen under matematiklektionen är lika med 14,33 minuter.  

Enligt enkäterna motiverar eleverna anledningar till deras koncentrationsförmågas försämring 

till trötthet, lärares arbetssätt, svår uppgift, hunger och att tänka på annat. Här är några citat 

från eleverna: 

”Uttråkad, börjar tänka på annat”. 

”Jag förstår inte alltid det han pratar om och då blir det svårt att koncentrera mig”.  

”Trötthet, man behöver en kort paus”. 

”Hungrig, trött. Hjärnan på ngt annat”. 

Koncentrationsförmågan och lärandet försämras innan lunchen enligt intervjuerna. Lärare C 

menar att matematiklektioner innan lunch är det väldig jobbig till stora delar av eleverna. De 

har svårt att koncentrera sig på lektionen och de orkar inte lyssna på lärare och inlärning blir 

sämre.    

Anledningar till lärande och koncentrationsförmågas försämring innan lunchen, enligt inter-

vjuerna, kan det vara på grund av trötthet och hunger. Här är några citat från intervjuerna: 
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Elev B: ”Jag känner att på morgonen det är lättare koncentrerar sig för mig i alla fall men man 

kan känna om den närmaste lunchen så tappar man koncentration lite mer eftersom man blir 

hungrig” 

Lärare C: ”När eleverna kommer på morgonen så är dem mer koncentrerade än lektionen in-

nan lunch, sista halv timmer innan lunch är det jätte svårt att motivera, de är hungriga och de 

är inte tålmodiga och de har brist på energi helt enkelt”.  

 

4.3 Matematiklektion mellan klockan 10 och 12 (innan lunch) 

 

Enligt mina observationer började den starkare matematik B klassen matematiklektion klock-

an 10:10 till 11:15 och de hade inte rast under lektionen, alla elever var på plats (8 elever) och 

innan lärare B började med lektioner delade jag ut enkäter till eleverna. Klassrummet är stort 

och har bra miljö. Som arbetssätt började lärare B att förklara på tavlan ”Andragradsekvatio-

ner P & Q form” och han förenklade två uppgifter på tavlan och sedan gav eleverna några 

uppgifter från matematik B boken för att jobba med. Enligt mina observationer var det att 

några elever började gäspa efter 10 minuter från början av lektionen och nästan alla var trötta. 

Jag har antecknat att bara 2 elever kunde koncentrera sig längre än de andra på lektionen .  

 

Tabell 3 och figur 3 visar resultatet av enkäterna:  
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Tabell 3: Sammanlagd koncentrationsförmåga hos elever (minuter) per en timme under ma-

tematiklektionen innan lunchen. 

X (Minuter)                Y (Elev) 

5  

 

1 

10 

 

2 

20 

 

3 

20 

 

4 

25 

 

5 

30 

 

6 

40 

 

7 

40 

 

8 

 Summa            190                Antal elever    8 

 

 

Figur 3: Prickdiagram över sammanlagd koncentrationsförmåga hos elever (minuter) per en 

timme under matematiklektionen innan lunchen. 

Medelvärde = (summan av koncentrationsförmåga hos elever) ÷ (antal elever). 

 Medelvärdet= 190 ÷ 8 = 23,75 minuter. 

Det innebär att medelvärdet av koncentrationsförmågan hos elever per en timme i den starkare 

matematik B klassen innan lunchen under matematiklektionen är lika med 23,75 minuter.  

Enligt enkäterna motiverar eleverna anledningar till deras koncentrationsförmågas försämring 

till trötthet, störande ljud och att tänka på annat. Här är några citat från eleverna: 

”Diskussion bakom mig” 
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”Stiftet tog slut i min penna” 

”Min koncentration gick upp och ner under hela lektionen” 

Anledningar till lärande och koncentrationsförmågas försämring innan lunchen, enligt inter-

vjuerna, kan det vara på grund av trötthet och hungrig. Lärare A menar att tröttheten börjar till 

de som inte har något i magen i matematiklektioner precis innan lunch och det gör att inlär-

ning blir dålig. Här är några citat från intervjuerna: 

Elev B: ”Jag känner att på morgonen det är lättare koncentrerar sig för mig i alla fall men man 

kan känna om den närmaste lunchen så tappar man koncentration lite mer eftersom man blir 

hungrig”. 

Elev D: ”När man är trött kan man inte full koncentrera det blir bara halv koncentrera och det 

är lätt att tappar det helt”. 

 

4.4 Matematiklektion mellan klockan 12 och 15 (efter lunch) 

 

Enligt mina observationer började den starkare matematik B klassen matematiklektion klock-

an 12:15 till 13:20 och de hade inte rast under lektionen, alla elever var på plats (8 elever) och 

innan lärare B började med lektionen delade jag ut enkäter till eleverna. Klassrummet är stort 

och har bra miljö. Som arbetssätt började lärare B att förklara på tavlan ”Andragradsekvations 

förenkling” och han förenklade en uppgift på tavlan och sedan gav eleverna några uppgifter 

från matematik B boken för att jobba med. Enligt mina observationer var det att två elever 

började gäspa efter 8 minuter från början av lektionen och klassen var väldigt tyst. Jag har 

antecknat att många elever kunde koncentrera sig längre på lektionen .  

Tabell 4 och figur 4 visar resultatet av enkäterna:  
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Tabell 4: Sammanlagd koncentrationsförmåga hos elever (minuter) per en timme under ma-

tematiklektionen efter lunchen. 

X (Minuter)                Y (Elev) 

30  

 

1 

30 

 

2 

30 

 

3 

40 

 

4 

40 

 

5 

40 

 

6 

40 

 

7 

20 

 

8 

 Summa            270               Antal elever    8 

  

 

Figur 4: Prickdiagram över sammanlagd koncentrationsförmåga hos elever (minuter) per en 

timme under matematiklektionen efter lunchen. 

Medelvärde = (summan av koncentrationsförmåga hos elever) ÷ (antal elever). 

 Medelvärdet = 270 ÷ 8 = 33,75 minuter. 

Det betyder att medelvärdet av koncentrationsförmågan hos elever per en timme i den starkare 

matematik B klassen efter lunchen under matematiklektionen är lika med 33,75 minuter.  

Enligt enkäterna motiverar eleverna anledningar till deras koncentrationsförmågas försämring 

till trötthet, svårt uppgift och tankespriddhet. Här är några citat från eleverna: 

”Min koncentration bara gled iväg” 
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”Blev trött och törstig” 

”Problem med uppgift”  

Koncentrationsförmågan och lärandet är bättre efter lunchen än senast på dagen enligt inter-

vjuarna. Elev C menar att efter lunchen han har lagom koncentration under matematiklektio-

ner och elev D menar att hans koncentration är bäst efter lunchen men för att det blir toppen 

det beror på uppgiften” Om uppgiften är svårt behöver man att koncentrera sig för mycket och 

då ger man upp”. 

Anledningar till lärande och koncentrationsförmågas försämring efter lunchen, enligt inter-

vjuerna, kan det vara på grund av trötthet, svår uppgift, hur lång tid tar lunchen och föreläs-

ningar på förmiddagar . Här är några citat från intervjuerna: 

Elev A:”På eftermiddag även om man är mät men man känner sig trött efter att man jobbat en 

halv dag då koncentration blir sämre”. 

Lärare A:” Efter lunch för att man hade långa föreläsningar och då sitter alla halv sover och 

matkomman sätter i gång”. 

Lärare C: ”Jag tror att de måste ha längre lunch för att de kunna komma i gång lite gran och 

koncentrera bättre”. 

4.5 Matematiklektion mellan klockan 15 och 17(senast på 
dagen) 

Eftersom att de både starkare och svagare matematik B klasserna inte hade matematiklektio-

ner efter klockan 14 enligt skolschemat, kunde jag inte att observera något och dela ut enkäter 

till eleverna.  Men intervjuerna har belyst tillräkliga svar på mina frågeställningar angående 

senast på skoldagen. 

Koncentrationsförmågan och lärandet är sämre senast på skoldagen än på förmiddagen och 

efter lunchen enligt intervjuerna. Anledningar till lärande och koncentrationsförmågas för-

sämring senast på skoldagen, enligt intervjuerna, kan det vara på grund av trötthet, hunger och 

lång dag i skolan. Här är några citat från intervjuerna: 
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          Elev A: ”Direkt efter lunch så har man liksom mer koncentration men på slutet av da-

gen kanske vid 3 tiden då man är lite segare och tröttare eftersom man har haft lång dag i sko-

lan” .   

          Elev D: ”Sen på eftermiddag blir jag lätt ofokuserad”. 

          Lärare A: ”Sen efter middagen, tröttheten börjar till de som har inte något i magen”. 

         Lärare C: ”Sista lektionen vid klockan 3 till 4 då tappar man koncentration väldig myck-

et” . 

Vid frågan om att vi har en skala från 0 till 10 (0 = ingen koncentration och 10 = topp kon-

centration) för att mäta elevers koncentrationsförmåga på förmiddagar och eftermiddagar sva-

rade nästan alla intervjuerna att på förmiddagar skalan är mellan 7 och 8 och eftermiddagar 

mellan 3 och 6. 

        Lärare A: ”På förmiddagar väljer jag mellan 7 och 8 och på eftermiddagar mellan 5 och 

6”. 

        Lärare B: ”8 på förmiddagar och 3 på eftermiddagar kanske. det väldig svårt att säga, 

tycker jag för att den bror på hur elever upplever det, men som en enhet kan man säga så”. 

        Elev D: ”På förmiddagar är det något mellan 6 och 8 och på eftermiddagar kan man sän-

ka till mellan 3 och 4”. 

Vid frågan om bästa tider för matematiklektioner på förmiddagar och eftermiddagar med av-

seende på koncentrationsförmågan hos elever har valt intervjuarna det på förmiddagar mellan 

klockan 9 och 10 och efter lunchen på eftermiddagar. 

      E lev A: ” Jag vill helst ta på morgonen och efter lunchen. För att man blir piggare efter 

att man har ätit frukost och efter lunchen som man har ätit så klart man blir pigg”.      

      Elev B: ”Man skulle ta ungefär kl: 9 till halv 11”. 

Elev C: ”På förmiddagar mellan 8 och 10”. 

Elev D: ”Efter lunch”. 

Lärare B:” Bästa tiden är mellan 9 och 10 på förmiddagar och värsta tiden är mellan 3 och 

5 på eftermiddagar”. 
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4.6 Sammanfattning  

Tabell 5 och figur 5 visar sammanfattning av resultatet.  

Tabell 5: Resultatet sammanfattning. 

 Förmiddag Eftermiddag  

På morgo-

nen 

Innan 

lunch 

Efter lunch Senast 

på da-

gen 

Den svagare matematik 

B klassen (medelvärdet av 

elevers koncentrationsförmåga 

per en timme) 

20,33 minu-

ter 

 

14,33 mi-

nuter 

 Sämre Enligt 

enkäten 

och in-

tervjun   

Den starkare matematik 

B klassen (medelvärdet av 

elevers koncentrationsförmåga 

per en timme) 

 23,75 mi-

nuter 

33,75 minuter Sämre Enligt 

enkäten 

och in-

tervjun   

Anledning till lärande 

och koncentrationsför-

mågas försämring   

 

trötthet, 

hunger,  

avancerad 

uppgift, 

lärares ar-

betssätt, 

morgontrött 

och ointres-

sant 

trötthet, 

hunger,   

 svår upp-

gift, lära-

res arbets-

sätt, stö-

rande ljud, 

och att 

tänka på 

annat 

 

trötthet,  

svår uppgift, 

 tankespriddhet, 

lunch tiden, och 

långa föreläs-

ningar på för-

middagar 

trötthet, 

hunger  

och 

lång 

dag i 

skolan 

Enligt 

enkäten 

och in-

tervjun   



 33 

Figur 5 visar elevers koncentrationsförmågas förändringar under en skoldag mellan klockan 8 

till 17 under matematiklektioner enligt intervjuerna och det visar att de bästa tider för mate-

matiklektioner är på morgonen mellan klockan 8 och halv 11 och efterlunchen mellan klockan 

13 och 15. 

 

 

Figur 5: Relation mellan koncentrationsförmågan hos elever med skala 0 till 10 (0 = ingen 

koncentration och 10 = topp koncentration) och en skoldag mellan klockan 8 till 17 i matema-

tik. 
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5 Analys 

 

5.1 Hur upplever elever koncentrationsförmågan på 
förmiddagar och eftermiddagar under matematiklektioner? 

Enligt Ericsson (2003, s. 73) menar Barkley (1997) att en rad faktorer påverkar koncentra-

tionsförmågan när det handlar om uthållighet med uppmärksamhet och att arbeta koncentrerat 

med en uppgift. T.ex. tid på dagen etc. Figur 5 visar att koncentrationsförmågan förändras 

med tiden under en skoldag, på morgonen upplever eleverna att det är bästa tiden för koncent-

rationsförmågan under matematiklektioner och sedan försämras det innan lunch och efter lun-

chen förbättras det en gång till och senast på skoldagen vid klockan 15 till 17 är den sämsta 

tiden för koncentrationsförmåga. Samma upplevelse hade eleverna när jag räknade ut kon-

centrationsförmågans medelvärde under matematiklektioner (tabell 5). 

Alla elever och lärare som jag har intervjuat upplevde att koncentrationsförmågan på morgo-

nen är bättre än efter lunchen utom en elev (elev D) som tycker att det är bättre efter lunchen. 

Men alla intervjuerna upplever att koncentrationsförmågan under matematiklektioner senast 

på skoldagen är sämre än innan lunchen (figur 5). 

Det innebär att elever upplever att koncentrationsförmågan på förmiddagar är bättre än på 

eftermiddagar under matematiklektioner. Den undersökningen (empiri) förstärker 

undersöknings hypotes (teori) som är koncentrationsförmågan hos elever försämras under 

matematiklektioner på eftermiddagar. Olsson och Sörensen (2007) menar att syftar med den 

kvantitativa forskningen är att beskriva och förklara mätningsresultatet och att relationen 

mellan teori och forskning bygger på bekräftelse (Olsson & Sörensen, 2007, s. 13- s. 20).  
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5.2 Hur påverkas lärandet koncentrationsförmågan hos elever 
under matematiklektioner på förmiddagar respektive 
eftermiddagar?  

Lärare A menar att koncentrationsförmågan är kärnan i lärandet. Enligt Illeris (2007) menar 

Hansen (2005: 28-29) att koncentrationsförmågan är en nödvändig grund för lärandet. Utan 

fokuserad och riktad uppmärksamhet, lär man sig ingenting (Illeris, 2007, s. 214-215). Tabell 

5 visar att de faktorer som påverkas negativt koncentrationsförmågan försämras också läran-

det enligt enkäten och intervjun. Ericsson (2003) menar att individens förmåga till koncentra-

tion och uthållighet är två viktiga faktorer som kräver för all form av inlärning (Ericsson, 

2003, s. 66). Men vilka är de faktorer som påverkas negativt koncentrationsförmågan och 

lärandet? Anledning till lärandet och koncentrationsförmågans försämring, enligt tabell 5, är 

trötthet, hunger, avancerad uppgift, lärares arbetssätt, tankspriddhet och morgontrötthet. 

Nästan alla elever menar att tröttheten och hunger påverkar negativt koncentrationsförmågan 

hos elever på förmiddagar och eftermiddagar under matematiklektioner. Illeris (2007) menar 

att koncentrationsförmågan eller kommunikationsförmågan påverkas av kroppsligt betingade 

problem och det påverkas i sin tur lärandet. T.ex. om man är alltför hungrig eller trött det för-

svåra skollärandet (Illeris, 2007, s. 23). Lärare C menar att när elever blir hungriga de har 

svårt att koncentrera sig på lektionen och de orkar inte lyssna på lärare och de har brist på 

energi helt enkelt, då blir inlärning sämre.  

   Intervjuare: Varför anknyter du koncentrationsförmågan med mat hela tiden? 

     Elev A: “Det hjälper för mycket för mig i alla fall”. 

Skog (2009) menar att mat har stor betydelse för minnesfunktion och inlärning.”Glutamat är 

en transmittorsubstans med stor betydelse för de hjärnfunktioner som gör det möjligt för indi-

viden att tänka, lösa problem, planera och utföra komplexa handlingar”(Skog, 2009, s. 14). 

Nordlund (2004) menar att koncentrationsförmågan försämras när elever hoppar över frukost 

och skollunch. Han menar vidare att näring och energi är viktigt under tillväxtspurten under 

tonåren (Nordlund et al. 2004, s. 34). 

Avancerad uppgift eller svår uppgift är en annan orsak till att försämra koncentrationsförmå-

gan under matematiklektioner enligt eleverna (tabell 5) “ Om uppgiften är svår behöver man 

att koncentrera sig för mycket och då ger man upp” . Adler och Holmgren (2000) menar att en 

specifik uppgift som kräver mycket av energi och uppmärksamhet är däremot svårare att ob-
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jektivt fånga. De menar dessutom att detta minskar vår spännvidd i uppmärksamheten (Adler 

och Holmgren, 2000, s. 22). 

Tankespriddhet eller att tänka på annat är en vanlig orsak till att eleverna tappar koncentratio-

nen och missar en del av inlärning. Klingberg (2007) menar att tankspriddhet är också en van-

lig orsak till att vi tappar koncentration och att vi inte kommer ihåg något. ”Om vi inte upp-

märksammar något kan vi heller inte minnas det” (Klingberg 2007, s. 27 & s. 28). 

Elev D är enda person som tycker att koncentrationsförmågan efter lunchen är bättre än på 

morgonen. Jag anser att det handlar om att han är en morgontrött människa. Dahlkwist (2000) 

menar att individen egen dygns rytm spelar roll för lärande och problemlösning, den bästa 

tiden på dygnet för detta är det när individen är mest pigga, ha bra koncentration och aktiva. 

Han menar att ”Morgonmänniskor minns och arbetar bäst under morgontimmarna och på 

förmiddagen, medan kvällsmänniskor gör sina bästa insatser under eftermiddagen och på 

kvällen (Dahlkwist, 2000, s. 31- s. 36). 

Enligt mina observationer hade lärare B samma arbetssätt när han undervisade båda klasserna 

och eleverna menar att lärarens arbetssätt också påverkar koncentrationsförmågan både posi-

tivt och negativt. Enligt mina observationer hade lärare B en lärostil som närmare den tradi-

tionella lärostilen som att förklara på tavlan en matematiks tema och sedan börjar eleverna 

själva jobba med några uppgifter. Han ändrade inte sin lärostil på förmiddagar och eftermid-

dagar och med olika klasser samt med olika matematiks tema. Jag anser att eleverna menar att 

sådant arbetssätt påverkas koncentrationsförmågan negativt. Vid frågan om anledning för 

koncentrationsförmågans försämring i enkäterna svarade en elev så att ”Lärare B har ingen 

kontakt med eleverna”. Adler och Holmgren (2000) menar att varje individ har sin inlärnings-

stil och inlärningen sker via att se och att höra och att röra. Om lärare kombinerar alla de tre 

stilarna på olika sätt som en arbetssätt sker inlärning på bästa sätt (Adler & Holmgren, 2000, 

s. 28- s. 29).  

5.3 Hur anser du att man kan arbeta för att skapa eller behålla 
koncentrationen? 

 

I intervjuerna framkommer att man kan skapa koncentrationsförmåga under matematiklektio-

ner på många olika sätt så att lärandet blir bättre. T.ex. små pauser, att man rör sig lite, under-

visningssätt och lärostilar som repetition, variation och korta genomgångar på eftermiddagar. 
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Eleverna hade inte paus under matematiklektionerna som jag har undersökt enligt mina ob-

servationer. De menar att små pausar återskapar koncentrationen efter att man ha jobbat med 

matematik uppgifter . Vid svar på frågan svarade  

Elev D: ”Små pauser då och då, när man känner sig att orkar inte just nu med uppgifter, ta 

man kort paus, man tappar kraften när man jobbar med matte uppgifter då tappar man 

koncentrationsförmågan och kort pauser är nödvändiga”. 

     Lärare B: ” Korta genomgångar och många raster skapar eller främjar koncentrationsför-

mågan” .  

”Orsakerna till att det är viktigt med paus är att minnet och förståelsen då kommer i fas med 

varandra och att hjärnan då och då behöver litet tid för att dels byta perspektiv, dels låta det 

inlärda sjunka in” (Dahlkwist, 2000, s. 35). 

Att man rör sig och att praktisera matematik uppgifter är två faktorer som skapar eller främjar 

koncentrationsförmågan enligt intervjuarna. Vid svaret på frågan svarade 

       Elev B: ”Ta en rast och man rör sig lite”.” Man sitter oftast stilla i mattelektioner då blir 

man trött och tappar koncentration”. 

Lärare B:”Praktiska moment skapar också koncentration hos några elever på eftermidda-

gar istället att de sitta och räkna”. 

      Lärare C:”Att praktisera matte uppgifter”. 

De intervjuade menar att man praktisera matematikuppgifter för att hjärnan och kroppen job-

ba tillsammans med uppgifterna och att om man rör sig skapar denna uppmärksamhet och 

koncentration och detta påverkar i sin tur lärandet. Dewey (1902) menar att kunskap är något 

att man gör, och praktisk kunskap är lika mycket värd som teoretisk (Hartman, 2005, s. 231- 

s. 233). Ericsson (2003) hävdar i sin undersökning om relation mellan kroppsrörelse och kon-

centrationsförmåga att kroppsrörelse har positiv betydelse for skolprestationer i svenska och 

matematik . 

 Undervisningssätt och lärostilar har stor betydelse för att skapa koncentration och lärande 

enligt intervjuerna. 

Elev C: ”Repetition är väldig viktig, att lärare repetera snabb före lektion innan börjar med en 

ny lektion … special i matematik”. 

Lärare A: ” Jag tror att man behålla elevers närvarande i mattelektioner är viktig för att skapa 

koncentration. Jag menar att lärare varierar mattelektioner och använder olika lärostilar för att 

behålla eller skapa elevers koncentrationsförmåga”. 
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Lärare C:” Lärostilar påverkar lite gran koncentration, om du få en uppgift som anpassad ef-

ter din inlärnings stil, det är mer koncentrerad och du lär dig snabbare . Men om det inte an-

passad efter din inlärnings stil tappar du då koncentrationsförmågan”. 

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 att främja elevernas 

det lärande och koncentration (Karlsson & Nordmark, 2010, s. 9). Dahlkwist (2000) menar att 

genom repetition, självförtroende och motivation förbättras också individens lärande (Dahlk-

wist, 2000, s. 31- s. 36). 

Dahlkwist (2000)  menar dessutom att individen kan förbättra sitt lärande genom att hitta sin 

personliga lärstil, det sätt att individen lära sig bäst, det kan vara kinestetiskt lärande, visuellt 

lärande och auditivt lärande eller blandad lärstil (Dahlkwist, 2000, s. 31- s. 36). Eftersom ett 

klassrum består av många elever och varje elev har sin lärstil antar jag att det kräver att lärare 

använder blandad lärstil för att behålla eller skapa koncentration hos elever. Adler och Holm-

gren (2000) menar om lärare kombinerar alla de tre stilarna på olika sätt som en arbetssätt 

sker inlärning på bästa sätt (Adler & Holmgren, 2000, s. 28 - s. 29). Ericsson (2003) menar att 

Skolverket (1998) påpekar att ”dagens skola har ett friare arbetssätt med större krav på själv-

ständigt arbete än tidigare” och Ericsson menar att flexibel uppmärksamhet behövs för att 

eleven kunna koncentrera sig i inlärningssituationer (Ericsson, 2003, s. 66). 

5.4 Vilka tider är de bästa för matematiklektioner på 
förmiddagar och eftermiddagar med avseende på 
koncentrationsförmågan hos elever?  

Figur 5 visar att koncentrationsförmåga hos elever förändras under en hel skoldag. Intervjuer-

na påpekade att elevers koncentrationsförmåga är bäst på morgonen och bra efter lunchen och 

det är sämre innan lunch och senast på dagen. Det innebär att bästa tider för matematiklektio-

ner är på morgonen mellan klockan 8 till halv 11 och efter lunchen mellan 13 till 15 (figur 5). 

 Jag anser att själva matematiklektionens tider under en skoldag påverkar lärandet i matema-

tik. Jag menar att om arbetsledaren som planerar skolschemat placerar matematiklektioner på 

morgonen och efter lunchen istället innan lunch och senast på skoldagen, skapar eller främjar 

detta koncentrationsförmågan hos elever och det påverkar, i sin tur, elevers lärande. 
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6 Slutsatser och sammanfattning: 

Detta examensarbete har som syfte att undersöka hur elever upplever sin koncentrationsför-

måga under matematiklektioner på förmiddagar och eftermiddagar, koncentrationsförmågan 

och lärandet påverkas av olika faktorer. Jag har försökt att undersöka detta utifrån både kvali-

tativa och kvantitativa metoder. Resultaten av undersökning visar att koncentrationsförmågan 

hos elever är bäst på morgonen och efter lunchen under matematiklektioner och det är sämst 

innan lunchen och senast på skoldagen. Men som allmänt visar resultaten att koncentrations-

förmågan hos elever försämras under matematiklektioner på eftermiddagar. Resultatet visar 

också att trötthet, hunger, avancerad uppgift och tankespriddhet påverkar koncentrationsför-

mågan och lärandet negativt. Resultatet visar också att arbetssätt har stor roll för att skapa 

eller behålla koncentrationsförmågan hos elever och bästa tiden för matematiklektioner är på 

morgonen och efter lunchen. Min undersökning visar att de arbetssätten som praktiserar ma-

tematik uppgifter och gör att elever rör sig skapar koncentrationen och det påverkas, i sin tur, 

elevers lärande. Tidigare forskning har kommit fram till att ökad fysisk aktivitet och motorisk 

träning i skolan har positiva effekter för elevers koncentrationsförmåga och motoriska utveck-

ling (Ericsson, 2003). Resultaten visar också att interventionen har positiv betydelse för skol-

prestationer i matematik (Ericsson, 2003). 

Jag har bara undersökt två klassrum och intervjuat fyra elever och tre lärare i mitt arbete. Jag 

anser att detta gör att mitt resultat är omöjligt att generalisera, för att man generalisera under-

sökningen kräver det att man utöka studien till fler klassrum och utöka antal intervjuer. Samt 

detta kräver tid och min undersöknings tid var begränsad. 

Genusperspektiv har inte närvaro under min undersökning, en faktor som gör det omöjligt var 

det att 95 % av skolans elever bestod av pojkar. 

 

6.1 Reliabilitet  

Det är svårt att mäta koncentrationsförmågan hos elever. Men kombinationen av kvalitativ 

metod och den kvantitativ metod i min undersökning för datainsamling och bearbetning 
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belyste mitt forskningsproblem från flera sidor. I båda klasserna var observationerna likadana 

och följde en och samma öppna och ostrukturerade metod. Alla intervjuer följde samma 

intervjuguide vid datainsamling och enkäterna kastade mer ljus på mitt forskningsproblem. 

Jag anser att detta gör att mitt arbete är pålitligt eller min undersökning är reliabel utifrån det 

insamlade materialet. 

 

6.2 Validitet  

I min undersökningsanalys har resultatet till stora delar kunnat kopplas till den teoretiska ra-

men. Utfallet på enkäterna och utfallet på intervjuerna är till stora delar lika och resultatet 

styrker hypotesen att matematiklektionens placering på schemat har betydelse för koncentra-

tionsförmågan. Jag anser att detta innebär att jag har mätt det som ska mätas och att detta gör 

att mitt arbete är giltigt eller min undersökning har god validitet.  

 

6.3 Fortsatt forskning 

Resultatet öppnar för nya och spännande undersökningar. Om maten har betydelse för elever-

nas koncentration, gäller samma för lärarna? Och kan det påverka lektionens genomförande 

och arbetssätt? En annan aspekt är den didaktiska konsekvensen av resultatet. Ska man utfor-

ma och planera lektioner med hänsyn till lunchen och vilken tid på dagen lektionen ligger för 

att öka elevernas lärande? Det är kanske något som redan görs omedvetet, men ska det tas upp 

som en viktig sak inom t.ex. lärarlag och av schemaläggare? I den hör undersökningen har 

inte betydelsen av veckodag tagits upp. Är elever sega på måndag och bör repetera tidigare 

kunskap? Finns det kanske en dag i veckan som lämpar sig bäst för prov? Det finns många 

frågor att tänka på när det gäller Sveriges möjligheter att klättra på rankingen i PISA. En skola 

som tar hänsyn till de faktorer som påverkar koncentrationsförmåga bör lyckas bättre i alla 

typer av mätningar eftersom elever alltid presterar utifrån inre och yttre faktorer.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1(Intervjugauide) 

 
Intervjufrågor med lärare:  

Huvudfrågor: 

1. Hur upplever du koncentrationsförmågan hos elever på förmiddagar och eftermiddagar 

under matematiklektioner? 

2. Hur påverkas lärandet av koncentrationsförmågan hos elever under matematiklektio-

ner på förmiddagar respektive eftermiddagar?  

3. Hur anser du att man kan arbeta för att skapa koncentration? Vilket arbetssätt har ef-

fekt för att främja koncentrationsförmågan hos elever på eftermiddagar och förmidda-

gar i matematik?  

4. Om vi har en skala från 0 till 10 för att mäta koncentrationsförmåga hos elever (0 = 

ingen koncentration och 10 = topp koncentration), vilken eller vilka skalor väljer du på 

förmiddagar och eftermiddagar? 

5. Vilka tider är de bästa för matematiklektioner på förmiddagar och eftermiddagar? Och 

varför? 

6. Vad är anledning för elevers koncentrationsförmågas försämring under matematiklek-

tion på förmiddagar och eftermiddagar?  

                                                     

 Intervjufrågor med elever:  

Huvudfrågor: 

 

1. Hur upplever du koncentrationsförmågan på förmiddagar och eftermiddagar under ma-

tematiklektioner? 

2. Hur påverkas lärandet av koncentrationsförmågan hos elever under matematiklektio-

ner på förmiddagar respektive eftermiddagar?  

3. Hur anser du att man kan arbeta för att skapa eller behålla koncentration? Vilket ar-

betssätt har effekt för att främja koncentrationsförmågan hos elever på eftermiddagar 

och förmiddagar i matematik?  

4. Om vi har en skala från 0 till 10 för att mäta koncentrationsförmågan hos elever (0 = 

ingen koncentration och 10 = topp koncentration), vilken eller vilka skalor väljer du på 

förmiddagar och eftermiddagar? 
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5. Vilka tider är de bästa för matematiklektioner på förmiddagar och eftermiddagar? Och 

varför? 

6. Vad är anledning för elevers koncentrationsförmågas försämring under matematiklek-

tion på förmiddagar och eftermiddagar?  

 

 

 

 

8.2 Bilaga 2 (Enkät) 

 

Koncentrationsförmåga: 

”För att kunna koncentrera sig på en uppgift behövs att man kan rikta sin upp-

märksamhet, perception, sina tankar och sina känslor mot en viss uppgift”. 

 

1. Min koncentrationsförmåga försämrade efter: 

5 minuter      Eller             minuter 

10 minuter Eller             minuter 

15 minuter   Eller             minuter 

20 minuter Eller             minuter 

25 minuter Eller             minuter 

30 minuter Eller             minuter 

  

  

  

 

2. Vad är anledning för detta? (Motivera) 


