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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka om styrda aktiviteter med fokus mot fysisk aktivitet 

påverkar barns koncentrationsförmåga i samlingen på förskolan. Med styrd fysisk aktivitet 

menar vi de fysiska aktiviteter som är planerade av en pedagog. Bakom styrd fysisk aktivitet 

ska det finnas en tanke och ett mål med varför man utför just den fysiska aktivitet man gör. För 

att uppnå syftet har vi utgått från följande frågeställningar: Vilken typ av styrd fysisk aktivitet 

genomförs? Hur förhåller sig pedagogerna till styrd fysisk aktivitet? Påverkas barns 

koncentration vid samling av styrd fysisk aktivitet? Insamling av data gjordes genom 

observationer och kompletterades med uppföljande intervjuer. För att senare kunna analysera 

materialet filmades observationerna och intervjuerna utfördes med röstinspelning. 

 

Resultatet av denna studie visar att fysisk aktivitet har positiv inverkan på barns 

koncentrationsförmåga vid samling. Det övergripande resultatet visar att all form av fysisk 

aktivitet påverkar barns koncentration positivt. Vi har dock kunnat konstatera att fysisk aktivitet 

med högre intensitet har större effekt på barns koncentrationsförmåga, vilket även tidigare 

forskning pekar på. Genom observationerna framgick det att efter styrd fysisk aktivitet hade 

barnens intresse för samlingen ökat, att de deltog mer aktivt och att de hade lättare för att 

utesluta ovidkommande stimuli.  

 

Genom denna undersökning har vår förståelse för sambandet mellan fysisk aktivitet och 

koncentration ökat och vi inser hur viktigt det är att ge barnen rätt förutsättningar för fysisk 

aktivitet redan i förskolan. 

 

Nyckelord 

Fysisk aktivitet, koncentration, rörelse, samling, förskola 
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“Ögon kan se och öron kan höra, 

men händer vet bäst hur det känns att röra.  

Huden vet bäst när någon är nära.  

Hela kroppen behövs för att lära. 

Hjärnan kan tänka och kanske förstå,  

men benen vet bäst hur det är att gå.  

Ryggen vet bäst hur det känns att bära.  

Hela kroppen behövs för att lära. 

Om vi skall lära oss nåt om vår jord,  

så räcker det inte med bara ord.  

Vi måste få komma det nära;  

Hela kroppen behövs för att lära.”  

- Okänd 
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1 Inledning 

Det pratas mycket i dagens samhälle om att barn i förskola/skola har svårt att fokusera på sina 

uppgifter. Barn kan inte sitta stilla, lyssnar inte och har svårt att koncentrera sig på en uppgift. 

Vidare diskuteras det en hel del om fysisk hälsa och det faktum att barn (och vuxna) rör sig allt 

mindre. Människan blir allt mer stillasittande och att vara fysiskt aktiv och röra sig är inte lika 

vanligt idag som tidigare. Vi undrar därför om det finns en koppling mellan den fysiska hälsan 

och förmågan att koncentrera sig. Frågan vi också ställer oss är om vi, som pedagoger och 

vuxna, faktiskt ger barn de rätta förutsättningarna till att lyssna, fokusera och klara av att sitta 

stilla. 

 

På vår senaste VFU hade förskolan vi var på tema rörelse och hälsa. Vi upptäckte vid flera 

tillfällen där barnen hade fått genomföra någon typ av styrd fysisk aktivitet, att de var mer 

fokuserade på samlingar som krävde större koncentration jämfört med dagar då de inte fått 

någon styrd fysisk aktivitet alls. Detta väckte vårt intresse för hur kroppslig fysisk aktivitet kan 

påverka hjärnans förmåga att koncentrera sig. Det vi kunnat se i förskolor är att det finns olika 

förutsättningar för att kunna utföra fysisk aktivitet. Vissa förskolor har exempelvis tillgång till 

inomhushall eller stor gårdsplan, medan andra inte har någon av dessa ytor. Vi anser inte detta 

vara en ursäkt till att undvika fysisk aktivitet i förskolan, men vi har förståelse för att det kan 

begränsa möjligheterna för pedagogerna att genomföra dessa aktiviteter på en regelbunden 

basis. Vi återkommer till detta mer utförligt i diskussionsavsnittet. 

 

Samlingen i förskolan är i stor utsträckning en återkommande aktivitet där det ställs vissa krav 

på barnen att de ska klara av att sitta stilla, lyssna och delta i diskussioner. I samlingen sker 

samspel mellan pedagoger/barn och även mellan barn/barn. En samling kan se ut på många 

olika vis och det är pedagogens didaktiska val som avgör hur en samling utformas och vad som 

görs på den. Det vi kunnat se genom tidigare arbete i förskolan och genom VFU är att 

samlingens innehåll kan variera och att många ämnen och aktiviteter behandlas. Enligt tidigare 

erfarenheter har vi kunnat se att barn ofta har svårare för att koncentrera sig på samlingen om 

de inte genomfört någon fysisk aktivitet innan. Det är det som ligger till grund för den här 

studien. 
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2 Bakgrund 

Att barn vistas långa dagar på förskolan och i skolan är allt mer vanligt. Janssen med flera 

styrker detta och menar att eftersom barn spenderar mycket tid i förskolan och skolan, har dessa 

blivit allt mer viktiga för att främja barns fysiska aktiviteter. Författarna menar vidare att 

förskolan och skolan spelar stor roll i barns möjlighet till fysisk aktivitet, men eftersom 

institutionerna styrs av läroplaner som prioriterar barns utveckling av kunskap, förståelse och 

kognitiva färdigheter, kan det leda till att de fysiska aktiviteterna hamnar i skymundan (2014, 

s. 129).  

 

I Skolverkets allmänna råd för förskolan kan man läsa följande:  

 

En legitimerad förskollärare har ansvar för den undervisning hon eller han bedriver. Därför 

bör förskollärare planera och analysera hur undervisningen utmanar och stimulerar barns 

utveckling och lärande. Det kan till exempel handla om att planera och analysera hur 

arbetssätt och förhållningssätt påverkar barnens lek, utveckling och lärande. 

(2007, s. 20) 

 

Vidare står det att förskolläraren bör klara av att avgöra hur undervisningen i förskolan bäst 

bedrivs i relation till barngruppen (2017, s. 20). 

 

I läroplanen för förskolan står det att “förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna 

om sin hälsa och sitt välbefinnande” (Lpfö98, rev. 2016, s. 9-10). Det är pedagogens uppdrag 

att se till att målen uppnås, vilket betyder att rörelse och hälsa bör vara en stor del av förskolan. 

I läroplanen för förskolan tydliggörs det att “förskollärare ska ansvara för att arbetet i 

barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling” 

(Lpfö98, rev. 2016, s. 11). Pedagogerna ansvarar för att skapa förutsättningar för barngruppen 

att vara fysiskt aktiv. Det är upp till arbetslaget att utforma en verksamhet som inbjuder till 

rörelse och fysisk aktivitet, både inomhus och utomhus. 
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som berör fysisk aktivitet och koncentration främst 

hos barn. Vi börjar med att fördjupa oss i fysisk aktivitet som är huvudmålet för vårt arbete. 

Där tar vi även upp rörelse då vi anser att de har en koppling till varandra. Vi går sedan in på 

koncentration som en egen del då det finns mycket att ta hänsyn till i hur koncentration fungerar. 

Avslutningsvis nämner vi forskning som behandlar sambandet mellan fysisk aktivitet och 

koncentration. 

 

3.1 Fysisk aktivitet 

 

Med fysisk aktivitet avses all kroppsrörelse som är en följd av skelettmuskulaturens 

sammandragning och som resulterar i ökad energiförbrukning. 

                                                                   (Folkhälsomyndigheten, 2007) 

 

Ekelund skriver i Hur aktiva är ungdomar – egentligen? att varje fysisk rörelse man utför med 

kroppen kan definieras som fysisk aktivitet, så länge energiförbrukningen ökas över normalt 

läge (ref. i Ekberg & Erberth, 2000, s. 49). Langlo Jagtøien med flera uttrycker att fysisk 

aktivitet ger möjlighet att utforska olika rörelser med kroppen samt att förmågan till att bedöma 

avstånd och hastighet ökas. Vidare menar de att fysisk aktivitet kan hjälpa till att sammankoppla 

kroppens rörelser med hjärnans intellekt (2002, s. 122-123).  

 

Tidigare forskning i ämnet påvisar att fysisk aktivitet inte är lika vanligt idag som det var förr. 

Wolmesjö skriver i Rörelseaktivitet- lek och lärande för utveckling av individ och grupp att de 

fysiska aktiviteterna inte längre har en naturlig plats i dagens samhälle. Människors vardag har 

gått från att vara full av utomhuslekar och andra fysiska aktiviteter till mer stillasittande 

aktiviteter framför tv och datorer (2006, s. 12). Wiebelhaus med flera framhäver att barn i 

förskolan blivit allt mer stillasittande och att tiden för den fria leken har minskat. De menar 

vidare att pedagogerna ställs inför flera utmaningar då de ska forma en verksamhet efter 

läroplanens mål och ändå få med både lärande och fysisk aktivitet (2006, s. 1-2). Detta pekar 

på att det inte bara är i vardagen barn blivit mer stillasittande utan även i förskolan. 

 

Ericsson framhäver vikten av att ge barn positiva erfarenheter av fysisk aktivitet. Hon menar i 

sin studie att många äldre barn känner sig dåliga och klumpiga när de deltar i fysiska aktiviteter, 
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vilket leder till att färre deltar. Vidare menar hon att om man kan främja och ge barn rätt 

förutsättningar för att utveckla sin motorik redan under de första levnadsåren, kan det leda till 

att de blir mer aktiva (2011, s. 314). Carson med flera betonar också vikten av att ge barn bra 

erfarenheter och de beskriver att barns fysiska vanor skapas redan i tidig ålder och att dessa 

följer barn när de blir äldre. Författarna menar även att om man ger barn förutsättningar att 

skapa goda fysiska vanor när de är små, är chansen större att de fortsätter vara fysiskt aktiva 

när de blir äldre (2016, s. 574). 

 

Carson med flera menar att fysisk aktivitet är viktigt för barn. De skriver att det inte bara är 

barns koncentrationsförmåga som påverkas positivt, utan barn som är fysiskt aktiva har i stor 

utsträckning bättre hälsa än de som inte är fysiskt aktiva (2016, s. 574). Även Wiebelhaus med 

flera betonar vikten av att barn får röra sig. De menar att fysisk aktivitet leder till att de flesta 

barn får lättare att sitta stilla och koncentrera sig på uppgifter (2006, s. 2). Dock menar Carson 

med flera att intensiteten på de fysiska aktiviteterna inte spelar så stor roll utan det viktiga är 

att barn rör sig (2016, s. 574).  

 

Folkhälsoinstitutet menar att begreppet rörelse kan ses som fysisk aktivitet, men att i rörelse är 

motoriken i fokus (1997). Det är motoriken som påverkar rörelsen och har därmed även 

inverkan på möjligheten att utföra fysisk aktivitet. Langlo Jagtøien med flera skriver att motorik 

omfattar de funktioner och processer som hjälper människan att styra och kontrollera kroppsliga 

rörelser. Ericsson menar att under de första levnadsåren fungerar kroppsrörelser som ett viktigt 

kommunikationsmedel. Hon menar vidare att barn som ges möjlighet att utforska sina 

rörelsemöjligheter och omgivningen kan få större tilltro till sin rörelseförmåga. Tilltron till 

rörelseförmågan anser hon är viktig då den är en förutsättning för att delta i lekar och bollspel 

(2005, s. 10-12). Att vara aktiv och röra sig påverkar kroppen och individen. Langlo Jagtøien 

med flera skriver att barn behöver rörelse för att lära, leka och för att hålla sig friska. De menar 

även att människor har behov av rörelse för att på bästa möjliga vis fungera i livets alla 

relationer (2002, s. 24).  
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3.2 Koncentration  

Enligt Kadesjö innebär förmågan att koncentrera sig på en uppgift att: 

 

 rikta sin förmåga att ta in information, dvs. sin perception, liksom sina tankar och 

känslor mot uppgiften 

 utesluta ovidkommande intryck 

 komma igång med, hålla fast vid och avsluta uppgiften. 

       (2007, s. 15) 

 

Konsten att kunna koncentrera sig är en avgörande faktor för hur människan klarar av att ta till 

sig information. Ericsson påpekar hur viktigt det är att ta hänsyn till hur andra faktorer såsom 

sinnesintryck (perception), minnet, språket och den motoriska förmågan kan inverka på 

koncentrationsförmågan (2006, s. 38). Även Kadesjö skriver om hur sinnena kommer till 

uttryck genom att söka och sortera information för att kunna koncentrera sig på en uppgift. Han 

menar att för att koncentrera sig måste man kunna sålla bort ovidkommande stimuli och 

fokusera på det som är av vikt för den information man vill ta del av (2008, s. 15). Hjärnan är 

komplex och det finns många olika intryck som kan påverka inlärningen och därmed också 

möjligheten till koncentration.  

 

Kadesjö påtalar betydelsen av att ge barn rätt förutsättningar för koncentration där de kan 

koppla intrycken från omvärlden till något de känner igen och har upplevt. Först när barn kan 

relatera till vad det är de koncentrerar sig på, orkar de hålla kvar koncentrationen på uppgiften. 

Detta innebär att barnet klarar att hålla sinnena öppna för det som är relevant för stunden och 

samtidigt kan koppla bort ovidkommande stimuli (2008, s. 16).  

 

Ericsson sammanställer flera författares syn på koncentration i sin artikel 

Koncentrationsförmåga ur ett relationellt perspektiv, där de uttrycker att 

koncentrationsförmågan handlar om att kunna kontrollera tankar och handlingar enligt följande: 

 

 Fokusering. Rikta uppmärksamheten och begränsa mängden sinnesintryck och tankeprocesser. 

 Uthållighet. Hålla kvar uppmärksamheten på en företeelse tillräckligt länge. 

 Fördelad uppmärksamhet. Kunna göra två saker samtidigt. 

(Ericsson, 2006, s. 39-40) 

 



 10 

Ericsson säger att uppmärksamhet kan ses som ett samlingsbegrepp för flera kognitiva 

funktioner som bland annat berör förmågan att fokusera och vara uthållig. Uppmärksamhet 

menar författaren är ett annat ord för koncentration (2006, s. 40). Även Samuel med flera 

benämner uppmärksamhet som kognitiv funktion. De menar att kognition är en allmän 

definition som berör olika områden som till exempel uppfattning, uppmärksamhet, minne och 

intelligens (2017, s. 86). 

 

Ericsson förklarar även att koncentration som kognitiv funktion handlar om både neurologiska 

och psykologiska användningsområden som man behöver lära sig (2006, s. 40). För att förstå 

möjligheterna till barns förmåga att koncentrera sig behövs kunskap om den kognitiva 

utvecklingen. Carson med flera beskriver barndomen som den period då hjärnan utvecklas som 

mest. Det är under denna period som synapser i hjärnan skapar sensorisk information, vilket är 

de områden som berör förmågan att koncentrera sig. Författarna menar även att en normalt 

utvecklad hjärna påbörjar vid denna period att lägga en grund till kommande kognitiva 

prestationer (2016, s. 573). 

 

3.3 Samband mellan fysisk aktivitet och koncentrationsförmåga 

De positiva effekterna av fysisk aktivitet på koncentrationsförmågan lyfts fram av Hansen i 

boken Hjärnstark. Hansen beskriver det så kallade Flanker-testet som är ett hjälpmedel för att 

mäta koncentrationsförmågan, eller selektiv uppmärksamhet, vilket innebär att man klarar av 

att fokusera på det som är viktigt och sortera bort det som är irrelevant. Detta instrument 

användes i en testgrupp där människor delats in i två grupper, en som några dagar i veckan 

promenerade 45 minuter (pulshöjande) samt en grupp som utförde yoga (icke pulshöjande) 

under samma längd och antal gånger/vecka. Efter sex månader genomfördes Flanker-testet igen 

för att se om det blivit skillnad. Resultatet visade ingen förändring hos de som utfört yoga, men 

däremot var det en stor förändring på selektiv uppmärksamhet hos gruppen som förbättrat sin 

kondition (2016, s. 72-74). Även Sandborgh-Holmdahl framhäver att fysisk aktivitet i samband 

med inlärning kan förstärka koncentrationen. Vidare menar hon att barns förutsättningar till 

inlärning kan påverkas genom möjligheterna i lek och rörelse (1988, s. 5).  

 

Carson med flera uttrycker problemet med att det idag finns för lite forskning inom området för 

hur fysisk aktivitet påverkar den kognitiva förmågan hos barn i åldern 0-5 år. I deras studie 

kunde de dock konstatera att det främst är två områden som påverkas av fysisk aktivitet: 
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exekutiv funktion och språk. De upptäckte att barn som fick utöva fysisk aktivitet hade bättre 

självkontroll och kunde koncentrera sig på uppgifter under längre perioder jämfört med barn i 

samma ålder som inte varit fysiskt aktiva. Vidare menar författarna att även om det är små 

skillnader som märkts hos barnen i deras studie, är det ändå en förändring som visar resultat för 

att fysisk aktivitet har positiv inverkan på barns prestationer som kräver koncentration. Carson 

med flera kunde även fastslå i sin studie att det inte framkommit några resultat som påvisar att 

fysisk aktivitet skulle vara skadligt för barn (2016, s. 576-577). 

 

Även Ploughman skriver i sin forskning att det finns tydliga bevis på att fysisk aktivitet 

förstärker hjärnans kapacitet att bearbeta information samt förmågan att kontrollera tankar. 

Ploughman beskriver en studie som gjorts i en skola där 36 elever med skrivsvårigheter deltagit 

i undersökningen. Dagligen utförde de någon typ av fysisk aktivitet under sex månader och 

samtliga elever visade stor förbättring i skolarbetet. Ploughman pratar också om ytterligare en 

studie där man genomfört ett 45-minuters program med fysisk aktivitet, två gånger per vecka i 

åtta månader, med barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år som hade cerebral pares. Dessa barn 

och ungdomar visade på ökad kognitiv förmåga och bättre fysik. Än mer intressant var enligt 

författaren att fyra månader efter studien hade deras fysik återgått till hur den var tidigare men 

att den ökade kognitiva förbättringen fanns kvar (2008, s. 238).  

 

Liksom tidigare nämnda forskare beskriver även Ericsson de positiva effekter som fysisk 

aktivitet har på barns koncentration. Ericsson har deltagit i det så kallade Bunkefloprojektet 

som utförts på en skola i Sverige där man lagt till fysisk aktivitet som lektion i schemat under 

veckans alla dagar. Syftet med detta menar författaren är att tidigt kunna fånga upp de barn som 

har motoriska svårigheter och hjälpa dem att utveckla sin motorik, för att sedan kunna se bättre 

resultat på koncentrationen samt ökad självkänsla hos barnen. Resultatet visade att de elever 

som deltagit i projektet hade bättre motorisk förmåga och bättre resultat i både läs- och 

skrivfärdigheter (2008, s. 302-303 & 310). Hansen nämner just Bunkefloprojektet i sin bok 

Hälsa på recept (2014), där han också beskriver forskning om hur träning påverkar 

koncentrationen beroende på intensitet. Hansen menar i nämnda bok att forskare kommit fram 

till att lagom intensiv träning är det som gett bäst resultat för långsiktig inlärning. Om träningen 

är för intensiv kan den ge motsatt effekt på koncentrationen, det vill säga att man får svårare att 

koncentrera sig (2014, s. 39). 
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3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning visar tydligt vikten av att redan tidigt ge barn förutsättningar att utöva fysisk 

aktivitet, och där har förskolan en viktig roll. Mycket forskning tyder på att människor rör sig 

allt mindre, trots att studier pekar på att fysisk aktivitet stimulerar både hjärnan och välmåendet. 

Flera studier pekar dessutom på ett samband mellan fysisk aktivitet och ökad 

koncentrationsförmåga. Dessa positiva effekter framhävs även i vår studie, vilket blir särskilt 

tydligt i kapitel 7. 
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4 Teoretisk anknytning 

Vår studie berör flera olika teorier, men vi ser den starkaste kopplingen till sociokulturell teori. 

Detta då vi kan se att barnen lär av och tillsammans med varandra, samt tar stöd av de vuxna 

och av kamraterna i barngruppen.  

 

4.1 Sociokulturell teori 

Sociokulturell teori kan vi anknyta till vår studie då barn lär av och med varandra i grupp. Den 

Sociokulturella teorin bygger på barns utveckling och hur den gynnas genom interaktion med 

andra och sin omgivning. Inom sociokulturell teori är Lev Vygotskij (1896-1934) ett välkänt 

namn. Han menade att människan använder sig av olika redskap för att kunna kommunicera 

med varandra. Språk är det främsta av dessa redskap men Vygotskij ansåg att språk inte behöver 

vara det talade eller skrivna språket, utan kunde uttryckas på olika sätt genom tecken och även 

bilder. Vygotskij förklarade att de redskap som vi använder för att kommunicera och lära 

förändras och utvecklas med tiden beroende på hur världen omkring oss utvecklas. De redskap 

vi använder idag kan ha en helt annan betydelse i framtiden. Man måste ha kunskap om och 

erfarenhet av de redskap man använder för att förstå innebörden hur de fungerar (Säljö, 2017, 

s. 253-256). 

 

Vygotskij pratar även om den närmsta utvecklingszonen, och påtalar hur viktigt det är att man 

som lärare är medveten om denna. Den närmsta utvecklingszonen handlar om barns potential 

att utvecklas. Vygotskij menar att allt man lär sig sker i samspel med andra. För att kunna 

utvecklas behöver barn få kunskap om det man behöver lära sig, och för att kunna lära sig 

behövs stöd från någon som redan har kunskap om aktuellt ämne. Smidt uttrycker att “den 

vuxnes eller den mer kompetenta personens roll är tydlig. Den är att hjälpa barnet att gå från 

sin aktuella prestationsnivå till sin potentiella nivå.” (2010, s. 119-121).  
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5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka om styrda aktiviteter med fokus mot fysisk aktivitet 

påverkar barns koncentrationsförmåga i samlingen på förskolan. För att kunna undersöka vårt 

syfte utgår vi från följande mer specifika frågeställningar: 

 

 Vilken typ av styrd fysisk aktivitet genomförs? 

 Hur förhåller sig pedagogerna till styrd fysisk aktivitet? 

 Påverkas barns koncentration vid samling av styrd fysisk aktivitet? 
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6 Metod 

I följande avsnitt går vi igenom val av metod och hur vi gick tillväga för att samla in data. Vi 

presenterar sedan urvalet i denna studie och efter det går vi igenom genomförandet av 

observationerna och intervjuerna. Vi går även igenom reliabilitet och validitet och avslutar 

sedan med etiska ställningstaganden där vi bland annat presenterar forskningsetiska principer. 

 

Vi har under studiens gång delat upp vissa arbetsuppgifter för att båda två skulle vara lika 

delaktiga i arbetet. Vi valde att dela upp observationerna så att vi fokuserade på två olika 

perspektiv. Annie observerade de barn som var ofokuserade och gjorde sådant som ansågs störa 

resterande barngrupp. Lisa observerade de barn som var fokuserade och som ställde frågor om 

aktiviteten. Dessa frågor utgick vi från: 

 

Annie: 

 Hur många gånger avbryter barnen verbalt? 

 Hur många gånger ändra barnen kroppsställning? 

 Hur många gånger börjar barnen prata om annat än uppgiften? 

 

Lisa: 

 Hur ofta frågar barnen saker som rör samlingen? 

 Är det samma barn som är koncentrerade? 

 Håller barnen koncentrationen rakt igenom? 

 

Vi valde även att dela upp intervjuerna så att Annie var ansvarig för de två intervjuer som 

gjordes med förskolläraren som var delaktig i observationerna. Lisa var ansvarig för intervjun 

med den andra förskolläraren som arbetar regelbundet med fysisk aktivitet i förskoleklass.  

 

Under hela arbetet med vår studie har vi haft ett tätt samarbete, där vi har valt att sitta 

tillsammans och skriva. Vi har utgått från en jämn arbetsfördelning där båda varit delaktiga i 

hela texten men där vi har ansvarat för egna underrubriker i de olika avsnitten. Vi har under 

tiden gemensamt gått igenom texten, bearbetat och redigerat den. 
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6.1 Metodval 

För datainsamling till arbetet har vi utgått från observationsstudier. Vi har även använt oss av 

uppföljande intervjuer för att komplettera det resultat vi fått fram.  

 

Vi valde att använda oss av strukturerad observation där vi hade ett tydligt mål med vad vi ville 

undersöka. Vi deltog som objektiva observatörer och valde att sitta på olika platser i rummet 

för att få en så vid överblick som möjligt i observationen. Bell anser att det finns viss kritik 

gentemot strukturerad observation då det är lätt att den blir subjektiv och att riskerna för bias 

(skevhet) ökar. Hon menar att det är viktigt att den/de som observerar beskriver exakt vad de 

ser och är objektiva i sina iakttagelser (2006, s. 191). Vi undvek bias genom att vi jämförde och 

diskuterade våra observationer direkt efter observationen samt att vi filmade och därmed hade 

möjlighet att i efterhand kontrollera att det resultat vi antecknat stämde överens med 

verkligheten.  

 

Bell förklarar att intervju som metod har fördel med dess flexibilitet, eftersom det finns 

möjligheter att under intervjuns gång ändra frågor och ställa följdfrågor, beroende på hur 

intervjuaren tolkar och uppfattar den intervjuades svar och kroppsspråk. Dock menar Bell att 

risken för bias är stor då denna typ av metod är subjektiv. Det kan vara svårt att göra en bra 

analys av svaren man fått via intervjun då det är lätt att lägga in egna värderingar i resultatet 

(2006, s. 158). Vi undvek att lägga in egna värderingar genom att den av oss som inte hade 

någon relation eller koppling till den vi intervjuade fick leda just den intervjun. Vi 

transkriberade även och analyserade svaren i den intervju vi ansvarade för. Vi använde oss även 

av uppföljande intervjuer då fördelen med dessa är att det kan gå att styrka resultatet från 

observationerna. Genom intervjuer får man fram vad den intervjuade har sett och upplevt samt 

att man kan ställa fördjupande frågor.  

 

6.2 Urval 

Vi har i vår studie observerat barn på en kommunal förskola vid tre olika tillfällen. Barngruppen 

bestod av totalt 15 barn i åldrarna 3-5 år. Vid observationerna var det i snitt 13 barn närvarande 

per tillfälle. Förskolan där vi utförde våra observationer ligger på landsbygden och har ett nära 

samarbete med skola och fritids.  
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Vi valde även att intervjua två förskollärare för att kunna få större inblick i ämnet vi valt att 

undersöka. Den ena förskolläraren som vi intervjuade arbetar med de barn vi observerade. Den 

andra förskolläraren arbetar vid en privat verksamhet i förskoleklass, där de har fysisk aktivitet 

i förskola/skola som profil.  

 

6.3 Genomförande   

Med tanke på tidsramen vi hade för arbetet valde vi att genomföra observationer enbart på 

förskolan och valde därmed bort att genomföra observationer i förskoleklassen. Det valet 

baserade vi på att chansen till att se någon utveckling eller förändring i observationerna var 

störst på förskolan, eftersom de inte hade arbetat med styrd fysisk aktivitet innan vi kom dit för 

att observera, utan de startade upp det som projekt under observationernas gång. Den 

förskollärare som arbetar på förskolan där vi utförde våra observationer valde vi att intervjua 

vid två olika tillfällen, efter första observationen samt efter den sista observationen. 

Anledningen till detta var att vi ville kunna komplettera det vi sett genom våra observationer 

med förskollärarens erfarenhet.  

 

Förskolan där vi utförde observationerna består av en avdelning med totalt 26 barn, som delar 

upp sig i två olika grupper. I den grupp där vi gjorde observationerna var det 15 barn inskrivna. 

För enkelhetens skull kommer vi i vårt arbete att benämna det som två avdelningar. Den 

avdelning vi utförde vår observation på hade ett stort rum, där de hade en samlingsmatta samt 

olika stationer med leksaker och material. Det fanns även ett rum där de hade en ateljé som 

används för att pyssla, måla och skapa. Under de första två observationerna samlades 

barngruppen på mattan och utförde en fysisk aktivitet samt en samling, och därefter gick de in 

till ateljén för att måla och skapa. Vid tredje observationstillfället utfördes den fysiska 

aktiviteten och samlingen inne på den andra avdelningen. Under observationerna satt vi bakom 

barngruppen, en bit ifrån varandra för att kunna se alla samt helheten. 

 

Vid samtliga observationstillfällen hade vi en avtalad tid på morgonen med förskolan. Vi valde 

efter dialog med förskolläraren att vara på plats en halvtimme tidigare än sagd tid, för att ge 

barnen en chans att se vilka vi var och kunna presentera oss. Vår tanke med det var att om vi 

redan sågs som en del i barngruppen skulle inte barnen ta så stor notis om oss när vi satt med 

och observerade. Detta för att få ett så rättvist resultat som möjligt i vår observationsstudie. 
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Vid intervjuerna på förskolan satt vi i personalrummet. Vi placerade oss så att vi satt mittemot 

pedagogen för att kunna föra en bra dialog. Vi valde att spela in intervjuerna för att kunna 

koncentrera oss på pedagogens svar samt för att kunna gå tillbaka, lyssna och bearbeta 

intervjun.  

 

Vid intervjun med förskolläraren som arbetar i förskoleklass satt vi i klassrummet. Elevernas 

dag i skolan var slut och de hade gått över till fritids så klassrummet var tomt. Även under 

denna intervju placerade vi oss så att båda satt mittemot pedagogen för att kunna ha en bra 

dialog med hen. Vi fick pedagogens godkännande att spela in intervjun, för att senare kunna gå 

tillbaka och lyssna samt transkribera. 

 

6.4 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitet är två begrepp som förekommer inom forskning när man talar om 

insamlad data och dess tillförlitlighet och giltighet. Bell säger att “reliabilitet eller tillförlitlighet 

är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller tillvägagångssätt ger samma resultat vid 

olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter” (2006, s. 117). Eftersom vår undersökning 

är begränsad till en förskola under en relativt kort period, kan vi inte hävda att den är reliabel 

då det inte är säkert att vi skulle ha fått samma resultat vid andra tillfällen. För att få en högre 

reliabilitet skulle vi ha behövt göra samma undersökning på flera förskolor och förskoleklasser 

under en längre period.  

 

Vad gäller validitet säger Bell att “validitet (eller giltighet) är ett betydligt mer komplicerat 

begrepp. Det är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta 

eller beskriva” (2006, s. 117). Vi har noga granskat våra observationsfrågor och intervjufrågor 

för att de ska mäta vad de är ämnade att mäta. Vi har utfört tre observationer för att få fram 

trovärdiga slutsatser, men undersökningen är begränsad och inte reliabel, vilket även leder till 

att den saknar validitet.  

 

6.5 Etiska ställningstaganden 

I vår undersökning har vi utgått från de fyra huvudkrav som återfinns i Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2002, s. 7-14).  
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Informationskravet går ut på att deltagarna i undersökningen ska informeras om 

undersökningens syfte, deras egna uppgifter samt de villkor som berör deras deltagande. De 

ska även underrättas om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas närhelst de önskar. Detta 

tog vi hänsyn till genom att vi inför intervjuerna valde att skicka ett mail till båda förskollärarna 

med vårt syfte och frågorna vi hade i förväg, så att båda fick möjlighet att förbereda sina svar. 

I mailet skrev vi att vi reserverade oss för eventuella ändringar eller tillägg. Innan intervjuerna 

meddelades de som skulle intervjuas om sina rättigheter till att avbryta eller avsluta intervjun 

när de ville. Båda blev också innan vi började tillfrågade om de godkände att vi spelade in 

intervjun.  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska erhålla deltagarens samtycke samt informera om 

rätten till att styra över sin medverkan. Är deltagaren under 15 år bör samtycke från 

vårdnadshavare erhållas. Innan vår första observation skickade vi ut ett mail till förskolläraren 

på plats med en medgivandeblankett (se bilaga) som vi bad hen lägga på barnens fack. Detta 

gjorde vi med anledning att vi ville informera vårdnadshavare om vad syftet med vår närvaro 

var, samt att vi ville ha deras skriftliga godkännande på barnens deltagande i vår observation 

och att vi fick tillåtelse till videoinspelning. Samtliga vårdnadshavare gav sitt godkännande till 

vår förfrågan.  

 

Konfidentialitetskravet betyder att samtlig information om deltagarna i en undersökning bör 

hanteras med sekretess så att obehöriga inte kan ta del av insamlad data. Med tanke på detta 

krav har vi i vår text valt att använda hen istället för han eller hon. Detta för att de som deltagit 

i vår studie inte ska kunna utpekas eller identifieras. All information om deltagarna finns bara 

tillgängligt för oss och kommer efter avslutat arbete att raderas. 

 

Nyttjandekravet syftar till att all insamlad data endast får användas för tänkt ändamål, vilket vi 

följer då vår insamlade data inte kommer att användas på något annat vis. 
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7 Resultat och analys 

I nedanstående avsnitt redogör vi för vår data som vi samlat in via observationer och intervjuer. 

Vi börjar med att berätta hur samlingssituationerna såg ut, därefter tar vi upp våra 

frågeställningar, en i taget och berättar resultatet som vi fått fram utifrån dessa. Förskollärarna 

benämns i texten som förskollärare 1 och förskollärare 2, i enlighet med konfidentialitetskravet 

(se avsnitt 6.6). Förskollärare 1 arbetar på den förskolan där vi genomförde observationerna 

och förskollärare 2 arbetar i förskoleklass.  

 

7.1 Samlingssituationerna  

Förskollärare 1 informerade oss hur deras samlingar brukar se ut en vanlig dag, och hen talade 

om att de brukar se ut på liknande sätt som de samlingar vi tog del av under observationerna. 

Pedagogerna gör tillsammans en didaktisk planering där de väljer tema eller ämne som ska 

behandlas. Själva samlingen, berättade förskollärare 1, brukar oftast vara på förmiddagen när 

de kommit in efter lek utomhus. Detta stämmer även överens med våra tidigare erfarenheter 

från andra förskolor. Vidare berättade förskollärare 1 att samlingen oftast sker på golvet där 

barnen får sitta i en ring tillsammans med pedagogerna. På detta vis arbetar pedagogerna på 

barnens nivå och interaktionen mellan parterna förstärks (se vidare avsnitt 4.1). Förskollärare 

1 menade att det är viktigt att göra didaktisk planering även inför samlingarna då de bör ses 

som en lärandesituation. Hen betonade också vikten av att följa upp resultatet av planeringen 

med en pedagogisk dokumentation. Detta för att kunna se vad som gick bra och vad som kan 

vara bra att tänka på till nästa gång. 

 

Förskollärare 1 visade den didaktiska planering som gjorts inför de aktiviteter som skedde vid 

observationerna. Hen förklarade syftet med den didaktiska planeringen som de förberett och 

upplyste oss om att den ökade svårigheterna för varje gång, men att barnen samtidigt fick större 

möjlighet till att förstå sagan som ingick i den didaktiska planeringen, när de redan kände igen 

den sedan tidigare.  

 

Vid första tillfället läste förskollärare 1 Sagan om den lilla lilla gumman som en flanosaga. 

Sagan i sig var sedan tidigare bekant för barnen. Förskollärare 1 använde sig även av stödtecken 

i sagan för att ytterligare tydliggöra för barnen. Vid andra tillfället tog förskollärare 1 hjälp av 

en sagolåda när hen läste Sagan om den lilla lilla gumman samt att hen även använde 

stödtecken. Genom att använda sig av förstärkande hjälpmedel vid sagan förtydligas handlingen 
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och kommunikationen sker inte enbart via verbalt språk. Vygotskij tar upp flera olika redskap 

vi använder för att kommunicera (se vidare avsnitt 4.1). Vid tredje tillfället var tanken från 

början att Sagan om den lilla lilla gumman skulle läsas en gång till, dock på engelska denna 

gång samt med hjälp av teckenstöd som redan var bekanta för barnen. Förskollärare 1 förklarade 

att de i barngruppen har flera barn som kommer från hem där man talar både svenska och 

engelska samt även några andra språk. Vidare berättade förskollärare 1 att samlingen hade 

utformats på ett sådant sätt att barnen skulle ha möjlighet att förstå sagan även om den var på 

annat språk eftersom barnen ändå kände igen dess stödtecken och bilder. Innan den tredje 

observationen fick vi förklarat för oss att de hade fått göra om i planeringen då det var något 

som kallades “Nallens dag”. Detta innebar att Sagan om den lilla lilla gumman uteblev och 

ersattes med en annan saga som var planerad sedan tidigare att berättas i samband med “Nallens 

dag”. 

 

7.2 Vilken typ av fysisk aktivitet genomfördes? 

Genom observationerna kunde vi se att barngruppen genomförde fysisk aktivitet innan samling 

vid två av tre observationstillfällen. Vid observationerna tittade vi på den fysiska aktiviteten i 

den mån den utfördes. Vi observerade helheten av den fysiska aktiviteten som genomfördes, 

vilken typ av fysisk aktivitet de gjorde, vilka rörelser de utförde samt om aktiviteten var 

pulshöjande.  

 

Vid första observationstillfället genomförde barngruppen ingen styrd fysisk aktivitet, utan kom 

från fri lek och rörelse utomhus direkt in till samlingen där pedagogen berättade flanosagan 

Sagan om den lilla lilla gumman.  

 

Under den andra observationen genomförde barngruppen tillsammans med pedagogerna en 

fysisk aktivitet där de dansade och rörde sig till en låt som heter Norge framförd av gruppen 

Panetoz. Barnen rörde sig framåt och bakåt, de gick åt vänster och åt höger samt rörde sig nedåt 

och uppåt medan de stod kvar på samma plats. Vi kunde se att de flesta barnen deltog aktivt 

men att två barn stod upp och observerade de andra. Vi reagerade på detta och undrade vad det 

kunde bero på, om det fanns svagheter i motoriken hos dessa barn eller om de inte var 

intresserade av aktiviteten. I efterföljande intervju med förskollärare 1 fick vi svar på vår 

fundering där hen menade att det inte berodde på några motoriska svagheter, utan att somliga 



 22 

barn har ett behov av att först iaktta vad de andra gör innan de känner tryggheten till att själva 

delta. 

 

Liksom förskollärare 1 har även förskollärare 2 noterat att vissa barn inte deltar de första 

gångerna när nya fysiska aktiviteter presenteras. Förskollärare 2 berättade att dessa barn brukar 

få iaktta i lugn och ro de första gångerna innan de vågar delta. Ibland behöver de lite extra stöd 

från pedagogerna för att komma igång. Detta kan vi koppla till det sociokulturella perspektivet 

där man menar att barn lär tillsammans och i samarbete med andra (se vidare i avsnitt 4.1). 

Ericsson betonar vikten av att ge barn goda erfarenheter av fysisk aktivitet då deras fysiska 

vanor skapas tidigt (se avsnitt 3.1). Att låta barnen observera och iaktta under en fysisk aktivitet 

för att så småningom vilja delta ger dem möjlighet att uppleva det som positivt och skapa goda 

erfarenheter. Att låta barnen delta efter sina egna förutsättningar är viktigt, vilket båda 

förskollärarna påpekade då de menade att barn behöver olika tillvägagångssätt för att känna sig 

trygga i det de gör.  

 

Resultaten av observationen visade att den styrda fysiska aktiviteten med dans och rörelse till 

musik var något pulshöjande då både barn och pedagoger blev andfådda. Vi kunde även se att 

barnen fick träna på sin perceptionsförmåga genom att uppfatta begränsningarna av sina 

rörelser på en liten yta.  

 

Barngruppen och pedagogerna inledde observationstillfälle tre med att genomföra 

morgongympa där de dansade och rörde sig till låten Axel F av Crazy Frog. Denna låt och dans 

var en aning mer pulshöjande än den tidigare sången Norge och krävde lite bättre motorisk 

förmåga av gruppen. Som vi tidigare nämnt menar Hansen att pulshöjande träning ger en positiv 

effekt på inlärning, vilket även Ericsson kommit fram till i sin studie om Bunkefloprojektet (se 

vidare avsnitt 3.3). I takt med musiken studsade barnen upp och ner på stället, gjorde rörelser 

med armarna, rörde sig aktivt samtidigt som de gick som ett tåg in i ett annat rum för att sedan 

komma tillbaka och studsa samt göra rörelser med armarna igen. Även vid detta tillfälle valde 

de två barn som inte deltog aktivt i morgongympan under observation två, att enbart se på när 

de övriga dansade. En av pedagogerna uppmanade de två barnen att följa med hen i dansen ut 

ur rummet, men barnen valde att stanna kvar och se på när de andra dansade iväg. Här kunde 

vi se att pedagogen tog hänsyn till vart barnen var i sin egen utveckling och hade kunskap om 

den proximala utvecklingszonen genom att ge dem extra stöd i en situation de ännu inte 
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behärskade själva (se vidare 4.1). Vid detta tillfälle rörde sig merparten av barngruppen över 

en större yta då pedagogen ledde dansen ut i rummet intill och tillbaka igen. 

 

I intervjun med förskollärare 2 fick vi veta att de utför någon typ av fysisk aktivitet minst 4 

gånger i veckan i förskoleklassen. En gång i veckan har de en idrottstimme där de går till en 

idrottshall och utför någon form av fysisk aktivitet som pedagogerna planerat. Hen menar att 

det kan handla om olika bollsporter, lekar eller andra former av fysisk aktivitet som intresserar 

barnen. Varje fredag har de dessutom infört “fredagsdisco” då förskoleklass, låg- och 

mellanstadiet dansar tillsammans ute på skolgården. Förskollärare 2 säger att det ofta blir fler 

fysiska aktiviteter under dagen som är oplanerade, då de brukar sätta på musik och börja dansa 

när pedagogerna märker att barnen börjar tappa koncentrationen i det de gör för stunden. Detta 

leder oftast till att barnen orkar återgå till uppgifter som kräver koncentration ett tag till. 

Förskollärare 2 berättade att de har en speciell låt som heter Stopp - min kropp som de dansar 

till. Hen förklarade också att de även brukar ha fler fysiska aktiviteter, som inte är pulshöjande 

men som utmanar barnens motoriska förmåga och perception. Dessa aktiviteter kan exempelvis 

vara yoga, massage och olika former av lugnare lekar.  

 

Förskollärare 2 talade även om att förskoleklassen har en utedag i veckan där de är ute hela 

dagen oavsett väder. De flyttar ut sin verksamhet och genomför skoldagen på gården, i skogen 

eller i annan miljö. Förskollärare 2 menade att barngruppen blir väldigt fysiskt aktiv när de har 

sina utedagar, då de rör sig mycket under hela dagen. Hen berättade att de alltid leker någon 

form av kull-lek, att barnen får olika uppgifter att genomföra tillsammans samt olika problem 

att lösa tillsammans. Hen berättade även att de brukar ta promenader till andra miljöer för att 

leka och röra på sig, och att de även går till biblioteket ibland.  

 

7.3 Hur förhåller sig pedagogerna till styrd fysisk aktivitet? 

Under första intervjun med förskollärare 1 samtalade vi om hens tidigare erfarenheter av att ha 

styrd fysisk aktivitet för barn i syfte att öka koncentrationsförmågan. Förskollärare 1 berättade 

att hen några år tidigare haft en barngrupp med 5-åringar där hen haft fysisk aktivitet innan 

samlingar med barnen för att de skulle få röra på sig. Hen berättade att barngruppen var en lugn 

grupp, vilket gjorde det svårt att säga vilken inverkan den fysiska aktiviteten hade på barnen. 

Dock menade hen att det var positivt med fysisk aktivitet, då man inte riktigt visste hur mycket 

barnen rörde sig på fritiden. Detta stämmer överens med vad Wolmesjö menar om att de fysiska 
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aktiviteterna inte längre har en naturlig plats i dagens samhälle där vuxna och barn har blivit 

mer stillasittande (se även avsnitt 3.1). Även Janssen med flera påpekar bristen på fysisk 

aktivitet och menar att då barn spenderar mycket tid på förskolan, är det pedagogernas ansvar 

att ge dem förutsättningar för att kunna vara fysiskt aktiva (se vidare avsnitt 3.1).  

 

Genom att utföra någon form av fysisk aktivitet varje dag gav förskollärare 1 barnen 

förutsättningar att kunna delta samt genomföra fysiska aktiviteter. Hens tanke om att man inte 

riktigt vet hur mycket fysisk aktivitet barn har möjlighet till hemma påvisar vikten av att ge 

dem det i förskolan. Wiebelhaus med flera framhäver att barn är mer stillasittande och att 

pedagogerna ställs inför vissa utmaningar när de utefter läroplanens mål ska planera en 

verksamhet, som innehåller både lärande och fysisk aktivitet (se vidare avsnitt 3.1). 

 

Vidare ansåg förskollärare 1 att fysisk aktivitet med små barn är viktig då hen menade att 

chanserna ökar att barn fortsätter att utöva fysisk aktivitet även när de blir äldre om de fått rätt 

förutsättningar från start. Detta är i linje med vad Carson med flera menar då de påpekar vikten 

av att i tidig ålder ge barn förutsättningar till att skapa goda fysiska vanor, vilket i sin tur kan 

resultera i att de behåller dessa vanor även när de blir äldre (se även avsnitt 3.1). Förskollärare 

1 berättade även i intervjun att de tänker fortsätta med styrd fysisk aktivitet i förskolan då de 

märkt stor skillnad på barnens koncentration i samlingar. Hen berättade även att de nästa termin 

får tillgång till en idrottshall en gång i veckan där de kommer att utföra någon form av fysisk 

aktivitet med barnen. Utöver detta kommer de även att fortsätta med styrd fysisk aktivitet 

dagligen på förskolan. 

 

Under de två observationer där barngruppen och pedagogerna utförde fysisk aktivitet kunde vi 

se att pedagogerna deltog aktivt i danserna. Det var en av pedagogerna som instruerade och 

visade de rörelser som skulle göras. De andra pedagogerna som var med vid 

samlingssituationerna deltog och dansade samt rörde sig till musiken efter sina egna förmågor. 

Vi kunde dock se att den pedagog som instruerade var den som var mest aktiv i genomförandet.  

 

Förskollärare 2 berättade att de har en idrottsprofil på skolan där hen arbetar och att de i 

förskoleklassen tagit efter de äldre barnens vanor med att utöva daglig fysisk aktivitet. 

Förskollärare 2 menade att enligt hens erfarenheter har styrd fysisk aktivitet en positiv effekt 

på barns koncentration i aktiviteter som kräver mer fokus. Detta stärks av Hansen som menar 

att fysisk aktivitet har positiva effekter på människan och att det förstärker 
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koncentrationsförmågan (se avsnitt 3.3). Förskollärare 2 berättade att hen inte har så mycket 

erfarenhet av styrd fysisk aktivitet i förskola/skola sedan tidigare. Vidare ansåg hen dock att 

arbetet i förskoleklass har gett hen många erfarenheter och att resultatet bara påvisat goda 

effekter hos barnen. Hen fortsatte med att tala om att då det har visat sådan positiv effekt på 

barnens koncentration i det arbete de utfört efter styrd fysisk aktivitet, kommer båda 

pedagogerna i arbetslaget att fortsätta med den styrda fysiska aktiviteten även framöver.  

 

Förskollärare 2 berättade att de fram till att intervjun gjordes genomförde styrd fysisk aktivitet 

även när det fanns ett behov i barngruppen. Hen berättade vidare att de ibland genomförde styrd 

fysisk aktivitet ett flertal gånger per dag och ibland endast en gång. Antalet gånger berodde helt 

på barngruppen och dess koncentrationsförmåga. Vi fick även veta att förskoleklassen har en 

utedag varje vecka där de är ute hela dagen oavsett väder. Under dessa dagar, menade 

förskollärare 2, märker de en stor skillnad på barnens aptit samt att barnen “inte har så mycket 

myror i brallan” under de moment där de löser olika uppgifter tillsammans. Att ha utedagar var 

något förskollärare 2 ställde sig mycket positiv till, då hen menade att det påverkade 

barngruppen positivt att vara ute, då de bland annat får frisk luft och möjligheter till att röra sig 

när det inte finns några väggar som begränsar dem. Förskollärare 2 var mycket positiv till styrd 

fysisk aktivitet i olika former då idrott och rörelse är något hen har stort intresse av.  

 

Hen berättade även att enligt läroplanen för förskoleklassen ska förskoleklassen vara en bro 

över till skolan, där mycket går ut på att förbereda barngruppen inför skolan. Hen menade vidare 

att förskoleklass är lik förskolan men att man arbetar för att ge barnen de bästa förutsättningarna 

för att lyckas i skolan. Enligt hen är styrd fysisk aktivitet ett bra medel för att ge barnen rätt 

förutsättningar till att kunna sitta still och koncentrera sig. Hen menade vidare att det inte 

behöver vara en lång styrd fysisk aktivitet utan det handlar om att få barnen att röra på sig och 

fokusera på annat för att sedan kunna sätta sig ner och fortsätta med uppgiften de höll på med.  

 

7.4 Påverkas barns koncentration vid samling av styrd fysisk aktivitet? 

Under de tre observationer vi utförde i vår studie observerade vi barns förmåga att vara 

koncentrerade eller okoncentrerade på en uppgift. Vi observerade även den fysiska aktiviteten 

i den mån den utfördes. Under observationerna av de fysiska aktiviteterna tittade vi på helheten 

i den aktivitet de gjorde, vilka rörelser de utförde, hur barnens motorik såg ut samt om 
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aktiviteten var pulshöjande. Vi utgick under observationerna från de frågor som finns under 

avsnitt 6.  

 

Det vi fick fram genom att granska vår insamlade data var att barngruppen vi observerade 

gjorde tydliga framsteg i sin förmåga att koncentrera sig efter att ha utövat styrd fysisk aktivitet. 

Detta är i linje med vad Sandborgh-Holmdahl skriver om den positiva inverkan som fysisk 

aktivitet har på koncentrationsförmågan (se avsnitt 3.3). Även Carson med flera (se avsnitt 3.3) 

menar att fysisk aktivitet har positiv påverkan på koncentrationsförmågan. Under intervjuerna 

som vi utförde med förskollärarna fick vi bekräftat att även de märkt en positiv förändring till 

att barnen ökar sin koncentration efter att de utfört styrda fysiska aktiviteter.   

 

Inför den första observationen, där samlingen bestod av att barnen först fick lyssna på sagan 

och sedan rita utifrån samma saga, hade ingen styrd fysisk aktivitet utförts. Vi kunde se att 

barnen avbröt pedagogen 7 gånger när hen pratade, samt att de började prata om annat än ämnet 

21 gånger. Vi kunde även se att vissa i barngruppen hade svårt och sitta stilla och ändrade 

kroppsställning 7 gånger. Av observationen fick vi även fram att barnen deltog aktivt och 

pratade 40 gånger om sådant som rörde ämnet. Vi kunde se att alla barn var koncentrerade 

samlingen rakt igenom men att de hade olika nivåer av koncentration. Detta är i linje med 

Kadesjö (se vidare avsnitt 3.2) som klargör hjärnans komplexitet och att det finns olika intryck 

som påverkar koncentration och inlärning. Att barnen hade olika nivåer av koncentration kan 

exempelvis bero på deras förmåga att sortera bort irrelevanta intryck eller hur intresserade de 

var av uppgiften. I efterföljande intervju med förskollärare 1 fick vi berättat för oss att hen 

upplevde barnen som ovanligt koncentrerade på uppgiften jämfört med hur hen ansåg att barnen 

brukade vara under samlingen. Förskollärare 1 kunde inte förklara vad det berodde på att de 

varit så fokuserade vid just denna samling. 

 

Innan samlingen under observation två genomfördes morgongympa som hade något 

pulshöjande effekt. När morgongympan var slut satte sig barnen och pedagogerna ner på 

samlingsmattan och pedagogen berättade med hjälp av en sagolåda Sagan om den lilla lilla 

gumman. Under denna observation kunde vi se att barnen under samlingen och den 

efterföljande aktiviteten totalt avbröt pedagogen 1 gång. De började prata om saker som inte 

berörde ämnet 3 gånger. Vi kunde även se att vissa i barngruppen hade svårt att sitta stilla då 

de ändrade kroppsställningen 9 gånger under observationstillfället. Även under denna 

observation deltog barnen aktivt och samtalade om det berörda ämnet 62 gånger. Av 
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observationen fick vi fram att alla barn var koncentrerade och behöll koncentrationen under 

hela tillfället.  

 

När vi jämförde barnens koncentration vid detta observationstillfälle med observationstillfälle 

1 kunde vi se en ökad koncentration då barnen frågade mer om själva samlingen och mindre 

om sådant som inte var relevant. Ploughman anser att fysisk aktivitet hjälper hjärnan att sortera 

information och kontrollera tankarna (se vidare avsnitt 3.3), vilket stärker det resultat vi får 

fram i vår studie. Förskollärare 1 menade i intervjun att personalen på förskolan har märkt störst 

skillnad på barnens koncentration under eftermiddagarna. I intervjun berättade förskollärare 1 

att de har kört ett extra gympapass vid behov under eftermiddagar om de märkt att barnen börjar 

bli okoncentrerade. Detta har lett till att barnen kan återgå till att koncentrera sig på en aktivitet 

istället för att hoppa mellan olika aktiviteter. Detta är i linje med det Wiebelhaus med flera 

menar när de betonar vikten av att barn får röra sig (se avsnitt 3.1).  

 

Vid tredje observationstillfället utfördes styrd fysisk aktivitet som hade högre effekt på pulsen. 

Förskollärare 1 talade om för oss under intervjun att de hade utfört någon typ av morgongympa 

varje morgon från det första observationstillfället till det sista. Under efterföljande samling 

kunde vi se att barnen inte avbröt pedagogen en enda gång. De började prata om annat än ämnet 

1 gång, och vissa barn hade svårt att sitta stilla och ändrade kroppsställning 8 gånger. Även 

under detta observationstillfälle deltog barngruppen flitigt och talade om ämnet 71 gånger. 

Resultatet av denna observation visar att alla barn var koncentrerade och behöll fokus genom 

hela samlingen. Vi kunde även här se på en ökad koncentration i samlingen jämfört med både 

första och andra observationen.  

 

7.5 Sammanfattning av resultat och analys 

Resultatet vi fått fram genom våra observationer pekar på att det finns ett samband mellan styrd 

fysisk aktivitet och barns koncentrationsförmåga. Vi har kunnat se en ökning på barnens 

koncentration i samlingen om vi ser till de frågor barnen ställer till pedagogen. Carson med 

flera har i sin forskning kunnat se liknande resultat där barn som varit fysiskt aktiva klarade av 

att vara koncentrerade under längre perioder (se även avsnitt 3.3). Vi kan genom 

observationerna se tydliga skillnader i hur barnens uppmärksamhet riktas mot den aktivitet som 

pedagogen genomför. Uppmärksamhet är något som både Ericsson och Samuel med flera 

menar hänger ihop med kognitiv funktion (se vidare avsnitt 3.2). Vi har i våra observationer 
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samt i våra intervjuer fått fram att det är viktigt som förskollärare att ha kunskap om att barn 

utvecklas på olika sätt, både vad gäller den kognitiva utvecklingen och den motoriska. Såsom 

Carson med flera skriver är det under denna del av barndomen som barn utvecklas mest (se 

vidare avsnitt 3.2).  

 

Vi har under våra observationer även kunnat utläsa en viss skillnad i barnens koncentration 

under samlingarna beroende på hur pulshöjande den fysiska aktiviteten varit. Detta stärker 

Hansen som säger att högre intensitet ger större koncentration (se avsnitt 3.3). Dock menar han 

även att intensiteten inte ska vara för hög eftersom det kan ge motsatt effekt. Det resultat som 

vi fått fram ifrågasätter det som Carson med flera skriver, nämligen att intensiteten på de fysiska 

aktiviteterna inte spelar någon större roll (se avsnitt 3.1). 

 

I intervjuerna med förskollärarna har vi fått fram att båda ställer sig mycket positiva till styrd 

fysisk aktivitet med barn. Båda förskollärarna uttryckte att de använder styrd fysisk aktivitet 

under dagen, när de märker att det behövs. Dock menade de att den ibland blir 

situationsanpassad och sker spontant vid behov. Förskollärare 2 menade att styrd fysisk 

aktivitet är ett bra verktyg för att kunna få barn att åter koncentrera sig på uppgifter som kräver 

hjärnverksamhet. Hens erfarenhet av att arbeta med styrd fysisk aktivitet i syfte att öka barns 

koncentrationsförmåga är att det gjort stor skillnad på barngruppen i lärandesituationer. Som 

förskollärare 2 själv uttryckte det: “det gör jättestor skillnad, woho!”.  
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8 Diskussion 

Syftet med vårt arbete har varit att undersöka om styrda aktiviteter med fokus mot fysisk 

aktivitet påverkar barns koncentrationsförmåga i samlingen på förskolan. Enligt våra egna 

erfarenheter är styrd fysisk aktivitet något som lätt glöms bort i förskolan eftersom man 

fokuserar mer på lärande och utveckling och har klara mål med verksamheten. Man använder 

styrd fysisk aktivitet och rörelse för att uppnå de mål i läroplanen som berör ämnet, men det 

används inte som medel för att nå andra mål.   

 

Styrd fysisk aktivitet i förskolan kan genomföras på många vis. Man kan planera många olika 

aktiviteter exempelvis aktiviteter med mycket spring, med rörelser som tränar motorik och 

koordination samt dans och rörelser till musik. Förskolan där observationerna genomfördes 

använde sig av styrda fysiska aktiviteter där barngruppen tillsammans med pedagogerna 

dansade och rörde sig till två olika sånger (se avsnitt 7.2). Förskollärare 2 berättade för oss att 

de till exempel utför dans, lekar samt att de har en idrottstimme per vecka där de genomför 

någon form av styrd fysisk aktivitet.  

 

I vår studie har vi observerat fysiska aktiviteter som inneburit någon form av dans och rörelse 

till musik. Fysisk aktivitet kan dock vara nästan vad som helst: det kan handla om att leka en 

lek, genomföra en hinderbana, göra olika uppdrag eller gå en promenad. Det vi anser är 

viktigast när man genomför en fysisk aktivitet med en barngrupp, är att man har gjort en 

didaktisk planering samt att man har förberett genom att plocka fram det som behövs. Man kan 

göra på många olika sätt, och så länge man följer läroplanen för förskolan och främjar barns 

möjlighet till fysisk aktivitet, anser vi att det bara är fantasin som begränsar. När barn får utlopp 

för sin energi genom styrd fysisk aktivitet ökar även möjligheterna för inlärning av uppgifter 

som kräver koncentration.   

 

Samlingar i förskolan kan se väldigt olika ut. Vissa förskollärare tar tillvara på stunden och 

genomför en didaktisk planering så att en lärandesituation sker, medan andra använder samling 

för att samla ihop barngruppen och göra något medan man väntar på exempelvis maten. Att 

använda samling som en lärandesituation är något vi anser att man bör göra eftersom det är ett 

ypperligt tillfälle att använda sig av läroplanen och att uppnå de mål som finns. I vår observation 

kunde vi se att pedagogerna hade förberett sig genom att använda sig av didaktisk planering. 

Hela samlingssituationen var väl förberedd och genomtänkt och därför fungerade den också 
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väldigt bra. Genom att vara förberedd och tänka igenom vad det är man vill få ut av samlingen 

så är det lättare att nå fram till läroplansmålen. Även det som gått mindre bra blir tydligare och 

lättare att utvärdera. I arbetet som förskollärare är en av de viktigaste uppgifterna att utvärdera 

det man gör. Vad gick bra? Vad var mindre bra? Vad bör man tänka på till nästa gång? Vi anser 

att samlingssituationerna är viktiga och att inte se dessa som en lärandesituation gör att man 

berövar barngruppen tillfällen till kunskap.  

 

Wiebelhaus med flera nämner att förskollärare ställs inför särskilda svårigheter att kombinera 

lärande och fysisk aktivitet (se avsnitt 3.1). Vi tror att om man som förskollärare väljer att se 

möjligheter istället för svårigheter kan man förekomma dessa problem innan de uppstår. Genom 

de observationer och intervjuer vi genomfört i denna studie samt med tidigare erfarenheter vi 

har inom yrket, är vi medvetna om att förutsättningarna ser olika ut beroende på förskola. En 

del förskolor har fördel med att ha stora gräsytor som inbjuder till fysisk aktivitet, kanske till 

och med närhet till skog, medan andra i bästa fall har en liten inhägnad gårdsplan. Somliga har 

tillgång till idrottshall, medan andra får nöja sig med små lokaler.  

 

Utifrån våra observationer har vi insett att lokalerna inte behöver vara stora som en gympasal, 

utan att det går att utföra fysisk aktivitet även på små ytor. Båda de förskollärare som vi 

intervjuat utnyttjade de ytor de hade att tillgå och såg möjligheter istället för begränsningar. 

Förskollärare 2 berättade att när koncentrationen började svikta hos barnen startade hon musik 

och de körde igång ett kort danspass (se avsnitt 7.2). Detta danspass genomfördes i klassrummet 

de befann sig i och visar att stora ytor inte alltid är nödvändiga för fysisk aktivitet. Med det 

resultat vi fått fram i vår studie anser vi att det inte finns några undanflykter för att inte inkludera 

fysisk aktivitet i förskolan. Det handlar om engagemang från aktiva närvarande pedagoger. 

 

Utmaningen som förskollärare står inför upplever vi vara att få samtliga barn att delta i den 

fysiska aktiviteten. Men genom att ha kunskap om den proximala utvecklingszonen kan man 

lättare ge barn det stöd de behöver och hjälpa dem framåt i utvecklingen (se vidare 4.1). Som 

vi nämnt ovan gäller det för pedagogerna att använda sin fantasi och sin kunskap i hur man får 

barn delaktiga så att alla barn tar del av aktiviteterna. Hur ska pedagogerna lyckas med detta? 

En tanke är att variera de fysiska aktiviteterna: dans, gymnastik, bollspel och så vidare. Det kan 

vara svårt att hitta en aktivitet som passar alla, men desto lättare att hitta flera aktiviteter som 

passar någon. Genom att pedagogerna själva deltar i aktiviteten uppmuntrar det barnen till att 
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våga försöka. Det är detta som Smidt menar med att den vuxne stöttar barnet i att utmana sin 

aktuella prestationsnivå och försöka nå sin potentiella nivå (se vidare avsnitt 4.1). 

 

Studiens ämne har varit intressant att undersöka. Då ämnet har varit stort och vår undersökning 

begränsad till en enda förskola, skulle det vara intressant att i framtiden fortsätta 

undersökningen. Ett förslag till fortsatt forskning är att göra undersökningen på fler förskolor, 

under en längre period, för att få fram ett bredare resultat. För att utvidga forskningen ännu mer 

hade det varit intressant att göra observationer både på förskolor på landsbygd och i stadsmiljö. 

För att få en totalt omfattande undersökning skulle man även kunna genomföra samma studie 

på flera olika orter runt om i hela Sverige. Det hade även varit intressant att göra 

undersökningen i förskoleklass och jämföra resultaten.  

 

Vi skulle vilja utöka studien genom att undersöka huruvida barns koncentration påverkas av 

styrd eller icke styrd fysisk aktivitet. Gör det någon skillnad på barns koncentration om 

aktiviteten är styrd och planerad av pedagog, jämfört med fri lek där barnen rör sig aktivt på 

egen hand? Hur gör det i så fall skillnad? Och varför? Vi skulle även vilja undersöka vad som 

händer med koncentrationen hos barn om den styrda fysiska aktiviteten sker kontinuerligt. Blir 

det ett annat resultat hos barn som har styrd fysisk aktivitet återkommande ett bestämt antal 

dagar i veckan jämfört med de som enbart har styrd fysisk aktivitet sporadiskt? Vi anser att 

detta skulle ge en mer omfattande forskning med ett mer tillförlitligt resultat. 

 

Vi började det här arbetet med att ställa oss frågan om vi, som pedagoger och vuxna, faktiskt 

ger barn de rätta förutsättningarna till att lyssna, fokusera och klara av att sitta stilla. Nu, med 

resultatet i hand, vågar vi säga att pedagoger faktiskt kan ge barn rätt förutsättningar för att vara 

fysiskt aktiva. För pedagogerna handlar det om att ta tillvara på barns nyfikenhet och intressen 

för fysiska aktiviteter och utifrån dessa skapa aktiviteter som tilltalar barngruppen.  
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Bilaga 

 
Hej! 

Vi är två studenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet, Campus Gotland, Uppsala 

Universitet. Vi skriver just nu vårt självständiga arbete och till vår uppsats behöver vi göra 

observationer i barngrupp. Vi kommer vid 3-4 tillfällen vara med i barngruppen här på avdelningen 

under vecka 42-43, för att göra observationer till vårt arbete.  

 

All observation kommer ske på sådant sätt att allt förblir anonymt, det vill säga att inga namn på 

varken barn, personal eller förskola kommer finnas med i arbetet. Vi kommer att samla in data genom 

att föra anteckningar och eventuellt även filma. Samtlig insamlad data kommer att förvaras och 

hanteras endast för vårt arbete och kommer således vara skyddat så att ingen obehörig kan få tillgång 

till den. Eventuell videoinspelning kommer enbart användas i syfte att vi ska kunna bearbeta våra 

observationer i efterhand och samtlig videoinspelning kommer raderas så snart vårt arbete är färdigt. 

 

För oss är det viktigt att samtliga vårdnadshavare är medvetna om vår närvaro och vad vi gör där. 

Därför är det också viktigt för oss med ett medgivande av videoinspelning. Vi vill också vara 

noggranna med att meddela att vi har tystnadsplikt för deltagandes anonymitet. 

 

o Ja, mitt barn får delta i videoinspelning med ovanstående restriktioner 
 

o Nej, mitt barn får inte delta i videoinspelning 
 

Barnets namn______________________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavares namn   Vårdnadshavares underskrift 

 

________________________________________    

____________________________________________ 

 

Blanketten skrivs under och lämnas till barnets förskollärare senast torsdag 12/10! 

 

För mer information om vår studie är ni varmt välkomna att kontakta oss; 

 

Annie Eriksson: annie.eriksson.8175@student.uu.se 

Lisa Stenberg: lisa.stenberg.1170@student.uu.se  

 

 


