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Abstract 

The purpose of the study was to increase the knowledge on how children in 

preschools are affected by physical activities that are led by the preschool 

teachers before reading. In the pursuit for answers I asked two questions those 

where if the physical activities before the reading had any effect on the children 

and if the children’s age mattered. The method that I ended up using was ob-

servations by an observations list and two qualitative interviews with the pre-

school teacher. 

The results showed that some of the children were positively affected by the 

physical activities with an increase in concentration ability during the reading. 

While some of the other children showed signs of difficulty in keeping con-

centration. In the results I concluded that age matter on how the physical ac-

tivities should be applied.  

 

Keywords: Preschool, physical activities, concentration ability  
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att öka kunskapen om hur koncentrationen hos barn i 

förskolan påverkas vid en lässamling om de innan har fått utföra en pedagog-

styrd rörelseaktivitet. För att få besvara mina forskningsfrågor utgick jag ifrån 

två frågeställningar om hur rörelseaktiviteter innan en lässamling påverkar bar-

nens koncentration under lässamlingen och om barns ålder har en påverkan på 

koncentrationen i lässamlingen. Metoden som användes var en observation 

med ett observationsschema och två kvalitativa intervjuer med en pedagog. 

Resultatet visade att vissa barn blev mer positivt påverkade av rörelseaktivite-

ten med en bättre koncentrationsförmåga under lässamlingen, medans vissa 

barn blev påverkade på ett mer negativt sätt som utspelade sig med en svårighet 

att hålla koncentrationen under lässamlingen. I resultat visades det att åldern 

har en betydelse för hur rörelseaktivitet kan användas.  

 

 

 

 

Nyckelord: Förskola, fysisk aktivitet, koncentrationsförmåga 
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Förord 

Under hösten har jag kämpat med detta arbete och det har varit en lång process. 

Genom denna studie har jag fått en ny insikt inom fysisk aktivitet och vad det 

innebär både för vuxna och barn.  

Jag vill tacka de pedagoger och barn som deltagit i min studie, utan er hade det 

inte kunnat gå. Även ett tack till min handledare som stöttat och gett mig in-

spiration i arbetet.  
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1 INLEDNING  

Rörelseaktiviteter är något som sker dagligen i förskolans verksamhet, oavsett 

om det är medvetet arrangerat utav pedagoger eller spontana aktiviteter utav 

barnen. Rörelseaktivitet kan ha en ökad betydelse för det intellektuella lärandet 

och inte bara av hälsorelaterade skäl. Ericsson menar att barn med bättre grov-

motorik förbättrar det finmotoriska och detaljminnet (Nöjd, 2011). Det kan in-

nebära en bättre inlärningsförmåga och koncentration.  

Under mina VFU perioder där jag var ute i verksamheten på olika förskolor 

upplevde jag frustration bland pedagogerna när det gällde deras samlingar med 

barnen. Samlingarna varierade med högläsning, frågestund, sång och dramati-

serade sagor. Däremot såg jag något gemensamt för alla dessa samlingar och 

det var koncentrationsförmågan som barnen behövde för att delta och för att 

en lärandesituation skulle kunna ske. Pedagogerna beskrev ofta samlingarna 

som ”stökiga”. Jag såg barn som hade svårt att sitta still och följa direktiv ifrån 

pedagogerna eller vara närvarande i samlingen. Det skapades många konflikter 

under korta samlingar just av anledningen att barnen inte kunde vara koncen-

trerade på det pedagogerna hade i åtanke.  

När jag väl valde område och syfte med min studie upptäckte jag att det fanns 

lite forskning kring fysisk aktivitet och dess effekter på koncentrationsför-

mågan i förskolan, men det fanns mer forskning inom skolans verksamhet. Er-

icsson (2005) lyfter vikten av mer forskning om fysisk aktivitets påverkan då 

det kan få en betydelse för barns prestationer inom intellektuellt lärandet. Vi-

dare påtalar även Ericsson i en intervju att det är viktigt för barnen att få grov-

motoriskträning redan i förskolan eftersom många barn kommer till skolans 

verksamhet med dålig grovmotorik (Nöjd, 2011). 

1.1 Bakgrund 

Intresset för rörelse som ett viktigt pedagogiskt hjälpmedel ökade under slutet 

av 1900-talet. Men kunskaperna om effekterna av rörelse hos barn är ofullstän-

diga och få (Ericsson, 2005). Ericsson ser betydelsen av att studera effekterna 

av systematisk motorisk träning för barns motorik, koncentrationsförmåga och 

skolpresentationer.  
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1.1.1 Vad är fysisk aktivitet? 

I studien har fysisk aktivitet valts att definieras som rörelser i form av hög 

intensitet, vilket innefattar all kroppsrörelse i både arbete och fritid (Folkhälso-

myndigheten, 2013). Ur ett fysiologiskt perspektiv innebär fysisk aktivitet all 

rörelse som leder till en ökning av energiförbrukning över den energiförbruk-

ningen som finns vid vila (Mattson, Jansson & Hagströmer, 2016). Enligt Yr-

kesföreningar för fysisk aktivitet bör barn ha minst 60 minuter fysisk aktivitet 

om dagen med måttlig eller hög intensitet (FYSS, 2016). 

1.1.2 Fysisk aktivitet i förskolan 

I förskolans styrdokument syns det vilket stort uppdrag förskolan har för bar-

nens lärande och utveckling (Skolverket, 2016). Det påvisas i många fall i styr-

dokumentet att begreppen ”utveckling” och ”lärande” är centrala begrepp som 

förskollärare ska arbeta med. Utveckling i lärandet beskrivs i läroplanen (Skol-

verket, 2016) som strävansmål inom olika områden så som språk, matematik, 

naturvetenskap och teknik. För att uppnå dessa strävansmål arbetar förskollä-

rare med olika metoder, som till exempel tematiskt arbetssätt. Rörelseaktivite-

ter kan ses som ett arbetssätt för att uppnå de olika strävansmålen. Rörelse har 

ett samband med glädje och används ofta i barnens vardag så som i leken 

(Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002. Ss24).  

Kroppen har en betydelse för leken då den kroppsliga erfarenheten ger möjlig-

heter för barnet att leka i olika sammanhang (Grindberg & Langlo Jagtøien, 

2000. Ss82). Däremot visar studier hur barn i samhället rör sig mindre och 

stillasittande och skrämtiden ökar (Philblad, 2017). Under barnets tidiga år är 

det viktigt att etablera sunda hälsovanor där fysisk aktivitet blir en regelbun-

denhet (Zeng, m.fl. 2017). Här kommer förskolans betydelse in, eftersom 

många barn vistas större delen av sin tid där. Förskollärare har en möjlighet att 

öka barnens rörelse och minska stillasittande med hjälp av styrda rörelseakti-

viteter och genom uppmuntran till rörelse. Grindberg och Langlo Jagtøien 

(2000) skriver om vikten av att planera aktiviteter som ger barnen rörelseerfa-

renhet i förskolan och betydelsen den har för vidare erfarenhetsupptäckande 

för barnen. Även Dessen (1990) beskriver att rörelse hjälper barnet att skaffa 

sig nya erfarenheter genom att barnet utforskar sin omgivning. Detta leder en-

ligt Dessen vidare till att barnet utvecklar sin kognitiva förmåga.  

Förskolan har en plikt att tillgodose barns behov av fysisk aktivitet och det har 

blivit allt mer framträdande i läroplanen för förskolan i samband med att sam-

hället insett den fysiska aktivitetens betydelse för barns totala utveckling 

(Skolverket, 2016).  
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Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsför-

måga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa 

och sitt välbefinnande (Skolverket, 2016, ss 10.) 

I den reviderade versionen av läroplanen för förskolan som kommer börja gälla 

1 juni 2019 kommer fysisk aktivitet bli ännu mer framträdande än den nuva-

rande läroplanen, där barn ska uppmuntras till rörelse och rörelse beskrivs som 

en viktig del som alla barn ska uppleva dagligen i förskolan (Skolverket, 2018). 

Kognitivt perspektiv är ett vanligt förekommande perspektiv inom förskolans 

verksamhet då det står i läroplanen att förskolans uppdrag är att hjälpa barnen 

att tänka själva, lära sig, röra sig och agera (Skolverket, 2016). Kognitiv ut-

veckling innebär en utveckling i förmågan att tänka, utvärdera och lösa pro-

blem. Den motoriska utvecklingen har ett nära samband med den kognitiva 

utvecklingen (Langlo Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002). De misslyckan-

den som sker i skolan har ofta ett samband med att de rörelsemönster som be-

hövs för att lyckas med uppgiften inte utvecklats hos barnet. Rörelsemönster 

måste ha automatiserats för att barnet ska kunna koncentrera sig på innehållet 

(Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). Feed-back baserade teorier bygger på 

att ett minnesspår finns lagrade i hjärnan för de rörelser som sker och det inne-

bär att efterhand kan människan automatisera rörelser eftersom hjärnan har 

lagrat hur rörelsen sker. På så sätt kan människan koncentrera sig på något 

annat i uppgiften än att utföra själva rörelsen (Grindberg & Langlo Jagtøien, 

2000). Langlo Jagtøien m.fl. (2002) använder som exempel elitidrottares för-

måga att prestera på hög nivå samtidigt som en rörelse utförs korrekt. 

1.1.3 Positiva effekter av fysisk aktivitet 

Mängden forskning på de positiva effekterna av fysisk aktivitet ökar och det 

blir allt tydligt att fysisk aktivitet bidrar till den kognitiva utvecklingen hos 

barn. Detta syns genom bland annat klassrumsbeteende, uppmärksamhet, 

minne och prestationer i skolan som påverkas positivt av fysisk aktivitet (Zeng, 

m.fl. 2017). Riksidrottsförbundet (2009) beskriver både fysiologiska aspekter 

på fysisk aktivitet och psykologiska aspekter. Förebyggande av förslitnings-

skador är en fysiologisk aspekt där fysisk aktivitet bidrar till en positiv effekt. 

Förslitningsskador går allt längre ner i åldrar på grund av barns minskning av 

rörelse och regelbunden utövning av någon fysisk aktivitet. Inom de psykolo-

giska aspekterna som Riksidrottsförbundet (2009) beskriver presenteras fysisk 

aktivitet som ett recept inom psykiatrin. Fysisk aktivitet används allt mer som 

medicin för lindriga depressioner och stress. Ericsson (2005) beskriver fysisk 

aktivitets effekt på självkänsla där rörelseerfarenhet bidrar till att barnet ut-

vecklar en positiv uppfattning om sin egen kropp.  



Rörelseaktivitet i Förskolan  Karolina Junkergård 

4 

 

1.1.4 Vad är koncentrationssvårighet? 

I min studie kommer jag fokusera på effekterna som rörelseaktivitet kan ha på 

koncentrationen hos barn. Om ett barn har svårt att koncentrera sig på en sak 

kan det innebära att barnet har brister i sin perceptuella förmåga eller sin mo-

torik (Hammar & Johansson, 2013). Svårigheter inom motoriken kan påverka 

koncentrationsförmågan då de motoriska momenten tar uppmärksamheten 

ifrån prestationer så som undervisningen i skolan (Ericsson, 2005). Det är med 

koncentrationen som barnet kan styra sin uppmärksamhet och bearbeta inform-

ation och brister i koncentrationsförmågan innebär svårigheter att välja ut vik-

tig information (Hammar & Johansson, 2013). I en lässamling skulle detta 

kunna innebära att tavlan på väggen fångar uppmärksamheten istället för inne-

hållet i boken som läses och på så sätt sker inte det tänkta lärandet för barnen. 

Brister i koncentrationsförmågan uppmärksammas sällan innan barnet börjar i 

skolan och koncentrationssvårigheter kan bero på brist i den motoriska ut-

vecklingen hos barnet (Dessen, 1990). Ericsson (2005) beskriver olika typer 

av koncentrationssvårigheter, hon delar in det i primära, sekundera och situat-

ionsbundna. Primära koncentrationssvårigheter innebär nedärvda och tidigt 

uppkomna brister i hjärnans funktion som påverkar barnet med bland annat 

uppmärksamhetsstörning, impulsivitet, svårt att styra aktivitetsnivå och följa 

instruktioner och direktiv. Medans sekundera och situationsbundna koncent-

rationssvårigheter är tillfälliga svårigheter som enbart påverkas av yttre om-

ständigheter. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur koncentrationen hos barn i 

förskolan påverkas vid en lässamling om de innan har fått utföra en pedagog-

styrd rörelseaktivitet. 

1.3 Frågeställningar 

Hur påverkar rörelseaktiviteter innan en lässamling barnens koncentration un-

der lässamlingen? 

Påverkas barn olika under en lässamling av att fått utföra en pedagogstyrd rö-

relseaktivitet innan?  
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Trudeau och Shephard (2008) gjorde en forskningsöversikt för att undersöka 

om det fanns en koppling mellan skolprestationer och deltagande i skolidrott 

och fysisk aktivitet.  

Trudeau och Shephard granskade sju olika kvasi-experimentella studier samt 

tio olika tvärsnittsstudier. En utav de kvasi-experimentella studierna var 

SHAPE-studien i Australien där kursplanen i skolan ändrades så att det varje 

dag var 1,25 minuter konditionsträning på schemat. Detta påverkade inte de 

övriga ämnena negativt. Tvärtom visade eleverna bättre läsförmåga, matema-

tikkunskaper och klassrumsbeteende. Sammantaget visade de kvasi-experi-

mentella studierna att tiden för de teoretiska ämnena drastiskt kunde minskas 

tack vare effekterna som fysisk aktivitet bidrog till för lärandet. Tvärsnittsstu-

dierna visade på olika resultat. Det fanns sex studier av tio som visade på po-

sitiva effekter av fysisk aktivitet på lärandet. Medan fyra studier inte visade 

några positiva effekter, men dessa studier visade heller inga negativa effekter 

på skolprestationen.  

Trudeau och Shephards slutsatser är att fysisk aktivitet är en viktig komponent 

för barns lärande. De fann positiva effekter på minnet, lärandet, kognitiva 

egenskaper, självkänsla och kroppsuppfattning. Vidare skriver författarna att 

det fortfarande behövs mer forskning om effekterna av fysisk aktivitet på skol-

prestationer.  

Fedewa, Fettrow, Erwin, Ahn och Farook (2018) utförde en studie som hade i 

syfte att undersöka om det fanns några skillnader på skolprestation beroende 

på innehållet under rasterna i skolan. Det var fyra skolor som deltog i under-

sökningen. Två skolor hade rörelseaktiva raster och de övriga två skolorna 

skulle ha raster med teoretiskt innehåll. I skolorna med rörelseaktiva raster 

mättes aktivitetsnivån hos barnen och det samlades också in observationsdata 

gjord av lärarna. Barnens kunskaper i matematik och läskunnighet mättes i 

början och i slutet av studien.  

Resultatet i Fedewa m.fl studie visade förbättringar i båda ämnena bland bar-

nen med rörelseaktiva raster i jämförelse med barnen som hade raster med aka-

demiskt innehåll. Enligt studien kan rörelseaktiviteter användas för att för-

bättra skolprestationer, däremot menar författarna att det behövs mer forskning 

inom området. 

Ericsson (2003) studerade sambandet mellan motorik, koncentrationsförmåga 

och skolpresentationer. Syftet med studien var att kunna identifiera barn med 
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motoriska brister för att tidigt kunna sätta in pedagogiska insatser. Ericssons 

studie tog utgångspunkt i ett utvecklingsarbete kallat MUGI-projektet. Studien 

använde sig av tre interventionsgrupper, där två av grupperna hade utökad fy-

sisk aktivitet medan den tredje gruppen enbart hade skolans ordinarie idrotts-

lektioner. Datainsamlingen pågick under tre läsår. Specialpedagoger doku-

menterade elevernas läsutveckling, resultat från nationella prov i svenska och 

matematik samlades in och eleverna fick göra ett ordkedjetest och ett lästest. 

Vid projektstart gjordes motorikobservationer med MUGI observations-

schema. Lärarna och berörda föräldrar fick vid projektstart besvara ett fråge-

formulär om elevernas koncentrationsförmåga. 

Resultatet i Ericssons studie visade på att barns grovmotorik förbättrades med 

utökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan. Skillnaden mellan pojkar 

och flickors motorik hade minskat med den utökade fysiska aktiviteten. Fysisk 

aktivitet och motorisk träning hade stor betydelse för utvecklingen hos barn 

med motoriska brister. I jämförelsegruppen sågs inga märkbara förändringar 

på motorisk utveckling bland barnen efter studien. Resultatet i studien kunde 

inte bekräfta om barns koncentrationsförmåga förbättrades med fysisk aktivitet 

och motorisk träning då det i skolår tre inte fanns några skillnader. Ericsson 

beskriver att det är svårt att bevisa att små skillnaderna påverkats av ökad fy-

sisk aktivitet eller om det bara var normal utvecklingsfas hos eleverna. Vidare 

visade resultatet att elevernas skolpresentationer i svenska och matematik 

ökade genom ökad fysisk aktivitet och motorisk träning. Studien visade att 

skillnaden mellan elever med motoriska brister och elever med god motorik 

minskades med ökad fysisk aktivitet. 

Sammanfattningsvis visar alla tre studier som presenterats ovan att fysisk ak-

tivitet har en påverkan på barns skolprestationer inom olika ämnen. Det visar 

på att fysisk aktivitet kan användas för många olika syften inom skolans verk-

samhet som även skulle kunna användas i samma syfte i förskolans verksam-

het. Då alla tre studier var riktade till skolan ser jag en fördel att utföra en 

liknande studie med fysiska aktivitets effekt i förskolans verksamhet. Erics-

sons (2005) studie är den mest centrala för mitt arbete då hon fokuserade till 

viss del på effekterna på barns koncentrationsförmåga av fysisk aktivitet.  

 

 

 

 



Rörelseaktivitet i Förskolan  Karolina Junkergård 

7 

 

 

 

 

3 TEORI 

3.1 Teorin om primära och sekundära koncentrationssvå-

righeter 

Vid koncentration krävs det att man måste kunna ta in information och utesluta 

utomstående intryck, samt starta och hålla fast vid en uppgift (Kadesjö, 2007). 

Kadesjös (2007) teori är att koncentrationssvårigheter kan delas in i två olika 

områden, primära och sekundära. De primära koncentrationssvårigheterna be-

skrivs som ett biologisk betingat tillstånd. Det kan finnas många olika bak-

grundsfaktorer till att ett barn har svårigheter med att kunna ta in information, 

utesluta utomstående intryck och hålla fast vid en uppgift. Men en gemensam 

faktor är att svårigheter beror på medfödda brister i hjärnans funktion eller 

brister som tillkommit tidigt i livet. ADHD ses som en primär koncentrations-

svårighet då det innebär brister i hjärnans funktion.  

Sekundära koncentrationssvårigheter innebär svårigheter som är situations-

bundna och det innebär inte att barnet har eller kommer fortsätta ha stora kon-

centrationssvårigheter. Detta inträffar då situationen kräver mer än vad barnet 

kan klara av eller har förmåga till. Har inte barnet utvecklat en motorisk fär-

dighet som behövs för uppgiften kan det medföra svårigheter i att koncentrera 

sig på uppgiften eller ta in informationen, som exempelvis skrivsvårigheter. 

Det krävs en finmotorik hos barnet för att lyckas hålla pennan på plats och föra 

den fram på pappret, vilket i sin tur leder till att barnen behöver lägga sin kraft 

på det motoriska. Det blir då inget lärande inom ämnet för barnet som kan 

resultera i att koncentrationen för uppgiften lätt försvinner. 

I Kadesjös teori (2007) beskrivs typiska drag för barn med koncentrationssvå-

righeter. Däribland uppmärksamhetsstörning där yttre stimuli så som synin-

tryck, ljud och beröring kan locka barnet att reagera på något annat än själva 

uppgiften. Men även tankar som finns inuti barnet kan avstyra uppmärksam-

heten. Intrycken blir inte som för andra barn neutrala utan blir så pass starka 

att barn med svårigheter reagerar på intrycken. Impulsivitet är ett annat drag 

som syns hos barn med koncentrationssvårigheter. Barnet förutser inte konse-

kvenserna av dess handlande utan väljer det mest närliggande målet och hand-
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lar därefter. Handlingen och spänningen i utförandet blir viktigare än det för-

utbestämda och långsiktiga målet. Växlande aktivitetsnivå är något som kan 

spegla sig i impulsiviteten hos barnet. Det blir en stor utmaning för barnet att 

befinna sig på en aktivitetsnivå som är lämplig för uppgiften och resulterar 

oftast i hyperaktivitet på rasten med en intensiv aktivitetsnivå medans lekt-

ionen innebär en låg aktivitetsnivå. 

Kadesjös teori om sekundära och primära koncentrationssvårigheter och på 

vilket sätt dessa syns ligger för grund för studien. För att kunna se när barnen 

är okoncentrerade behöver jag veta vad som ska uppfattas som koncentrations-

svårigheter och genom Kadesjös teori anser jag mig kunna göra detta. Med 

teorin om sekundära och primära koncentrationssvårigheter kan jag i studie 

analysera vad för koncentrationssvårigheter som syns bland barnen. Jag kom-

mer fokusera på den sekundära koncentrationssvårigheten då det är den som är 

situationsbunden. Den primära koncentrationssvårigheten har fler bakgrunds-

faktorer som till viss del är opåverkbara av människan enligt Kadesjö och det 

skulle krävas en större studie med andra frågeställningar för att kunna använda 

sig av primära koncentrationssvårigheter. Däremot ser jag det som en viktig 

del att lyfta i studien.   
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4 METOD 

I studien används två olika metoder för att besvara studiens frågeställningar. 

Observation är en av metoderna som används för att till stor del besvara min 

första frågeställning om hur barn påverkas av rörelseaktivitet inför en lässam-

ling. Medan metoden intervju syftar på att kunna besvara andra frågeställ-

ningen om barn påverkas olika i lässamlingen av en pedagogstyrd rörelseakti-

vitet innan.  

4.1 Triangulering 

Jag har valt att använda mig av en kvantitativ observation och en kvalitativ 

intervju för att besvara mina frågeställningar. När både kvantitativa och kvali-

tativa metoder används kallas studien för flermetodsforskning (Bryman, 2018). 

Sättet jag har valt att kombinera dessa metoder på är genom triangulering där 

jag ser på resultatet utifrån att de olika metoderna bestryker varandra ömsesi-

digt. Resultatet ifrån den kvantitativa observationen kontrolleras mot resultatet 

i den kvalitativa intervjun. Enligt Bryman (2018 kan jag genom triangulering 

få ett starkare resultat om resultateten ifrån de olika metoderna bekräftar 

varandra i slutändan.   

4.2 Urval 

Studien genomfördes på en förskola för att avgränsa arbetet med tanke på den 

begränsade tid som fanns för studien. Jag kontaktade de två förskolechefer som 

fanns i kommunen och blev besvarad av dessa. Den ena förskolechefen rekom-

menderade mig att kontakta en av hennes förskolor som i den här studien inte 

nämns vid namn. Det fanns bara ett urvalskriterium för valet av förskola, det 

var att pedagogerna hade haft lässamlingar för barnen förut så att de var vana 

vid den sortens aktivitet på förskolan. Detta för att resultatet inte skulle påver-

kas av att lässamlingen i sig var ny för barnen. Däremot var lässamlingen 

skapad för detta syfte och utfördes inte på det sättet som en lässamling vanligt-

vis utfördes på avdelningen. För att avgränsa mitt arbete valde jag att enbart 

göra min studie på en avdelning och med den barngrupp och pedagoger som 

fanns där. På avdelningen fanns det barn i åldrarna 2,5 och 5 år och det var 

totalt 15 barn som deltog i studien. 
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4.3 Rörelseaktiviteten och lässamlingen 

Jag utformade en rörelseaktivitet (se bilaga 4) som innehöll sju olika övningar. 

Övningarna fokuserade på hela kroppen med utgångspunkt i Ericssons (2005) 

övningstips på rörelser för barn. Rörelseaktiviteten var planerad för att pågå i 

cirka 15 minuter, varav 2 minuter för varje övning. Det var pedagogerna som 

aktivt höll i aktiviteten och jag observerade. I samband med lässamlingen fick 

pedagogerna ansvara för vilken bok som skulle användas och var läsningen 

skulle ske. Pedagogerna fick direktiv om att lässamlingen skulle vara i ca 15 

minuter och att alla barnen i barngruppen, som hade gett samtycke, skulle när-

vara på lässamlingen. Barnen skulle sitta ner på en utsedd plats och en pedagog 

skulle läsa i boken medan jag observerade.  

4.4 Observation 

Tanken med observationen var att se vad som faktiskt skedde med barnen un-

der lässamlingen efter att de haft en pedagogstyrd rörelseaktivitet. Detta för att 

det ansågs viktigt att få en bild över hur det såg ut och inte bara basera studien 

på pedagogers egna uppfattningar (Bryman, 2018). Jag började först med att 

fundera över min forskarposition i observationen, skulle jag vara närvarande i 

aktiviteten eller ha en mer avvaktande roll. Jag valde att vara en icke delta-

gande observatör då jag ansåg det bli lättast för mig själv att observera utifrån 

en sådan position. Barnen på förskolan var inte bekanta med mig och jag såg 

då inget hinder av att vara avvaktande i min roll. Det är lättare att inta en av-

vaktande roll i lärarstyrda aktiviteter då barn oftast då har flera andra saker att 

tänka på under stunden och medvetenheten om observatörens närvaro minskar 

(Bryman, 2018). Eftersom det var bestämt vad som skulle studeras under ob-

servationen valde jag att använda mig av ett observationsschema (se bilaga 1). 

Observationsschemat utgick ifrån Kadesjö (2007) beskrivningar av symptom 

på koncentrationssvårigheter. Observationen under lässamlingen dokumente-

rades genom anteckningar med hjälp av papper och penna. Under observat-

ionen i rörelseaktiviteten antecknades bara hur pedagogerna utförde rörelseak-

tiviteten och enskilda barn observerades ej. Efter observationen renskrevs och 

analyserades anteckningarna. Observationen pågick under cirka 30 minuter (15 

min rörelseaktivitet och 15 min lässamling). 

4.5 Intervju  

För att komplettera observationen gjordes två intervjuer med en av pedago-

gerna som deltog. Det gjordes först en intervju innan rörelseaktiviteten och 

lässamlingen. Syftet med det var att få reda på hur pedagogen upplevde att 
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lässamlingarna brukade vara på avdelningen (se bilaga 2). Intervjun efteråt var 

till för att kunna undersöka hur pedagogen upplevde lässamlingen med en rö-

relseaktivitet innan och om pedagogen kunde se någon skillnad på barnens 

koncentration under en lässamling utan och med rörelseaktivitet (se bilaga 3). 

Jag valde att enbart anteckna det som pedagogen framförde under intervjun. 

Intervjufrågorna var utformade på ett kvalitativt sätt där frågorna var semi 

strukturerade och förutbestämda för att jag ville eftersträva svar utifrån mitt 

syfte kring rörelseaktivitet effekt på koncentrationen, vilket rekommenderas 

enligt Bryman (2018). Efter intervjuerna analyserade jag svaren ifrån båda in-

tervjuerna och jämförde svaren både ifrån den första intervjun och den andra 

intervjun. 

4.6 Analys 

Efter datainsamlingen bearbetades materialet ifrån intervjuerna och observat-

ionen. Pedagogens svar och observationsschemat renskrevs på dator för att få 

en översikt på vad som sades i de två olika intervjuerna och vad som sågs under 

observationen. I observationsschemat delades resultatet in i olika kategoriva-

riabler där jag bedömde att kategorierna i observationsschemat inte utgjorde 

någon skillnad på varandra, där exempelvis kategorierna ”reste sig upp” och 

”sparkade med benen” innebar båda ett lika stort tecken på koncentrationssvå-

righet. Bryman (2018) beskriver kategorivariabler som kategorier som inte kan 

rangordnads. Sedan gjordes en univariat analys av observationsschemat där jag 

använde en frekvenstabell för att ta reda på antalet barn och hur stor procent 

som visade tecken på koncentrationssvårighet (Bryman, 2018). Detta ledde se-

dan vidare till att jag kunde göra en tolkning om rörelseaktivitet gav effekt på 

koncentrationen hos barnen. Sedan letade jag efter likheter och olikheter mel-

lan det pedagogen svarade och vad jag såg i min observation. En jämförelse 

gjordes även mellan hur pedagogen beskrev att lässamlingarna brukar se ut 

under första intervjun och sen hur hon såg på lässamlingen som skedde i andra 

intervjun. Även här kunde jag då göra en tolkning baserad på pedagogens svar 

i intervjun om rörelseaktiviteten gav effekt på koncentrationsförmågan. Jag 

sorterade materialet i olika teman som fokuserade på koncentrationen och vad 

som kunde ha en betydelse för studiens resultat.  

4.7 Etiska överväganden 

I planeringen och genomförandet av studien har det tagits hänsyn till de etiska 

principerna i forskning (Bryman, 2018). I arbetet används inte förskolans, pe-

dagogernas eller barnens namn. Detta för att göra personerna som deltagit i 
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studien så oidentifierbara som möjligt. Däremot har åldern på barngruppen pre-

senterats och hur stor barngrupp det var som deltog, då det kan ha en betydelse 

för resultatet av studien. De uppgifter som jag fått kring alla personer har följt 

konfidentialitetskravet och behandlats med största möjliga konfidentialitet. Jag 

har även följt nyttjandekravet genom att all datainsamling har förvarats oåt-

komligt för utomstående på krypterat USB. I samband med att arbetet godkänts 

och betyget registrerats förstörs all datainsamling. I enlighet med samtyck-

eskravet och informationskravet har förskolechef, pedagoger, barn och vård-

nadshavare fått godkänna sitt deltagande via samtyckesblanketter där även in-

formation kring studien har förtydligats (se bilaga 5).  

4.8 Reliabilitet och validitet 

Studien är inte generaliserbar då den enbart utförts på en förskola med en barn-

grupp, det krävs en större datainsamling med fler deltagare för att kunna uttala 

sig om studiens resultat kan generaliseras. Däremot kan resultatet av denna 

mindre studie ge en insyn i att fler undersökningar med liknande syfte bör ut-

föras för att få en generaliserbar bild av fysisk aktivitets effekter på koncent-

rationen hos yngre barn. Urvalet av deltagare i studien valdes enbart baserat på 

att det skulle vara barn i förskolan, och barngruppen som deltog hade en ålder 

som överlag representerar en hel förskola (åldrarna 2 – 5 år), på så sätt kan jag 

säga att urvalet representerar den genomsnittliga åldern för barn i förskolan. 

Enligt Bryman (2018) ger detta en viss säkerhet för att kunna generalisera re-

sultatet ifrån stickprovet till populationen. 

Under intervjun kan jag inte ha vetat om pedagogen var ärlig i sina svar, vilket 

kan ha påverkat studien negativt. Däremot fick inte pedagogen veta frågorna 

innan och vilket därav inte kunde bidra till att pedagogen kunde förbereda sig 

på svaren med sina övriga kollegor innan om vad de ansåg var ”korrekta” svar, 

utan svarade direkt och ärligt. Här kommer vikten med den strukturerade ob-

servationen in, där jag då kunde få direkta iakttagelser av beteenden ifrån re-

spondenterna. Detta ger en viss tillförlitlighet då det kan finnas en risk för att 

pedagogerna inte är helt sanningsenliga eller minns situationer fel (Bryman, 

2018). 

Genom användningen av ett observationsschema kan samma observation utfö-

ras på en annan förskola och med en annan observatör och observationen blir 

då replikerbar. Däremot lyfter Bryman (2018) problematiken med ett obser-

vationsschema som verktyg då människor beter sig olika i olika situationer och 

beroende på när och hur man använder schemat kan det ha en påverkan på 

resultatet.  
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5 RESULTAT 

 I detta kapitel kommer jag presentera resultatet ifrån min observation i form 

av en tabell och löpande text. Sedan kommer intervjuerna med pedagogen pre-

senteras i löpande text med en jämförelse i viss mån av observationen som 

gjordes. 

5.1 Observation av lässamling 

Hela observationstillfället pågick under 11 minuter. Under dessa minuter så 

läste pedagogen en bok för barngruppen som satt ner på sina förutbestämda 

platser. Under kategorin ”reste sig upp” valde jag att anteckna direkt när något 

barn lyfte rumpan upp ifrån golvet även om det så bara var för att byta sittställ-

ning. Tabellen nedan visar att denna kategori hade flest markeringar. I sam-

band med att barnen reste sig upp gav det ofta utslag på andra kategorier så 

som ”la sig ner” och ”sparkade med benen”. Kategorin ”tittade på annat före-

mål i rummet” hade 11 markeringar. Det bestod främst av att barnen tittade på 

väggdekorationer i rummet, bland annat en julkalender med små luckor i form 

av en gran som skapats av grönt papper. Kategorierna som syftade på kommu-

nikation med ljud (pratade och ljudade) hade oftast ett samband med att barnen 

försökte kommunicera med ett annat barn. Det ledde till att det blev marke-

ringar inom kategorierna ”Rörde ett annat barn” och ”Tittade på ett annat 

barn”. 

Tabell 1: Observation av lässamling 

Barngruppen: Hur många gånger under läs sam-

lingen (11min): 

Reste sig upp 15 

La sig ner 9 

Tittade på annat barn 5 

Pratade (utan koppling till innehållet 

i boken) 

8 

Ljudade 4 

Rörde ett annat barn 4 

Sparkade med benen 8 
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Tittade på annat föremål i rummet 11 

 

Tabellen ovan visar mitt observationsschema som jag utgick ifrån. Jag obser-

verade hela barngruppen samtidigt och anteckna direkt när något barn gjorde 

något av det till vänster i tabellen genom att markera en gång till höger i tabel-

len. Tabellen visar inte hur många gånger ett enskilt barn utförde något till 

höger utan vad som sammanlagt gjordes av alla barn totalt under 11 minuter 

som observationen pågick. 

5.2 Betydelse av rörelseaktivitet 

Under andra intervjun blir pedagogen tillfrågan om hen anser att rörelseaktivi-

teten hade en påverkan på barnens koncentrationsförmåga under lässamlingen.  

De barnen som brukar sväva iväg gav det positiv effekt på medans vissa barn 

som brukar ha det lätt för läsning blev uppspidade av rörelseaktiviteten och tog 

ett längre tag för innan de kom ner i varv. 

Pedagogen tydliggör att hon och de andra på avdelningen vet fördelarna med 

fysisk aktivitet för barn och försöker använda sig av detta innan lugnare sam-

lingar men att använda det som ett verktyg för vissa barn blir svårt då rörelse 

har en negativ effekt på de barnen. När pedagogen fick definiera vad begreppet 

”uppspidade” innebär mer konkret fick jag svar att barnen som blev det visade 

tecken på koncentrationssvårigheter i form av att de pratade om något annat 

eller hade svårt att sitta still och ville peta på andra barn under samlingen. Det 

kan innebära att resultatet av observationen visade de barnen som enligt peda-

gogen blev ”uppspidade” då det till stor del under min observation var samma 

barn som jag gjorde anteckningar kring. Då hade rörelseaktiviteten innan en 

negativ effekt på dessa barn men då metodvalet bestod av en observation med 

ett schema kunde inte det fastställas vilket barn som gjorde vad.  

5.3 Skillnad på stora och yngre barn 

Under intervjun innan lässamlingen berättade pedagogen att det brukade vara 

skillnad på de yngsta barnen och de äldsta barnen på avdelningen när det kom 

till läsning. Det framkom under intervjun att de yngsta barnen sällan var med 

och läste böcker då de sov när pedagogerna hade lässamlingar för de äldsta 

barnen. Under den observerade lässamlingen var dock de yngsta barnen med 

tillsammans med de äldsta. Lässamlingar användes i syfte att få barnen att 

varva ner och vila. Samlingarna hade dock enligt pedagogen ett huvudsakligt 

syfte i att utveckla språket. Under observationen var det barn som pratade om 
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annat under lässamlingen. Detta var enligt pedagogen de yngsta barnen i grup-

pen.  

De yngsta barnen är sällan med när vi läser och då upplever jag det mycket tys-

tare under läsningen. 

Pedagogen ansåg att just de yngsta barnen hade behövt mer stöttning i form av 

en extra pedagog som kunde hjälpa barnen att hålla koncentrationen på läs-

ningen. Under observationen såg jag pedagogen, som läste, byta plats en gång 

och satte sig ner bland några andra barn för att fånga upp ett intresse för boken.  

Det kändes bra till en början men efter ett tag tappade jag de yngsta barnen. 

Därav bytte jag plats och då upplevde jag att jag fick med dom igen. 

Pedagogen berättade under intervjun att hen bytte plats till de yngsta barnen 

för att ge dom stöttning i koncentrationen. I intervjun lyfte pedagogen hur per-

sonalen på avdelningen har lärt sig vilka barn som har svårare att koncentrera 

sig och har det i beräkning vid aktiviteter som kan kräva en god koncentration 

hos individen. Det blir tydligt i andra intervjun att pedagogen upplever att det 

är en skillnad på hur de yngsta och de äldsta barnen i gruppen hanterade läs-

samlingen. Då jag inte visste varje barns ålder under observationen kunde inte 

jag tolka om det fanns ett samband med åldern och signaler på koncentrations-

svårigheter. Däremot observerade jag att några barn som såg generellt yngre ut 

än de andra var mer benägna att prata om andra saker än boken. 

5.4 Vad var koncentrationssvårigheter? 

Vid första intervjun beskrev pedagogen hur en vanlig lässamling brukar gå till. 

Barnen får varsin madrass där de antingen kan välja att sitta eller ligga på och 

vissa barn får sitta i knät hos pedagogerna. Vid observationen fick pedagogerna 

innan direktiv om hur lässamlingen skulle gå till, bland annat att barnen skulle 

sitta ner på en bestämd plats medan en pedagog läser en bok. Under observat-

ionen så la sig barnen ner nio gånger under 11 minuter. Jag valde att se detta 

som ett tecken på koncentrationssvårigheter men i intervjun framkom det att 

barnen som la sig ner kunde ha gjort det på grund av hur deras lässamlingar 

brukar se ut.  

Varje barn får en madrass och en del väljer att ligga ner på madrassen. 

Det vill säga en vanesak inlärd på förskolan av pedagogerna. Detsamma med 

att pedagogen under intervjun berättade att hen ansågs sig behöva byta plats 

för de yngsta barnens skull.  

Vissa barn får sitta i knät hos oss när vi läser då de barnen kan behöva det stödet. 
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Barnen satt inte som de brukad då vissa barn under en normal lässamling får 

sitta i knät hos pedagogen, det skulle kunna ha varit en effekt av att jag såg 

koncentrationssvårigheter bland barnen under observationen.  

5.5 Miljöns effekt på koncentrationen 

I samband med observationen såg jag hur barnen ofta riktade blicken till olika 

föremål i rummet. Observationsschemat påvisade att under 11 minuter tittade 

barnen på föremål i rummet totalt 11 gånger. Det var fasta dekorationer som 

sattes upp på väggar eller golv med ett syfte att locka eller inspirera barnen. 

De barn som pratade under lässamlingen tittade ofta på något annat som 

skedde, till exempel när det hände något i hallen så uppmärksammade dessa 

barn detta med att titta dit eller prata med en kompis om det som hände. Under 

andra intervjun talar pedagogen om hur svårt det är för vissa barn att vara i 

närheten av fönster då barnens uppmärksamhet lockas till vad som sker utanför 

istället för aktiviteten som pedagogen anordnar inomhus.  

Vissa barn tappar snabbt koncentrationen på det vi gör och lockas av det som 

kan ske utanför ett fönster. Vi försöker planera miljön så att barnen inte ska dras 

till något annat än den tänkta aktiviteten. 

Även under rörelseaktiviteten var det vissa barn som stannade upp och tittade 

på föremål i rummet. Enligt pedagogen under andra intervjun lyftes det att de 

var vissa barn som inte fysiskt var med på rörelserna under rörelseaktiviteten. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att majoriteten av barnen blev positivt på-

verkade av att ha fått utföra en rörelseaktivitet innan. Det fanns däremot barn 

som fick svårare för lässamlingen på grund av rörelseaktiviteten. I resultatet 

syns en åldersskillnad bland barnen då de yngsta hade betydligt svårare för 

lässamlingen och koncentration höll inte hela vägen för den utsatta tiden. Ge-

nom studien har det framkommit att det finns många olika faktorer som kan 

påverka koncentrationsförmågan hos barn.   
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6 DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur koncentrationen hos barn i 

förskolan påverkas vid en lässamling om de innan har fått utföra en pedagog-

styrd rörelseaktivitet. I resultatet framkom att rörelseaktivitet innan lässamling 

kan ha en positiv effekt på barns koncentrationsförmåga, då majoriteten av 

barnen blev positivt påverkade. Däremot var det vissa barn som inte hanterade 

lässamlingen positivt utan tvärtom blev dessa barn ”uppspidade” och hade 

svårt att lugna ner sig till lässamlingen. Enligt Ericsson (2005) måste de moto-

riska erfarenheterna ha automatiserats för att inlärning ska ske, så att individen 

inte behöver fokusera på att utföra en specifik rörelse. Det bidrar till kraft och 

energi över till att lära sig ny kunskap inom olika områden och få möjlighet till 

socialt samspel. Att vissa barn hade svårare med en rörelseaktivitet innan kan 

ha varit för att dessa barn inte hade automatiserat grundläggande rörelsemöns-

ter och på så sätt fick svårare att få utlopp för sin energi. Vilket sedan ledde till 

att barnen under lässamlingen inte hade fått nytta av rörelseaktiviteten innan 

då de hade brister i sin automatisering eller motorik (Ericsson, 2005). Kadesjö 

(2008) beskriver motoriska brister som en orsak till sekundära koncentrations-

svårigheter. Rörelseaktiviteten som skedde kan ha varit lagd på en för svår nivå 

för vissa barn som hade motoriska brister. Det hade kunnat leda vidare till att 

samma barn fick svårare under lässamlingen då rörelseaktiviteten inte kunde 

utföras. Om ett barn har motoriska brister kan det leda till att barnet uppfattas 

som klumpigt och kan stöta ihop med kompisar eller svårare att hålla sig på 

plats, som gör att barnet får svårare att koncentrera sig i aktiviteten (Kadesjö, 

2007). I resultatet syntes det barn som hade svårare att hålla sig på plats under 

lässamlingen och kan ha inneburit en brist i motoriken.  

Barn har olika förutsättningar för lärande och resultatet visar att rörelseaktivitet 

kan användas som ett redskap hos vissa barn för koncentrationsförmågan i lä-

randesituationer. Detta är något som även Ericsson (2003) menar, hon skriver 

att fysisk aktivitet påverkar förutsättningarna för lärande. Även Fedewa, Fett-

row, Erwin, Ahn och Farook (2018) fick ett resultat där fysisk aktivitet under 

rasterna påverkade lärandet positivt i form av förbättrad läsförmåga och mate-

matikresultat. 

Resultatet visar att den kognitiva utvecklingen kan ha en effekt på hur rörelse-

aktivitet kan användas då det fanns en skillnad mellan de yngsta och de äldsta 

barnen. Det framkom att de yngsta barnen (2,5 år) hade svårast att hålla kon-
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centrationen i lässamlingen medan de äldre barnen (5 år) hade bättre koncent-

rationsförmåga. I utvecklingsstadiet 0 - 6 år används rörelse som ett viktigt 

redskap för att utforska och förstå sin omgivning. Det leder till att barnet får 

rörelseerfarenheter som vidare hjälper barnet till att bilda en bra grund för att 

utveckla tänkande och språk (Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt, 2002). 

Om man använder rörelseaktiviteter som ett redskap för intellektuellt lärande 

så kan åldern på barngruppen spela roll för hur det kan användas. De äldre 

barnen kan ha kommit längre i sin kognitiva utveckling och ha fler rörelseer-

farenheter som hjälper dom i aktiviteter. Medan de yngre kan ha färre rörelse-

erfarenheter och leda till att dessa barn inte får ut samma intellektuella lärande 

av aktiviteten som de äldre barnen. Däremot är det viktigt att alla barn får ta 

del av rörelseaktiviteter. Langlo Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) be-

skriver vikten av att använda rörelseaktiviteter för att barnen ska få rörelseer-

farenheter som sedan kan leda till att barnen får hjälp att utvecklas inom intel-

lektuella lärandesituationer och framförallt får energi och lust att ta till sig av 

undervisning. Kadesjö (2007) lyfter att det sker en utveckling i koncentrations-

förmågan hos barnen i förskolan och ett barn med primära koncentrationssvå-

righeter tar det längre tid för att få god koncentrationsförmåga på samma nivå 

som övriga barn i åldern. De äldsta barnen hade överlag bättre koncentrations-

förmåga så utifrån Kadesjös teori (2007) behöver det inte innebära att någon 

av barnen hade en primär koncentrationssvårighet utan att det hela berodde på 

en utvecklingsfas av koncentrationen. Då det var de yngre barnen som hade 

störst svårighet att koncentrera sig under lässamlingen och kan tyda på att de 

barnen inte kommit lika långt i sin utveckling av koncentrationsförmågan som 

de äldsta barnen. Däremot var det flera äldre barn som hade svårt att koncen-

trera sig och detta kan berott på sekundär koncentrationssvårighet (Kadesjö, 

2007). Lässamlingen kan ha varit en situation som blev alldeles för svår för 

vissa barn, både äldre och yngre, som resulterade i sekundära koncentrations-

svårigheter. Det barnen som blev positivt påverkade av rörelseaktiviteten innan 

visar att rörelseaktivitet kan till viss del användas till att hindra att sekundära 

koncentrationssvårigheter uppstår. Även fast det behövs vidare forskning och 

en större studie för att fastställa som fakta. Hade det däremot varit barn med 

primära koncentrationssvårigheter hade dessa haft svårt att koncentrera sig 

oavsett vilken situation de befann sig i (Kadesjö, 2007). 

Vidare visar resultatet på att beroende på hur aktiviteter planeras och genom-

förs av pedagoger har det en effekt på hur barnen agerar i lärandesituationer. I 

läroplanen för förskolan står det beskrivet hur viktig roll pedagogen har för 

utformningen av lärandesituationer för barn (Skolverket, 2016). I resultatet 

framkommer det att pedagogerna planerat aktiviteter på ett visst sätt som sedan 
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gav tecken enligt mitt observationsschema på barn med koncentrationssvårig-

heter. Att barnen la sig ner under lässamlingen betydde nödvändigtvis inte att 

detta var ett tecken på koncentrationssvårigheter utan det var så en normal läs-

samling utspelade sig på avdelning. Det innebär att det bara är en vanesak som 

lärts in hos barnen av pedagogerna. Om det finns en pedagogisk medvetenhet 

hos pedagogerna behöver inte resultatet betyda att de barn som visade tecken 

på koncentrationssvårigheter hade det. Om pedagogerna ständigt gjort sig 

medvetna om besluten som tagits i hur aktiviteter ska utformas har dom en 

pedagogisk medvetenhet (Johansson, 2016). Det innebär i den här studien att 

pedagogerna kunde varit väl medvetna om att barnen la sig ner inte behövde 

vara tecken på koncentrationssvårigheter utan en vanesak som pedagogerna 

själva skapat. Med tanke på resultatet finns det funderingar om vad som var 

koncentrationssvårigheter och vad som var inlärt hos barnen av pedagogerna. 

Även pedagogernas förhållningssätt på avdelningen kan ha haft betydelse för 

hur lässamlingen utspelade sig. De yngsta barnen sällan var med på lässam-

lingar i vanliga fall. De äldsta barnen visste vad lässamlingen gick ut på medan 

de yngsta barnen kan ha varit mer ovana och visade då tecken på koncentrat-

ionssvårigheter. Enligt Kadesjö (2007) behöver ett barn med koncentrations-

svårigheter känna igen vad den är med om och för att då kunna få en förståelse 

för lärandesituationen. De yngsta barnen kunde inte känna igen sig i aktiviteten 

och blev på så sätt negativt påverkade i form av koncentrationssvårigheter. 

Slutsatsen av studien är att rörelseaktivitet gjorde att majoriteten av barnen 

hanterade lässamlingen på ett mer positivt sätt än om de inte fått utföra en rö-

relseaktivitet innan. Däremot fanns det ett antal barn som inte blev positivt 

påverkade av en rörelseaktivitet. För dessa barn gjorde rörelseaktiviteten istäl-

let att de fick svårare för att behålla koncentrationen på lässamlingen. Genom 

detta resultat kan förskolans verksamhet ha användning för hur man använder 

rörelseaktiviteter i syfte för utveckling av koncentrationsförmåga. Resultatet 

visar att barn påverkas olika av rörelseaktivitet, vilket behövs ha med i plane-

ring och användning av rörelseaktiviteter i syfte att öka koncentrationsför-

mågan. Det är av stor vikt att ha en pedagogisk medvetenhet i planeringen av 

aktiviteter så alla barn oavsett ålder får en möjlighet till lärande.  

6.2 Metoddiskussion 

Utifrån den begränsade tiden som fanns valde jag att utföra studien i en barn-

grupp på en förskola och därav kan inte resultatet generaliseras. Däremot ut-

fördes studien med en barngrupp mellan åldrarna 2,5 och 5 år och jag kunde 

på så sätt få ett resultat som representerar den genomsnittliga åldern i förskolan 

som även Bryman (2018) beskriver som en viktig faktor för generaliseringen 
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av en studie. Tidsbegränsningen låg till grund för metodvalet som blev ett ob-

servationstillfälle. Senare i arbetet upptäckte jag att det hade varit positivt för 

studien med ännu en observation som skulle gjorts under en normal lässamling 

utan rörelseaktivitet innan. På så sätt hade jag kunnat få en större inblick och 

observationer som gick att jämföra med varandra. För att få en inblick i hur 

lässamlingarna brukade se ut valde jag även att intervjua en pedagog. Det gav 

mig även en chans att få pedagogens reflektion över rörelseaktivitetens effekt 

och inte enbart grund min studie utifrån en metod. Bryman (2018) beskriver 

flermetodsval som ett sätt att kunna säkerhetsställa ett resultat genom att två 

metoder leder till samma slutsats. I början hade jag tänkt mig intervjua alla 

pedagoger som arbetade på avdelningen men på grund av sjukdom fanns det 

enbart en pedagog att intervjua. Detta gjorde att jag fick ett resultat som enbart 

utgick ifrån en enskild pedagogs åsikter och jag hade velat ha bredare syn-

punkter som jag hade kunnat jämföra med varandra. Under intervjun valde jag 

att anteckna med papper och penna som jag upplevde gjorde situationen mer 

avslappnad än om jag hade spelat in intervjun. Däremot kan jag efteråt känna 

att en inspelning hade gjort det lättare att analysera datainsamlingen. 

Studiens teori ligger till grund i utförandet där koncentrationssvårigheter har 

setts ur Kadesjös (2007) beskrivning av primära och sekundära koncentrations-

svårigheter och om hur dessa upptäcks hos barnet. Valet av observations-

schema var utformat ur Kadesjös (2007) teori om olika tecken på koncentrat-

ionssvårigheter. Resultatet visar dock att observationsschemat hade brister 

med tanke på pedagogernas vanliga utformning av lässamlingar som gav 

tecken på observationsschemat när det nödvändigtvis inte behövde innebära 

brister i koncentrationen hos barnen. Jag observerade inte enskilda barn under 

rörelseaktiviteten utan observerade enbart hur aktiviteten skapades och såg ut. 

Efteråt upptäckte jag att det hade kunnat vara en fördel för resultaten om jag 

även i rörelseaktiviteten observerade barnen. På grund av att jag inte gjorde det 

kunde jag inte fastställa om barnens aktivitetsnivå på rörelseaktiviteten påver-

kade resultatet på lässamlingen. Om vissa barn var mindre aktiva under rörel-

seaktiviteten hade det varit intressant att se om det var samma barn som var 

okoncentrerade under lässamlingen. 

Det var mycket information som gällde avdelningens förhållningssätt och ar-

betssätt som kom upp under datainsamlingen som jag hade behövt veta innan 

för att kunnat planera min genomförande bättre. Bland annat att de yngre bar-

nen sällan var med på lässamlingar som uppenbart gav en påverkan i resultatet. 

Jag hade behövt utveckla ett bättre urval där jag även tog reda på innan hur 

förskolan normalt hade sina lässamlingar och därefter anpassat lässamlingen 

utefter förskolan. Lässamlingen blev i det här fallet en formad samlingen uti-
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från studiens syfte och var inte upplagd utifrån hur det normalt såg ut på för-

skolan, vilket jag efteråt hellre hade velat sträva efter för att barnen skulle få 

en rättvisare chans att hantera lässamlingen. Barngruppen som deltog var stor 

och med många olika åldrar. Jag kan ha fått ett annat resultat om jag valde att 

dela in barnen efter ålder och observera två olika lässamlingar istället för att 

samla alla i en lässamling. Då hade jag fått ett jämförbart resultat som enligt 

Bryman (2018) kunnat för enkla studien. Efteråt framkom det även brister i 

min rörelseaktivitet som borde ha innefattat en nedvarvning innan barnen satte 

sig ner inför en lässamling för att även där ge barnen en rättvisare chans att 

hantera lässamlingen. På grund av uteslutande nedvarvning kan det ha berott 

på att jag fick ett resultat där vissa barn var ”uppspidade”. Metodvalet gjorde 

att mitt resultat blev fattigt och att det inte går att dra några större slutsatser om 

studien. 

6.3 Vidare forskning 

Detta var en mindre studie och då alla barn inte påverkades positivt av rörelse-

aktivitet behövs det vidare studier inom ämnet om fysisk aktivitet kan påverka 

koncentrationsförmåga hos yngre barn för att få ett generaliserbart resultat som 

blir mer användbart i förskolans verksamhet. På grund av tidsbristen i detta 

arbete kan en studie med liknande syfte men med en annan metod vara intres-

sant för att få fram ett bredare och tydligare resultat. Vidare visar resultatet att 

studier kring vad som är koncentrationssvårigheter kan vara av intresse. Fler-

talet gånger hamnade jag i dilemman kring vad som var koncentrationssvårig-

heter och vad som var en effekt av pedagogers förhållningssätt kring utform-

ning av aktiviteter eller miljön. Det sågs skillnader bland de yngsta och äldsta 

barnen i deras förmåga att koncentrera sig och det skulle vara intressant att 

fortsätta studera åldersskillnader när det kommer till vad för effekter rörelse-

aktivitet kan ha på olika åldrar. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Observationsschema                                                

Barn:                                                                           Hur många gånger: 

Reste sig upp  

La sig ner  

Tittade på annat barn  

Pratade (utan koppling till innehållet i boken)  

Ljudade  

Rörde ett annat barn  

Sparkade med benen  

Tittade på annat föremål i rummet  

 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor innan införandet av rörelseaktivitet 

1. Hur lång tid tar en lässamling? 

2. Vad är syftet med lässamlingen? 

3. Vad gör du som pedagog under lässamlingen? 

4. Vad gör barnen under lässamlingen? 

5. Hur upplever du som pedagog barnens koncentration under lässam-

lingen? 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor efter införandet av rörelseaktivitet: 

1. Hur upplevde du rörelseaktiviteten? 

2. Hur upplevde du lässamlingen? 

3. Hade du några teorier hur lässamlingen skulle bli innan vi startade? 

4. Hur upplever du barnens koncentration under lässamlingen? 

5. Kan du se någon skillnad utav att barnen fick röra på sig innan lässam-

lingen? 

 

Bilaga 4 

Rörelseaktivitet: 

(ca 2min för varje rörelseövning, totalt tar aktiviteten ca 15min) 

Springa på stället 

Sprattelgubbe 

Höga knä 

Hoppa upp 

Simtag med armarna 

Slalomhopp 

Flossa 

 

Bilaga 5 

Rörelseaktivitet i Förskolan – en studie om rörelseaktiviteters effekter på barn 

Jag heter Karolina Junkergård och läser termin 6 på förskollärarprogrammet 

vid Karlstad universitet. Jag arbetar just nu med mitt examensarbete och har 

valt att utföra min studie på er förskola. 

Syftet med studien är att ta reda på hur barnen i en barngrupp hanterar lugnare 

aktiviteter där koncentrationen är viktig, som i studiens fall blir en lässamling, 

om de innan har fått utföra en pedagogstyrd rörelseaktivitet.  
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Studien kommer genomföras som en observation av barngruppen där pedago-

gerna anordnar en pedagogstyrd rörelseaktivitet (15min) för att sedan ha en 

lässamling med barnen (15min). Innan observation får pedagogerna genom en 

kort intervju berätta hur läs samlingarna ser ut och går till på avdelningen. Efter 

observationen får pedagogerna igen via en kort intervju berätta sina upplevel-

ser av den genomförda lässamlingen.  

I detta arbete är vi noga med att följa de etiska regler som gäller för forskning 

om barn. Det innebär att barn, pedagoger och förskola kommer att anonymise-

ras och inte att nämnas vid namn i de resultat och rapporter vi presenterar. 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i 

studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att 

ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett innan återkal-

landet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att 

inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att bevaras till dess att 

uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i Karlstads universitets 

studieregister för att sedan förstöras. 

Innan undersökningens start kommer en samtyckesblankett sändas ut till bar-

nen och dess vårdnadshavare där de skriftligt får ta ställning till sin/barnets 

medverkan i undersökningen. Barnen och/eller vårdnadshavare kan när som 

helst välja att avbryta deltagandet i undersökningen när hen vill utan några som 

helst negativa konsekvenser som följd. 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis 

få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella 

fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända 

mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål 

till Datainspektionen. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads 

universitet är dpo@kau.se. 


