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genom sitt arbetssätt och sina arbetsmetoder, kan öka möjligheterna för barn att behålla 
uppmärksamheten samt vilken roll den pedagogiska miljön har för barns uppmärksamhet. Vi har 
tittat på vad litteraturen säger om detta. 
 
Genom att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod, där vi använt intervjuer, har vi fått 
fram ett resultat om pedagogernas arbetssätt och den pedagogiska miljön i praktiken. Det 
resultat vi fick fram visar att pedagogerna betonar relationen och det positiva mötet med barnet 
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1  Inledning 
 
 
I vårt examensarbete inriktar vi oss på hur pedagoger i förskolan kan öka möjligheterna för 
barn att rikta och behålla uppmärksamheten mot en viss aktivitet.  
 
Vårt intresse för ämnet har väckts eftersom vi fått intryck av att idag upplever fler pedagoger 
än tidigare att de i sina grupper har barn som är impulsiva och överaktiva och har svårt att 
behålla uppmärksamheten vid rutinsituationer, planerade aktiviteter och i leken. I förskolans 
läroplan Lpfö 98 står det att Arbetslaget skall ansvara för att varje barn får sina behov 
respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde (2006:8). Vi själva är 
verksamma i förskolan och anser det grundläggande att arbeta efter det som står i läroplanen 
och därmed aktivt arbeta för att varje enskilt barn ska få de bästa förutsättningarna för att 
utvecklas och kunna skapa en positiv självbild. Kadesjö (2001) skriver att hur pedagoger 
bemöter barnet har stor betydelse för hur barnet utvecklas. Därför vill vi ta reda på hur några 
pedagoger i förskolan arbetar för att öka möjligheterna för barn att koncentrera sig.  
 
Vi vill i vårt arbete visa vilka metoder och arbetssätt pedagogerna använder i den dagliga 
verksamheten och vilka ändringar de gjort i den fysiska miljön för att öka barns möjligheter 
att behålla uppmärksamheten mot en viss aktivitet. Enligt Lpfö 98 ska personalen ompröva 
och förändra verksamheten utifrån de barn som deltar och kontinuerligt diskutera och 
reflektera kring verksamhetens organisation, innehåll och arbetssätt. Därför anser vi att det är 
viktigt att vi som pedagoger i förskolan tidigt förstår och ser ett mönster i barnets sätt att vara. 
Är vi medvetna om detta kan vi stödja och uppmuntra barnet genom att anpassa den 
pedagogiska miljön och genom det öka möjligheterna för dessa barn att finna stabilitet i 
vardagen och därmed öka möjligheterna för utveckling och lärande. 
 
Möjligen kan denna undersökning bidra till att vi som pedagoger får ökad kunskap om hur vi i 
förskolan ska bemöta dessa barn i de dagliga situationerna. Den kan också leda till att vi 
utvecklar nya förhållningssätt och metoder som vi medvetet använder i våra verksamheter 
samt gör förändringar i miljön så det ökar möjligheterna för barn att behålla upp-
märksamheten. Lpfö 98 uttrycker tydligt att omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, 
trygghet, utveckling och lärande skall prägla arbetet i förskolan. Hänsyn skall tas till barns 
olika förutsättningar och behov (2006:4). 
 
I denna uppsats ansvarar vi båda två för hela materialet och vi har gemensamt arbetat fram 
innehållet i arbetets alla delar.  
 
 
 
1.1  Bakgrund 
 
1.  
Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98), ska den pedagogiska verksamheten anpassas till 
alla barn. Varje barn ska känna sig värdefullt samt få sina behov tillfredsställda och 
respekterade. 
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För att skapa dessa förutsättningar för barns möjligheter till utveckling och lärande i förskolan 
är den pedagogiska miljöns utformning av stor betydelse. Följande citat ur läroplanen är 
väsentligt för vårt arbete:  

  
Förskolan skall erbjuda en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 
aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall barnen 
möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med 
både det enskilda barnet och barngruppen. (Utbildningsdepartementet 2006:5) 

 
Förskolans verksamhet ska anpassas efter varje barns villkor. I pedagogernas uppdrag ingår 
att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att utvecklas optimalt. Ett grundläggande 
synsätt på barns utveckling enligt läroplanen är att barn lär och utvecklas i alla sammanhang 
och med alla sinnen. Pedagogers förhållningssätt och deras syn på barnets utveckling och 
lärande ska grundas på respekt för det enskilda barnet och förhållningssättet i arbetslaget ska 
genomsyras av engagemang och emotionell närhet. (Skolverket 2005) 
 
Läroplanen ställer krav på pedagogerna att anpassa verksamheten i förskolan till att barn är 
olika. Personalen ska därför ompröva och förändra verksamheten utifrån de barn som deltar 
och kontinuerligt diskutera och reflektera kring verksamhetens organisation, innehåll och 
arbetssätt. (Skolverket 2005) 
 
Pedagogernas betydelse av att skapa och se värdet av ett gott samspel för barnens utveckling 
och lärande kan kopplas till Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen (Bråten 
1998). Även Kinge (2000) skriver att det är i det nära samspelet som barn gör sina 
erfarenheter och får möjligheter att utvecklas. 
 
Miljön och de aktuella sammanhangen som barnen handlar och iakttas i samt utformningen av 
den pedagogiska verksamheten är betydelsefulla för deras sätt att vara, prestera och hur de 
uppfattas enligt Nordin-Hultman (2004). Individen och omgivningen står i ett ömsesidigt 
samspel med varandra menar Nordin-Hultman (2004), även Pramling, Samuelsson och 
Sheridan (1999) poängterar den pedagogiska miljöns betydelse för barns lärande. Enligt 
författarna sänder miljön ett budskap om vad som förväntas ske, därför ska den pedagogiska 
verksamheten utformas så att barns lärande både underlättas, stimuleras och utmanas. Gör vi 
verkligen det i vårt arbete eller kan det vara så att vi pedagoger försvårar för barn att behålla 
uppmärksamheten genom den miljö vi skapar? Detta vill vi ta reda på. 
 
 
 
1.2  Syfte och frågeställningar 
 
 
Syftet med denna studie är att belysa relationen mellan den pedagogiska miljön och barns 
uppmärksamhet i förskolan. 
  
För att få svar på syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 
- Vilka metoder och arbetssätt använder pedagoger vid rutinsituationer, 

planerade aktiviteter samt lek? 
 

- Hur kan miljön utformas för att öka möjligheterna för barn att behålla 
uppmärksamheten mot en viss aktivitet? 
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1.3  Begrepp 
 
 
Nedan kommer några begrepp att förklaras, dels för att de är centrala i denna studie, dels för 
att det är väsentligt att det finns en samsyn kring begreppens betydelse.  
 
 
1. 1.3.1  Uppmärksamhet 
 
Uppmärksamhet är medvetandets inriktning mot vissa föreställningar eller vissa yttre mål 
eller händelser (Egidius 2006). 
 
 
1. 1.3.2 Koncentration 
 
Koncentration är förmåga att hålla uppmärksamheten viljemässigt riktad mot en viss uppgift 
eller aktivitet (Egidius 2006). Kadesjös (2001) definition är i stort sett likartad men han lägger 
till att det innebär att utesluta ovidkommande stimuli samt att komma igång med, hålla fast 
vid och avsluta uppgiften. 
 
 
1.3.3  Miljö  
 
Vi definierar miljö i denna studie som den pedagogiska miljön vilket för oss betyder både 
pedagogerna och deras metoder och arbetssätt men också den fysiska miljön vilket vi här 
menar är rummets innehåll och utseende. 
 
 
1.3.4 Metoder och arbetssätt 
 
Oftast används orden metoder och arbetssätt som synonymer.  I vår studie har vi dock gjort en 
skillnad på dessa två ord. Med ordet metod avser vi här en mer bestämd/konkret metod som 
pedagogerna använder sig av medan arbetssätt beskriver pedagogernas förhållningssätt och 
hur de gör/arbetar i den dagliga verksamheten. 
 
 
 
1.4  Avgränsning 
 
 
Undersökningen begränsas till att gälla ett antal pedagoger som arbetar med barn i 
förskoleåldern. Anledningen till valet är att vi själva är verksamma bland barn i dessa åldrar. 
Samarbete mellan pedagoger i förskolan och föräldrar är betydelsefullt för barns möjligheter 
till utveckling. Vi anser dock att undersökningen skulle bli allt för stor om vi tagit med 
föräldrars erfarenheter i denna undersökning därför har vi gjort en avgränsning. 
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2  Litteraturgenomgång 
 
 
Vi vill utifrån vårt syfte och våra frågeställningar ta reda på vad litteraturen säger om ämnet 
men det är också viktigt för att vi ska kunna förstå vårt resultat. 
 
 
 
2.1  Uppmärksamhet 
 
 
Uppmärksamhet är ett samlingsbegrepp för en rad olika kognitiva funktioner som samtidigt är 
beroende av andra processer, t ex perception (varseblivning), minne, språk och motorik. 
Uppmärksamhet är alltså inte en avgränsad kognitiv funktion, utan olika neurologiska och 
psykologiska funktioner som vi kan lära oss. (Ericsson 2005) 
 
Med uppmärksamhet menas i allmänhet förmågan att selektivt vara engagerad i en del av eller 
en aspekt av de intryck och informationer som tas emot och upplevs, antingen från 
omgivningen eller från sin egen kropp. Det krävs också att i tillräcklig grad kunna ignorera 
ovidkommande distraherande stimuli. En annan definition på uppmärksamhet är förmågan att 
ta emot och reagera på sinnesintryck. (Hansen 1999) 
 
För att välja ut information krävs det uppmärksamhet. Den kan aktivt inrikta sig mot 
omvärlden eller passivt registrera sinnesintryck av olika slag från den egna kroppen. 
Flexibilitet är viktigt när det gäller uppmärksamheten så den vid behov kan växla fokus från 
ett område till ett annat enligt Hansen (1999). Författaren menar också att uppmärksamheten 
bör vara målinriktad men man ska även vara i stånd att kunna ha den riktad mot mer än ett 
ställe åt gången, dvs. förmåga till delad uppmärksamhet. Det innebär även förmågan att kunna 
bibehålla riktad uppmärksamhet en längre stund och därmed förmåga till uthållighet.  
 
Medvetandegraden och motivationen påverkar graden av uppmärksamhet men det gör även 
distraherande faktorer som kan finnas i närheten. Trötthet och om barnet har tråkigt, kan 
också påverka uppmärksamheten. Både Hansen (1999) samt Olsson och Olsson (2007) menar 
att barnet har behov av en väl fungerande motorik för att kunna koncentrera sig och behålla 
uppmärksamheten. Även Grindberg och Langlo Jagtøien (2000), som i sin tur hänvisar till 
Bentsen (1978), menar att barn behöver röra på sig eftersom muskulaturen ännu inte tål 
långvarig, ensidig belastning. Att sitta stilla längre stunder är därför svårt eftersom barn har 
ett fysiologiskt behov som är svårt att kontrollera med viljan och förnuftet. Dessutom menar 
författarna att fysisk aktivitet ökar uthålligheten och därmed barnets förmåga att behålla 
uppmärksamheten. 
 
2. Hansen (1999) skriver att barn har behov av lugn och ro, regelbundenhet, 
förutsägbara rutiner och fasta regler för att kunna bibehålla uppmärksamheten. En del barn 
har även behov av vuxenstöd p.g.a. att de kan ha svårt att strukturera och planlägga sin dag. 
Enligt författaren är det också viktigt att skapa goda relationer och som vuxen uppträda som 
en god förebild. Det Hansen (1999) tar upp här är intressanta aspekter för vårt arbete vars 
syfte är att belysa relationen mellan den pedagogiska miljön och barns uppmärksamhet i 
förskolan.  
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3. 2.2  Koncentrationsförmåga 
 
 
Alla människor föds med en naturlig nyfikenhet och uppmärksamhet på det som händer runt 
omkring oss. I vårt medvetande uppfattar vi en bild av verkligheten som består av ett selektivt 
urval. Urvalet sker vanligtvis inte slumpmässigt utan ur informationsflödet väljer vi ut de 
aspekter som gör tillvaron begriplig för oss och detta urval är en del av vår koncentration 
(Olsson & Olsson 2007). Författarna menar att vi får koncentrationssvårigheter om denna 
selektionsprocess inte fungerar, alltså svårt att selektera och tolka våra upplevelser och svårt 
att uppleva tillvaron som begriplig och meningsfull. Att kunna skilja mellan det väsentliga 
och det oväsentliga hos en uppgift är nödvändigt för att kunna koncentrera sig menar även 
Kadesjö (2001). Koncentration och uthållighet krävs för att barn ska kunna lära sig och då 
fordras det att de kan tolka de sinnesintryck de får från omgivningen, så att intrycken 
struktureras i deras medvetande på ett sådant sätt att de uppfattar verkligheten som begriplig 
och meningsfull. Denna förmåga att kunna tolka är ett uttryck för koncentrationsförmåga och 
bestäms enligt Olsson och Olsson (2007) av: 
 

• Tidigare erfarenheter, kunskap och intellektuell förmåga 
• Känslomässiga reaktioner, dvs. de känslor som olika intryck väcker 
• Intresse och motivation för uppgiften 

 
Johannessen (1995) kopplar koncentrationen till att kunna samla uppmärksamhet kring 
någonting. Olsson och Olsson (2007) menar att graden av koncentration och intresse hos 
barnet kan avläsas på deras minspel, kroppshållning och liknande. Genom detta kan man 
skapa sig en uppfattning om barnet upplever en uppgift som meningsfull då detta har en 
avgörande betydelse för om barnet ska koncentrera sig på uppgiften eller inte. 
 
 
4. 2.3  Koncentrationssvårigheter  
 
Koncentrationssvårigheter är ett stort och brett begrepp som kan vara svårt att förstå eftersom 
det kan upplevas på olika sätt. Uttrycket avser svårigheter med att rikta uppmärksamheten på 
en speciell uppgift, fokusera på det samt anpassa sin kraft till arbetets syfte och färdigställa 
det samt stänga ute störningsmoment. 
 
Kadesjö (2001) skiljer mellan primära, sekundära och situationsbundna koncentrationssvårig-
heter. Detta kommer att förklaras enligt nedan. 
 
 
2.3.1 Primära koncentrationssvårigheter 
 
Primära koncentrationssvårigheter är ett biologiskt betingat tillstånd som innebär problem 
med att rikta uppmärksamheten på en uppgift, att utesluta ovidkommande stimuli och 
dessutom att hålla fast vid uppgiften tills den är avslutad. Hos barn med primära 
koncentrationssvårigheter är följande problem vanliga enligt Kadesjö (2001):  

 
- Uppmärksamhetsstörning 
- Impulsivitet 
- Svårigheter med att finna lämplig aktivitetsnivå 
- Svårigheter med att uppfatta och följa instruktioner och regler 
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Uppmärksamhetsstörning: Att flytta uppmärksamheten så snart ny stimulering dyker upp är 
en vanlig tendens hos de barn som har svårt att fokusera och behålla koncentrationen. Hos 
barn med uppmärksamhetsstörning är förmågan att filtrera bort det ovidkommande mycket 
bristfällig. Dessa barn verkar snarare söka stimuli för att aktivera sitt centrala nervsystem som 
fungerar för trögt och långsamt. Ericsson (2005) hävdar att det finns vetenskapligt stöd för att 
låg vakenhet i nervsystemet kan medföra hög motorisk aktivitet hos dessa barn för att kunna 
koncentrera sig bättre. Samtidigt har de svårt att hålla kvar energin och blir snabbt trötta, de 
pendlar mellan hyperaktivitet och total passivitet. För att eventuellt kunna förebygga att 
barnet blir hyperaktivt skulle man med bakgrund av denna teori om låg vakenhetsgrad i 
hjärnan kunna införa motorisk aktivitet och vestibulär stimulering regelbundet, detta skulle 
kunna bidra till att höja och hålla hjärnans vakenhetsgrad på en högre nivå. (Ericsson 2005) 
 
Impulsivitet: Typiskt för ett impulsivt barn är dess snabba och obetänksamma handlande och 
att det inte kan förutse konsekvenserna av sitt handlande. Dessa barn har svårt att bygga upp 
inre föreställningar om framtida situationer. Hos flera barn finns kognitiv impulsivitet som 
kan vara ett hinder vid inlärning, då saknas förmågan att strategiskt söka information och 
planera hur uppgiften ska lösas. Barnets impulsivitet visar sig också i dess känsloyttringar. 
Barnet har svårt att reagera lagom starkt antingen blir det väldigt glatt eller alldeles förtvivlat. 
Det svänger snabbt mellan dessa ytterligheter. (Kadesjö 2001) 
 
Att finna lämplig aktivitetsnivå: Många barn med koncentrationssvårigheter uppfattas av 
omgivningen som överdrivet aktiva; hyperaktiva. De reagerar med ökad aktivitet på nya 
stimuli. Deras kroppsrörelser blir spända och dåligt samordnade, vilket medför att de kan 
komma ur balans både kroppsligt och känslomässigt då de lätt blir överstimulerade, oroliga 
och splittrade. Barnet har problem att anpassa sitt beteende och sin aktivitetsnivå till den 
sociala situationen eller till vad som krävs för att lösa en given uppgift. Barnet blir överdrivet 
aktivt eller överdrivet passivt därför att det har svårt att låta bli att agera och att hitta rätt 
tempo för sitt handlande. (Ericsson 2005) 
 
Att uppfatta och följa instruktioner och regler: Barnets uppmärksamhetsstörning och 
impulsivitet medför problem med att förstå reglers funktion, framför allt de underförstådda 
regler som gäller i sociala situationer. Detta får en rad allvarliga konsekvenser för dess 
vardag. Situationer som fungerar ensamt med en vuxen fungerar inte utan vuxenstöd. Barnet 
får inlärningsproblem och dess beteende väcker ofta irritation hos andra människor på grund 
av den bristande förmågan att fungera socialt. (Kadesjö 2001) 
 
 
2.3.2 Sekundära koncentrationssvårigheter 
 
Sekundära koncentrationssvårigheter är en följd av eller reaktion på förhållanden som 
påverkas av yttre omständigheter i barnens miljö. Barnet har inte längre några specifika 
svårigheter när dessa är avhjälpta (Kadesjö 2001). Vardagens påfrestningar är idag så stora att 
det förefaller skapa koncentrationssvårigheter hos fler barn än de som har primära 
koncentrationssvårigheter. I dag måste barn ofta anpassa sig till allt större barngrupper och 
tvingas under sin dag att ständigt växla mellan aktiviteter (Ericsson 2005). Utifrån vårt syfte 
där vi vill belysa relationen mellan den pedagogiska miljön och barns uppmärksamhet i 
förskolan är detta relevant. 
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2.3.3 Situationsbundna koncentrationssvårigheter 
 
Situationsbundna koncentrationssvårigheter innebär att barnet har svårt att koncentrera sig i 
vissa situationer men klarar att göra det i andra. När uppgiftens karaktär inte överensstämmer 
med barnets förmåga, erfarenheter eller intellektuella förutsättningar får barnet svårt att 
koncentrera sig. (Kadesjö 2001) 
 
 
 
5. 2.4  Miljön 
 
 
6. 2.4.1  Pedagogernas förhållningssätt  
 
Grundläggande i ett pedagogiskt förhållningssätt där pedagoger strävar efter att öka 
möjligheterna för barn att koncentrera sig, är att bygga upp en relation till barnet - att skapa 
kontakt och sätta sig in i hur barnet tänker och fungerar. Den pedagogiska verksamheten bör 
ha sin utgångspunkt i detta. Samspel måste få ta tid och utvecklas i barnets takt. Det är också 
viktigt att alla barn får uppmuntran och bekräftelse samt får uppleva krav och förväntningar 
anpassade efter sin förmåga. Utgångspunkten för all verksamhet måste vara barnets egen 
referensram (Hellström 1997 samt Olsson och Olsson 2007). Ett barns självbild grundläggs 
redan i förskoleåldern och därför utgör relationen till pedagogen i förskolan en 
grundförutsättning för att barn ska utveckla en positiv självbild. Det är redan i förskolan de 
bör lära sig att hantera sina impulser och att utveckla ett inre resonemang för att där igenom 
utveckla sin självkontroll och förmåga att vara eftertänksam anser Olsson och Olsson (2007). 
 
För att öka barns möjligheter att koncentrera sig behövs en väl strukturerad vardag med 
tydliga ramar och gränser samt att pedagogerna skapar och upprätthåller stabila rutiner och 
sociala strukturer (Olsson och Olsson 2007). Kadesjö (2001) menar att på så sätt blir vardagen 
mer förutsägbar och ger barnet en trygg och välkänd grund. Att vara tydlig och sätta gränser 
innebär också att ställa krav på barnet; krav utifrån barnets förmåga och som det kan få hjälp 
att uppfylla. De krav man som pedagog har ställt ska man hålla fast vid och fullfölja även om 
barnet protesterar, samtidigt som flexibilitet och improvisation är värdefullt. Barnen behöver 
en pedagog som är uppmärksam på de olika områden där problem kan uppstå för att stödja 
och uppmuntra barnet på vägen, vilket innebär att den vuxne bör ligga steget före och kan 
förutse vad som kommer att hända (Kadesjö 2001). För att kunna göra det krävs enligt 
författaren att man känner barnet, vilka dess egenheter är och vad det brukar bli stört av. Men 
också att man som pedagog har kontakt med barnet för att märka när det håller på att tappa 
koncentrationen eller är på väg ut ur en situation. Barnet mår väl av att få direkta och tydliga 
reaktioner på sitt handlande. De behöver mycket hjälp med att få tolkat och förklarat för sig 
vad de är med om, se samband och sammanhang samt hjälp att se sin egen roll i det som sker 
(Hellström 1997). 
 
Den vuxne måste vara tydlig, det handlar om att kunna beröra barnets medvetenhet på flera 
plan. Hörselintryck är ofta svårt för barnet att uppfatta, därför måste den vuxnes signaler nå 
barnet också via andra vägar. Ögonkontakt, kroppsspråk och beröring är viktigt enligt 
Kadesjö (2001). Han menar även, liksom Olsson och Olsson (2007), att instruktioner till 
barnet kan behöva delas upp i steg eftersom de måste vara tydliga och kortfattade då barn kan 
ha svårt att koncentrera sig på långa teoretiska förklaringar. För att lättare kunna bibehålla 
uppmärksamheten och utveckla sina tankar samt sin förståelse inom ett område bör 
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pedagogen göra konkreta kopplingar och använda sig av åskådliggörande material för att 
utveckla barnets tankeprocess. Det är viktigt att en aktivitet utgår från barns intresse och 
upptäckarglädje samt är anpassad till barnets erfarenheter och kunskapsnivå för att det ska 
kunna koncentrera sig. Därmed skapas goda förutsättningar för lärande anser Olsson och 
Olsson (2007). För att uppnå detta krävs, enligt författarna, även att pedagogen har goda 
kunskaper om barnets starka och svaga sidor samt har en realistisk förväntan på vad barnet 
kan prestera. 
 
Pedagogens förhållningssätt, barngruppens storlek och barnens inbördes relationer i gruppen 
har stor betydelse för barnets förmåga till koncentration menar Olsson och Olsson (2007). 
Författarna anser även att barnets samarbetsvilja och motivation är beroende av att 
förhållandet mellan barn och pedagog präglas av tillit, förståelse och omsorg. Därför är det 
viktigt att relationerna inom förskolan präglas av en positiv grundstämning. Detta är 
intressanta aspekter för vårt arbete. Hellström (1997) menar även att barnen i dialog med den 
vuxne behöver utveckla sin förmåga till reflektion och eftertanke. Genom att samtala med 
barnet om vad det gör hjälper pedagogen barnet att inse att det faktiskt har en plan och ett mål 
för sin handling. Barnet behöver få ett inre språk som bidrar till självkontroll vilket gör det 
mindre beroende av de omedelbara sinnesintrycken och impulserna.  
 
Sociala berättelser och seriesamtal kan påverka känslor och låsningar som rädsla, 
aggressivitet, tvång och fixeringar och dessa görs ofta i direkt anslutning till en händelse. 
Pedagogen kan förklara sociala situationer och skapa inlevelse i andra människors situationer 
genom att skriva berättelser och där involvera barnet (Olsson & Olsson 2007). Författarna 
anser även att situationer på ett realistiskt sätt kan beskrivas i de sociala berättelserna. 
Därigenom kan pedagogen visa på alternativ till att hantera sociala situationer som barnet 
upplever som svåra samt tydliggöra och förenkla för barnet att förstå andras perspektiv i 
samtal eller relationer av olika slag.  
 
 
 
7. 2.4.2  Den fysiska miljön 
 
Den pedagogiska miljön bör ses som en aktiv del i det pedagogiska arbetet enligt förskolans 
läroplan och det är av stor betydelse att de vuxna är medvetna om den pedagogiska miljöns 
möjligheter och betydelse för barns utveckling i förskolan (Skolverket 1998). Nordin-
Hultman (2004) menar att miljön blir viktig först när pedagogerna inser att barn har 
meningsfulla relationer också till den fysiska miljön. Laike framhåller (i Olsson 2004) att alla 
miljöer ger oss upplevelser och får oss att reagera, därför är det nödvändigt att förhålla sig till 
omgivningen på ett eller annat sätt för att vi ska ha kontroll över tillvaron. Om vi upplever 
miljön som harmonisk mår vi bra, känner stimulans och kan koncentrera oss. Om den däremot 
känns otrivsam och störande reagerar vi med att försöka hålla sinnesintrycken på avstånd 
menar Laike (i Olsson 2004). 
 
Laike betonar (i Olsson 2004) tre olika miljöfaktorer som påverkar barns välbefinnande 
generellt sett: komplexitet, helhet och rumslighet. Rum med hög komplexitet och hög 
helhetsfaktor är en bra miljö enligt författaren som menar att en miljö med låg komplexitet 
och hög helhet ger en tråkig miljö med för lite sinnesstimulans. Olsson och Olsson (2007) 
framhåller att en lugn och strukturerad miljö i förskolan har en positiv inverkan på barns 
förmåga att koncentrera sig. Nordin-Hultman (2004) poängterar att materialet signalerar till 
barnen vad det finns att fokusera och koncentrera sig på. I en miljö där material är sparsamt 
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finns det lite barnet kan rikta uppmärksamheten mot. Även Doverborg och Pramling (1999) 
påstår att det krävs en lekfull, kreativ miljö där barn har valmöjligheter och får handlingsrum 
för att varje barn ska utvecklas utifrån sina förutsättningar. 
 
Våra sinnen vill ha stimulans. Vi vill lockas till att upptäcka mer, fast i lagom mängd och i ett 
sammanhang av harmonisk ordning. Här är naturen ett bra exempel, enligt Laike (i Olsson 
2004). Olika personligheter behöver olika mycket sinnesintryck för att uppnå ett väl-
befinnande beroende på att vi är olika känsliga för mängden sinnesintryck. 
 
Den pedagogiska miljöns utformning är av stor vikt för barns lärande eftersom miljön sänder 
ett budskap om vad som förväntas ske i den pedagogiska verksamheten. Tillgängligheten till 
ett lämpligt och varierat material har stor betydelse för vilka uttrycksformer barn kan använda 
och utveckla (Pramling, Samuelsson & Sheridan 1999). Även Nordin-Hultman (2004) menar 
att sättet att ordna den fysiska miljön och materialet, göra upp gränser, etablera regler och hur 
vi planerar dagsprogrammet, får konsekvenser för hur barnet kan fokusera och koncentrera 
sig. Det är just detta vi vill ta reda på genom vår undersökning. Därför har den pedagogiska 
miljön stor betydelse för hur verksamheten utformas. Enligt författaren innebär detta att 
pedagogerna bör fokusera på att skapa en miljö som upplevs intressant och meningsfull för 
barnen.  
 
Den pedagogiska miljöns utformning har stor betydelse för barnets sätt att vara och hur det 
uppfattas och beskrivs av andra enligt Nordin-Hultman (2004). Författaren menar att 
koncentration uppstår i mötet med det som finns – och inte finns – att koncentrera sig på i 
förskolan. Finns det möjligheter för alla barn att skapa intressanta sammanhang och finns det 
meningsfulla aktiviteter att ställa sig i en engagerad relation till? Ett barn kan upplevas passivt 
i en miljö medan det uppfattas som aktivt i en annan miljö med aktivitetsmöjligheter som 
barnet upplever intressanta och meningsfulla. Även Åberg (i Björkman 2004) anser att den 
pedagogiska miljön är mycket viktig. Hur pedagogerna utformar miljön blir avgörande för 
vad barnen kan göra i rummet, men också vad de inte kan göra. Nordin-Hultman (2004) 
menar även att förskolans pedagogik kan skapa vissa av de brister och problem som den 
anstränger sig att avhjälpa. Även Laike (i Olsson 2004) anser att den fysiska miljön i 
förskolan kan hjälpa eller stjälpa en verksamhet. Det är precis detta som är intressant för våra 
frågeställningar om relationen mellan pedagogernas arbetssätt, miljön och barnens 
möjligheter att rikta uppmärksamheten mot en viss aktivitet. 
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8. 3  Teoretisk utgångspunkt 
 
 
9. 3.1  Social interaktionism  
 
 
Vygotskij anser att samspel med den sociala miljön utvecklar förståndet. Aktivitet är 
utgångspunkten för utveckling och den sker både inombords och genom att individen delar 
sina erfarenheter med andra. Vygotskij menar att psykologiska, sociala, historiska och 
kulturella erfarenheter samt tolkning av dessa påverkar den mänskliga utvecklingen. Han 
betonar en välordnad och stimulerande miljö som erbjuder barnet utmaningar. Vikten av att 
barnet under ledning av en mognare och mer kunnig person som hjälper barnet att öka 
tankeförmågan framhålls också. (Svensson 1998) 
 
Ett centralt begrepp i Vygotskijs teorier är internalisering. Detta sker när barnet bearbetar ny 
kunskap och information aktivt så det upplevs som barnets egen. Rika tillfällen till samspel 
med äldre barn och vuxna som utmanar barnet bidrar till inlärning hos barnet, vilket i sin tur 
leder till mognad och utveckling. (Svensson 1998) 
 
Proximal utvecklingzon är ett centralt begrepp i Vygotskijs teori vilket innebär att i samarbete 
med vuxna eller mer kompetenta kamrater klarar barnet att prestera mer än det klarar på egen 
hand. Det barnet idag klarar tillsammans med någon som har större erfarenhet kommer det 
senare att klara på egen hand (Bråten 1998). Kraven får dock inte bli för stora alltså inte 
alltför långt före barnets nuvarande punkt i utvecklingen för att kunna främja barnets inlärning 
och utveckling. Detta stöd innebär att den vuxne väcker intresse och ställer frågor men inte 
kommer med några lösningar. För att barnet inte ska tröttna, tappa strukturen eller drunkna i 
detaljer ska den vuxne hålla barnets uppmärksamhet vid liv, hantera frustration, visa på 
felaktiga och outtalade förutsättningar. Att klara något tillsammans är en viktig bas för 
utvecklingen (Hwang & Nilsson 2003). Detta är centralt i vår studie där vi vill belysa 
relationen mellan den pedagogiska miljön och barns uppmärksamhet i förskolan. 
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4  Metod  
 
 
I metoddelen kommer vi att presentera vilket forskningsperspektiv vi använt oss av i vår 
undersökning. Därefter beskrivs hur vi gått tillväga för att samla in vår empiri. 
 
 
 
4.1  Metodval 
 
 
I vårt examensarbete har vi valt att använda en kvalitativ forskningsmetod. I den kvalitativa 
metoden lyfts det generella fram genom de frågor som ställs och det är intervjupersonernas 
egen inställning och tankegång som är intressant för den som gör undersökningen. Det 
kvalitativa synsättet innebär ett induktivt förhållande till forskningsprocessen. Det betyder att 
våra resultat ska ge oss en uppfattning om verkligheten, inte att vi ska pröva en färdig 
förståelse inom området. Först när vi bearbetat och analyserat vår empiri kan vi bilda oss en 
vetenskaplig uppfattning om relationen mellan den pedagogiska miljön och barns 
uppmärksamhet i förskolan (Bryman 2006). Därför har vi valt att använda den kvalitativa 
metoden då vi tror att den metoden bäst kan besvara våra frågeställningar.  
 
Den undersökningsmetod vi använt oss av är semistrukturerade intervjuer. Detta är en 
kvalitativ intervjuform vilket innebär att frågorna inte har framförts i en specifik ordning och 
att ytterligare frågor har ställts för att utveckla intervjupersonernas svar (Bryman 2006). Med 
en semistrukturerad intervjuguide har vi kunnat hålla oss inom ramarna men ändå få igång 
samtal där våra frågor har utgjort riktmärke. Denna frihet i formuleringen av svar, skriver 
Bryman (2006), är en av fördelarna med den semistrukturerade intervjuformen. Metoden ger 
även möjligheter att ställa följdfrågor till pedagoger och fånga upp variationer i deras svar 
samt följa upp dessa. Detta har känts mer angeläget än att vara styrd av en statisk 
intervjuguide. 
 
 
4.2  Urval  
 
Våra intervjupersoner är barnskötare, förskollärare och specialpedagoger som arbetar i 
förskolan samt resurspersoner. Antalet intervjuer har vi begränsat till 10 då vi tror att tidsbrist 
kunde bli en faktor och att den mängd empiri vi fått in nog är tillräcklig. Vi har gjort 
intervjuerna i fem kommuner varav fyra är småländska kommuner och en i Bohuslän. De 
urval vi har gjort av intervjupersonerna baseras delvis på våra tidigare bekantskaper. Dock har 
vi ingen närmare relation med någon av dem. Bekantskapen kommer från olika tidpunkter 
under vår utbildning samt kollegor på förskolor i vår kommun. De pedagoger vi intervjuat är 
verksamma i förskolan och arbetar med barn mellan 1-6 år. Våra intervjupersoner är i åldern 
25-62 år. Våra val är inte tagna ur ett genus- eller åldersperspektiv.  
 
Kontakt har tagits med intervjupersonerna på olika sätt dels personligt men också per telefon 
eller mejl. Frågorna har sammanställts för att försöka fånga in så många aspekter som möjligt 
när det gäller pedagogers tankar kring hur deras val av arbetssätt samt hur utformningen på 
den fysiska miljön kan öka barns möjligheter att rikta uppmärksamheten mot en viss aktivitet. 
Intervjuguiden finns med som bilaga till detta examensarbete. 
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4.3  Etiska ställningstaganden  
 
 
I vår studie där vi vill belysa relationen mellan den pedagogiska miljön och barns 
uppmärksamhet i förskolan har vi använt intervjuer, vilket innebär att vissa forskningsetiska 
problem har tagits i beaktande. Etiska regler finns inom all seriös samhällsvetenskaplig 
forskning och vi har speciellt lagt fokus på fyra etiska principer som rör kvalitativ forskning. 
Bryman (2004) nämner att det i forskningsprocessen är viktigt att behandla frågor om 
förfarande med dem som ska studeras, vilka krav som ska ställas på oss som intervjuare samt 
på våra intervjupersoner. De grundläggande etiska frågorna inför studien anknyter till 
intervjupersonernas frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman 2004).  
 
Först och främst finns informationskravet. De som ingår i studien har rätt att veta 
undersökningens syfte och att deltagandet är frivilligt, samt att de ska veta att de har rätt att 
avbryta intervjun. Vad som ska tas upp och ungefär hur lång tid intervjun kommer att ta, har 
varit viktigt för dem som valde att delta i undersökningen. Deltagarna i undersökningen har 
själva fått välja om de vill ingå i studien. En annan etisk aspekt är konfidentialitetskravet, 
vilket innebär att alla som valde att delta i undersökningen har rätt till anonymitet. Vi får inte 
förvara personuppgifter där obehöriga kan komma åt dem. Även om vi inte nämner någon vid 
namn får vi inte redovisa resultatet av vår undersökning så det kan leda till att identiteten 
avslöjas hos intervjupersonerna. Nyttjandekravet behandlar etiken rörande den empiri vi har 
samlat in. De uppgifter vi fått in får endast användas för denna studie. Vad en pedagog säger 
på en förskola är inget som får diskuteras med obehöriga. Bryman (2004) 
 
 
 
4.4  Genomförande  
 
 
Sju av intervjuerna har genomförts på intervjupersonernas arbetsplatser och de pågick under 
tre veckor. Varje intervju tog 40-70 minuter i anspråk. Vi deltog båda två vid alla intervjuer 
för att lättare utveckla en gemensam bild av vad som sades. Vi har på så sätt lättare kunnat 
skapa oss en gemensam syn till den empiri som erhållits. De som önskat har fått del av 
huvudfrågorna före intervjutillfället. De tre intervjuerna som inte har genomförts personligen 
har skett via nätet på grund av det stora geografiska avståndet.  
 
Som tekniskt hjälpmedel vid de personliga intervjuerna valde vi att använda bandspelare för 
att kunna rikta uppmärksamheten mot intervjupersonen och för att bättre kunna delta i de 
diskussioner som uppstod under intervjuerna. Information kan dessutom ”tappas bort” om inte 
den som intervjuar koncentrerar sig helt på intervjupersonens svar (Bryman 2006). Efter att 
intervjuerna avklarats dokumenterades de genom att skrivas ner. Detta för att vi senare skulle 
kunna sammanställa och analysera den empiri vi fått in. Möjligheter har gets till 
intervjupersonerna att komplettera i efterhand. 
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5  Resultat och Analys 
 

I följande kapitel kommer vi att redovisa resultatet från våra 10 intervjuer. Vi kommer att 
redovisa vad pedagogerna sagt genom att ge dem benämningen pedagog 1 till 10. Vårt resultat 
är styrt av vårt syfte och våra frågeställningar. Svaren kommer att redovisas under följande 
rubriker:  

 
- Metoder och arbetssätt 
- Miljön 

 
Efter varje rubrik sker en analys där vi utgår från våra intervjusvar och analyserar vårt resultat 
med den litteratur vi presenterar i vår litteraturgenomgång.  
 
Det dokumenterade materialet vi fick fram från våra intervjuer är ca. 30 ostrukturerade 
dataskrivna sidor.  Först efter att allt material var insamlat läste vi igenom intervjuerna flera 
gånger grundligt vilket Patel och Davidsson (2003) menar är nödvändigt för att kunna bilda 
sig en uppfattning om vad som är väsentligt utifrån de frågor som ställts. Först därefter 
började vi analysera materialet. Innehållet i materialet sorterades först under rubrikerna 
metoder, arbetssätt och miljön. Sedan delade vi in det i underrubriker utifrån de två 
frågeställningar vi formulerat. I resultatdelen har vi använt materialet vi fått fram och varvat 
texten med citat från intervjupersonerna för att tydliggöra för läsaren (Patel och Davidsson 
2003). 
 
 
5.1  Metoder och arbetssätt  
 
 
5.1.1  Måltiden  
 
Vid våra intervjuer framkom det tydligt att det är viktigt att barnen har bestämda platser vid 
bordet vid måltiderna och samma vuxen bör sitta bredvid barnet. För att minska intrycken för 
barnen är det lämpligt att barngruppen även delas upp i olika rum framhåller pedagogerna. Att 
märka upp stolen med namnlapp eller lägga ut namnlapp på tallriken i samband med 
dukningen är en metod som nämns. Detta gör att barnet inte behöver känna sig osäker. Det 
framkommer också att de placerar barnet så det har överblick och slipper vända sig om för att 
kunna hålla reda på vad som händer bakom barnet.  
 

Vi delar på barnen i tre rum när vi sitter och äter och det här barnet får sitta i det 
rummet det är få barn, för att minska antalet intryck han behöver ta in (Pedagog 1). 

 
 
5.1.2  På- och avklädning 
 
Av intervjuerna framkommer det särskilt att det är viktigt är att det är några barn i taget ute i 
tamburen vid på och avklädning för att minska mängden stimuli kring barnet och därmed öka 
möjligheterna för barnet att behålla uppmärksamheten på det de ska göra. Det bör finnas en 
vuxen nära barnet för att underlätta och undvika eventuella konflikter. Det är värdefullt att ge 
barnet tid och eftersom barnet kan ha svårt att göra egna val är det viktigt att försöka skapa 
lugn och ro kring barnet. Att använda bilder som visar vilka kläder som ska tas på kan 
underlätta för barnet. De barn som har svårt att behålla uppmärksamheten ska vara först eller 
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sist ut i tamburen så det inte finns så många barn runt omkring som kan upplevas som 
störande för barnet framkommer av intervjuerna. 
 
 
5.1.3  Hämtning och lämning 
 
Tyngdpunkten på svaren visar att det är viktigt att skapa en god relation till barnet. 
Pedagogerna framhåller att det är angeläget att barnet möts av en vuxen som välkomnar när 
det lämnas på förskolan, så barnet känner att den vuxne tycker det är roligt att barnet kommer. 
Det framkommer att det är viktigt att den vuxne som möter barnet även lotsar barnet in till en 
aktivitet som det ska delta i. En pedagog beskriver det så här: 
 

Något som vi vet att barnet tycker om och kan sitta med en stund. Det är ett sätt att 
landa på förskolan och kolla in vilka barn som är här när man sitter tryggt på sin stol 
lite grann (Pedagog 4). 

 
Vid våra intervjuer nämns det att många barn som har svårt att behålla uppmärksamheten 
även har svårt för mellanzonen när både föräldrar och personal finns tillgängliga, därför anser 
de att avskedet bör vara kort och tydligt. Pedagogen bör ge kort information och sedan lämnas 
föräldrar och barn i fred. En del barn kan även behöva förberedas en stund innan de ska gå 
hem. 
 
 
5.1.4  Samling 
 
Av intervjuerna framkommer särskilt vikten av att barnen har bestämda platser även efter 
rörelselekar vilket underlättar för barnen. Det har även framkommit att det är viktigt att barnet 
ser vem som leder samlingen så barnet vet var åt det ska rikta sin uppmärksamhet. Även om 
en stödperson finns nära barnet ska den vara passiv, mer ett kroppsligt stöd. En aspekt som tas 
upp av pedagogerna är att samlingens struktur bör vara tydlig. Överlag innebär det att de har 
en tydlig början och avslutar traditionsenligt d.v.s. börjar samlingen med samma sång eller 
ramsa varje gång och avslutar traditionsenligt. Tydliga gränser och rutiner ska genomsyra 
samlingen menar pedagogerna samt att instruktionerna ska vara korta och tydliga. En pedagog 
belyser det så här. 
 

Korta tydliga instruktioner med tydlig struktur, alltså inte låta det bli fritt (Pedagog 9). 
 
Vid intervjuerna säger pedagogerna att det är bra att använda sig av aktiviteter som stimulerar 
flera sinnen samtidigt, gärna ett åskådligt material t.ex. sago- eller sångpåsar för att barnen 
både ska kunna se och höra samtidigt. Det har även framkommit under intervjuerna att det 
underlättar för barnen att behålla uppmärksamheten när pedagogerna variera stillasittande 
med rörliga aktiviteter. När barnen berättar och lyssnar på varandra bör det vara högst 4-5 
barn så att alla får samma möjlighet att bli sedda och hörda. Överlag framhåller 
intervjupersonerna att samlingarna ska vara roliga och utgå från barnens erfarenheter, 
intressen och förmågor för att fånga dem. Pedagog 2 säger: ”vi har samlingar för barnens 
skull”. Även flexibilitet och uppfinnings-rikedom är viktiga kompetenser enligt de intervjuade 
vilket kan innebära andra former av samling än att sitta i ring. En pedagog uttrycker det så 
här. 
 

Korta samlingar eller speciellt åskådligt material och anpassa samlingarna efter de 
barn man har (Pedagog 2).  
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5.1.5  Lek 
 
En viktig aspekt som de intervjuade pedagogerna tar upp, är vikten av att dela barngruppen 
även under leken. Den vuxne bör ibland styra val av aktivitet genom att erbjuda ett par olika 
sysselsättningar samt plats som är lämplig. Det betonas att det i leken gäller att lyfta fram det 
barnet är bra på och ta vara på det som de är intresserad av. Vidare säger pedagogerna att det 
är viktigt att man som vuxen finns med och har ”ögon runt om,” samt är en god aktiv lyssnare 
för att på så sätt bättre kunna förstå vad barnet är intresserat av. Pedagogen kan då också få en 
förståelse för om barnet har svårt att t.ex. tolka leksignaler och på så sätt lättare hjälpa barnet i 
leken. Det har också framkommit under intervjuerna att pedagogerna ser leken som en mycket 
viktig situation där social kompetens kan tränas. Då stärker pedagogerna barnet genom att ge 
feedback på positiva sociala handlingar, vilket höjer barnets status i barngruppen. Att finnas 
med och stödja leken för att förebygga konflikter och reda upp dem om de uppstår är 
värdefullt menar pedagogerna. Detta eftersom det ger barnet ökade möjligheter att delta 
utifrån sina förutsättningar. En pedagog beskriver det så här: 
 

Om man går in i samtal då förstår man vad det är leken handlar om. Många gånger 
går man in och bryter för att man inte vet, nu stökar dom och det är jättejobbigt. 
Dom har alltid en tanke med sin lek och där känner vi att vi många gånger gör fel, 
när man inte hinner vara med dom (Pedagog 7). 
 

Under våra intervjuer framkommer värdet av att skapa möjligheter för alla barn att kunna leka 
utifrån sina förutsättningar, vilket kommer fram av följande citat: 

 
Skapa utrymme och finna lösningar så att alla barn känner att det finns plats för lek 
(Pedagog 10).  

 
 
 
Analys 
 
Vid rutinsituationer som t.ex. måltider har barnen bestämda platser vid bordet och är 
uppdelade i olika rum samt har samma vuxen bredvid sig. Detta kan vi koppla till Hansens 
(1999) tankar om betydelsen av barns behov av lugn och ro, regelbundenhet och förutsägbara 
rutiner för att bibehålla uppmärksamheten. Författarna menar att det krävs förmåga att kunna 
ignorera oviktig stimuli för att kunna behålla uppmärksamheten. Pedagogerna vi intervjuade 
gör detta genom att dela barngruppen så att några barn i taget är i tamburen och därmed öka 
möjligheterna för dem att koncentrera sig. De intervjuade betonade vikten av att det finns en 
vuxen nära barnet för att underlätta och undvika eventuella konflikter. Detta kan vi hänvisa 
till Hansen (1999) som menar att en del barn kan vara i behov av vuxenstöd. Detta stämmer 
även väl överens med Vygotskijs teori om att det ska finnas en vuxen i barnets närhet som 
håller barnets uppmärksamhet vid liv och hantera frustration för att barnet inte ska tröttna och 
tappa struktur (Hwang & Nilsson 2003). 
 
I vårt resultat betonar pedagogerna värdet av att möta det enskilda barnet när det kommer till 
förskolan för att det ska känna sig välkommet och syftet är att skapa en god relation. Detta 
kan vi återkoppla till vad Hellström (1997) samt Olsson och Olsson (2007) skriver om att 
bygga upp en relation till barnet och skapa kontakt som det grundläggande i ett pedagogiskt 
förhållningssätt. Det nämns också att det är väsentligt att hjälpa barnet in i verksamheten 
genom att erbjuda en aktivitet när det kommer för att få bra start på dagen. Ericsson (2005) 
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stödjer detta arbetssättet när hon skriver att det är viktigt att hjälpa barn att finna en lämplig 
aktivitetsnivå eftersom de kan ha svårt att göra det på egen hand när de möts av mycket 
stimuli.  
 
Det underlättar för barnen att behålla uppmärksamheten vid samlingen om varje barn har en 
bestämd plats och det är en som leder den, detta verkar vara en gemensam uppfattning hos de 
pedagoger vi intervjuat. En vinst för barnen med detta är att de vet varåt de ska rikta 
uppmärksamheten menar pedagogerna. Detta är en förutsättning enligt Ericsson (2005) och 
Kadesjö (2001) som menar att man ska hjälpa barnet att utesluta ovidkommande stimuli för 
att skapa bättre förutsättningar hos barnet att bibehålla koncentrationen. Att kunna skilja 
mellan det väsentliga och det oväsentliga är en nödvändighet enligt författarna. Hansen (1999) 
menar dock att uppmärksamhet också innebär förmågan att klara av att vara uppmärksam på 
flera saker samtidigt men även att kunna behålla den på samma sak under en längre tid. 
 
Barn som har svårt att behålla uppmärksamheten kan få hjälp genom tydliga ramar och stabila 
rutiner (Olsson & Olsson 2007). Detta använder sig pedagogerna av vid samling genom att ha 
en tydlig börja och ett tydligt slut eftersom flertalet pedagoger liksom författarna menar att 
tydlighet och struktur hjälper barnen. Att använda korta och tydliga instruktioner är något som 
pedagogerna förespråkar och detta stämmer väl överens med Olsson och Olsson (2007) och 
Kadesjö (2001) som menar att barn kan ha svårt för längre instruktioner. 
 
Både Olsson och Olsson (2007) och Kadesjö (2001) tar upp betydelsen av konkret och 
åskådligt material för att beröra barnets medvetenhet på flera plan. Enbart hörselintryck kan 
vara svårt för barnet att uppfatta, därför bör pedagogen sträva efter att kommunicera med 
barnet på flera olika sätt såsom ögonkontakt och beröring och på så sätt öka möjligheterna för 
barn att behålla uppmärksamheten, enligt författarna. Enligt de pedagoger vi intervjuat är det 
sådant material som man strävar efter att använda sig av i samling och deras syfte med detta 
är att stimulera flera sinnen hos barnen samtidigt. Detta kan vi också koppla till Lpfö 98 som 
menar att förskolans verksamhet ska anpassas efter varje barns villkor och skapa goda 
förutsättningar för varje barn att utvecklas samt ett grundläggande synsätt på barns utveckling 
är att barn lär och utvecklas i alla sammanhang med alla sinnen. 
 
Intervjupersonerna talar om barns behov av att röra sig och därför varierar de stillasittande 
med rörliga aktiviteter under samlingen. Detta är en aspekt som vi kan stödja med Ericsson 
(2005) som hävdar att regelbundna motoriska aktiviteter och vestibulär stimulering kan höja 
och hålla hjärnans vakenhetsgrad på en hög nivå. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) 
framhåller barns fysiologiska behov av rörelse och menar därmed att barn har svårt att sitta 
stilla längre stunder vilket också stämmer väl med pedagogernas motiv till att varva olika slag 
aktiviteter under samlingen. 
 
Överlag betonar pedagogerna vi intervjuat att samlingen ska vara rolig. Hansen (1999) samt 
Olsson och Olsson (2007) stödjer denna aspekt och menar att barns uppmärksamhet påverkas 
av trötthet och om barnet har tråkigt. Författarna skriver att pedagogen kan avläsa på barnets 
minspel och kroppshållning om de lyckats fånga barnets intresse vilket dock ingen pedagog 
tog upp vid intervjuerna. En förutsättning enligt pedagogerna är också att samlingen utgår 
från barnens erfarenheter, intresse och förutsättningar vilket Olsson och Olsson (2007) styrker 
då de menar att förutsättningarna för lärande ökar när pedagogen utgår från barnets intresse 
och upptäckarglädje. Vikten av detta poängterar även Kadesjö (2001) som menar att 
situationsbundna koncentrationssvårigheter kan uppstå om inte uppgiftens karaktär 
överensstämmer med barnets förmågor.  
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Utgångspunkten för verksamheten måste vara att den överensstämmer med barnets förmåga, 
erfarenheter och kunskapsnivå enligt Kadesjö (2001) medan Hellström (1997) samt Olsson 
och Olsson (2007) också poängterar att barn behöver få uppmuntran och bekräftelse samt får 
uppleva att krav och förväntningar är anpassade efter deras förmåga och utgår från deras 
referensram. Pedagogerna vi intervjuat arbetar utifrån detta resonemang när de utgår från 
barnens intressen och delar barnen i mindre grupper, ibland även under samlingen. Även 
Vygotskij framhåller det betydelsefulla samspelet men poängterar även att barnet behöver få 
uppleva utmaningar tillsammans med en vuxen för att utvecklas men att kraven måste vara 
realistiska (Svensson 1998). Pedagogerna anser också att flexibilitet och uppfinningsrikedom 
är viktiga kompetenser för att fånga barnens uppmärksamhet vilket även Kadesjö (2001) 
styrker.  
 
Olsson och Olsson (2007) betonar att pedagogens förhållningssätt, barngruppens storlek och 
barnens inbördes relation i gruppen har stor betydelse för barnets möjligheter att behålla 
uppmärksamheten. Detta stämmer väl överens med pedagogernas arbetssätt då flertalet av de 
intervjuade pedagogerna delar in barngruppen i mindre grupper under leken. De menar att det 
är viktigt att finnas med och stödja genom att vara en god aktiv lyssnare för att förstå vad 
barnet är intresserat av och om det behöver stöd i leken. Leksituationerna används medvetet 
av pedagogerna för att träna social kompetens vilket medverkar till att höja barnets status i 
gruppen, enligt pedagogerna. Genom att på detta sätt finnas med och aktivt delta i 
leksituationerna menar pedagogerna att de ökar möjligheterna för barnen att delta utifrån sina 
förutsättningar. Detta förhållningssätt stödjer Ericsson (2005) och Kadesjö (2001) då de 
menar att barnen behöver hjälp att hitta en lämplig aktivitetsnivå och att fungera i sociala 
situationer. Detta kan vi koppla till Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen 
vilket innebär att det barnet idag klarar tillsamman med en vuxen kan det senare klarar på 
egen hand (Bråten 1998). Att pedagogerna pekar på vikten av att alla barn ska kunna leka 
utifrån sina förutsättningar är en viktig aspekt som ingår i pedagogernas uppdrag enligt Lpfö 
98 som tydliggör att det är pedagogernas ansvar att möta varje barn och se deras möjligheter 
men också engagera sig i samspelet med det enskilda barnet och barngruppen.  
 
 
5.2  Miljön 
 
 
5.2.1  Pedagogernas förhållningssätt  
 
Vikten av att dela in barngruppen i mindre grupper för att skapa en lugnare miljö och därmed 
öka barns möjligheter att behålla uppmärksamheten framkommer särskilt vid våra intervjuer. 
Att dela barnen i mindre grupper större delen av dagen nämns som ett arbetssätt som används. 
Andra berättar att de framförallt gör det under måltider, lek och av och påklädning. Under 
våra intervjuer betonar pedagogerna värdet av att vara överens i arbetslaget om en tydlig 
struktur med fasta regler och hur det gynnar barnen. Detta framkommer av följande citat: 
 

Rucka inte på förskolans struktur men förvissa er om att barnet förstår vad som 
förväntas av det. När barnet förstår upplevs strukturen som trygghet (Pedagog 6). 

 
Vikten av att planera verksamheten och ha en tydlig struktur på dagen tas upp som en 
självklarhet av pedagogerna. Upplägget ska vara så lika som möjligt, för på så sätt får barnen 
veta vad som ska hända härnäst. Pedagogerna menar att barnen kan uppleva detta som en 
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trygghet. För att barn ska få ökade möjligheter att behålla uppmärksamheten försöker 
pedagogerna att undvika avbrott under dagen och man strävar efter att vara med barnen så 
mycket som möjligt för att som de menar skapa ro och ge dem den tid de behöver. En 
pedagog beskriver det på följande sätt:  
 

När han vet vad som ska hända och det är uppdelat så mår han bra (Pedagog 7).  
 
Dagsschema med t ex. digitala bilder eller piktogram-bilder för att på ett konkret sätt visa vad 
barnet ska göra och vad som kommer att hända under dagen tycks ge ett bra stöd enligt 
pedagogerna. De lyfter fram att detta hjälper barnen att tänka i tidsföljd, att komma ihåg vad 
som redan gjorts och att kunna känna en förutsägbarhet kring vad som ska hända. Även kort 
över vilka som arbetar på avdelningen används på någon förskola. Sociala berättelser och 
seriesamtal är inte en metod som allmänt används vid konflikter enligt våra intervjusvar. Men 
de som använder den ritar vad som hänt och varför, på så sätt blir det tydligare för barnet och 
genom det kan barnet lättare förstå hur man kan göra i stället. Detta framkommer av följande 
citat: 
 

När det händer saker ritar vi det och skriver tillsammans, det blev så här för att, jaha, 
då förstår han sammanhanget, det tydliggör (Pedagog 7). 

 
 
Vidare framhåller pedagogerna att det är viktigt att ”ligga steget före” för att finnas till hands 
och hjälpa barnet att komma igång med en aktivitet eller med ett ord påminna barnet om vad 
de håller på med. Med detta förhållningssätt menar pedagogerna att de också kan förebygga 
och förhindra att konflikter och missförstånd uppstår. Så här beskriver en pedagog det: 
  

Man får hela tiden tänka själv ett steg före vad som kommer att hända sedan, det 
kräver det att den vuxne styr lite (Pedagog 3). 

 
Intervjupersonerna understryker vikten av att se möjligheter hos barnen, att bygga på det 
positiva för att inte bara se svårigheterna utan istället vända bekymmer till möjligheter. Då är 
det viktigt, påpekar de, att utgå från det barnen är intresserade av och att den vuxne lyssnar, 
ger mycket uppmuntran och är delaktig. Detta menar pedagogerna stärker barnens 
självförtroende vilket är betydelsefullt för barnet men det ökar också möjligheterna för andra 
barn i gruppen att få en mer positiv bild av barnet. En pedagog uttrycker det så här: 
 

Därför ger vi möjlighet för honom att göra det tillsammans med en eller två 
kompisar där han får lugn och ro och får glänsa lite (Pedagog 1). 

 
Över lag framhålls vikten av att ha ansvarspedagoger för att barnet och pedagogen ska kunna 
bygga en relation och lära känna varandra väldigt väl. Då har de barn som har svårt att behålla 
uppmärksamheten en person som det fungerar med och det gör att de vet vad som ”gäller” 
eftersom de behöver ha fasta ramar och då tyr de sig till denna person. Detta belyser följande 
citat:  
 

Mindre grupper, en som ansvarig och bygga på relationer (Pedagog 2). 
 

Att arbeta medvetet för att skapa ett gott klimat i hela barngruppen, där barnens likheter och 
olikheter lyfts fram som något positivt, anser pedagoger vi intervjuat är viktigt. Vi ska inte 
bara fokusera på det enskilda barnet utan även gruppen som helhet behöver stärkas. Detta för 
att inte något/några barn ska bli ”syndabockar” som man ofta utser när något händer. Att 
försöka skapa en positiv attityd så inte ett barns namn alltid hörs från pedagoger och från 
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övriga barn, lyfts också fram som en aspekt. Det framkommer även att det är betydelsefullt att 
ta reda på vilka ”inlärningskanaler”, förmågor och intressen barn har eftersom barn lär på 
många olika sätt menar någon av de intervjuade. Det poängteras också att det är viktigt att 
lyfta det de är bra på och ge dem omedelbar feedback. En pedagog uttrycker det så här: 
 

Vi vill försöka att skapa så många situationer som möjligt där han kan lyckas och 
förebygga situationer där han kan misslyckas (Pedagog 1). 

 
Vikten av att vara ute mycket med barnen i skog och mark där det är en omväxlande terräng 
och stora ytor för att barnen ska få röra mycket på sig och därmed utveckla motoriken har de 
intervjuade goda erfarenheter av vilket är positivt för barnens koncentrationsförmåga enligt 
pedagogerna. Ytterligare en aspekt som nämns är utemiljöns förmåga att fängsla barnen vilket 
gör att fantasirik lek kan pågå under långa stunder. 
 
Vid intervjuerna framkommer det att massage och massagesagor är avslappnande och 
lugnande för barnet. Torr, mjuk sand tillsammans med lugn musik inomhus är något som 
endast berörs vid intervjuerna, men tycks vara avstressande för barnet.   
 
 
5.2.2  Den fysiska miljön 
 
Vid våra intervjuer framkommer det att åtgärder har gjorts i den fysiska miljön för att öka 
möjligheten för barn att behålla uppmärksamheten. Genom att möblera om strävar 
pedagogerna efter att skapa lekmiljöer efter barnens behov och intressen och där leken kan få 
vara ostörd. Lugna miljöer skapas genom en tydlig struktur på hyllor och bland lekmaterial. 
Det sägs även att det inte bör finnas för mycket olika lekmaterial framme samtidigt. Även att 
väggarnas utseende har betydelse och att det ska vara sparsamt med attribut uppsatt för att 
minska antalet stimuli för barnet berörs vid intervjuerna. 
 
Överlag framhålls vikten av att sänka ljudnivån genom att större delen av dagen dela in 
barnen i små grupper och då uppdelade i olika rum i förskolan eller ute och inne. Det 
framkommer vid intervjuerna att flera förskolor strävar efter att skapa en lugn miljö genom 
”små vrår” för lek och ”lugna rum” för avkoppling med t.ex. lugn musik och svag belysning. 
Pedagog 2 uttrycker det så här: ”Vi strävar efter små utrymmen med få barn, vi vill gärna dela 
dem.” ”Det är vårt stora mål.” I dessa mindre grupper är det lättare att erbjuda sysselsättningar 
som barnet är intresserat av, vilket barn blir lugnare av. Dock kräver det att det är flera vuxna 
närvarande samtidigt. Stängda dörrar för att utestänga ljud nämns också. En av pedagogerna 
beskriver det så här: 
 

För att kunna hjälpa barnet att koncentrera sig så får det inte vara för mycket som 
händer runt barnet samtidigt (Pedagog 4).  

  
Det framhölls även vid våra intervjuer att man som pedagog bör reflektera över hur strukturen 
på dagen ser ut på förskolan och eventuellt göra förändringar som kan gynna barnens 
möjligheter att behålla uppmärksamheten. Det framkommer vid intervjuerna att god struktur, 
regler och konsekvenser hjälper barnen.  
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Analys 
 
Enligt de pedagoger vi intervjuat är det indelning av barnen i små grupper som eftersträvas. 
De menar att det är viktigt för att skapa en lugn miljö. Även Olsson och Olsson (2007) 
framhåller att barngruppens storlek har stor betydelse för barnets förmåga till koncentration.  
 
I vårt resultat har vi också fått fram att pedagogerna anser att de med en tydlig struktur i 
verksamheten och genom att minska antalet avbrott skapar mer ro och detta ger barnen mer 
tid. Detta menar de skapar trygghet och därmed ökar barns möjligheter att rikta 
uppmärksamheten mot en viss aktivitet. Detta kan vi koppla till Kadesjö (2001) och Olsson 
och Olsson (2007) som poängterar vikten av en väl strukturerad vardag med tydliga ramar och 
fasta rutiner, vilket enligt författaren gör vardagen mer förutsägbar, ger barnet en trygghet och 
ökar barns möjligheter att koncentrera sig. För att tydliggöra strukturen på dagen använder 
flera pedagoger vi intervjuat bildschema. Detta kan vi hänvisa till det Kadesjö (2001) skriver 
att koncentrationen påverkas av yttre omständigheter i barnets miljö och att barnet har behov 
av en väl strukturerad vardag för att den ska bli mer förutsägbar vilket skapar trygghet enligt 
författaren. Ericsson (2005) belyser att det är negativt om barnet ständigt måste växla mellan 
olika aktiviteter.  
 
Vikten av att ligga steget före är ett förhållningssätt som framhålls av intervjupersonerna. 
Detta är något som även Kadesjö (2001) tar upp och menar att barn med bristande 
koncentrationsförmåga behöver en pedagog som är uppmärksam och kan stödja och 
uppmuntra barnet på vägen. Barn med primära koncentrationssvårigheter är ofta impulsiva 
och obetänksamma i sitt handlande och har svårt att se konsekvenserna av sitt handlande, 
enligt författaren som anser att den vuxne därför bör ligga steget före för att kunna förutse vad 
som kan hända. Även pedagogerna vi intervjuat har erfarenhet av att de med detta 
förhållningssätt kan förebygga och förhindra att konflikter och missförstånd uppstår.  
 
Pedagogerna säger att det är viktigt att utgå från det barnen är intresserade av och att den 
vuxne lyssnar, ger mycket uppmuntran och är delaktig, vilket pedagogerna menar är 
väsentligt för att stärka barns självförtroende. Detta är något som även Olsson och Olsson 
(2007) förespråkar. De menar att det också har betydelse för barnets möjligheter att 
koncentrera sig och därmed skapar det goda förutsättningar för lärande. Detta poängteras 
också i förskolans läroplan (Lpfö 98) där det tydligt uttrycks att omsorg om det enskilda 
barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande skall prägla arbetet i förskolan. 
Hänsyn ska tas till barns olika förutsättningar och behov (Utbildningsdepartementet 2006:4). 
 
Enligt pedagogerna vi intervjuat rekommenderas ”ansvarspedagoger” för att kunna skapa 
goda relationer där barn och pedagog känner varandra mycket väl. Detta gör att barnet lättare 
vet var ”gränserna” går och känner därför trygghet och tillit till pedagogen. Vi kan här se en 
koppling till Olsson och Olsson (2007) som menar att ett barns självbild grundläggs under 
förskoleåldern och därför är relationen till pedagogen avgörande för om den blir positiv. 
Författarna anser även att barnets samarbetsvilja och motivation är beroende av att relationen 
präglas av tillit, förståelse och omsorg. Pedagogerna ser fördelar med att känna till barnets 
”inlärningskanaler”. Detta kan relateras till Olsson och Olsson (2007) som lyfter fram 
betydelsen av att pedagogen har goda kunskaper om barnets starka och svaga sidor för att ha 
rimliga förväntningar på barnet. Betydelsen av omedelbar feedback är något som också 
kommer fram under intervjuerna. Detta illustrerar Hellström (1997) när hon lyfter fram att 
barn mår väl av att få direkta och tydliga reaktioner på sitt handlande. 
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Vikten av att vara ute mycket där det finns stora ytor och möjligheter till rörelse eftersom det 
gynnar barns koncentrationsförmåga berörs av de intervjuade. Ericsson (2005) tar upp 
motoriken som en av processerna i de kognitiva funktionerna som är knutna till 
uppmärksamheten. Denna uppfattning delas också av Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) 
som hävdar att fysisk aktivitet, både inne och ute, ökar uthålligheten och därmed barnets 
förmåga att behålla uppmärksamheten. Även Laike (i Olsson 2004) menar att utevistelse är 
positivt men han tar även upp aspekten om den harmoniska ordningen av sinnesintryck som 
naturen ger och som är värdefullt för barns välbefinnande. Detta stämmer överens med det 
som berördes vid intervjuerna då det framkom att barnens lek ofta är fantasirik och håller på 
under långa stunder när det sker utomhus. 
 
Olsson och Olsson (2007) beskriver sociala berättelser och seriesamtal som en metod där 
pedagoger på ett realistiskt sätt kan beskriva och tydliggöra situationer vilket gör det lättare 
för barnet att förstå andras perspektiv. Att på detta konkreta sätt åskådliggöra för barnet vad 
som har hänt är det få pedagoger som gör i sina verksamheter. De som gör det ser emellertid 
fördelar med denna metod då barnet enligt pedagogen har enklare för att förstå sin egen roll i 
situationen. Olsson och Olsson (2007) framhåller dock att detta är en metod att använda för 
att förklara sociala situationer och skapa inlevelse i andra människors situation. Även 
Hellström (1997) menar att barn kan behöva hjälp att se samband och sammanhang samt att 
se sin egen roll i det som händer. 
 
Vår undersökning visar att de pedagoger vi intervjuat gör förändringar i den fysiska miljön 
framförallt genom att möblera om. Syftet med detta är att skapa miljöer som utgår från 
barnens intresse och därmed öka möjligheterna för mer ostörd lek och på så sätt gynna 
barnens koncentration. Detta kan vi styrka med Kadesjö (2001) som menar att 
koncentrationen främjas om ovidkommande stimuli kan stängas ute. 
 
Lugna miljöer som de intervjuade menar är positivt för koncentrationen skapas genom en 
tydlig struktur på hyllor och lekmaterial. Det framkommer även att det inte ska finnas för 
mycket olika lekmaterial framme och enligt några gäller detta även mängden attribut på 
väggarna. Andra pedagoger lyfter fram möjligheten att skapa lugna miljöer genom att göra 
”små vrår” för lek och avkoppling. Ytterligare andra delar medvetet barngruppen i små 
grupper för att på så sätt sänka ljudnivån. Laike (i Olsson 2004) framhåller att alla miljöer ger 
oss upplevelser och får oss att reagera men anser att en miljö med stor harmoni och med få 
stimuli är en miljö med lite sinnesstimulans och enligt författaren tråkig. Olsson och Olsson 
(2007) påstår att en lugn och strukturerad miljö gynnar barns koncentrationsförmåga medan 
Nordin- Hultman (2004) och Åberg (i Björkman 2004) hävdar att koncentration uppstår i 
mötet med det som finns – och inte finns - att koncentrera sig på, därför är det avgörande hur 
pedagogerna utformar miljön. Även Pramling, Samulsson och Sheridan (1999) menar att 
miljöns utformning och tillgängligheten till material har stor betydelse för barns sätt att vara. 
Nordin-Hultman (2004) framhåller även att barnens möjligheter att koncentrera sig är ett 
resultat av hur pedagogernas ordnar den fysiska miljön och vilken tillgänglighet barnen har 
till materialet som väcker barnens intresse. Därför bör pedagogerna enligt författaren lägga 
stor vikt vid att skapa intressanta och meningsfulla miljöer för barnen. Detta stämmer med 
Kadesjös (2001) resonemang angående barn som har sekundära koncentrationssvårigheter 
vilket han anser kan vara en reaktion på omständligheterna i barnets miljö och att barnets 
svårigheter försvinner när dessa är avhjälpta. 
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5.3  Sammanfattning av resultat 
 
 
Det som har framkommit i vår undersökning är att pedagogerna som vi intervjuat utarbetat 
metoder och arbetssätt som de medvetet använder sig av i sina verksamheter för att öka 
barnens möjligheter att behålla uppmärksamheten. En grundläggande metod för detta arbete 
är att dela in barnen i mindre grupper under vissa aktiviteter eller under större delen av dagen. 
Genom detta arbetssätt skapas lugnare miljöer och antalet stimuli kring barnet minskas också 
vilket pedagogerna menar gynnar barnen. Att ha en tydlig struktur på verksamheten med fasta 
regler och rutiner är något som särskilt framkommer vid intervjuerna detta underlättar för 
barnen. Överlag framhålls vikten av att skapa goda relationer till barnet och hela barngruppen. 
De menar att de genom att lära känna barnen väl får kunskap om barnets intressen och 
förmågor men också dess svårigheter. Genom detta blir det möjligt att möta barnen på det sätt 
som är bäst för varje barn och därmed skapa bästa möjliga förutsättningar för en positiv 
utveckling. 
 
Generellt finns en uppfattning om att den fysiska miljön i förskolan kan ändras för att öka 
möjligheterna till uppmärksamhet. De åtgärder man gör är att möblera om för att skapa 
mindre utrymmen där få barn kan vara samtidigt för att leken ska kunna utvecklas och för att 
skapa lugnare miljöer med lägre ljudnivå. Det nämns också att antalet stimuli bör minskas och 
därför har man sparsamt med material framme på hyllor och väggar. 
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6  Diskussion 
 
 
Detta kapitel kommer att bestå av en diskussion kring resultatet och tankar som väckts under 
arbetets gång. Diskussionen kommer att utgå från vårt syfte och våra frågeställningar som 
lyder enligt följande:  

 
- Vilka metoder och arbetssätt använder pedagoger vid rutinsituationer, 

planerade aktiviteter samt lek? 
 

- Hur kan miljön utformas för att öka möjligheterna för barn att behålla 
uppmärksamheten mot en viss aktivitet? 

 
Vi kommer även här nedan att reflektera över hur vi gick tillväga i vår undersökning. 
 
 
 
6.1  Metoddiskussion 
 
Den kvalitativa forskningsmetoden som vi valde för vår undersökning lämpade sig bra, då vi 
fick svar på våra frågor. Vi fick fram vilka metoder och arbetssätt pedagogerna använder samt 
vilka åtgärder som gjorts i den fysiska miljön för att öka möjligheterna för barn att behålla 
uppmärksamheten. En nackdel med denna metod kan dock vara att undersökningen kan bli 
subjektiv. Eftersom vi är verksamma i förskolan har vi en uppfattning om hur pedagoger i 
förskolan kan stödja barn som har svårt att rikta uppmärksamheten mot en viss uppgift.  
 
Genom semistrukturerade intervjuer kunde vi hålla oss till ämnet och få väl uttömmande svar. 
Men eftersom vi själva är verksamma inom förskolan och har viss egen kunskap inom ämnet, 
har vi inte ställt så många ”varför-frågor”. Detta upplever vi efteråt som en brist i vår 
undersökning. Under arbetets gång har vi reviderat syftet och frågeställningarna och därför 
upplever vi när vi redovisat resultatet att några av intervjufrågorna kunde ha varit formulerade 
på ett annat sätt. Det kunde troligen ha gett oss ännu mer utvecklade svar på våra 
frågeställningar. Vi använde bandspelare och det gjorde att vi kunde koncentrera oss på vad 
som sades och efteråt i lugn och ro dokumentera vad som sagts under intervjuerna. Någon 
pedagog var lite reserverad vid första tanken att bli inspelad men det tror vi inte var något som 
inverkade på resultat. En nackdel med de tre intervjuer som vi gjorde via nätet, p.g.a. det stora 
geografiska avståndet, var att vi inte kunde ställa lika många följdfrågor, vilket till vis del 
påverkat resultatet av de intervjuerna. 
 
Antalet intervjuer vi gjorde bedömer vi var tillräckligt för att vi skulle få en bild av 
verkligheten. Vi tror inte att fler intervjuer hade förändrat vårt resultat nämnvärt eftersom 
flera av svaren vi fick återkom under intervjuerna. Å andra sidan kunde färre intervjuer ha lett 
till att vi missat viktiga aspekter om hur relationen ser ut mellan den pedagogiska miljön och 
barns uppmärksamhet. Vi följde de forskningsetiska principer som vi diskuterat i metoddelen. 
Vi såg inga tecken på negativa konsekvenser när det gäller risken för ett asymmetriskt möte 
även att vi var två stycken intervjuare. 

 23 (29) 



6.2. Resultatdiskussion 
 
 
Vårt resultat visar att majoriteten av de pedagoger vi intervjuat utarbetat metoder och 
arbetssätt som de medvetet använder sig av i sina verksamheter för att öka barns möjligheter 
att behålla uppmärksamheten. En viktig del som vi fått fram är att pedagogerna delar in 
barnen i mindre grupper vid t.ex. måltider, samling eller lek och en del av dem gör det under 
större delen av dagen. Syftet med detta är, enligt dem, att skapa lugnare miljöer och därmed 
minska antalet stimuli kring barnet vilket pedagogerna anser gynnar barnen. Detta menar vi 
visar på en medvetenhet hos pedagogerna när det gäller hur de kan underlätta för barnen 
genom det sätt de organiserar sin verksamhet. De poängterar också att när barnen är 
uppdelade i små grupper måste de som pedagoger finnas med nära dem, för att stödja och 
underlätta för dem att behålla uppmärksamheten på den aktivitet de håller på med. Genom att 
finnas nära skapas också en djupare relation mellan barnet och pedagogen vilket de menar är 
en förutsättning för att barnet ska känna trygghet. De anser att de genom att lära känna barnen 
väl får kunskap om barnets intressen och förmågor men också dess svårigheter. Detta är 
grundläggande för att veta hur de bäst ska bemöta barnet och organisera verksamheten för att 
det ska gynna varje enskilt barn. Många pedagoger har också talat om vikten av att skapa 
goda relationer mellan barnen i barngruppen. Enligt förskolans läroplan Lpfö 98 ingår det i 
pedagogernas uppdrag att se varje barns möjligheter och engagera sig i samspelet både med 
det enskilda barnet och barngruppen. Detta samspel är en grundförutsättning som Vygotskij 
menar måste uppfyllas för att utveckling och mognad ska ske (Svensson 1998). Efter vad vi 
har erfarit är flertalet av pedagogerna som vi har intervjuat väl medvetna om sin betydelse 
som pedagog för barns utveckling och lärande. 
 
En viktig del vi fått fram i vår studie är att samtliga pedagoger lyfter fram att en tydlig 
struktur och stabila rutiner är en förutsättning för att hjälpa barn att behålla uppmärksamheten. 
Detta gäller vid rutinsituationer, planerade aktiviteter samt lek. Pedagogerna gör det genom 
att t.ex. ge barnen bestämda platser både vid måltider och samling, använda bildschema för att 
tydliggöra dagen och strukturera den ungefär likadant varje dag. Det här görs för att dagen ska 
bli mer förutsägbar vilket skapar trygghet och lugn menar pedagogerna. Vi ser här en klar 
koppling till Olsson och Olsson (2007) som hävdar att barn kan vara hjälpta av tydliga ramar 
och stabila rutiner för att behålla uppmärksamheten. I vårt resultat finner vi att det särskilt är 
vid samlingen som pedagogerna påtalar vikten av en tydlig struktur. En orsak till detta menar 
vi kan vara uppfattningen att samlingen är viktig för barns lärande men också att samling i 
grupp fordrar en viss ordning för att alla barn ska få samma möjligheter. Läroplanen uttrycker 
att bästa möjliga förutsättningar ska skapas för varje barn att utvecklas optimalt. Pedagogerna 
understryker också tydligt att samlingen ska utgå från barnens tidigare erfarenheter, intressen 
samt vara rolig. Det är också av betydelse att använda konkret och åskådligt material. Detta 
ser vi stämmer väl överens med Olsson och Olsson (2007) som klargör att detta är grunden 
för att barn ska kunna behålla uppmärksamheten och koncentrera sig. Det har även 
framkommit under intervjuerna att pedagogerna ser flexibilitet och uppfinningsrikedom som 
värdefulla kompetenser för att kunna tillmötesgå alla barns olikheter. För att kunna arbeta på 
detta sätt är vår uppfattning att detta kräver en samsyn kring förhållningssättet i arbetslaget 
vilket tar tid att arbeta fram. En förutsättning för detta anser vi är att det finns gemensam tid 
för pedagogiska diskussioner och reflektioner. Vi ser dock ett stort värde i att arbeta fram en 
tydlig struktur och stabila rutiner och är övertygade om att det med all sannolikhet ökar 
möjligheterna för barn att behålla uppmärksamheten. 
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För att ge varje barn ökade möjligheter att delta utifrån sina förutsättningar i leken betonar 
flera pedagoger att det är viktigt att skapa förutsättningar för detta. De gör det genom att dela 
upp barnen i mindre grupper, ta vara på barnet intresse och lyfta fram det de är bra på. Vidare 
tar de upp värdet av att stödja leken och förebygga konflikter genom att finnas nära till hands. 
Det som framkommit är att pedagogen återigen är mycket viktig för att få leken att fungera 
vilket vi instämmer i. Något som inte framkommit när det gäller att skapa förutsättningar för 
lek menar vi är den fysiska miljöns betydelse. Pedagogerna arbetar medvetet med att skapa 
lugna miljöer för att öka barnets möjligheter till koncentration. Vi ser en möjlighet att också 
skapa intresse genom att göra intressanta miljöer som väcker barnens nyfikenhet och 
intressen, vilket poängterades som mycket viktigt under samlingen av pedagogerna. Här har 
Nordin-Hultman (2004) intressanta synpunkter angående den pedagogiska miljön och hur vi i 
förskolan ska arrangera den. Författaren menar att i en sparsam miljö, med lite stimuli, har 
barnen få saker som fångar och behåller barnens uppmärksamhet. Nordin-Hultman (2004) 
framhåller att barnens möjligheter att koncentrera sig är ett resultat av hur pedagogerna ordnar 
den fysiska miljön och vilken tillgänglighet barnen har till materialet som väcker barnens 
intresse. Därför menar vi att fokus inte enbart borde vara på pedagogens roll utan även 
förflyttas till miljöns betydelse och möjligheter och detta var inget som tydligt framkom vid 
våra intervjuer. Därför menar vi att det är befogat att ställa sig följande frågor: Vad gör 
pedagogerna för att fånga barnens uppmärksamhet under leken? Vilka olika aktiviteter 
erbjuds? Vilka åtgärder görs i verksamheten? Nordin-Hultman (2004) påstår nämligen att 
miljön blir viktig först när pedagogerna inser att barn har meningsfulla relationer också till 
den fysiska miljön. För att detta ska bli möjligt menar vi att fler pedagoger behöver få ökad 
insikt om miljöns betydelse i det pedagogiska arbetet. 
 
I vårt resultat finner vi att flertalet av de intervjuade pedagogerna anser att förändringar i den 
fysiska miljön kan göras för att öka möjligheterna för barn att behålla uppmärksamheten. De 
åtgärder man gör är att möblera om för att på så sätt skapa flera mindre utrymmen där ett 
mindre antal barn kan få leka mer ostört under längre tid. I en sådan miljö blir också ljudnivån 
lägre vilket påverkar leken på ett positivt sätt enligt pedagogerna. Detta överensstämmer väl 
med Kadesjös (2001) tankar kring att det är viktigt att stänga ute ovidkommande stimuli för 
att öka möjligheterna för barn att behålla uppmärksamheten på en aktivitet. Denna åsikt delar 
vi och menar att pedagogerna genom att dela upp barnen på detta sätt skapar större 
möjligheter för barnen att få en fungerande lek. En annan aspekt är att det genom detta 
arbetssätt skapas fler valmöjligheter för barnen då de ska välja vad de vill leka. De har då 
större möjligheter att välja utifrån intresse vilket vi menar kan bidra till att leken fortsätter 
under längre tid.  
 
Hur pedagogerna skapar lugna miljöer varierar mellan de olika förskolorna i vår underökning. 
Någon vi mött menar att antalet stimuli i barnets omgivning bör minskas genom att ha 
sparsamt med material på hyllor och väggar. Några pedagoger lyfter fram möjligheten att 
skapa lugna miljöer genom att göra ”små vrår” där barnen kan koppla av. Det de flesta 
framhåller är att en tydlig struktur på hyllor och lekmaterial är viktigt. I förskolans läroplan 
Lpfö 98 kan vi dock läsa att förskolans miljö även ska inspirera barnen till lek och aktivitet. 
Detta stämmer överens med Vygotskijs tankar om att en välordnad och stimulerande miljö är 
utvecklande för barnet (Svensson 1998). Denna uppfattning delas av Nordin-Hultman (2004) 
som också framhåller att en förutsättning för att barnen ska kunna koncentrera sig är att 
miljöns utformning och det material som finns väcker barnets intresse. Genom de svar vi fått 
får vi uppfattningen att pedagogerna lägger tyngdpunkten på att skapa lugna strukturerade 
miljöer mer än miljöer som stimulerar. Detta kan vi instämma i om pedagogerna vet att 
orsaken till bristen att behålla uppmärksamheten bottnar i primära koncentrationssvårigheter. 
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Utifrån den litteratur som vi har läst ökar dock de sekundära koncentrationssvårigheterna som 
orsakas av yttre omständigheter i barnets miljö, såsom stora barngrupper samt att barnen ofta 
tvingas avbryta den aktivitet de håller på med (Ericsson 2005). Vår tolkning utifrån detta är 
att miljön skall stimulera och väcka intresse för att öka barns möjligheter att behålla 
uppmärksamheten. Vår uppfattning är att en lugn och strukturerad miljö inte behöver vara 
motsatsen till en stimulerande miljö men här tycker vi att det finns möjligheter till utveckling 
av den pedagogiska miljön. Som vi ser det kan en lugn och strukturerad miljö innehålla 
mycket fängslande material som fångar barnens intresse att utforska och som därmed gör att 
de behåller uppmärksamheten under en längre tid. I dag framhålls det kompetenta barnet som 
söker utmaningar och vill göra nya upptäckter i förskolans pedagogik, vilket är en annan 
barnsyn än den förskolan hade tidigare. Utifrån svaren vi fått vid våra intervjuer och den 
litteratur vi läst under arbetets gång, finner vi anledning att ställa frågan: Möter förskolan idag 
det kompetenta barnets behov, eller skapar vi fortfarande miljöer där vi lutar oss mot 
utvecklingspsykologins teorier om hur barn förväntas vara vid en bestämd ålder? Vi menar att 
barn idag har med sig så många olika erfarenheter till förskolan än tidigare. Det kan innebära 
att förskolan behöver erbjuda en mer varierad miljö för att fånga varje enskilt barns 
uppmärksamhet. Detta kopplar vi till förskolans uppdrag i Lpfö 98 som innebär att 
pedagogerna ska anpassa verksamheten i förskolan till att barn är olika. Pedagogerna ska 
därför ompröva och förändra verksamheten utifrån de barn som deltar. Kadesjö (2001) 
framhåller precis detta, att orsaken till barns sekundära koncentrationssvårigheter ligger i 
miljön runt barnet och att svårigheterna kan försvinna när miljön anpassas efter barnets 
förutsättningar. Är det kanske så att vi som arbetar i förskolan har ”skapat” dessa barn med 
sekundära koncentrationssvårigheter genom att inte kunna erbjuda en miljö som är tillräckligt 
stimulerande eller som inte har lämpligt och intressant material? 
 
Något som vi uppmärksammat i svaren i vår undersökning är att det framkommer att 
pedagogernas förhållningssätt till barnet är avgörande för hur väl barnet kan fungera under sin 
dag i förskolan. Pedagogerna understryker att en god relation mellan pedagog och barn är en 
förutsättning för att barnet ska ha möjlighet att utvecklas positivt. Detta görs genom att 
ansvaret för barnen i gruppen delas upp mellan pedagogerna. Varje barn får på så sätt en 
ansvarspedagog som bygger upp en djupare relation till sina barn. Vi ser en stor fördel i detta 
arbetssätt då en konsekvens av detta borde bli att alla barn får samma möjligheter att bli sedda 
och bekräftade utifrån sina olika behov. Detta ökar också, enligt vår uppfattning, utsikterna att 
upptäcka barnets styrkor och även finna barnets bästa ”inlärningskanaler” precis som en av 
pedagogerna uttrycker det. Detta stämmer väl överens med Vygotskijs teori om den proximala 
utvecklingszonen där den vuxne har en mycket betydande roll. Den nackdel vi kan se med 
detta arbetssätt kan vara om det inte är kontinuitet i arbetslaget och följden då blir att några 
barn får byta ansvarspedagog ofta.  
 
Vi tycker också det är viktigt att belysa att de vi intervjuade poängterade värdet av att 
uppmuntra, bekräfta och lyfta det barnet är bra på samt ge feedback för att på så sätt stärka 
barnets självförtroende. Detta gör pedagogerna genom att försöka skapa många situationer där 
barnet kan lyckas och förebygga där det kan misslyckas. En aspekt i detta förhållningssätt är 
också att andra barn kan få en mer positiv bild av barnet. Genom detta arbetssätt uppfylls de 
grundförutsättningar som Olsson och Olsson (2007) menar måste finnas då en god självbild 
grundläggs redan under förskoleåldern. Detta instämmer vi i men förstår att detta arbetssätt 
kräver mycket tid eftersom det är nödvändigt att pedagogen finns nära barnet. Vi tycker oss 
också se flera fördelar med detta förhållningssätt eftersom det enligt Olsson och Olsson 
(2007) även ökar barnets samarbetsvilja och motivation. Detta menar vi är en viktig synpunkt 
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som vi tror har stor betydelse för barnet och som kan göra att barnet håller fast vid en aktivitet 
en längre stund.  
 
Vår personliga uppfattning är att en väl fungerande motorik har stor betydelse för barns 
möjligheter att behålla uppmärksamheten, vilket vi kan styrka med Ericsson (2005) som 
menar att koncentrationen är knuten till motoriken. Detta är något som dock inte har 
framkommit tydligt vid våra intervjuer men några pedagoger har sagt att det är positivt för 
barnens koncentrationsförmåga att de får möjlighet att röra på sig. Vår erfarenhet är dock att 
pedagoger i förskolan regelbundet har rörelselekar med barnen, vistas mycket i skog och mark 
och anser att utevistelsen är viktig. Detta är något som ofta planeras i verksamheten men 
kanske saknas en medvetenhet hos många pedagoger om att det även har betydelse för 
koncentrationen.  
 
Innan vi började skriva vårt examensarbete hade vi en viss erfarenhet av hur vi i förskolan kan 
arbeta för att öka möjligheterna för barn att behålla uppmärksamheten. Vi var emellertid 
intresserade av att få större kunskap om hur pedagogerna kan stödja barnen i den dagliga 
verksamheten, samlingen, leken osv. Detta upplever vi att vi fått genom de intervjuer vi gjort 
då vi fick ta del av pedagogernas erfarenheter. Utifrån de frågor vi ställde har vi fått en tydlig 
uppfattning av att pedagogerna betonar relationen och det positiva mötet med barnet som 
mycket viktigt. De små grupperna anser många är en förutsättning för att kunna utgå från 
barnens intressen och behov. Genom den litteratur vi läst har vi fått bekräftelse på de tankar vi 
haft inom området men också fördjupat vår kunskap och sett nya möjligheter som vi inte var 
lika medvetna om före vår studie. Den har visat att det är viktigt att veta orsaken till varför 
barnet brister i sin uppmärksamhet och att pedagogens förhållningssätt är viktigt. Vår 
förståelse för den pedagogiska miljöns betydelse och möjligheter har också ökat. Efter vår 
studie är vi övertygade om att det finns ett samband mellan hur pedagogerna organiserar 
verksamheten och barns möjligheter att behålla uppmärksamheten. Pedagoger kan även öka 
möjligheterna för barnen genom att göra medvetna förändringar i den pedagogiska miljön. 
 
Vi är många erfarenheter rikare genom vår studie och under tiden har vår nyfikenhet inom 
området ökat och flera nya frågor har väckts. 
 
 
6.3  Fortsatt forskning 
 
När det gäller fortsatt forskning skulle det vara intressant att fördjupa sig i flera frågor inom 
ämnet eftersom litteraturen vi läst påtalar att dagens livsstil har en tendens att öka antalet barn 
med koncentrationssvårigheter. En infallsvinkel skulle kunna vara att ta reda på hur 
pedagoger organiserar sin verksamhet i förskolor där en stor medvetenhet och kunskap finns 
om den pedagogiska miljöns betydelse för barns välbefinnande, utveckling och lärande. 
 
Hur den dagliga verksamheten kan planeras och organiseras för att minska antalet avbrott för 
barnen känns också aktuellt att forska vidare om eftersom det är en aspekt som berörts i vår 
studie. 
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Bilaga 
 
Intervjuguide: 
 

1. Vad lägger du i begreppet koncentrerad/okoncentrerad? 
 

- Hur många barn med bristande koncentrationsförmåga finns det i er 
barngrupp? 

- Hur visar sig okoncentrationen? 
- Vad är det som gör att de är okoncentrerade? 
- När är de okoncentrerade? 
- Vilka konsekvenser får det för andra barn/barngruppen/pedagoger? 

        
2. Vilka metoder och arbetssätt använder ni er av? 
 

- Vilka faktorer påverkar ditt/ert val av arbetsmetod? 
- Vilka styrkor och svagheter hos barnet inriktar ni ert arbete mot? 
- Arbetar ni med det enskilda barnet, i så fall hur? 
- Tränar ni social kompetens och i så fall på vilket sätt? 
- Har ni ett särskilt förhållningssätt till dessa barn i så fall hur? 
 -    Hur utvärderar ni arbetet? 

         -    Vilka resultat ser ni av dessa metoder? 
 
                   3.  Vad bör pedagoger särskilt tänka på för att underlätta och stödja för 
                         dessa barn i den dagliga verksamheten?  
 

- Vid rutinsituationer som måltider, på- och avklädning och hämtning 
och lämning.  

- Vid aktiviteter som t.ex. samling, gymnastik. 
- På vilka sätt kan pedagoger stödja barnet i leken? 
- Vilka åtgärder i den fysiska miljön kan göras för att underlätta för 

barnet? 
 
 
Skulle du vilja arbeta på något annat sätt än vad du/ni gör idag, i så fall 
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