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ABSTRAKT 
 

Syftet med den här studien var att belysa vad i förskolans verksamhet som gör att barn 

koncentrerar sig. Detta ledde till två frågeställningar: Hur barns 

koncentrationssvårigheter visar sig och vad i en verksamhet gör att barnen koncentrerar 

sig. 

För att komma fram till mitt resultat har jag observerat pedagoger och barn i förskolan 

under samlingar av olika slag. Kriterierna för samlingarna som observerades var att det 

skulle vara med en barngrupp där barnen var ett till fem år gamla. Det som visade sig 

under observationerna delades sedan upp under frågeställningarna. Därefter 

kategoriserades de. 

Resultatet visade att koncentrationssvårigheter kan visa sig på en mängd olika sätt. Det 

kan märkas genom att barnet har svårt att sitta stilla, blir utåtagerande eller gör något 

annat än pedagogen har visat. Faktorer som gör att barnet koncentrerar sig var 

pedagogens förhållningssätt, miljön eller strukturen i verksamheten.  

 

Nyckelord: förskola, koncentrationsförmåga, koncentrationssvårigheter, uppmärksamhet, 

förhållningssätt, anpassning, struktur. 
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1 INTRODUKTION 
 

Bråkiga och stökiga barn är kommentarer som kan höras ute i verksamhet med barn. 

Har du myror i brallan? Är en fråga som ofta kan höras.  

 

Jag är en student som under tre och ett halvt år har läst till förskollärare. Under min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har jag stött på barn som har svårt att sitta 

still. Pedagoger som engagerar sig i barnen och pedagoger som mer eller mindre har 

gett upp. I nästan varje grupp finns det åtminstone ett barn som har lite svårare med 

att sitta still och rikta sin uppmärksamhet mot det pedagogen vill att de ska 

koncentrera sig på. Pedagoger bemöter dessa barn på en mängd olika sätt som 

antingen kan vara bättre eller sämre för barnet. 

”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan.” (Skolverket 2010:5)  

Anpassar pedagogerna verksamheten efter de olika behov som barnen har eller ”kör 

de bara på” och fortsätter i samma gamla spår som de alltid har gjort så att det istället 

är barnen som får anpassa sig. 

 

Det är av betydelse att barn klarar av att koncentrera sig för att kunna vara med under 

till exempel samlingar eller annan gruppverksamhet och lära sig olika saker. Klarar 

inte barnet av det så kan det få konsekvenser att barnet inte har lärt sig det som det 

ska eller har svårt att få kamrater. Berglund (2000) anser att barn behöver kunna 

koncentrera sig för att kunna lära sig nya saker (a.a.). 

 

Studien undersöker hur barns koncentrationssvårigheter visar sig och vad som gör att 

barnen koncentrerar sig. Den är inriktad mot förskoleverksamhet, där barnen är ett 

till fem år gamla. 
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2 SYFTE 
 

Syftet med denna studie är att belysa vad i förskolans verksamhet som gör att barn 

koncentrerar sig. Likaså är intresset att undersöka hur barns okoncentration visar sig. 

Studien utgår därför utifrån följande frågeställningar: 

 

 Vad i verksamheten gör att barnen koncentrerar sig? 

 Hur visar sig barnens okoncentration? 
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3 BAKGRUND 
 

Bakgrundskapitlet är uppdelat i två delar. I första avsnittet presenteras en genomgång 

av vad koncentration är för något, hur det kan visa sig hos förskolebarn och varför 

barn behöver kunna koncentrera sig. Detta följs sedan av pedagogens 

förhållningssätt, anpassning och struktur. 

 

3.1 Vad är koncentrationsförmåga? 

 

Många författare (Berglund, 2000; Jakobsson och Nilsson, 2011; Kadesjö, 2008 och 

Olsson och Olsson, 2007) beskriver koncentration som när en person är inriktad på 

en uppgift och kan ägna sin odelade uppmärksamhet åt uppgiften. De lyfter fram att 

ju bättre koncentrationsförmåga personen har desto bättre blir personen på att hitta 

det som är väsentligt och att sortera bort allt som är ovidkommande. För att kunna 

koncentrera sig måste personen kunna rikta sina tankar och känslor mot en uppgift 

och samtidigt stänga ute sådant som inte är viktigt och komma igång med uppgiften 

och även avsluta den. ”Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in 

omvärlden” (Kadesjö, 2008:15). Enligt Kadesjö (2008) måste ett barns yttre och inre 

värld mötas för att det ska kunna koncentrera sig. Det krävs att barnet förstår det som 

händer i den yttre världen och kan koppla det till egna erfarenheter, dess inre värld, 

och förstå innehållet för att kunna rikta sin uppmärksamhet mot något en längre 

stund. Kan barnet inte det så tröttnar det snabbt. Olsson och Olsson (2007) påpekar 

även att det måste finnas ett intresse och därmed motivation för att kunna 

koncentrera sig. 

 

3.1.1 Hur yttrar sig koncentrationsvårigheter hos 
förskolebarn? 

 

Berglund (2000) skildrar koncentrationssvårigheter hos barn som att de kan ha svårt 

att komma igång, de tröttnar snabbt och har också svårt att följa instruktioner. Enligt 

Jakobsson och Nilsson (2011) och Palla (2011) så kan koncentrationssvårigheter hos 

barn ofta vara att de har svårt att sitta still en längre stund. Detta resulterar ofta i att 

barnet byter aktivitet och då även har svårt att avsluta uppgifter. Även Kadesjö 

(2008) anser att eftersom barnet ofta har svårt att rikta sin uppmärksamhet mot en 

uppgift under en längre tid så resulterar det ofta i att barnet inte hinner lära sig det 

nya och det hinner då heller inte bli spännande. Han påpekar även att barnet ofta har 

svårt att ingå i en grupp, eftersom gruppaktiviteter ofta innehåller saker som att 

komma överens med andra barn och hålla sig till regler, vilket ofta är svårt för barn 

som har problem med att koncentrera sig. Wiking (1991) berättar att när ett barn har 

hamnat i problem och blivit utåtagerande och har koncentrationssvårigheter så 

fastnar det lätt i negativa cirklar. Barnet gör något som det får skuldkänslor för, 

vilket leder till oro, ångest och rastlöshet. Detta i sin tur kan leda till olika negativa 

handlingar, att barnet får ett vredesutbrott. De negativa handlingarna som görs leder i 

sin tur till ny skuld och/eller mer skuldkänsla. Detta blir som en ond cirkel som 
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barnet har svårt att bryta själv. Orsaken till vredesutbrotten behöver inte bero på 

något som hänt just då utan kan vara något som hänt för länge sen. 

 

3.1.2 Varför måste barn kunna koncentrera sig? 
 

Många författare är överens om att barn kan få svårt att ingå i en grupp om de har 

svårt att koncentrera sig (Jakobsson och Nilsson, 2011; Palla, 2011 och Williams och 

Pramling Samuelsson, (2000). Berglund (2000) påpekar att barn kan få problem med 

inlärning av olika slag eftersom barnet ofta har svårt att sitta still och ta instruktioner. 

Barn behöver kunna koncentrera sig för att lära sig nya saker. Olsson och Olsson 

(2007) anser att om pedagogen inte kan fånga barnets uppmärksamhet så kan barnet 

få betydande men längre fram i livet. Barnet kan halka efter i utveckling på grund av 

att det har svårt att lära sig nya saker. Författarna poängterar också att stora 

koncentrationssvårigheter som varar länge hos barnet kan påverka barnets hela 

personlighet.  

 

3.2 Faktorer som har betydelse för barns 
koncentrationsförmåga. 

 

I detta avsnitt presenteras olika faktorer som kan påverka barns 

koncentrationsförmåga. Det är uppdelat i tre kategorier: bemötande, anpassning och 

struktur. 

 

3.2.1 Pedagogens bemötande 
 

I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, står det att pedagogerna ska engagera sig och se 

varje barn. ”I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och 

som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.” 

(Skolverket 2010:6) 

Enligt Kadesjö (2008) är det av betydelse att pedagogerna är tillgängliga för barnen 

och Wiking (1998) och Jakobsson och Nilsson (2011) beskriver att man måste bygga 

upp en relation till barnen för att kunna hjälpa dem. Detta för att kunna arbeta fram 

olika lösningar tillsammans och för att lyfta fram barns starka sidor och jobba vidare 

med dessa för att på så sätt hjälpa barnen att få en positiv självkänsla. Wiking (1998)  

påpekar även att det är viktigt att vara ärlig mot barnen. De kan lätt avläsa om det du 

säger är trovärdigt eller inte. Det är därför angeläget att sätta upp rimliga krav och 

förväntningar på dem. Jakobsson och Nilsson (2011) beskriver att pedagogen ska 

visa förståelse för att alla är olika och att saker som är lätta för vissa barn kan vara 

alldeles för svåra för andra.   

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket 2010) tar upp att pedagogerna ska 

finnas där för barnet och hjälpa det att utvecklas. 
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De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens 

nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust 

att lära ska stimuleras. (Skolverket 2010:6) 

Berglund (2000) anser att det inte finns någon tvekan om att pedagogens bemötande 

av barn som är i koncentrationssvårigheter inte bara kräver stor kompetens utan även 

deltagarberedskap psykologiskt. Pedagogen måste vara förstående gentemot barnet. 

Han beskriver att klarar man inte av som pedagog att hantera barnens problem så 

riskerar man både att må dåligt själv och barnens utveckling.  

Williams och Pramling Samuelsson (2000) belyser att det är viktigt att pedagogen 

lyfter fram barns olika sätt och att barnen på så sätt får lära sig att olikheter är något 

positivt och som ger dem möjligheter att utvecklas och lära sig något nytt.  

I studien av Jonsdottir (2007) beskrivs det att olika egenskaper och färdigheter som 

tillskrivs barn har stor betydelse för hur barn kommer att utvecklas och kunna 

fungera socialt i en grupp och i kamratrelationer. Enligt Williams och Pramling 

Samuelsson (2000) är det därför av stor betydelse att pedagogen hela tiden både 

reflekterar och utvärderar verksamheten och det egna förhållningssättet. Även i 

Bygdeson-Larssons (2010) studie visar det sig att genom att jobba med PPR 

(Pedagogisk processreflektion), det vill säga att observera vad som händer i gruppen 

och reflektera över det, stärker både pedagogerna och barnen. Pedagogerna kan då få 

en ny syn på vad som händer, få en bättre inblick i vad som utspelar sig i gruppen, 

och ändra sitt förhållningsätt gentemot barnen. Detta kan leda till att barnen känner 

sig mer sedda och känner ett större samspel och upplever en förståelse från 

pedagogen och kan då få lättare att koncentrera sig. Hon tar även upp vikten av att ha 

ett bra och tryggt vuxen- barn samspel för att på så sätt ge stöd till barnet och få dem 

att känna sig trygga och lugna. Genom att pedagogen förmedlar uppskattning, lugn 

och en tro på att barnet kan göra positiva saker kan pedagogen få barnet att lättare 

slappna av och då även kunna fokusera och koncentrera sig. Williams och Pramling 

Samuelsson (2000) anser att det är genom att pedagogen ändrar sina tankebanor och 

förhållningsätt som det görs skillnad. Gör pedagogerna inte det och inte heller gör 

barnen medvetna om klimatet som råder i gruppen så finns det risk för att de gamla 

positionerna, hur barnen har varit innan, i gruppen ändå befästs och då även 

förstärks. Enligt Bygdeson-Larsson (2010) är det viktigt att barnen blir sedda och 

speglade vilket kan leda till att barnen kan få lättare att koncentrera sig. 

Palla (2011) betonar även vikten av att pedagogen tar en förklarande roll gentemot 

barnet och motiverar varför det finns olika regler. Det måste finnas en förståelse för 

varför det finns regler, annars så kan barnet inte acceptera och följa dem. Hon 

påpekar även att det är viktigt att tilltala barnet med dess namn då barnet förstår att 

det är den det handlar om och inte någon annat. Även att hjälpa barnet in i leken 

genom att lära barnet olika strategier för hur man tar kontakt med andra barn har 

betydelse.  

 

3.2.2 Anpassning av verksamheten 
 

Wiking (1991) beskriver att barn som är i koncentrationssvårigheter ofta har svårt att 

ta till sig uppskattning och beröm. Han anser att pedagogen bör anpassa sina krav på 

barnet och dra tydliga gränser. Det är även av betydelse att pedagogen ger barnet 

bekräftelse. Kadesjö (2008) påpekar också vikten av att vara tydlig. Är pedagogen 
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otydlig så ligger ansvaret på barnet och det krävs då mycket av barnet, vilket inte alla 

barn klarar av. Han påpekar även att pedagogens roll är att: ”få barnet att stanna upp 

och tänka efter: Vad är det jag skall göra? Hur skall jag göra för att åstadkomma det 

jag tänkt?” (Kadesjö 2008:177) För att få barnen att göra det krävs det att pedagogen 

är med i aktiviteten och sätter ord på allt och sedan är tillgänglig när barnet vill 

berätta och då även berömma mycket.  

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket 2010) tar upp att verksamheten ska 

anpassas efter alla barnens behov vare sig de har svårigheter av något slag eller inte.  

Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat 

med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som 

möjligt. (Skolverket 2010:5)  

Jakobsson och Nilsson (2011) betonar att alla barn inte kan sitta still och det är något 

som pedagoger behöver lära sig. Det spelar ingen roll hur många gånger man säger 

till det hjälper inte ändå. Enligt Mulrine m.fl. (2008) kan olika övningar göra att barn 

får lättare att ta in information och koncentrera sig. Detta genom regelbundna 

rörelser och motion och Mulrine m.fl. lyfter därför fram vikten av en klassrumsmiljö 

som uppmuntrar barnen att röra sig. 

Enligt Foran (2009) kan musik vara bra för att stimulera barn som har 

inlärningssvårigheter och koncentrationsvårigheter. Han anser att musik kan hjälpa 

barn att hantera sina känslor och lära sig nya saker. 

Kadesjö (2008) påpekar att det kan vara bra att jobba i mindre grupper eftersom 

pedagogen då har lättare att anpassa aktiviteten efter barnens individuella behov. 

Tufvesson (2009) belyser i sin studie olika miljöfaktorer i klassrummet som kan vara 

betydande för att barn ska kunna koncentrera sig. Faktorer som kan påverka negativt 

är till exempel hur många dörrar/fönster det finns och dess placering, om gården syns 

genom fönstren, datorer, dekoration på väggar, öppen förvaring, lösa lådor, 

bakgrundsljud, stora rum, andra barn, metod och arbete i grupp. Faktorer som kan 

påverka positivt är till exempel stängd förvaring, smårum och individuella övningar. 

Författaren beskriver att ju mer stödjande miljön är desto större möjlighet är det att 

barn klarar av störande moment. En stödjande miljö kan leda till att barn har lättare 

att klara av olika uppgifter. Även hur barn är placerade under samlingar påpekas i 

studien, då författarna tar upp olika sätt barn kan placeras på för att underlätta för de 

som har svårt att koncentrera sig. Olika exempel som tas upp är: barnen sitter i en 

cirkel på golvet, i en cirkel på stolar eller runt ett bord. 

Palla (2011) anser att pedagogerna inte ska låta sig begränsas av rummet, utan bryta 

rutinerna och flytta ut en del av verksamheten vid behov. Enligt Kadesjö (2008) kan 

det räcka med att man byter miljö för att svårigheterna ska minska eller försvinna 

helt. Gallagher och Lambert (2006) lyfter även fram hur viktig utformningen av 

klassrummet är. Samspelet mellan rummet som barnen vistas i och barnen själva 

utgör en viktig del för koncentrationen.  

Jakobsson och Nilsson (2011) lyfter även fram vikten av barnets placering i rummet. 

Har ett barn svårt att behålla uppmärksamheten på något kan det behöva sitta nära 

pedagogen för att på så sätt kunna hålla ögonkontakt. En del barn klarar dock bättre 

av att sitta längst bak då de inte blir störda av andra. Ett eget ställe för barnet bör 

alltid finnas, där barnet kan få vara ifred, så barnet kan gå dit om det känner att det 

behövs. Känner barnet att det behöver få plocka med något under en aktivitet där 
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barnen ska sitta still en längre stund, låt det göra det. Det resulterar oftast i att barnet 

kan hålla fokus längre. I Tufvesson (2007) studie visade det att bestämda platser 

underlättade för barnet att koncentrera sig. Barnet såg platsen som sin egen och 

visste vad som skulle göras där. Det visade sig också att olika ljud, till exempel prat, 

musik eller ljud från andra barn, fick barnet att lätt tappa fokus. Det kunde resultera i 

att barnet lämnade sin plats eller vred på huvudet.  

 

3.2.3 Strukturering av verksamheten 
 

Wiking (1991) beskriver hur man kan vända på de negativa cirklarna som barn i 

koncentrationssvårigheter ofta fastnar i. Genom att pedagogerna drar klara gränser 

för vad som får göras och inte så gör det att en del negativa handlingar förhindras. 

Detta leder till att skuldkänslor minskar och en del konflikter avslutas vilket leder till 

mindre oro, ångest och rastlöshet och resulterar i att det blir färre negativa 

handlingar.  

Enligt Kadesjö (2008) är det viktigt med fasta rutiner och att inte byta aktiviteter för 

ofta utan att tänka på hur det påverkar varje barn. Det är även viktigt att hjälpa barnet 

att utveckla sina förmågor genom att låta det ta den tid det tar. Palla (2011) anser att 

man istället för att fortsätta med gamla rutiner, som t.ex. vid samlingen där barnen 

traditionsenligt sitter still på bestämda platser, istället bör låta barnen jobba med 

kroppen genom att t.ex. vara rörliga eller stående eller inte låta sig begränsas av var 

man är utan flytta samlingen till ett annat rum eller utomhus. Även Jakobsson och 

Nilsson (2011) beskriver att det är viktigt att plocka in många fysiska aktiviteter och 

inte planera för långa pass där barnen ska sitta stilla.  

Palla (2011) beskriver att man kan begränsa barnens utrymme även om det inte 

känns roligt, att de t.ex. bara får vistas i ett rum. Detta för att få bättre uppsikt över 

dessa och på så sätt få möjlighet till att begränsa det oönskade beteendet. Detta kan i 

och för sig ses som en bestraffning men genom att göra detta så blir det oftast 

lugnare i miljön. Hon tar även upp strategier som att avleda barnet genom att hitta på 

en annan aktivitet, att vara passiv och bara ignorera barnet eller att jobba med en 

berättelsebok. I berättelseboken får barnet tillsammans med en pedagog rita vad som 

har hänt och prata om vad barnet kände och vad det tror att de andra barnen kände. 

Barnet får möjlighet att i lugn och ro och med hjälp fundera på vad som var bra och 

mindre bra och fundera ut nya strategier som kan fungera bättre. Olsson och Olsson 

(2007) är inne på samma linje och anser att all pedagogisk verksamhet måste utgå 

från barnets egna tankar och att de behöver få hjälp med att stanna upp och tänka 

efter hur de kan lösa olika uppgifter. 

I Jonsdottir (2007) studie kan man se vilken påverkan gruppen har för det enskilda 

barnet. Hur gruppen är sammansatt gör att barnen ges olika möjligheter att utvecklas 

och tvärtom. Enligt Williams och Pramling Samuelsson (2000) är det vanligt att 

pedagoger ofta försöker att bryta invanda mönster som barngrupper och barn har 

utvecklat genom att gruppera dem olika. Men de påpekar att genom att pedagogerna 

ändrar ramarna så behöver det inte betyda att det blir någon förändring. Williams och 

Pramling Samuelsson påpekar vikten av att pedagogerna inte låter några eller något 

barn ta för mycket plats i en grupp för det resulterar i att andra barn i gruppen 

kommer till korta. Det är även av betydelse att tänka på att akta sig för att 
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nivågruppera barnen för det leder oftast till att skillnaderna istället ökar och då även 

att problemen förstärks.  

 

3.3 Sammanfattning 

 

I bakgrunden har det presenterats vad koncentrationsförmåga är för något, hur det 

kan yttra sig för barn, varför barn behöver kunna koncentrera sig och olika faktorer 

som kan påverka barns koncentrationsförmåga. 

Att kunna koncentrera sig är att kunna fokusera på något en längre tid och barn 

behöver kunna koncentrerar sig för att få möjlighet till att lära sig nya saker. Barn 

som har svårt att koncentrera sig märks ofta genom att de har svårt att sitta still. 

Olika faktorer som kan påverka barns koncentrationsförmåga kan vara pedagogens 

förhållningssätt, hur pedagogen ser på barnet och bemöter det. Hur pedagogen 

anpassar verksamheten utifrån barnens olika individuella behov och hur 

verksamheten är strukturerad, till exempel hur platsen är utformad och gruppens 

storlek.  

Sammanfattningsvis så är pedagogens förhållningssätt och hur pedagogen anpassar 

och strukturerar verksamheten av betydelse för hur barn ska kunna koncentrera sig.  
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4 METOD 
 

I detta kapitel redovisas metodval, urval och undersökningsinstrument. Därefter 

kommer en beskrivning av hur genomförandet av undersökningen gått till samt 

analysmetoden. Slutligen redogörs det för studiens tillförlitlighet samt etiska 

reflektioner. 

 

4.1 Metodval 

 

Eftersom syftet med studien var att belysa på vilket sätt som pedagoger i förskolan 

lägger upp sin verksamhet så att barn koncentrerar sig valdes öppen systematisk 

observation med observatören som icke deltagande. Detta för att på bästa sätt få syn 

på hur pedagoger lägger upp sin verksamhet för barnen. Under observationer visas 

det vad som egentligen händer i verksamheten och hur pedagogerna och barnen 

agerar. Kylén (2004) beskriver att observation är det självklara valet för att kunna se 

vad som händer. Dessvärre registreras bara det som är observerbart och förklaringar 

till varför saker händer och vad för känslor som ligger bakom eller som situationen 

väcker kan inte fås med. Detta gör att observatörer måste kunna tolka kroppsspråk, 

miner och gester för att kunna få en trovärdig bild av vad som sker. Enligt Løkken 

och Søbstad (1995) så kännetecknas kvalitativa studier av att observationerna görs 

när händelserna verkligen inträffar. Valet av att vara icke deltagande observatör 

gjordes på grund av att observatören skulle påverka resultatet så lite som möjligt, 

genom att inte var med själv under samlingarna. Att var öppen observatör valdes för 

att observatören skulle kunna följa det som händer under samlingarna. Hade det 

istället valts att vara dold observatör, kunde det blivit svårigheter med att följa de 

barn och pedagoger som inte satt kvar på sina platser. Väsentliga observationer 

kunde då ha missats.   

 

4.2 Urval 

 

Då denna studie undersöker hur verksamheten läggs upp för att barn i förskolan ska 

kunna koncentrera sig föll valet naturligt på förskoleverksamhet, barngrupper med 

barn som är 1-5 år gamla. 

Observationerna genomfördes på en förskola med totalt fem olika grupper. Förskolan 

valdes på grund av att den hade flera avdelningar och olika storlekar och 

sammansättningar, både åldersindelat och syskonindelat, av sina barngrupper.  

Fem grupper observerades under olika samlingar. Sammanlagt var det 42 barn och 

11 pedagoger som observerades. Det var de grupperna som de har till vardags i 

verksamheterna och de bestod av både pojkar och flickor och manliga och kvinnliga 

pedagoger. Olika samlingar observerades för att få möjlighet till att se hur till 

exempel olika material och ”rum” påverkar barn. 
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4.3 Undersökningsinstrument 

 

Observationerna videofilmades för att sedan transkriberas och kategoriseras. Kylén 

(2004) beskriver att genom fri observation så är det man tittar på inte styrt utan det är 

det som händer just då som är det viktiga och det som ska redovisas. 

Dokumentationen kan göras genom att antingen skriva ner det som händer eller spela 

in det för att sedan renskriva det. Valet av att videofilma observationerna gjordes för 

att det skulle var möjligt att gå tillbaka och titta på observationen, vilket skulle vara 

omöjligt om det enbart fanns nedskrivet. 

 

4.4 Genomförande 

 

I första kontakten med förskolan blev pedagogerna informerade om syftet med 

studien. Därefter skickades det ut en informationsblankett (se bilaga 1) till 

föräldrarna där de även fick godkänna att deras barn fick vara med under 

observationerna.  

Inför varje observation kom jag cirka 30 minuter innan samlingarna för att barnen 

skulle vänja sig vid att jag också var där. Løkken och Søbstad (1995) beskriver att 

barn vänjer sig snabbt vid kameran och en ny vuxens närvaro. Barnen kan till en 

början vara nyfikna på vem det är och vad kameran är för något men tappar snabbt 

intresset då personen inte gör något (a.a.). Detta märktes då några barn kom och 

tittade i kameran men snart gick tillbaka och satte sig. När det sedan var dags för 

samling placerades observatören och kameran på golvet en bit ifrån gruppen där det 

inte störde för mycket men ändå var bra uppsikt över hela gruppen. Hela gruppen, 

både barn och pedagoger, filmades. 

Sammanlagt bestod materialet av 5 olika grupper under 13 olika samlingar. 

Grupp 1 bestod av 1 pedagog och 5 barn som var 4 år gamla.  

 Mattesamling - 45 minuter 

 Fruktsamling - 15 minuter 

Grupp 2 bestod av 3 pedagoger och 11 barn som var 5 år gamla. 

 Fruktsamling – 30 minuter 

 Göra mullegodis – 1timme och 10 minuter 

 Experiment – 50 minuter 

Grupp 3 bestod av 2 pedagoger och 12 barn som var mellan 3-5 år gamla. 

 Mattesamling – 1timme och 30 minuter 

 Fruktsamling – 20 minuter 

 Julpyssel – 1 timme och 30 minuter 

Grupp 4 bestod av 3 pedagoger och 9 barn som var 1-2 år gamla. 

 Sångsamling – 45 minuter 

 Fruktsamling – 15 minuter 
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Grupp 5 bestod av 2 pedagoger och 5 barn som var 1-3 år gamla. 

 Sångsamling 25 minuter 

 Sagostund – 15 minuter 

 Fruktsamling – 20 minuter 

 

Observationerna filmades för att sedan analyseras. Det blev sammanlagt 420 minuter 

(7 timmar) inspelat material. 

Nästan samtliga samlingar utspelade sig i inomhusmiljö. Rummen där samlingarna 

ägde rum i var i nästan alla fall cirka 30 kvadratmeter (5x6 meter) stort och var ett 

vanligt lekrum den övriga tiden. I rummet fanns det ett bord och stolar, någon hylla 

med leksaker/spel i, ofta en dock/hemhörna och i ett av rummet fanns det även en 

dator. Alla rummen hade även stora fönster mot förskolegården. Endast ett av 

rummen där samlingarna utspelade sig var sparsamt möblerat med endast ett bord 

och några stolar. Gemensamt för alla rummen var att alla hade en stor rund matta på 

golvet där barnen satt i en stor rund ring under samlingarna.  

När samlingarna skedde utomhus var de på en stor gräsplan (fotbollsplan) som låg 

bredvid en skog. Även här fick barnen sitta i en stor ring fast på sittunderlag istället 

för på mattan. 

 

4.5 Analysmetod/Bearbetning av data 

 

Observationerna transkriberades samma dag eller dagen efter det att observationerna 

hade genomförts. Materialet som filmats tittades på ett flertal gånger under 

transkriberingen. Det transkriberade materialet lästes sedan ett flertal gånger för att 

på så sätt få en inblick i vad som hände på samlingarna. Därefter plockades det som 

kan kopplas till koncentrationssvårigheter ut och sedan började arbetet med att hitta 

olika teman och kategorier. Meningen var att med utgångspunkt från 

frågeställningarna hitta olika kategorier, vilket också gjordes. Kylén (2004) 

framhåller effektiviteten av att dela upp och kategorisera det man ser i 

observationerna för att då lättare se sambanden i det som sker. 

 

4.6 Studiens tillförlitlighet 

 

Genom att observera så ges en bild av vad som sker under samlingarna, hur 

pedagoger och barn beter sig. Eftersom det i studien valdes att observatören skulle 

vara öppen och icke deltagande och pedagogerna visste när och vad som skulle 

observera så finns möjligheten att pedagogerna försökte anpassa sitt beteende. Kylén 

(2004) påpekar att när pedagoger blir observerade så ändrar de ofta sitt beteende. 

Barnen kan även ha blivit distraherade av att det satt någon och filmade under deras 

samling. 

Enligt Kylén (2004) tolkar varje observatör det den ser på sitt eget sätt och därför 

kan samma sak upplevas olika för olika människor. De anser ändå att oberoende av 

om observationen återger allt som verkligen sker så ger det intressant material för att 
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kunna förstå vad som hänt (a.a.). Materialet är tolkat utifrån hur jag har sett och 

upplevt det som utspelat sig under observationerna. Detta kan resultera i att andra 

inte hade tolkat observationerna på samma sätt.   

Reliabilitet betyder att vem som helst ska kunna granska resultaten i en studie. Dalen 

(2007) anser att det är svårt att granska en kvalitativ studie eftersom omständigheter 

kan förändras. Detta kräver att beskrivningen av hur de olika forskningsleden i 

processen har gått till är utförliga (a.a.). Därför har insamling av datan och hur det 

har bearbetats beskrivits tydligt i metodkapitlet. 

Enligt Dalen (2007) är en hög validitet i en studie exempelvis om resultatet är typiskt 

för den gruppen eller inte. Observationerna i studien visade att de flesta samlingar 

innehöll liknande delar. Att det är typiskt för även andra grupper är dessvärre inte 

säkert men det skulle kunna vara så.  

Sammanfattningsvis anser jag att studiens tillförlitlighet främjas av att processen av 

hur studien har genomförts är grundlig beskriven och att de olika samlingarna som 

observerats är representativa. 

 

4.7 Etisk reflektion 

 

Vetenskapsrådet (2012) understryker att när forskning bedrivs som involverar barn är 

det av betydelse att informera föräldrar och få deras samtycke. De betonar även att 

när forskningen sker med hjälp av videokamera så bör föräldrarna även få vetskap 

om hur inspelningen ska användas. 

Informationskravet och samtyckeskravet bemöttes genom att ett informationsblad 

skickades ut till samliga vårdnadshavare där det också skickades med en 

svarsblankett där vårdnadshavarna fick godkänna om deras barn fick vara med under 

observationerna eller inte. På informationsbladet framgick det också att allt skulle 

ske helt konfidentiellt och att filmerna inte skulle användas till något annat än denna 

studie. 

Pedagogerna blev informerade om studiens syfte när första kontakten togs med dem. 

De fick då avgöra om de ville vara med under observationerna eller inte. 

 

4.8 Metoddiskussion 

 

Att använda sig av observation som undersökningsinstrument anser jag vara ett bra 

val för studiens syfte. Eftersom jag valde att använda mig av fria, öppna 

observationer så observerades det som verkligen sker. Resultatet blir mer kvalitativt 

eftersom pedagogerna inte har lika stor möjlighet att vinkla resultat som de däremot 

hade haft vid intervjuer, då de kan svara vad de vill eller tror att de gör. Under 

observationer syns det hur barnen reagerar under olika samlingar och hur 

pedagogerna hanterar det. Vid intervjuer hade det däremot kunnat framkomma varför 

pedagogerna gör på ett visst sätt, vilket är svårt att få fram genom observationer. Att 

videofilma i stället för att bara anteckna det som skedde under observationerna har 

varit till stor hjälp, då jag har kunnat gå tillbaka och titta på observationerna igen. 
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5 RESULTAT 
 

I detta kapitel redovisas de kategorier som har utvecklats under bearbetningen av det 

insamlade observationsmaterialet. Delarna i resultat har utgått ifrån 

frågeställningarna som ställdes i början av studien: Hur visar sig barnens 

okoncentration och vad i verksamheten gör att barnen koncentrerar sig? För att göra 

det så överskådligt som möjligt har det delats in i två delar: tecken på okoncentration 

och faktorer i den pedagogiska verksamheten som gör att barn koncentrerar sig.  

 

5.1 Tecken på okoncentration. 

 

Att barn har svårt att koncentrera sig kan visa sig på en mängd olika sätt och även 

variera beroende på situationen. Kommande avsnitt har delats upp i tre kategorier: 

svårt att sitta still, utåtagerande och göra annat.  

 

Tecken på okoncentration  

 

       Svårt att sitta still          Utåtagerande         Göra annat 

  

5.1.1 Svårt att sitta still 
 

Under bearbetningen av observationerna fanns det minst ett barn i varje barngrupp 

som hade svårt att sitta still.  

De följande exemplen visar på två olika samlingar, där barn, 4 respektive 1-2 år 

gamla, har svårt att sitta stilla. 

Barnen sätter sig i en ring på mattan. Pedagogen sätter sig i ringen. Pedagogen 

plockar fram tre figurer och börjar berätta en saga. Barnen får hjälpa till med 

olika problem under sagans gång. Två av barnen är delaktiga medan ett inte är 

det. Barnet som inte är så delaktigt byter flera gånger ställning. Det sitter och 

ligger om vartannat och kasar fram och tillbaka på mattan.  

Barnen sätter sig i en ring på mattan. Pedagogerna sätter sig på olika ställen hos 

barnen. En av pedagogerna har en skål med frukt. Barnen blir tillfrågade i 

turordning vilken frukt de vill ha. Under tiden som frukten delas ut hinner även 

några av de barn som fått frukt först äta upp. Ett barn som har ätit upp sin frukt 

ställer sig upp och ett annat som inte har fått sin frukt kryper runt på mattan.  

Att barn hade svårt att sitta still visade sig genom att barnen ofta bytte ställning. 

Dessa barn växlade ofta mellan att sitta ner, ligga ner eller stå på knä. Det fanns även 

de som satt satt och gungade eller låg ner och kasade fram och tillbaka. En del barn 

ställde sig upp och ville inte sätta sig ner igen.  

Under små stunder vid samlingarna var även dessa barn fullt koncentrerade men 

tappade sedan fokus och började röra på sig igen.  



16 

 

5.1.2 Utåtagerande 
 

Att vissa av barnen hade svårt att koncentrera sig syntes även genom att ett fåtal av 

barnen ställde till bråk och blev utåtagerande. Detta visade sig både genom muntlig 

aggressivitet och olika negativa och arga handlingar mot andra barn.  

Det följande exemplet visar på en samling då barn har blivit utåtagerande. 

Under samlingen sjunger och dansar barnen till musik. De rör sig hur de vill över 

mattan. När sången är slut sätter sig barnen på platserna de satt på innan. Ett barn 

sätter sig på en annan plats. Barnet som satt där innan försöker också sätta sig 

där. Barnet som tog platsen först puttar bort det andra barnet. Barnet som blir 

bortputtat säger till det andra barnet att det är dumt. Barnen sparkar varandra.  

Vid ett annat tillfälle började ett barn putta på ett annat barn vilket resulterade i att de 

började brottas och slå varandra. Ett fåtal gånger hände det också att barn började 

bråka om vems plats det var vilket i nästan samtliga fall resulterade i att barnen 

började säga elaka saker till varandra och puttas och sparkas. 

Det fanns också några barn som istället för att vara med på samlingen sprang 

omkring, viftade och slog med armarna. I nästan samtliga fall slutade det med att 

något annat barn blev påsprunget eller slaget.   

I följande exempel sitter ett barn och viftar och slår med armarna. 

Barnen sitter på mattan. Pedagogen berättar att prinsessan behöver hjälp med att 

ta sig över en bäck. Två av barnen sitter och försöker bygga en bro medan den 

tredje börjar vifta med armarna. Barnet reser sig upp och springer runt på mattan 

samtidigt som det viftar med armarna. Barnet springer rakt in i ”bron” som de 

andra två barnen bygger och ramlar över ett av barnen som börjar gråta.  

 

5.1.3 Göra annat 
 

Under samlingarna blev det tydligt att en del barn inte lyssnade på vad pedagogerna 

sa. Istället för att lyssna pratade de om annat och störde på så sätt även de andra 

barnen.  

Följande exempel visar på två samlingar där barn gör något annat än det pedagogen 

har tänkt. 

Pedagogen delar ut olika instrument till barnen. Pedagogen sjunger och spelar 

tillsammans med barnen. När sången är slut samlar pedagogen in instrumenten 

och börjar sjunga en annan sång med rörelser till. Ett barn reser sig och går och 

hämtar en dockvagn och leker med den.  

Barnen delas in två och två. Pedagogen delar ut knappar som barnen ska sortera 

och visar olika sätt som de kan sortera på. Ett barn leker med knapparna.  

Det hände att några av barnen gick ifrån samlingen och började leka med något 

annat, ett barn gick och lekte i köket och ett annat lekte med en dockvagn. Ibland 

lekte barnen med sakerna som pedagogerna plockade fram istället för att göra det 

som pedagogerna hade tänkt.  

När något eller några av barnen under en samling hade svårt att koncentrera sig och 

göra något annat ledde detta ofta till att de andra i gruppen också blev störda och lätt 

tappade fokus. 



17 

 

 

   

Nedan följer ett exempel som visar att om någon är okoncentrerade så smittar det lätt 

av sig på andra.  

Barnen sitter och äter frukt. Pedagogerna sitter och pratar med varandra. Barnen 

reser sig upp och går och leker.  

Under observationerna syntes det att när pedagogerna inte var fokuserade på vad 

barnen gjorde tappade barnen också lätt fokus. De tappade intresset att göra det de 

uppmuntrades att göra. Barnen satt då ofta och pratade om annat, tittade åt något 

annat håll eller gick därifrån. 

 

5.2 Faktorer i den pedagogiska verksamheten som 
gör att barn koncentrerar sig. 

 

Detta avsnitt kommer att behandla de olika faktorer som framkommit under 

bearbetningen av observationerna som kan påverka att barn koncentrerar sig. De är 

uppdelade i tre kategorier: bemötande, anpassning och struktur. 

 

Pedagogens förhållningssätt  

 

   Pedagogens    Anpassning av      Strukturering av 

   bemötande   verksamheten         verksamheten 

 

5.2.1 Pedagogens bemötande 
 

Gemensamt för nästan alla pedagoger som var med under observationerna var att de 

försökte bjuda in barnen i aktiviteterna.  

I följande exempel bjuder pedagogen in barnen i aktiviteten. 

Barnen sitter på mattan. En pedagog hämtar en gitarr och sätter sig på en stol 

framför barnen. Pedagogen frågar ett barn i taget vilken sång de vill sjunga. 

Barnet bestämmer en sång. Pedagogen frågar om inte barnet kan hjälpa till och 

visa rörelserna.   

Pedagogerna talade inte om för barnen att de måste göra något utan undrade om de 

ville hjälpa till och ställde olika frågor som till exempel: Kan du hjälpa 

mig/han/henne/din kompis? 

Vid de flesta samlingarna som observerades försökte pedagogerna göra sakerna 

tillsammans med barnen.  

Exemplet nedan visar hur pedagogerna gör saker tillsammans med barnen för att 

hålla dem fokuserade på det som ska göras. 

Barnen sätter sig i en ring på mattan. Pedagogen frågar hur många barn det är där 

idag. Barnen svarar olika. Pedagogen räknar alla barnen tillsammans med 

barnen. De räknar högt tillsammans.  
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Pedagogerna räknade hur många barn som var där tillsammans, tittade och lyssnade 

efter bilar tillsammans och undrade om barnen visste vad de skulle göra idag. 

Pedagogerna försökte förklara och visa det som skulle göras på olika sätt så att alla 

barnen skulle kunna förstå. De förklarade så många gånger som det behövdes och lät 

barnen ta den tid som behövdes. De lät till exempel inte frågan gå vidare i gruppen 

om ett barn inte kunde det. Istället hjälpte de barnen med ledtrådar och lät dem 

fundera en stund innan pedagogen lät de andra barnen hjälpa till.  

Nästan alla pedagogerna lyssnade på vad barnen ville berätta eller fråga om oavsett 

om det hade med aktiviteten att göra eller inte.  

I följande exempel visas det hur pedagoger bekräftar barnen och pratar om 

det som barnen visar intresse för. 

Pedagogen tar fram en liten gran som det hänger massa konstiga saker i. 

Pedagogen ber barnen att plocka bort det som inte brukar finnas i en gran. 

Barnen plockar bort en sak. Ett av barnen säger att en av sakerna som hänger i 

granen är en kompis hårsnodd. Pedagogen frågar vems det är. Barnet svarar. 

Barnet berättar att kompisen är ute och leker nu. Pedagogen säger att barnet kan 

ge kompisen hårsnodden efter samlingen och frågar barnen om det är något mer 

som inte ska vara i granen.  

Pedagogerna bekräftade barnen genom att svara på frågan eller ställa någon 

följdfråga för att sedan leda tillbaka samtalet till ämnet. Under vissa av samlingarna 

gick nästan all tid åt till att prata om det som barnen var intresserade av. Pedagogerna 

lyssnade och svarade. 

Exemplet nedan visar hur pedagogerna uppmuntrar barnen för att de inte ska tappa 

intresset. 

Barnen sitter två och två och sorterar knappar. Pedagogerna går runt och frågar 

barnen hur de sorterar och hur de tänker. Två barn lägger bara alla knapparna i 

en stor hög. Pedagogen frågar hur de har tänkt. Barnen svarar att alla är ju 

knappar. Pedagogen talar om att det är rätt och visar sedan barnen att knapparna 

kan sorteras på flera sätt.  

Under i princip alla samlingarna berömde pedagogerna hela tiden barnen och talade 

om att de var jätteduktiga. Pedagogerna gick runt och tittade vad barnen gjorde och 

bekräftade dem. Även när barnen inte gjorde rätt så berömde pedagogerna dem för 

det som de gjort och försökte istället för att tillrättavisa dem visa hur det som skulle 

göras kunde göras på fler sätt. 

I följande exempel visas hur pedagogerna försöker förklara för barnen varför man 

ska göra visa saker istället för att tillrättavisa dem. 

Barnen sitter och äter frukt. Ett barn har ätit upp och börjar vifta med armarna. 

Pedagogen berättar för barnen vad som kan hända. Om man träffa någon som har 

frukt i munnen så kan den lätt sätta i halsen. Därför ska man sitta still när man 

äter frukt.  

I de flesta fall när barnen inte lyssnade tillrättavisade pedagogerna dem inte utan 

uppmuntrade dem istället att vara med och förklarade varför det till exempel är 

viktigt att sitta stilla. Den som sitter bredvid kan bli slagen, eller att när någon kittlar 

någon annan när de äter frukt så är det lätt att sätta i halsen. 

I grupperna där barnen var lite yngre var det vanligare att pedagogerna lyfte tillbaka 

barnet till ”sin plats” och sa till dem att sitta kvar på sin plats. Det blev ofta att 

pedagogerna mer eller mindre tjatade på barnen att sätta sig och mycket tid gick åt 
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till att få barnen att sitta på sina platser. Även i grupperna med äldre barn blev det 

mycket tjat men där förekom endast tillrättavisningar. 

I följande exempel visas på olika tillrättavisningar som förekom under en del av 

samlingarna. 

Ett barn ställer sig upp under samlingen. Pedagogen: Vi sitter ner när det är 

samling. Barnet står kvar. Pedagogen säger till igen: Sitt ner! 

Några barn pratar med varandra under en aktivitet. Pedagogen: När det är 

samling är vi tysta. 

Under nästan samtliga samlingar lät pedagogerna barnen jobba med konkret material 

i olika aktiviteter. De räknade och sorterade tillsammans, de hjälptes åt att plocka 

undan. Pedagogerna började nästan alltid med att visa hur det som skulle göras 

kunde utföras. Alla fick hjälpa till och pedagogerna påpekade hela tiden att alla 

tänker och gör olika. Under tiden som barnen jobbade gick pedagogerna ofta runt 

och observerade barnen och frågade vad de gjorde och hur de tänkte och de som 

behövde fick hjälp. Gjorde barnen inte det som var tänkt blev de ändå bekräftade 

genom att pedagogerna sa att det var bra men inte vad som skulle göras i just den här 

situationen. Pedagogerna lät barnen jobba i sin egen takt och de fick nästan alltid 

hålla på tills de tröttnade och de som inte ville var inte tvungna att vara med. 

I exemplet som följer visas det att barnen ofta tröttnade när de inte själva fick vara 

med och göra saker. 

Barnen sitter i en ring. Pedagogen tar fram ett stormkök och berättar att nu ska 

de göra godis, men att det är farligt med eld så alla måste sitta still på sina 

platser. Barnen sitter och tittar när pedagogen börjar göra godis. Efter en stund 

börjar barnen att röra på sig. De ställer sig upp och börjar prata med varandra om 

annat. Pedagogerna säger till dem att de ska var tysta för det är samling och att 

de ska sitta på sina platser.  

I en grupp visade det sig att pedagogerna gjorde allt själva under deras samlingar. 

Pedagogerna placerade barnen i en ring runt sig och så fick barnen titta på när 

pedagogerna gjorde det som skulle göras. Under de samlingarna fick barnen inte 

prata eller sjunga. När barnen ville säga eller fråga om något så blev de nedtystade. 

Det var aktiviteten som var viktig och att det skulle göras på ett visst sätt. 

Tillrättavisningar som sitta still eller lyssna nu förekom också under dessa samlingar. 

Pedagogerna bjöd inte in barnen och uppmuntrade dem inte att var med. De fick sitta 

och titta och vänta. 

I alla grupper förutom i en av grupperna var pedagogerna noga med att alla barn blev 

sedda under samlingen.  

Nedan följer exempel på samlingar där pedagogerna såg till att alla barnen hade 

nämnts vid namn.  

Barnen sitter i en ring. Pedagogen sjunger en namnsång där alla barnens namn 

ingår. Pedagogen går runt och tar på varje barn när de sjunger det barnets namn. 

Barnen sitter i en ring. Pedagogen lägger ut lappar med alla barnens namn på i 

mitten på golvet. Barnen får en och en gå fram och hämta sitt namn och sedan ge 

det till pedagogen.  

I början av de samlingarna gick pedagogerna tillsammans med barnen igenom vilka 

som var där. Detta skedde på olika sätt. I en grupp hade alla barnen varsin utklippt 

myra med ett kort fastklistrat på sig själva. Detta fick barnen själva hämta en och en 

och sätta upp på ett fönster för att visa vilka som var där. I en annan grupp hade 
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barnen namnlappar som lades ut på golvet där barnen sedan fick hämta sitt eget 

namn och ge till pedagogen. I många av grupperna började de samlingen med en 

namnsång. 

Skillnader som syntes var att under en del samlingar tillrättavisades barnen och lyftes 

tillbaka till ”sin plats” medan det under andra samlingar ignorerades om barnen inte 

gjorde det som pedagogen sa.  

I följande exempel visas när pedagoger tillrättavisar och lyfter tillbaka barnen till 

sina platser. 

Barnen sitter i en ring. Ett barn ställer sig upp och går iväg. En pedagog säger: gå 

och sätt dig på din plats. Barnet går och leker. Pedagogen går och hämtar barnet 

och lyfter det tillbaka till sin plats. 

Hur mycket pedagogerna deltog i aktiviteterna skildes också. Under vissa av 

samlingarna deltog alla pedagogerna som var med i den gruppen. De sjöng och 

gjorde rörelser och hjälpte till. I andra samlingar var det endast den som ledde 

aktiviteten som deltog och de andra tittade på. 

 

5.2.2 Anpassning av verksamheten 
 

När bearbetningen av materialet från observationerna var klar visade det sig att under 

nästan alla samlingarna försökte pedagogerna använda sig av konkret material och på 

något sätt göra samlingen spännande och rolig så att barnen blev fokuserade på 

uppgiften.  

I följande exempel visas två samlingar där det användes konkret material som barnen 

fick jobba med. 

Pedagogerna plockar fram knappar som barnen ska sortera.  

Pedagogerna delar ut instrument till alla barnen.  

Under en samling arbetade de med en saga där barnen måste hjälpa till för att kunna 

hitta en skatt. I en annan hade de tre bockarna Bruse och trollet förvandlats till tre 

julbockar och ett jultroll. I en tredje förvandlades bananer till spöken. Under nästan 

alla samlingar använde de olika material, till exempel knappar och lego, som barnen 

fick jobba med och där barnen oftast hade möjlighet att röra på sig. I några av 

samlingarna jobbades det mycket med sång och rörelser, där barnen även fick spela 

olika instrument. Under en samling spelade en av pedagogerna gitarr. 

I exemplet nedan visas en samling där pedagogerna jobbade med sång och rörelser 

för att på så sätt fånga barnens uppmärksamhet. 

Pedagogerna sjunger och gör rörelser. Barnen gör likadant. När sången är slut 

sätter sig alla på sina platser. En pedagog frågar barnen vad de har gjort i helgen? 

Några barn reser sig upp och går iväg och leker. Pedagogerna börjar sjunga en 

ny sång och göra rörelser till. Barnen som gått och lekt springer tillbaka till 

samlingen. 

Många av pedagogerna gav barnen små uppdrag, att de skulle hjälpa ”fröken” eller 

sina kompisar.  

Nedan visas exempel på hur pedagogerna gav barnen ”uppdrag” för att få barnen att 

bli intresserade av uppgiften. 
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Barnen sitter två och två och sorterar knappar. Ett barn sitter och leker med 

knapparna medan kompisen sorterar. Pedagogen frågar barnet om det inte kan 

hjälpa sin kompis. 

Pedagogen berättar att för att förtrollningen ska kunna brytas måste barnen 

hjälpa prinsessan med en gåta. 

Under några av samlingarna fick barnen möjlighet att själva välja vad de skulle göra 

och pedagogerna anpassade aktiviteterna så att det inte blev alltför långa väntetider 

för barnen.  

Nedan följer ett exempel på en samling där pedagogerna anpassar aktiviteterna så att 

det inte blir så långa väntetider. 

Barnen sitter på golvet och sorterar knappar. Några barn börjar bli färdiga. De 

barn som är färdiga får ta sin frukt och äta den medan några barn fortsatte.  

I andra samlingar blev det långa väntetider. Nedan följer ett exempel på det. 

Barnen sitter i en ring. En pedagog börjar dela ut bananer från ett håll. När 

hälften av barnen fått sin banan har de som fick först ätit upp den. De som fick 

först sitter och väntar tills alla har ätit upp och de som fick sist får vänta med att 

få sin banan.  

 

I många av fruktsamlingarna blev det långa väntetider för barnen. Ofta hade de barn 

som fått frukt först redan ätit upp när den sista fick sin frukt. Detta innebar att en del 

barn fick vänta länge på att få sin frukt och andra fick vänta länge medan kompisarna 

åt upp sin frukt innan de fick göra annat. Barnen som fick sitta och vänta tröttnade 

och hade svårt att sitta stilla. 

I en samling använde pedagogerna sig av tecken som stöd. Barnen var hela tiden 

med och försökte göra alla tecknen. 

Under en av samlingarna var barnen i en ateljé som var helt anpassad efter vad 

barnen skulle göra. Här fanns det inte så mycket som tog barnens uppmärksamhet 

från uppgiften.  

Under observationerna syntes även att pedagogerna försökte anpassa aktiviteterna 

utefter barnens individuella nivåer för att kunna få dem att förstå och bli intresserade 

av uppgiften. I följande exempel visas det en samling som försöker det. 

Pedagogen visar och beskriver hur man kan sortera knappar, efter färg, form 

eller hur många hål det finns i dem eller vad ni tycker. 

De flesta samlingar skedde inomhus. Många av dem i de vanliga ”lekrummen”. 

Endast en grupp hade sina samlingar i ett rum som var sparsamt möblerat och där det 

inte fanns massa leksaker. Det var bara en grupp som hade sina samlingar utomhus, 

då de var på en stor fotbollsplan. Observationerna visade att barnen var mer 

koncentrerade utomhus och i de rum som var mer avskalade och anpassade för just 

samlingar än i de rum där det fanns leksaker som kunde distraherade dem. 

 

5.2.3 Strukturering av verksamheten 
 

Rutinerna som var de samma under samtliga samlingar var att pedagogen alltid 

började med att förklara och visa vad som skulle göras, att barnen skulle räcka upp 

handen om de ville säga något och att alla skulle sitta ned. 
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Exemplet nedan visar hur de flesta samlingar började. 

Barnen sätter sig i en ring på mattan. Pedagogen sätter sig i ringen och frågar om 

det är någon som vet det står i almanackan vad de ska göra idag? Vet ingen 

berättar pedagogen och förklarar/visar vad som ska göras. 

Nästan alla samlingarna var utformade så att barnen kunde få den tid som de 

behövde för aktiviteten.  

Under en av samlingarna hölls det hårt på regeln att alla barn endast fick en halv 

frukt var medan det under de andra samlingarna delades ut frukt till den var slut eller 

barnen inte ville ha mer. 

Gemensamt för alla samlingarna var att barnen satt i en stor ring och valde sina 

platser själva. Materialet som de jobbade med placerades i regel alltid i mitten så att 

alla kunde se. När de valt plats fick de inte byta utan fick sitta på den platsen genom 

hela samlingen eller tills de bytte aktivitet på något sätt. 

 

5.3 Sammanfattning 

 

Observationerna visade att det i varje barngrupp fanns minst ett barn som hade svårt 

att koncentrera sig, det vill säga hade svårt att sitta stilla och lyssna och även kunde 

bli utåtagerande genom att bråka med de andra barnen i gruppen.  

Pedagogerna jobbade med barnen på en mängd olika sätt. En del pedagoger mötte 

barnen, bekräftade dem hela tiden och utgick från barnen. Gemensamt för nästan 

samtliga pedagoger var att de försökte bjuda in barnen i den presenterade aktiviteten. 

Många av samlingarna hade inslag av sång, musik och rörelse, vissa av dem var även 

utomhus. Barnen fick röra på sig mycket och hade ofta praktiskt material att jobba 

med. Pedagogerna anpassade ofta det som skulle göras efter barnen olika 

kunskapsnivåer och lät de hålla på så länge det behövdes.  

Under några av samlingarna hölls det hårt på det som skulle göras och rutinerna 

kunde inte ändras, var det samling så skulle barnen sitta still och vara tysta. 

I nästa kapitel kommer det att tittas närmare på hur resultatet av studien kan kopplas 

ihop med tidigare forskning från bakgrundskapitlet.  
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6 DISKUSSION 
 

I detta kapitel kommer de centrala resultaten att lyftas fram för att diskuteras och 

kopplas till tidigare forskning och litteratur från bakgrundskapitlet. Utgångspunkten 

är de två frågeställningarna som ställdes i början av studien: Hur yttrar sig barnens 

koncentrationssvårigheter och vad i verksamheten gör att barnen kan koncentrera 

sig? Detta avslutas sedan med förslag till fortsatt forskning och en sammanfattning. 

 

6.1 Tecken på okoncentration 

 

Jakobsson och Nilsson (2011) och Palla (2011) uttrycker att 

koncentrationssvårigheter hos barn ofta kan visa sig genom att barnen har svårt att 

sitta still en längre stund (a.a.). Detta syntes i studien, då det fanns åtminstone ett 

barn under varje samling som hade svårt att sitta stilla en längre stund. Barnen bytte 

ofta ställning eller smet iväg och lekte med något annat. I några fall störde de barnen 

som satt bredvid genom att vifta med armarna eller knuffas och sparkas. 

I vissa av samlingarna blev det långa väntetider för barnen, då de till exempel 

väntade på frukt eller att de andra barnen skulle bli färdiga. Detta resulterade ofta i 

att de inte kunde sitta still och hade svårt att lyssna på det som pedagogerna sa till 

dem. Enligt Berglund (2000) tröttnar barn med koncentrationssvårigheter snabbt och 

har också svårt att följa instruktioner (a.a.). 

Kadesjö (2008) beskriver att eftersom barn som inte klarar av att rikta sin 

uppmärksamhet mot något en längre stund inte hinner lära sig det nya som 

introduceras och att barn som inte klarar av det ofta kan ha svårigheter med att hålla 

sig till regler och att ingå i en grupp (a.a.). Det kunde inte ses under observationerna 

eftersom det observerades under enstaka samlingar och det då inte heller var samma 

grupper. Att kunna se hur barns koncentrationssvårigheter påverkar dem under en 

längre tid gick därför inte. Däremot syntes det att vissa barn hade lättare att följa 

pedagogernas instruktioner och även hade lättare att umgås med de andra barnen i 

gruppen om detta berodde på koncentrationssvårigheter eller något annat kan inte 

observationerna avgöra.  

Det är spännande att se hur olika barn kan reagera på olika saker. En del blir 

utåtagerande medan andra blir mer återhållsamma. Barn kan även reagera olika på 

samma saker och detta ger pedagogerna en stor utmaning när de ska bedriva 

verksamhet. Vikten av att kunna läsa av barnen och varför de reagerar på olika sätt är 

därför av betydelse. Detta för att kunna anpassa verksamheten så att barnen blir 

nyfikna och då även uppmärksamma på det som sker. Det vill säga att ge barnen 

möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker. Wiking (1991) lyfter fram att barn kan 

bli utåtagerande på grund av olika saker och att det lätt hamnar i negativa cirklar. 

Pedagogerna kan då möta barnet på olika sätt för att bryta dem. 
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6.2 Faktorer i den pedagogiska verksamheten som 
gör att barn koncentrerar sig. 

 

Det som syntes tydligast i materialet som observerades var hur mycket pedagogens 

förhållningssätt påverkade barnen. Det som pedagogerna gör, gör även barnen. I de 

samlingarna där pedagogerna var med, var aktiva och lät barnen vara med, var även 

barnen mer uppmärksamma och delaktiga. Många författare (Kadesjö 2008; Wiking 

1998; Jakobsson och Nilsson 2011) lyfte fram vikten av att pedagogerna finns där för 

barnen och bygger upp en relation till dem (a.a.). 

Många av pedagogerna försökte hela tiden lyfta fram att saker kan göras på olika sätt 

och att alla inte behöver göra likadant. Detta är precis vad Jakobsson och Nilsson 

(2011) beskriver att pedagogen ska göra, att tydliggöra för barnen att alla är olika 

och tänker olika och att visa att saker som kan vara jättelätta för vissa kan vara 

jättesvåra för andra (a.a.).   

De flesta av pedagogerna försökte förklara för barnen varför eller varför inte de fick 

göra olika saker medan några pedagoger bara sa nej och tillrättavisade dem utan att 

förklara varför. Palla (2011) beskriver att för att ett barn ska kunna följa instruktioner 

och regler behöver det förstå varför (a.a.). Detta syntes under observationerna. I de 

samlingar där pedagogerna förklarade för barnen lyssnade oftast barnen och gjorde 

som pedagogen sa. I de andra samlingarna där pedagogerna enbart tillrättavisade 

lyssnade inte barnen alls i samma utsträckning. Pedagogerna fick istället upprepa sig 

flera gånger innan barnen lyssnade. 

Bygdeson-Larsson (2010) betonar vikten av att barnen blir sedda och speglade för att 

de ska kunna koncentrera sig. I nästan alla av samlingarna började pedagogerna med 

att på något göra så att alla barnen kände sig sedda, till exempel genom namnsång 

eller namnkort av något slag.  

Jacobsson och Nilsson (2011) lyfter fram vikten av att inte planera för långa pass där 

barnen ska sitta stilla utan istället ha samlingar där fysiska aktiviteter ingår. 

Samlingarna som observerades hade ofta inslag av rörelser av olika slag. Under ett 

fåtal av samlingarna placerade pedagogerna barnen på sina platser, där de sedan 

skulle sitta och titta när pedagogen gör något. De olika samlingarna som 

observerades visade hur olika pedagoger kan lägga upp sin verksamhet.  

Under många av samlingarna var barngrupperna delade i mindre grupper vilket 

Kadesjö (2008) beskriver som bra eftersom pedagogen lättare kan anpassa aktiviteten 

efter barnens individuella behov. Barnen som var i de mindre grupperna fick ofta 

mer tid och hjälp av pedagogerna och hade även lättare att klara av uppgifterna. Här 

var även barnen mer uppmärksamma än i de grupper där det var fler barn. Under 

vissa av samlingarna kunde det observeras att en del barn lekte med materialet 

istället för att göra det som var planerat. Frågan som kan ställas då är om barnet inte 

är intresserat eller om det faktiskt är så att nivån på aktiviteten inte är på rätt nivå för 

just det barnet och att det är därför barnet inte gör det som pedagogen tänkt. 

Under observationerna observerades det både samlingar där barnen skulle sitta still i 

en ring och lyssna på pedagogen och samlingar där det ingick bland annat sång och 

musik, experiment och pyssel av olika slag, även samlingar utomhus observerades. 

Under de samlingar där barnen skulle sitta still en längre tid var barnen mindre 

koncentrerade och det blev oftare stökigt. I de andra samlingarna var barnen i regel 

mer delaktiga och även mer uppmärksamma. Precis som Palla (2011) beskriver så 
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kan det räcka med att miljön byts ut eller att rutinerna ändras för att få barnen att 

koncentrera sig (a.a.). 

Att barnen inte hade bestämda platser i någon samling kan jag förstå i vissa grupper 

men vara kritisk mot i vissa. Ibland kan det vara bra med bestämda platser. Barnen 

behöver då inte fundera på var det ska sitta eller hamna på en plats eller bredvid en 

kompis där det inte fungerar. Pedagogerna kan på detta sätt hjälpa barnen genom att 

plocka bort moment som tar uppmärksamheten från den riktiga uppgiften. Jakobsson 

och Nilsson (2011) betonar vikten av att tänka på hur ett barn som har svårt att 

koncentrera sig placeras i ett rum (a.a.). 

Kadesjö (2008) anser att det är av betydelse med fasta rutiner för barn vilket visade 

sig under observationerna (a.a.). Barnen visste vad som skulle göras och vad som 

förväntades av dem. Det kan ändå vara av betydelse att inte fastna i gamla rutiner. 

Pedagogerna får inte vara rädda för att ändra om det är något som inte fungerar. 

Precis som Palla (2011) påpekar så kan det vara bra att inte begränsa sig till det 

traditionella utan våga ändra på gamla rutiner (a.a.). 

Under en del av samlingarna jobbade pedagogerna mycket med musik och rörelser. 

Det var påfallande att barnen tyckte det var roligt och blev genast mer 

uppmärksamma. Även de barn som hade svårt att sitta still eller smet iväg kom 

tillbaka och var med. Både Palla (2011) och Jakobsson och Nilsson (2011) anser att 

barn behöver få jobba med kroppen istället för att sitta stilla under för långa stunder. 

Det gör att barnen får lättare att koncentrera sig. 

Platserna där de olika samlingarna hölls skilde sig avsevärt åt. En del var anpassade 

efter att ha just samlingar i, med samlingsmatta och ytterst lite leksaker och möbler i, 

medan andra var vanliga lekrum där även samlingarna hölls. Tufvesson (2009) lyfter 

i sin studie fram vikten av att anpassa miljön runt omkring barnen utefter de behov 

som finns. Att barn som har koncentrationssvårigheter påverkas positivt genom att 

jobba i mindre grupper, i mindre rum och att inte ha för mycket andra saker i samma 

rum som kan distrahera dem och att detta kan leda till att göra det lättare för barnen 

att klara olika uppgifter (a.a.). Detta syntes under samlingarna som observerades. I de 

rum som inte var avskalade och anpassade för samlingar utan var vanliga lekrum 

hade barnen svårare att koncentrera sig. Barnen smet oftare iväg och lekte med saker 

och hade då även svårt att lyssna på pedagogen. De blev distraherade av leksakerna 

som fanns runt omkring. 

Intressant att se var att under alla samlingar som observerades så fick barnen sitta i 

en ring. I Tufvesson (2009) studie tas det upp att placeringen av barn som har 

koncentrationssvårigheter kan underlätta för dem att klara olika uppgifter, ett 

exempel som tas upp där är just att placera barnen i en ring på golvet (a.a.). 

 

6.3 Slutsats 

 

Det övergripande syftet i studien var att belysa vad i förskolans verksamhet som 

påverkar att barn kan koncentrera sig. Detta tycker jag har besvarats under arbetets 

gång. Barn kan uttrycka sig olika när de har svårt att koncentrera sig, till exempel 

genom att ha svårt att sitta stilla, bli utåtagerande eller göra något annat än det som 

pedagogerna hade tänkt. Pedagoger kan då på olika sätt hantera detta. Att 

pedagogens förhållningssätt är A och O i arbete med barn har framkommit. Hur 
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pedagogen bemöter barnen, anpassar och strukturerar upp verksamheten är av 

betydelse. Resultatet visade att det händer mycket under en dag i förskolan och det 

krävs då att barnen behöver kunna koncentrera sig på en mängd olika saker. Barnen 

behöver få olika möjligheter till att klara det. Detta är pedagogernas jobb och 

behöver inte vara komplicerat, det handlar i stort sett om att göra verksamheten mer 

enkel och konkret. 

Alla barn har olika förutsättningar och därför är det viktigt att vi pedagoger kan ge 

dem den hjälp de behöver. 

Sammanfattningsvis innebär detta att pedagoger behöver kunna jobba på en mängd 

olika sätt och inte fastna i gamla rutiner. Verksamheten behöver kunna anpassas efter 

barnens behov och det är därför av betydelse att pedagogerna verkligen ser alla barn 

och har ett öppet förhållningssätt. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning. 

 

Under studiens gång har det inte lagts någon vikt vid könsfördelningar, om det är 

flest pojkar eller flickor som har svårt att koncentrera sig i förskolan. Det skulle vara 

intressant att se om det är någon skillnad och i så fall vad det som skiljer dem åt.  

Intressant skulle även vara att intervjua pedagogerna. Få möjlighet att fråga varför de 

gjorde på vissa sätt och hur de tänkte. 

Under insamlingen av tidigare forskningsresultat och litteratur om ämnet visade det 

sig att det inte var det lättaste att hitta. Det fanns inte en uppsjö av forskning och 

litteratur som behandlade koncentrationssvårigheter i förskolan. I skolan finns det 

däremot en betydligt större mängd.  

 

6.5 Pedagogiska implikationer 

 

Resultaten som visats i denna studie kan ge pedagoger en inblick i hur förskolans 

verksamhet kan anpassas och struktureras för att möta barn som har svårt att 

koncentrera sig. Det kan även ge en kunskap om hur okoncentration kan synas i 

förskoleverksamhet och hur pedagoger kan jobba för att fånga upp alla barn och få 

dem koncentrerade. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej! 

Jag heter Sandra Kronström och läser sista terminen på förskollärarutbildningen på 

Linnéuniversitetet. 

Som examensarbete ska jag nu under tio veckor genomföra ett undersökande arbete. 

Jag har valt att undersöka hur pedagoger lägger upp sin verksamhet så att barn kan 

koncentrera sig. 

Jag kommer att observera vid olika samlingar och kommer då att filma för att kunna 

gå tillbaka och analysera det som sker. Det kan då hända att Ert/Era barn kommer 

med och därför undrar jag om jag får Er tillåtelse till det. 

Jag garanterar att allt sker fullt konfidentiellt, då varken förskola, pedagoger eller 

barn kommer att namnges i arbetet. 

Ta gärna kontakt om ni har några frågor. 

sb22br@student.lnu.se 

mobil: 070-2185355 

Tack! 

Sandra Kronström 

………………………………………………………………………………………… 

 

Svarsblankett 

Lämnas till förskoleavdelningen senast fredagen den 23 november. 

Barnets namn: _______________________ 

 

Jag godkänner att mitt barn medverkar under observationer. 

Ja   

Nej                       

 

Ort och datum ____________________________________ 

Underskrift_______________________________________ 
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