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SAMMANFATTNING 

Denise Özbek & Sandra Andersson 

 

”Sluta tramsa och koncentrera dig” 
Faktorer som kan påverka barns förmåga till koncentration 
 
 

“Stop your nonsense and concentrate” 

Factors that may affect children’s ability to concentrate 

 
 

Vår studie handlar om olika faktorer som kan påverka koncentrationsförmågan hos elever i 

skolan. Vi valde att skriva om detta därför att vi har hört ett flertal gånger om hur barnen ska 
skärpa sig och koncentrera sig istället. Det fick oss att vakna upp och vilja ta reda om det finns 

olika sätt att få barnen att bli koncentrerade och vad innebär egentligen koncentration. Under 
studiens gång blev vi nyfikna på om det fysiskt aktiva livet och IT kan påverka förmågan till 

koncentration. Det fysiskt aktiva livet är oss nära då vi har utbildat oss till blivande 
idrottspedagoger och IT därför att det är något som tar större plats i samhället. Därför fick även 

dessa faktorer en roll i studien.  
 

Vår frågeställning lyder: Vad påverkar barns förmåga till koncentration i skolan i åldrarna 6-
7år? 

 

Metoden som användes var intervjuer med barnen samt enkät till pedagogen. Vi valde även att 

observera barnen i klassrummet på flera olika tillfällen som bland annat var vid ett projekt 
tillfälle i skogen. 

 
I vårt resultat kom vi fram till att det finns inte bara en eller två faktorer som har en inverkan på 

koncentrationsförmågan utan det som påverkar ett barns koncentrationsförmåga är helt 
individuellt då alla människor fungerar på olika sätt.  

 
 

 

Antal sidor: 34 
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1 Inledning 

 
Under vår egen uppväxt och när vi har varit på VFU har vi fått höra ett flertal gånger att barnen 

ska sluta tramsa och koncentrera sig, men vad är egentligen koncentration och hur kan man 
definiera detta. Utifrån vår fascination valde vi att undersöka om det finns faktorer som kan 

påverka koncentrationsförmågan eller om det överhuvudtaget går att påverka förmågan till 
koncentrationen. Detta gjorde oss nyfikna på att undersöka vad som kan påverka 

koncentrationsförmågan hos barn. 
 

”Vuxna tror att lek är tidsfördriv. 
De har fel i detta. 

Lek är liv!” 
(Sohlman, Birgitta 2000:112) 

2 Bakgrund 
 

Vad vi upplever och vad vi minns från vår uppväxt är att barn var mer aktiva och använde sin 
egen fantasi och kreativitet oftare i lek och lärande. I läroplan för förskolan (Lpfö 98) framhålls 

lekens betydelse. När det gäller lärande står det att lek och lärande ska vara en central roll för 
barnen. Det är genom leken som vi lär oss (2008). Därför kanske det krävs ett större samarbete 

mellan förskola och skola. Detta kan innebära att det blir en alltför stor kontrast mellan förskola 
och skola. I förskolan är tanken att barn lär genom den fria leken medan skolans arbetssätt är mer 

inriktat på att barn skall sitta stilla och lyssna. Det kan vara svårt för många barn. 
 

Nu för tiden uppfattar vi att barnen till stor del saknar sin fantasi och kreativitet, då exempelvis 
datorer har fått en större plats i vårt samhälle. Vi har hört mycket från elevernas sida att det inte 

finns något att göra utomhus och därför vill de bland annat ha tillgång till sina mobiltelefoner. Vi 
påstår inte att IT enbart har en negativ inverkan på barns liv. Självklart finns det mycket positivt 

med den digitala utvecklingen, men frågan är vilken betydelse den får för just utvecklingen av 
kreativitet hos barn.  

 
I den nuvarande läroplanen (Lpo 94) står det att man som pedagog ska se till den enskilda 

individen samt sätta det lärande barnet i centrum. Skolan ska även vara en plats där elever men 
även pedagoger och föräldrar skall känna en trygghet att vistas i. Samtidigt som pedagogen skall 

se till den enskilda individen skall även hänsyn tas till alla elever. Pedagogerna ska sträva efter att 
eleverna utvecklas till ansvarstagande medborgare som har en nyfikenhet och lust att lära. Miljön 

i skolan skall inbjuda till lärande, där fantasi och kreativitet ses som något positivt som främjar 
lärandet (2008). Detta tolkas från vår sida att pedagogen bör se till individen och förstå att 

koncentrationssvårigheter kan beror på olika faktorer. Det som kanske hjälper det ena barnet 
behöver inte betyda att det hjälper ett annat. Alla människor är olika och därför krävs det 

flexibilitet från pedagogens sida. Inlärningen är beroende av sociologiska, fysiologiska, 
psykologiska faktorer, miljön samt sinnesstämningen man innehar (Boström & Hans, 1997) Detta 

har gjort oss nyfikna på att undersöka vad som kan ha betydelse för barns förmåga till 
koncentration i skolan.  
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3 Syfte och problemformulering 

 
Syftet med vår studie är att ta reda på vilka faktorer som kan påverka barns förmåga till 

koncentration. 
 

Vår frågeställning:  
 

Vilka faktorer kan påverka barns förmåga till koncentration i åldrarna 6-7år? 
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4 Begreppsdefinition 

4.1 Vad är koncentration? 

 
Ordet koncentration är ett svårt ord att definiera, eftersom alla människor har sin egen tolkning. 

Hur var och en uppfattar ordet koncentration är efter vilken upplevelse man har haft kring det. 
Vår egen tolkning av koncentration är att man har sin fulla uppmärksamhet på till exempel den 

som talar. Man lyssnar noggrant på vad som sägs och insuper ny information. Denna tolkning 
baserar vi på hur det var när vi gick i skolan. När man inte lyssnade på pedagogen blev man 

tillsagd att man skulle koncentrera sig. Därför kan ordet i sig ha olika betydelse beroende på vem 
man frågar.  Nationalencyklopedin förklarar ordet koncentration genom att man riktar sitt fulla 

intresse på ett specifikt objekt (http://www.ne.se/koncentration/1145109, Nationalencyklopedin). 
 

För att kunna koncentrera sig krävs det övning där barnet lär sig att skärma av sig själv gentemot 
omgivningen och bara fokuserar på den uppgift som finns framför denne. Om ett barn har svårt 

för att koncentrera sig eller att rikta sin uppmärksamhet mot ett specifikt syfte betyder det att 
barnet bland annat har brister i sin perceptuella förmåga. Det vill säga att barnet har svårt för att 

kunna tolka samt samordna olika sinnesintryck. Koncentrationssvårigheter kan även bero på 
kraven som de vuxna i barnets omgivning har, de kan vara höga eller för låga krav på barnets 

prestationer (Hammar, Lena & Johansson, Inger, 2008). 
 

Det är genom hur människan använder sin uppmärksamhet som avgör om denne får den 
informationen som han/hon behöver under exempelvis en matematiklektion. Det är alltså 

uppmärksamheten som styr vad det är vi ser och hör runt omkring oss. Men då ett barn har 
svårigheter med sin koncentration blir det även svårt att vara uppmärksam på den information 

som ska delge kunskapen. Då individen i fråga inte kan samordna den perceptuella förmågan 
leder detta i sin tur till att barnet får svårigheter i läs- och skrivinlärningen, då informationen inte 

uppmärksammas och samlas in på det sättet den ska. Därför kan ett barn som har 
koncentrationssvårigheter uppfattas som oseriös och ovillig till att samarbeta eller allmänt 

ointresserad, och som även har svårigheter med att sitta still (Kadesjö, Björn, 2008).  
 

http://www.ne.se/koncentration/1145109
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5 Litteraturgenomgång 

 

I följande avsnitt kommer vi att presentera vad tidigare forskning har visat gällande faktorer som 

kan spela en roll för koncentrationsförmåga. 
 

5.1 Barns förutsättningar för koncentration, arv och miljö 
 

Den primära orsaken till koncentrationssvårigheter anses idag vara ärftlighet, det vill säga att 
koncentrationssvårigheten går i arv från generation till generation. Föräldrar kan även ställa allt 

för höga krav på sina barns förmåga vilket i sin tur leder till koncentrationssvårigheter. Kraven på 
barnen är allt för höga idag. Redan på förskolan ska barnen veta vett och etikett, det vill säga att 

de ska bete sig moget men även inneha ett självständigt beteende med en god impulskontroll. 
Olika koncentrationssvårigheter beror på olika saker. Ett barn kan till exempel komma från ett 

splittrat hem, vilket kan leda till att man inte orkar vara i skolan, barnet känner konstant trötthet 
av de problem som finns i hemmet. En annan orsak kan vara att klassrummets miljö är högljutt 

och pedagogiken där inne inte fungerar, barnen orkar inte försöka lyssna när ingen annan heller 
gör det. Ekonomin på skolan kan vara en bidragande faktor. Skolan har inte har råd att lägga in 

mer pengar på personalresurser, vilket kan bidra till att pedagogen i klassrummet inte hinner med 
alla elever (Ericsson Ingegerd, 2005) (Kadesjö, Björn, 2008) (http://epubl.ltu.se/1652-

5299/2004/055/LTU-LAR-EX-04055-SE.pdf). 
 

5.2 Stressfaktorns betydelse för koncentration 
 

I dagens samhälle lever vi i ett liv som innehållet mycket stress. Vi vill göra så mycket saker som 
möjligt på så kort tid som möjligt. Därför är det viktigt att vuxna som barn hittar positiva saker 

som gör att man kan koppla av och höja sin livskvalitet. Det handlar egentligen om att man lära 
barnen att kunna hantera den stress som finns runt omkring oss. Vi kan i dagens samhälle inte 

plocka bort allt som är stressrelaterat utan det handlar nu om att lära sig att kontrollera den. Att 
man hittar de guldklimpar i vardagen som gör att man kan slappna av och finna glädje. För att 

undvika stress är det viktigt att barnen är välmående, att de trivs med sig själva. Men samtidigt att 
vi vuxna ser till att inte överföra vår attityd till barnen utan accepterar en människa för den 

personen han/hon är. Ett barn ska kunna ha en förståelse för att man inte kan påverka allt, men att 
det finns saker som man kan påverka. Att barnet inte känner frustration som leder till stress bara 

för att han/hon inte får som denne vill utan kan acceptera ett beslut. Lär barnen tänka positivt! 
Barnet borde få en chans till att ha lugna stunder, att lära sig att koppla av och bara tänka på sig 

själv. Få barnen att lita på sina egna förmågor vilket kan leda till att de slipper stressa upp sig för 
småsaker i onödan (Solin & Orlick, 1998) (Kadesjö, 2008). 

http://epubl.ltu.se/1652-5299/2004/055/LTU-LAR-EX-04055-SE.pdf
http://epubl.ltu.se/1652-5299/2004/055/LTU-LAR-EX-04055-SE.pdf
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5.3 Pedagogiska konsekvenser 

 
Att vara vuxen i skolan innebär ett ansvar. Pedagogens roll i skolan bör visa omgivningen att 

han/hon agerar på ett sätt som tyder på att man finns där för eleverna. Pedagogen ska vara en 
person som vill stötta eleven i dennes svårigheter och vilja se till elevens bästa. Det som bör 

finnas med i tankarna är att även anpassa omgivningen efter eleven. Det är inte bara eleven som 
ska behöva anpassa sig, utan det kan även vara miljön omkring eleven som behöver anpassas. 

Sen behöver det inte alltid vara omgivningen som utgör en stressfaktor för barnet vilket i sin tur 
leder till koncentrationssvårigheter, utan det är att se till situationen och helheten samt vara 

flexibel (Kadesjö, 2008) (Adler & Adler, 2006). 
 

En pedagogs roll till ett barn med koncentrationssvårigheter är att på en viss nivå styra leken så 
pass att barnet stannar upp i sin lek och funderar på hur man löser en uppgift och lär sig att 

reflektera över sina tidigare erfarenheter. Ett barn som har svårt med sin koncentration kastar sig 
oftast över uppgiften utan att tillgodogöra sig de erfarenheter som man kan få genom leken. 

Därför kan man som pedagog i framför allt i förskolan sträva efter att hjälpa barnet att varva ner 
och reflektera, utan att styra leken allt för mycket. Istället handlar det främst om hur 

utformningen av miljön är samt vilka aktiviteter man styr upp. Lek och lärande har en central roll 
i förskolan vilket är svårare att ha i skolan, eftersom skolan har mål istället för riktlinjer att följa, 

samt innehåller mer undervisning än förskolan (Kadesjö, 2008) (Adler & Adler, 2006). 
  

Pedagogens uppgift är att se till det individuella barnet. Om det exempelvis finns två barn med 
koncentrationssvårigheter behöver inte det betyda att man kan arbeta på samma sätt med båda 

barnen. Det ena barnet kanske behöver tydliga instruktioner medan det andra barnet inte kan 
koncentrera sig under lektionen på grund av att han/hon ligger efter i sin motoriska utveckling. 

Inget barn är den andre likt och det ställer därför ett stort krav på pedagogen. Pedagogen behöver 
vara flexibel och se det individuella barnet i gruppen samt anpassa sin undervisning efter det som 

efterfrågas (Kadesjö, 2008, Adler & Adler, 2006). 

 
Inlärningen beror även på relationen mellan pedagog och elev. Juul och Jensen (2003) skriver i 
sin bok att den vuxna inte ska missbrukar sitt ledarskap men ändå visar en tydlig auktoritet. Det 

ska handla om ett ledarskap som ska hjälpa barnen till att bli skolmogna och växa upp till 
självständiga individer. Men om detta ledarskap missbrukas kan barnen förlora tilliten till de 

vuxna vilket kan leda till att barnen förlorar sin självkänsla och motivation till inlärning (Juul & 
Jensen, 2003). 

 

5.4 Skolmognad 

 

Tidigare ansåg man att barns skolmognad mättes i förmågan att sitta still och lyssna under en 

längre tid. Kunskapen fick man när man satt tyst bakom varandra timme ut och timme in. Det var 
under perioden då katederundervisningen var som populärast. Detta var en undervisningsform 

som härstammade från klosterskolan. Tyvärr förekommer denna undervisning än idag i 
skolverksamheterna. Om vi lutar oss på vad Piaget och Vygotskij har att säga så bör inlärning ske 

med hela kroppen och inte bara med huvudet, detta gör man med hjälp av fantasin och 
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nyfikenheten. I takt med att världen utvecklas ska även vi människor utvecklas och få en insikt i 

att kroppen behöver arbeta och inte bara låta maskiner ta allt kroppsarbete som egentligen är 
livsnödvändigt. Tunga arbeten hjälper oss att få kroppen att må bra samtidigt som du får använda 

din hjärna för att fundera ut hur arbetet ska gå tillväga för att lyckas (Boström & Hans, 1997). 
 

5.5 Rörelsens betydelse för inlärningen 

 

Vi människor är skapta för att röra på oss, det är en väsentlig del i vårt liv för att kroppen skall 
kunna fungera. Muskler är till för att användas och måste få användas och de ger även en stadga i 

kroppen (Jagtöien, Hansen & Annerstedt, 2000). Även Hannaford (1997) skriver i sin bok Lär 
med hela kroppen att när man rör på sig aktiveras dörren till inlärningen. Man lär sig genom 

rörelse. Att röra sig för att kunna koncentrera sig kan även betyda att man gungar på stolen i 
klassrummet. Så även om pedagogen ser detta som något störande och irriterande, och som att 

eleven i frågan inte lyssnar eller koncentrerar sig kan det istället handla om att eleven verkligen 
lyssnar och gungar på stolen för att kunna koncentrera sig 

(http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED497673.pdf).   
 

I ett laboratorium har man forskat på råttor där man har gjort inlärningsmomenten mer tilltalande 
samt ökat råttans fysiska aktivitet (Wolmesjö, 2002). Detta har gjorts genom att ett par råttor fick 

leva som vanligt i olika burar där stimulering inte förekom. Det fanns andra råttor som fick daglig 
stimulering genom olika leksaker och hjul som de själva fick utforska under ca två dagar. 

Ungefär varannan dag byttes leksakerna ut för att råttorna skulle ha användning för sin hjärna 
varje dag. Resultatet av projektet blev att de råttor som blev stimulerade dagligen utvecklade fler 

hjärnceller och de presterade mycket bättre vid olika minnestester (Sohlberg, 2000). Testerna har 
visserligen gjorts på råttor, men forskarna tror ändå att en människas hjärna inte skiljer sig så 

mycket från en råttas. Wolmesjö (2002) menar att människor överlag innehar rörelse i sin vardag 
och att man aldrig slutar med att vara aktiv.  

 
University of Illinois har gjort studier kring inlärningens fördelar kopplat till fysisk aktivitet. 

Professor Charlies Hillman (2009) som arbetar som direktör vid neurokognitiva Kinesology 
Laboratory på universitetet har i sin forskning sett att elevernas kognitiva kontroll ökar vid fysisk 

aktivitet. Det betyder alltså att elevernas förmåga till att fokusera, prestera och uppmärksamma 
blir bättre då de utövar fysiska aktiviteter gentemot om man är stillasittande. Denna forskning 

uppkom för att se om endast lite motion som en daglig promenad spelade roll för de akademiska 
prestationerna. Denna forskning har sedan utvecklats vidare. 

 
Studien visade att elevernas akademiska prestationer ökade då de var aktiva. Dock kan det vara 

svårt att få yngre barn att motionera genom promenader. Istället kan man använda datorn eller 
TV:n och se dem som ett hjälpmedel till rörelse istället för något som gör barn mer stillasittande. 

Nu kan man förslagsvis använda Nintendo Wii som har spel som innefattar mycket rörelser. 
Genom detta sätt kan man ta till vara på teknologin och se den som något positivt istället för 

något negativt vilket man oftast gör nu för tiden 
(http://translate.google.com/translate?hl=sv&langpair=en%7Csv&u=http://www.sciencedaily.co

m/releases/2009/03/090331183800.htm). 
 

http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED497673.pdf
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=a0305e247f7a4ba5a856b507313cd5c8&URL=http%3A%2F%2Ftranslate.google.com%2Ftranslate%3Fhl%3Dsv%26langpair%3Den%257Csv%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.sciencedaily.com%2Freleases%2F2009%2F03%2F090331183800.htm#_blank
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=a0305e247f7a4ba5a856b507313cd5c8&URL=http%3A%2F%2Ftranslate.google.com%2Ftranslate%3Fhl%3Dsv%26langpair%3Den%257Csv%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.sciencedaily.com%2Freleases%2F2009%2F03%2F090331183800.htm#_blank
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Om kunskapen om hur kroppen fungerar och de motoriska färdigheterna är väl utvecklade 

behöver inte energin eller koncentrationsförmågan gå åt till att exempelvis fundera på hur pennan 
skall hållas. Det finns även en studie som visar att barn som har utvecklad grovmotoriska rörelser 

har lättare att sitta still på stolen i klassrummet (The educational benefits claimed for physical 
education and school Sport). 

 

5.6 Motorikens betydelse för koncentration 

 
Den motoriska utvecklingen är en process som sker genom hela livet och börjar redan i 

fosterstadiet. Från att vara ett spädbarn där man är helt motoriskt outvecklad till att bli motoriskt 
utvecklad kan vara en lång och svår process för somliga. Den motoriska utvecklingen följer ett 

visst mönster som är någorlunda lika för alla barn (Sohlman 2000). 
 

Det barnet lär in lägger grunden inför nästa steg i den motoriska utvecklingen. Ett barn lär sig ett 
mer avancerat och mer finkoordinerat rörelsemönster om det tidigare mönstren är automatiserade 

och välutvecklade. En motorisk kontroll kan delas in i tre olika sektioner. Den första motoriken 
ett barn träffar på är den reflexmässiga. Barnet i fråga får hjälp av olika reflexer för att klara av 

den första fasen i livet. Med tiden lär sig även barnet att hantera grovmotoriska rörelser vilket är 
att krypa, gå, springa, hoppa med mera. Dessa rörelser görs med hjälp av de stora 

muskelgrupperna i armar, ben, rygg och mage. Den tredje och allra sista är finmotoriken. Här lär 
sig varje människa hur man ska göra precisa rörelser med fötter, händer och ansikte. Att pyssla 

med pärlor är ett exempel på övning i finmotorik. Hur en människa utvecklar sin motoriska grund 
ligger i först och främst i ett genetiskt anlag och detta utvecklas i ett samspel mellan fysisk 

tillväxt, lärande och mognad när vi försöker lära oss miljön runt omkring oss (Jagtöien, Hansen, 
Annerstedt, 2000). 

  
Koncentrationsförmågan hänger mycket ihop med motorikens utveckling. När ett barn inte har 

utvecklat sin motorik till fullo går energin åt till att tänka på hur rörelsen ska göras till istället för 
att kanske lägga sin uppmärksamhet på pedagogen (Ericsson, 2005) och (Sohlman, 2000). Björn 

och Hanna Adler (2006) skriver i sin bok att ett barn som kan ha förmågan att styra sin 
självkontroll kan även kontrollera sin förmåga till inlärning. Det handlar om att man kan skärma 

av omgivningen och sina egna impulser för att kunna rikta sin fulla uppmärksamhet på 
uppdragsgivaren.   

 
Då ett barn börjar skolan ställs andra och större krav på dem än i förskolan. Nu ska personen i 

fråga klara av saker helt själv som att klä på och av sig ytterkläderna, byta om inför gymnastiken, 
leka på rasterna eller stå med sina kompisar i matkön. Allt detta ska ske i en miljö som är allt 

annat än stressfri. Detta kan vara svårt för ett barn som ligger efter i sin rörelseutveckling.  
 

Att inte ha utvecklat sin rörelseutveckling leder till att barnet även får problem i att koncentrera 
sig under lektionerna. Det blir svårt att hänga med om man har svårt att sitta still vilket kan ligga 

i grund i dåligt utvecklad balans. Men även att barnet inte har den finmotorik som krävs då 
han/hon ska hålla exempelvis en penna. Därför hamnar fokuset hos barnet mer åt hur man håller 

pennan istället för på det som pedagogen pratar om. Det kan även handla om att individen saknar 
god rörelseförmåga. Det leder till att barnet i fråga inte kan vara med och leka tillsammans med 
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sina klasskompisar, vilket i sin tur gör att barnet kommer efter i sin sociala utveckling. Det finns 

många faktorer som kan störa ett barn i skolan vilket kan leda till stressrelaterade symptom såsom 
ont i magen, ont i huvudet, att man istället spelar pajas i klassen och så vidare. Att ett barn 

upplevs som okoncentrerad behöver inte betyda att han/hon inte bara vill lära sig, utan kan ha sin 
grund i att barnet inte förstår eller är stressad. Detta i sin tur kan leda till att han/hon tar till den 

lättare vägen och gör något annat istället (Dessen, 1997). 

 

5.7 Fysiologiska orsaker 

 

I de olika delarna i hjärnan som styr aktivitetsregleringen, impulskontrollen samt 
uppmärksamheten har man nu visat på det som tros vara en rubbning i transmittorsubstans 

nivåerna (substans som förmedlar impulser från en nervcell till en annan). Detta leder till olika 
typer av koncentrationssvårigheter (Kadesjö, 1992). I verkligheten innebär detta att nervsystemet 

är underfungerande och därmed finns det svårigheter att till exempel stänga ut olika slags stimuli 
som finns i miljön (Ericsson, 2005). 

 



 

13 

 

6 Teoretiskt ramverk 

 
I detta avsnitt kommer vi att presentera två olika teorier som i vissa avseenden går in i varandra. 

Jean Piagets (Stensmo, 2008) och Lev Vygotskijs (Vygotskij, 1995, Stensmo, 2008) teorier 
handlar om barns lärande och utveckling. En grundtanke som är gemensamt för dessa är att de 

betonar nyfikenheten och fantasins betydelse för inlärningen. 

 

6.1 Piaget 

Jean Piaget (1896-1980) var en schweizisk filosof och psykolog. Hans livslånga passion var att 

förstå hur människor skapar kunskap. Piaget insats grundade den genetiska epistemologi 
(biologiska grunden för kunskap), och det har etablerat en ram som fortsätter att påverka hur 

dagens pedagoger utbildas och elever undervisas.  
 

Piaget gjorde många observationer och intervjuer med yngre barn i sin forskning för att komma 

fram till teorier om hur konstruktionen av kunskap kan se ut. Det var genom observationer som 
han trodde sig lära sig mer om hur den allmänna utvecklingen av kunskap ter sig. Utifrån dessa 

observationer kom Piaget fram till utvecklingen av kunskap är baserat på kognitiv struktur. 
Kognitiv struktur kan förklaras som att man försöker förstå omvärlden genom egna erfarenheter 
som man har samlat in beroende på hur gammal man är. 

 
Piaget var en högaktad teoretiker och han vidareutvecklade Rousseaus tankar om det växande 

barnet i samspel med naturen till att barnet adapterar sin omgivning den växer upp i samt att 
barnet tar till sin tidigare kunskap för att lära sig mer om den rådande situationen. Om den 

tidigare kunskapen dock inte passar in i den rådande situationen tar barnet till ett nytt 
handlingssätt så kallad ackommodation, barnet anpassar sina handlingar för att få en jämvikt till 

omgivningen. Piaget ville ha in mer lek och fantasi i barnets utveckling, att barnet lär genom 
kreativa situationer där man genom sina fem sinnen känner, ser och lär för att utvecklas 

(Stensmo, 2008).  
 

Piaget ansåg att det var genom dina sinneintryck som du fick din kunskap. Genom fantasin och 
nyfikenheten möter du sinnesintryck som gör att du får ett samspel till koncentrationsförmågan. 

Barnet måste fokusera på sin uppgift för att exempelvis kunna samspela med andra, i den stunden 
tränar barnet samtidigt sina sinnesintryck (Vygotskij, 1995). 

 

6.2 Vygotskij 

Lev Vygotskij (1896- 1934) är en väldigt känd man inom psykologin. Under 1920-talet arbetade 

han med funktionshindrade barn för att sedan intressera sig för barns inlärning, utveckling och 
frågorna kring mänskligt tänkande. Han ansåg precis som Piaget att lärandet ska handla om 

kreativa situationer där pedagog och elev har en ständig dialog sinsemellan och att pedagogen 
inte använder sig av en så kallad katederundervisning. Då blir det att eleverna sitter som passiva 
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mottagare till all den information som pedagogen matar dem med. Det är inte då man lär sig 

enligt Vygotskij utan man lär sig i miljöer som tillåter rörelser och där fantasin och nyfikenheten 
kan flöda. Undervisningen ska handla om att eleverna kan koppla undervisningen till de tidigare 

erfarenheterna som de besitter. En pedagog ska arbeta efter att vara reflekterande och 
tillsammans med eleverna diskutera hur man lär sig bäst. Det kan ibland handla om att man har 

undervisning där pedagogen informerar eleverna men den kan även handla om att man räknar 
matematik utomhus och använder sin fantasi till att lösa ekvationer. Att som pedagog säga att det 

är eleven som ska ändra på sig för att lära sig bättre är fel, då det oftast kan handla om att miljön i 
klassrummet är fel utformat. En pedagog ska se till det individuella barnet och inte bara till 

barngruppen i helhet. Även pedagogen måste vara beredd på att ändra på sitt sätt att arbeta. Man 
lär sig med tiden och det krävs en ständig dialog mellan pedagog, elever, föräldrar men även 

rektor och andra kollegor för att utforma den bästa undervisningsmiljön (Stensmo, 2008). 
Vygotskij (1995) ansåg att det var genom samspel med dina medmänniskor som du lär dig något. 

Kunskapen delas genom kommunikation, man lär sig av varandra. 
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7 Metod 

 

Här kommer vi att presentera vilken metod vi har valt att använda oss av i vårt genomförande 
samt vad det finns för olika forskningstraditioner.  Vi kommer att titta närmare på hur vi gick 

tillväga för att komma fram till ett resultat samt ge en inblick i hur våra val av metoder kan ha 
påverkat barnen.  

 

7.1 Kvalitativa eller kvantitativa forskningen 

 
Det finns två stora forskningstraditionerna inom samhällsvetenskapliga området. Den ena är det 

kvalitativa forskningsområdet och den andre är den kvantitativa. I de kvantitativa 
undersökningarna använder sig forskarna av stora enkätstudier där olika slags datainsamlingar 

sker. I den kvalitativa forskningen utgår man från en mindre skara individer som kan leda till att 
man kan nå dem på ett djupare plan, detta gör man genom intervjuer eller observationer (Bryman, 

1997).  
 

Vårt arbetssätt skedde genom det kvalitativa forskningsområdet då vi strävade efter att nå barnen 
på en djupare plan och därmed försöka få en förståelse för koncentrationen och vad det innebär. 

Genom att observera barnen under en viss period samt intervjua dem trodde vi att vi kunde nå ett 
önskat resultat. Intervjuer är kraftfulla verktyg för den som vill inhämta kunskap om människors 

upplevelser och beteenden (Kvale, 1997). 
 

7.2 Hermeneutisk ansats 

 

Forskningsmetoden hermeneutisk tolkning innebär att man vill skapa en förståelse och koppling 
mellan text och verklighet. Detta görs genom att jämföra tidigare studier med våra intervjuer och 

observationer med barn. Anledningen till varför vi valde att arbeta med hermeneutiska tolkningen 
är för att vi ville se om tidigare forskning och observationer stämde med vår verklighet (Kvale, 

1997). Observationer är väldigt viktiga att ha med, därför det är där man kan kartlägga ett barns 
beteende. Man kan genom forskningsmetoden se om exempelvis elevernas 

koncentrationsförmåga försämras eller förbättras genom olika sorters stimuleringar.  
 

7.3 Urval 

 
Vi valde en skola som ligger på en mindre ort i södra Sverige. Där valde vi att göra 

undersökningen i år 1 där eleverna är mellan 6 och 7 år. Anledningen till varför dessa elever 
valdes ut är för att eleverna är bekanta för oss vilket underlättar intervjuerna, det vill säga ett 

bekvämlighetsval. Barnen valdes oberoende av varandra och de fick själva vara med och 
bestämma om de ville medverka eller inte. Pedagogen valdes ut för en intervju, för att få en 

översikt över hur hon uppfattar dessa barn. Detta för att vi anser att hon spelar en stor och central 
roll i elevernas vardag. Intervjufrågorna har formulerats öppna då vi inte ville ställa ledande 
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frågor och för att minimera att få svaret ja eller nej. Intervjufrågorna kan ses i bilaga A och B. Ett 

formulär där vi bad om tillåtelse för våra intervjuer av barn skickades ut till föräldrarna vilket kan 
ses i bilaga C. 

 

7.4 Forskningsetiska principer 

 
I studien som vi valde att göra var det viktigt att hålla sig till forskningsetiska principer. Det 

fanns fem olika krav som vi måste följa och dessa tog vi till oss. Det första kravet var 
informationskravet som innebär att vi som forskare har skyldighet att informera om vilka villkor 

som gäller samt att deltagaren är med frivilligt och att de när helst kan avbryta sin medverkan. 
Innan vi började med intervjuerna berättade vi för både barnen samt pedagogen vad som gällde. 

Samtyckeskravet är ett annat krav som finns, detta är till för dem som vill, kan vara med i 
forskningen. Det vill säga att barnen och pedagogen får föra sin egen talan och berätta om de vill 

medverka (Vetenskapsrådet, 1997). Barnen som vi intervjuade är mellan 6-7 år vilket gjorde att 
vi fick be om ett samtycka från föräldrarna och därför skickades det ut brev om tillåtelse. Innan 

intervjuerna sattes igång frågade vi även barnen om det gick bra att vi spelade in då möjligheten 
att glömma detaljer fanns. Det tredje kravet som vi tog hänsyn till är att de som deltar i 

forskningen själva får välja om de vill vara med och vilka villkor de ska delta under. Att ta 
hänsyn till om de inte vill fortsätta är viktigt och att observatörerna skall respektera deras beslut 

utan att det blir negativa följder för dem (Vetenskapsrådet, 1997). Vi talade om för barnen att de 
närhelst kan och får avbryta deltagandet och att det under inga omständigheter som helst ger 

konsekvenser. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är de sista kraven, med det 
konfidentiella kravet menas det att deltagarna är anonyma och att all material som samlas in skall 

förvaras på ett säkert sätt. Nyttjandekravet kräver att all material som samlas in lagras på ett sätt 
som gör att personerna i fråga inte kan identifieras och att utomstående inte skall ha någon 

möjlighet till att komma åt uppgifterna (Vetenskapsrådet, 1997). Samt att material som samlas in 
inte används för något annat syfte. Här har vi fingerat namnen på barnen samt sett till att deras 

ansikten inte syns på bild. Utan det har endast skett ljudinspelning. Det finns även en 
tystnadsplikt på skolan som gäller alla anställda och detta gäller även lärarstudenter som 

genomför sin verksamhetsförlagda utbildning på skolan. Pedagogen har även blivit informerad 
om att det som spelas in kommer ej att lyssnas av obehöriga, att materialet är till för vår egen del 

och för vår studie. 
 

7.5 Genomförande  

7.5.1 Observationer                                                                                                                       

Observationerna gjordes vid flera olika tillfällen, det kunde vara allt mellan att vara på plats en 

hel dag till någon enstaka dag i veckan eller att vara där flera dagar men en kortare stund. 

Beroende på hur mycket material vi fick vid varje tillfälle styrde vi hur ofta vi var på skolan. Vi 
var även med på gymnastiktillfällen samt undervisningstillfällen där vi fick chansen att observera 
och få egna uppfattningar om barnen och deras förmåga till koncentration.  

Att observera och se det med våra egna ögon är självklart inget mått på koncentration. Faktum är 

att, egentligen vet vi inte hur koncentration kan mätas, men av egna erfarenheter och hur vi 
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uppfattar situationerna anser vi ändå att våra observationer ger en uppfattning om hur 

koncentrerade barn. Med detta vill vi påpeka att observationerna och mätningen är väldigt 
subjektiv. 

7.5.2 Intervjuer 

Intervju är en metod som har använts för denna studie. De 12 barn i åldrarna 6-7 år valdes och 

handplockades genom ett bekvämlighetsval. Vi var vi väldigt noga med vilka vi ville skulle 
medverka i studien. Anledningen till detta var att de barn som vi såg ur vårt eget perspektiv 

verkade kunna delge mer av sin uppmärksamhet till läraren än vad andra barn gjorde. Detta 
gjordes bland annat genom att barnen sökte ögonkontakt med pedagogen samt att de kunde sätta 

igång med det som skulle göras direkt istället för att fråga vad som skulle göras (detta gjordes 
utifrån våra egna observationer). 

Vi ville även fokusera på en mindre grupp med barn eftersom detta kunde resultera i att vi lärde 

känna barnen på ett djupare plan och försöka förstå dem bättre. Eftersom vi jobbade efter den 

kvalitativa forskningen var detta enligt Alan Bryman (1997) ett sätt för oss att nå målet. En 
intervju tillsammans med elevernas pedagog skulle ha ägt rum men då tiden inte räckte till från 

pedagogens sida blev det istället en enkät som hon fick svara på. Här ville vi lägga vikt på att ta 
reda på om pedagogens syn på elevernas koncentration i klassrummet är densamma som vad 

eleverna anser. Vi ville även se hur pedagogens syn på eleverna var gällande deras koncentration 
och prestationsförmåga. Pedagogen umgås med eleverna den mesta delen av vardagen och därför 
tycker vi att det är väsentligt att ha med dennes synpunkt och observationer.  

 
Under våra intervjuer såg vi att barnen var stolta över att få bli intervjuade och vara med i vår 

studie och ett flertal av dem påpekade att det var roligt att få prata med oss. Samtidigt var det 
några som i grupp skulle påpeka att det var tråkigt, men när vi väl pratade med dem själva tyckte 

dem det var spännande och roligt. 
 

7.5.3 Litteratursökning 

 
Vi började med att använda oss av böcker som vi redan känner till, dessa böcker har vi haft i en 

förgående kurs. Här letade vi reda på nya genom att titta i litteraturförteckningen. Vi tog även 
reda på vetenskapliga artiklar genom olika sökord såsom ”koncentration” och ”attention”. Dessa 

två ord har varit våra främsta sökord eftersom nyckelorden i vårt arbete är just koncentration. Vi 
har även tagit hjälp av en bibliotekarie då artiklar kan vara svåra att hitta. Under intervjuerna tog 

vi hjälp av en bandspelare för att inte glömma det barnen säger. Oftast hinner man inte anteckna 
allt och därför är det viktigt att använda bandspelare för att få med alla detaljer. 

 

7.6  Metodkritik 

 
De valen vi har gjort när vi valde ut barn som skulle intervjuas var ett bekvämlighetsval. Vi valde 

dessa barn för att intervjun skulle flyta på och samtalet skulle kunna föras på sett som inte kändes 
ansträngande. Vi är dock osäkra på om intervjun blev objektiv det vill säga om barnen svarade 
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helt ärligt eller inte. Något enkelt som en nickning från intervjuarens sida kan visa på att barnet är 

på rätt väg att ge svaret som förväntas. Kroppsspråket kan tydas och svaren kan därför bli 
missvisande. Det fanns självklart positiv aspekter då barnen var bekanta oss sen tidigare, det 

hjälpte till då barnen inte behövde känna sig obekväma i situationen.  
 

En intervju med pedagogen var tänkt från början eftersom vi ville ha ett mer ingående samtal 
med henne angående hennes elever. Dock räckte tiden inte till vilket ledde till att vi fick ge henne 

enkäter för att få reda på hennes svar. Detta gjordes för att hennes synpunkter är viktiga att ta 
med. Det var bättre att hon får svara via enkät när hon finner tid än att vi inte får något svar alls 

från henne.  
 

I vårt undermedvetna hade vi redan givna svar från barnen och förväntningarna på att de skulle 
svara på ett visst sätt var stora. Vi skulle kanske ha valt en skola som vi aldrig har varit på men vi 

vet inte om det hade haft så stor betydelse. 
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8 Resultat 

 
I detta avsnitt kommer vi att presentera våra resultat i förhållande till vår frågeställning, Vilka 

faktorer kan påverka barns förmåga till koncentration i åldrarna 6-7år? Kommer här att 
besvaras.  

 

8.1 Faktorer som kan påverka koncentrationsförmågan 

8.1.1 Miljön i klassrummet 

 

Hur miljön är i klassrummet påverkar barnen både negativt och positivt. Vi talar om den 
högljudda nivån eller bara något så enkelt som att en elev aldrig kan sluta ”tramsa” sig. Denne 

har svårt för att sitta still och stör gärna omgivningen genom att antingen prata eller trumma på 
bordet. Varpå resten av klassen tycker antingen att det är hysteriskt roligt eller blir störda av 

detta, vilket resulterar i att deras uppmärksamhet (koncentration) dras ifrån pedagogen. 
 I vår intervju med barnen frågade vi barnen om det finns något som stör deras koncentration, 

5/12 barn svarade ”Ja”. När vi ställde följdfrågan i så fall vad, svarade 3/6 att det är en 
klasskompis. Ett av barnen berättade att klasskompisen Nils (fingerat namn) alltid, ”håller på och 

stör genom att peta på mig och göra ljud”. I ett fall som denna förstod vi att förmågan till 
koncentration kan finnas hos barnet men den blir lätt distraherad av bänkkompisen intill.  

 

8.1.2 Läxhjälpens betydelse 

 

Resultatet av det hela visade sig vara att de elever som aktivt får hjälp hemifrån är framgångsrika 
i skolan. De är skolmogna och visar ett engagemang under lektionerna och till uppgifterna som 

tilldelas dem. De som har svårt för att koncentrera sig är barn som antingen saknar stimuli eller 
helt enkelt är ointresserade av skolan. Det är många olika aspekter som spelar roll och alla dessa 

ska samspela för att koncentrationen i skolan ska öka. Det handlar återigen om att se till de olika 
individerna som en klass innehåller. Alla elever finner det inte lönsamt att sitta vid en bänk och 

räkna tal medan andra elever lär sig massor under en sådan lektion. Andra elever upplever det 
mer lönande att vara ute i skogen och få lära sig med hela kroppen och använda alla sina sinnen 

till att upptäcka och utvecklas 
 

8.1.3 Olika sätt att undervisa  

 

Projekt inne 

 
Ett projekt inomhus och ett projekt utomhus gav olika utslag på förmåga till koncentration. Den 

klassiska versionen när barnen får en uppgift inomhus i till exempel svenska visade att allt fler 
barn tappade förmågan till koncentration. Det var som att entusiasmen försvann för uppgiften och 

barnen gjorde det bara för att de måste. Efter tillsägelse från pedagogen gav barnen ifrån sig en 
suck för att sedan fortsätta. Detta gäller inte alla barn men ett fåtal. Enligt våra egna 
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observationer lade vi märke till att lektionerna inomhus inte var lika tilltalande som dem som 

man kunde ha utomhus. Vi vet i och för sig inte om detta berodde på att själva uppgiften var mer 
tilltalande eller om det var bytet av miljö som fick barnen att lyckas koncentrera sig. Vår nästa 

fundering var om förmågan till koncentration resulterade annorlunda om vi var ute. Därför valde 
vi att gå från att sitta still och lyssna vid bänken till att gå ut i naturen och använda naturen som 

resurs för att öka barnens motivation till inlärningen. Det är precis som Matti Bergström (1995) 
skriver i sin bok Neuropedagogik, en skola för hela hjärnan om att skolan skall bli ”en skola för 

hela hjärnan och alla hjärnor” (a.a. 1995:227). Detta blev vårt nästa steg för att undersöka om 
koncentrationsförmågan ändrades utomhus i jämförelse med inomhus.  

 

Projekt ute 

Vi tog tillvara på en lektion då vi fick tillfälle att gå ut med eleverna i skogen för att leta reda på 
insekter. Vi ville här ta reda på hur koncentrationsförmågan artar sig, ifall eleverna som har 

svårare med sin koncentration i klassrummet nu får lättare att ta till sig information när man 
undervisar på ett annat sätt än katederundervisning. Här ville vi se om stimuli var en faktor till 

koncentrationssvårigheterna och om vi kunde påverka det genom att sysselsätta eleverna i 
skogen. Vi tog med insekterna in i klassrummet för att fortsätta undersöka dem där. Detta för att 

se om koncentrationsförmågan blev annorlunda i klassrummet. När vi väl kom in i klassrummet 
för att fortsätta arbetet såg vi att koncentrationsförmågan var kvar även i klassrummet. Eleverna 

fortsatte med glädje att fullfölja uppgiften då de skulle titta närmre på insekterna med hjälp av 
luppar. De fick även i uppgift att rita av dem så noga som möjligt. De barn som oftast slarvade 

ihop en teckning ritade nu en teckning som innehöll många detaljer och ritade även av miljön 
som de hade skapat i kartongen (bilaga D). 

 

8.1.4 Pedagogens syn på elevernas koncentrationsförmåga 

 

Enkäten till pedagogen stämde någorlunda bra överens med den verklighet som vi uppfattade 
men det fanns ett par undantag. Vi ställde frågan: Hur tycker du att elevens koncentration är 

under lektionerna? På det skrev hon ”jobbar koncentrerat”. Några av de barn som pedagogen 
skrev att de jobbar koncentrerat, fick vi en helt annan uppfattning. Dessa barn ur vårt perspektiv 

var de som inte hade någon förmåga till koncentration. Frågan är då om vi har olika uppfattningar 
eller om båda parterna har missbedömt situationerna. Pedagogen försöker ha koll på många 

samtidigt då hon har en klass på 30 elever. I en sådan situation kan det kanske vara svårt att hålla 
reda på alla detaljer och fakta om eleverna. Hon har även skrivit att vissa av barnen ”saknar 

självförtroende”. Dessa elever som saknar självförtroende är de barn som hade 
koncentrationssvårigheter. Många av dessa elever brukar själva säga att de inte kan och att de 

saker de exempelvis målar blir fult och dåligt under olika lektionstillfällen. Vilket ledde till att de 
gav upp och gjorde något annat istället 

. 
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8.2 IT och koncentrationsförmåga  
 
Hur IT omfamnas av pedagogen är en fråga, men hur påverkar den koncentrationsförmågan för 

barnen är den frågan vi är ute efter. Skolan vi var på visade inte på en större användning av IT, 
fram tills pedagogen var på en föreläsning om Trageton, hans sätt att använda sig av datorn för att 

lära sig skriva och läsa. Datorn började nu ta en större plats i klassrummet och barnen får nu en 
chans till en ny undervisningsmetod, vi citerar pedagogen ”Varför inte ta hjälp av något som 

förenklar inlärningen?” 
 

Pedagogens användande av IT var inte alls stor när vi påbörjade våra observationer men detta 
kom att ändras i takt med att de fick datorer installerade i sina klassrum. Då tillgången till en 

dator var ganska ansträngande innan valdes detta bort. Klasspedagogen valde i det här fallet att ta 
saken i sina egna händer och införskaffa dessa själv. Detta val gjordes efter att hon hade varit på 

en föreläsning av Trageton där han föreläste om dataskrivandet och hur den kan påverka eleverna 
på ett positivt sätt. Tragetons arbetssätt är att barnen ska automatisera bokstäverna först och sedan 

lära sig hur man skriver snyggt. Man går alltså bakvänt mot den traditionella inlärningen av att 
lära sig skriva. Här börjar man med att låtsasskriva på datorn på det sättet man tror att orden ser 

ut och därefter ”översätter” pedagogen texten så att eleverna ska få möjlighet att se hur orden ska 
se ut. Att använda sig av datorn ska inte vara ett hinder utan en möjlighet till att utvecklas. 

 
I dagsläget jobbar eleverna i smågrupper där alla kan få ha hand om en egen bärbar dator. Där får 

de göra olika övningar som tränar deras stavning och grammatik.  Pedagogen har anpassat sig till 
IT:s framgång, istället för att skjuta undan det har hon omfamnat detta och gjort det till ett 

hjälpmedel.  

 

8.3 Den fysiska aktiviteten på fritiden och på rasten - påverkar den 

koncentrationsförmågan i skolan? 
 
Vi har hört talas om att all slags rörelse är bra för kroppen men att det även ska hjälpa till med 

ökandet av förmåga till koncentration.  Riksidrottsförbundet är några av de språkrör som talar för 
fysiskt aktivitet är lika med bättre koncentrationsförmåga.  Vi ville ta reda om detta var sant och 

därför ställde vi frågan vad gör du på fritiden respektive på rasten.  
 

Då vi ställde frågan: vad gör du på fritiden, svarade 8/12 elever att de höll på med någon form av 
aktivitet såsom fotboll, dansskola, ridning etc. I frågan vad gör du på rasten svarade samma 8/12 

elever att de bland annat spelade fotboll eller att de sprang runt i skogen och lekte. De barn som 
har koncentrationssvårigheter tycker själva att de kan lyssna och påbörja uppgiften med en gång. 

Men under våra olika observationstillfällen märkte vi att de elever som har den synen på sig 
själva oftast är de elever som räcker upp handen och frågar vad de ska göra. Speciellt en pojke 

fångade vår uppmärksamhet. Under intervjun märkte vi att hans tankar mest kretsade kring 
fotbollsplanen som låg utanför istället för att lyssna på våra frågor. Han kunde inte sluta titta ut 

på de andra eleverna och vi fick upprepa frågan ett flertal gånger innan han riktigt uppfattade vad 
vi sa. Den här pojken svarade att ”jag tycker jag har bra koncentration och lätt för att lyssna”. 
Denna pojke har vi observerat under en längre period eftersom han var en av de som har sämre 
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koncentrationsförmåga.  

 
De elever som vi ansåg hade koncentrationssvårigheter tycker rent allmänt att det är tråkigt i 

skolan och detta medger de under intervjun. Men samtidigt påpekar de ganska snabbt att det dock 
är viktigt att gå i skolan för att ”man ska lära sig saker”.  
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9 Analys 

 
Vad koncentration är och vad det innebär är en tolkningsfråga. Nationalencyklopedin är en källa 

som ger sin egen förklaring till vad det är, men eftersom vi alla är individer behöver detta inte 
nödvändigtvis betyda att människan uppfattar den likadan. Därför kan det vara väldigt svårt att ge 

en beskrivning på ordet men vi har gjort vår egen tolkning och utgått från den vilket kan ha 
resulterat i att det kan ha blivit ett subjektivt resultat. Men det är en sak som vi endast kan 

spekulera kring.  
 

Miljön i klassrummet är en av de faktorer som har en inverkan på förmågan till koncentration. 
Utifrån resultatet vi fick har vi dragit slutsatsen att förmågan till koncentration nödvändigtvis inte 

behöver saknas. Hur miljön är i klassrummet har en stor betydelse för om barnen kan koncentrera 
sig. Att det finns olika störningsmoment är inget som kan styras, det är ett problem som finns där. 

Hur det kan lösas är en uppgift för pedagogen. Utifrån barnens svar har vi uppfattat detta som en 
faktor som har en stor påverkan på förmågan till koncentration. Och detta i sin tur kan ge ett 

resultat som visar att barn som faktiskt kan koncentrera sig ger ett utslag av dem inte har en 
förmåga till koncentration och detta ligger de helt maktlösa i. Inte nog med att barnens förmåga 

till koncentration hämmas utan den som stör lektionen kanske mister samspelet med de övriga i 
klassen då denne anses som ett störningsobjekt.  Vygotskij (1995) talar för att samspelet spelar en 

stor roll för inlärningen. Om inte eleven har ett samspel med pedagogen eller de övriga i klassen 
kan koncentrationsförmågan hämmas.  

 
Att få hjälp hemifrån eller inte har en viss betydelse för framgången i skolan. Utifrån vårt resultat 

fick vi fram att de barn som får hjälp hemifrån är mer skolmogna. Med det menar vi att dessa 
barn har lättare för att visa förmåga till koncentration eftersom det är förberedda på det som skall 

komma. Teoretikern Piaget (Stensmo, 2008) talar om det växande barnet i samspel med naturen. 
Barnet adapterar sin omgivning som den växer upp i och barnet tar till sin tidigare kunskap för att 

lära sig mer om den rådande situationen. Även samspelet har en viktig roll här. Att kunna 
kommunicera och interagera med andra är en nödvändighet. Precis som Vygotskij (Vygotskij, 

1995) poängterar att inlärningen sker i samspel med andra. Det är här människan kan väcka sin 
nyfikenhet och fantasi tillsammans med andra. Om inte nyfikenheten finns där, så finns det ingen 

ork till att vilja lära sig. Den första dörren till inlärning är nyfikenheten. Och om barnet saknar 
detta kan det leda till att förmågan till koncentration sjunker med tiden.  

 
Vi har sett genom vårt resultat att det handlar främst om att pedagogen har ett stort ansvar vad 

gäller undervisningen i skolan. Pedagogen bör se till de olika individerna som finns i 
klassrummet för att få en undervisning som kan stimulera deras olika inlärningssätt. Visst kan 

man inte bara använda sig av en undervisningsform där man alltid är ute i skog och mark, men 
det kan vara en bit på vägen till att få med sig alla elever. Under vår studie såg vi att det var under 

utevistelsen som vi fick med oss eleverna och därför kanske den undervisningen passar denna 
klass. Men samtidigt kan det även handla om att eleverna ansåg att det var intressant då detta var 

en ny form av undervisning som de stötte på. Skulle vi stöta på den här klassen fler gånger samt 
göra ännu mer studier på dem skulle vi ha valt att använda oss av mycket utomhusundervisning 

för att se om det endast var den gången koncentrationen var på topp eller om det verkligen 
handlar om att just denna klass trivs bäst med utomhuspedagogik. Här är det upp till pedagogen 
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att kanske fortsätta för att få en högre koncentrationsnivå i klassen. Det finns nu mycket hjälp du 

kan få i hur du använder dig av utomhuspedagogik. Det handlar främst om hur skolan och 
pedagogen ställer sig till detta. Men samtidigt såg vi att då vi använde oss av en annan form av 

undervisningsmetod då vi var ute i skogen var även de elever som har svårt med sin 
koncentration med hela tiden och visade intresse. Under denna undervisningsform lyckades vi 

alltså även fånga de elever som annars har svårt för att sitta still och ofta frågar pedagogen vad 
det var som skulle göras samt när man ska få ut och leka. Vi såg att här var även de med och 

frågade inte hela tiden vad det var vi skulle göra. Nyfikenheten väcktes till liv och vi fick härmed 
en klass som fick viljan att lära sig och göra uppgiften med glada miner.  

 
Teoretikern Piaget talar om det växande barnet i samspel med naturen till att barnet adapterar sin 

omgivning den växer upp i samt att barnet tar till sin tidigare kunskap för att lära sig mer om den 
rådande situationen. Om den tidigare kunskapen dock inte passar in i den rådande situationen tar 

barnet till ett nytt handlingssätt så kallad ackommodation, barnet anpassar sina handlingar för att 
få en jämvikt till omgivningen. Piaget ville ha in mer lek och fantasi i barnets utveckling, att 

barnet lär genom kreativa situationer där man genom sina fem sinnen känner, ser och lär för att 
utvecklas. Piaget ansåg även att det var genom sinnesintrycken som man får sin kunskap av. 

Genom fantasin och nyfikenheten möter denne sinnesintryck som gör att man får ett samspel till 
koncentrationsförmågan (Stensmo, 2008). 

 
Hur verkligheten är och hur vi faktiskt uppfattar den är två olika saker, eftersom alla människor 

har ett eget perspektiv blir oftast slutresultatet annorlunda. Det finns många faktorer som kan 
påverka hur vi uppfattar vår omvärld vilket gör det hela lite svårare. När vi till exempel fick 

tillbaka enkäten från pedagogen så lade vi märke till hur annorlunda vi hade uppfattat 
situationerna i klassrummet. De barn som hon hade skrivit att de jobbar koncentrerat uppfattade 

vi tvärtom. Hur detta kan ske är något vi endast kan spekulera kring men det gav oss i alla fall 
tanken om att det som studera kan oftast bli väldigt subjektivt.  

 
TV och datorn var inte det centrala i elevernas liv. Däremot förekom användande av datorn från 

pedagogens sida.  Då blir datorn ett hjälpmedel för eleverna istället för att bli ett problem. 
Pedagogen använder sig av Trageton inlärningssätt till skrivning och läsning genom datorn där 

det handlar om att man går baklänges och lär sig hur bokstäverna ser ut och lär sig att ljuda fram 
orden på datorn innan man lär sig att skriva dem för hand (Trageton, 2005). Även om en del 

pedagoger inte vill se möjligheterna med att använda sig av datorn i inlärningssyfte måste man 
ändå se till att följa samhällets utveckling. Det finns inte bara problem med att använda sig av 

datorn utan det gäller att se möjligheterna.  
 

Att använda sina sinnen är viktigt för att man ska utvecklas och lära sig nya saker enligt Piaget 
(2008). Om det finns en svårighet i att hålla sin penna på ett korrekt sätt under lektionen kan 

pedagogen använda sig av datorn istället. Tragetons väg till skrivning och läsning handlar om att 
man tar datorn till hjälp för att skriva bokstäver istället för med pennan. Får eleven då möjlighet 

till att slippa skriva för hand kan även koncentrationsförmågan hamna på den uppgift som ska 
göras istället för att eleven fokuserar på varför inte jag inte kan hålla i pennan när alla mina 
klasskompisar kan det. 

 
Som förälder kan det vara svårt att få sitt barn att bli intresserad av något. Det kanske är datorn 

som är det största intresset. Men varför inte se om Nintendo Wii kan vara en utgångspunkt till att 
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både använda sig av datorn och rörelse i ett och samma spel. Det är inte hur man rör sig som är 

det viktigaste utan att du överhuvudtaget rör på dig. Se möjligheterna istället för hinder och våga 
följa med i samhällets utveckling vare sig det gäller datorspel eller att använda sig av 

utomhuspedagogik i skolan.  
 

Olika författare talar om hur koncentrationsförmåga kan höjas/stimuleras. Bland dessa författare 
finns Jagtöien, Hansen och Annerstedt (2000) som skriver i sin bok om att människan bör röra på 

sig för att kroppen ska må bra och fungera. Det är även rörelse som lägger grunden för inlärning. 
Därför är det av ytterst vikt att man under sin uppväxt ser till att vara aktiv och röra på sig. Att 

inte använda alla sina sinnen, men även sin kropp gör att man får svårt med sin koncentration då 
du inte kan kontrollera dina rörelser samtidigt som du fokuserar på exempelvis en uppgift i skola. 

Om du har svårt med att hålla i en penna under skrivningen tappar du fokus på det som 
egentligen ska göras under lektionen och fokusen hamnar mest på att du ska hålla pennan 

ordentligt.  
 

Vi har genom vår studie sett att stimulering av de olika sinnena påverkar eleverna i klassrummet 
på ett sätt som gör att de blir intresserade av undervisningen. Med hjälp av studien fick vi reda på 

att fysisk aktivitet har betydelse för somliga elever men inte alla, Precis som att man kan använda 
sig av Tragetons metod kan man även använda sig av rörelse för att undervisa i geografi. 

Exempelvis kan man träna på städer i Europa samtidigt som du studsar en boll varje gång du 
säger en stad. Här kommer Piagets tankar in om att träna sina sinnen under inlärning. Att studsa 

en boll samtidigt som du ska tänka på städer gör att flera sinnen används samtidigt. Vi ser genom 
vårt resultat att de elever som har ett fysik aktivt liv har även lättare att koncentrera sig i skolan. 

Vi såg ett samband mellan de elever som var aktiva på fritiden även hade lättare för att sitta still 
under lektionerna och koncentrera sig på den uppgift som låg framför dem. Men detta betyder 

inte att de som inte var aktiva under sin fritid inte kunde sitta still utan där fann även undantag. 
Men majoriteten talade för att ju mer aktiv du var under din fritid, ju lättare var det att 

koncentrera sig längre under skoldagen. 
 

Enligt Lpo 94 (2008) är det viktigt att pedagogen både kan ha en individanpassad undervisning 
men även en undervisning som fungerar i klassen som helhet. Ett lektionstillfälle kan inte passa 

alla elever i klassrummet men en pedagog måste vara flexibel och se till de olika möjligheterna 
som finns till att få allas uppmärksamhet i klassrummet. Att vara en pedagog i klassrummet 

handlar om att se till individerna samtidigt som du är flexibel och våga utmana dig själv. Om 
pedagogen istället samspelar med eleven och ser till att det finns andra möjligheter såsom 

Tragetons metod kan motivationen hos eleven stiga då pedagogen ser till den individuella 
individen i klassrummet (Bråten, 1998). 

 
Eleverna behövde i vissa fall få känna att de använde huvudet för att fundera samtidigt som de 

fick arbeta med kroppen för att lösa en uppgift eller för att få en förståelse för något. Här ser vi att 
även eleverna ville använda hela kroppen samt sina sinnen i sin inlärning precis som Piaget och 

Vygotskij poängterar.  
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10 Diskussion 

 
Under arbetets gång har vi märkt på oss själva att mycket av inlärningsskedet beror på pedagogen 

och hur denne utformar undervisningen. Det är han/hon som avgör hur undervisningen ska eller 
kommer att se ut. Och det ligger på dennes axlar att försöka nå alla, oavsett hur svårt det än må 

vara.  
 

Resultatet vi fick hade antagligen väldigt mycket att göra med vilka förväntningar vi hade redan 
innan arbetet satte igång. Vi har varit insatta i ämnet rörelse då vi båda har läst kursen rörelse, 

idrott och hälsa. Vi hade en föraning om att rörelse är en del av koncentrationsförmågan men inte 
hur mycket. I början av arbetet var vi övertygade om att rörelse är det bästa för inlärningen men 

det visade sig inte alls vara så enkelt. Vi fann att det är många faktorer som påverkar barns 
förmåga till koncentration så som vilken hjälp man kan få hemma. Detta gav oss tanken om vad 

det är som påverkar barns förmåga till koncentration I vår iver att ta reda på detta gick vi igenom 
hjälpen hemifrån, IT som finns numera i alla hem samt projekt inomhus och utomhus 

 
Insektsprojektet med eleverna gav oss en insikt om att förmåga till koncentration var genom att 

stimulera barnen på ett annorlunda sätt. Att komma ut från klassrumsmiljön och göra något annat 
utomhus fick barnen att vilja koncentrera sig. Här fick vi reda på hur väsentligt det är att integrera 

olika övningar för att kunna nå alla elever och inte enbart ett fåtal.  
 

Vad det gäller IT och dess påverkan har vi insett att det inte påverkar människan enbart på ett 
negativt sätt. Det finns många fördelar med IT:s utveckling, frågan är bara hur den används. Hur 

vi människor väljer att välkomna den är upp till var och en. Det gäller att använda det sunda 
förnuftet. Om pedagogen väljer att använda sig av teknologin kanske han/hon först ska ställa sig 

frågorna om vad teknologin ska användas till, hur den ska användas och varför. Dessa tre 
didaktiska frågor är viktiga frågor för att pedagogen ska bli en reflekterande praktiker. Att 

reflektera över sitt arbete har genomsyrat hela lärarutbildningen. Vad, hur och varför frågor gäller 
enbart inte teknologin utan överlag all undervisning. Vi har insett vikten av att reflektera och ta 

till oss information och inte enbart vara inriktade på ett visst svar. Det är även viktigt att vara 
mottaglig för ny kunskap och att kunna ta kritik. Det är inte bara pedagogen utan människan 

överlag som kanske borde vara mer öppensinnad och mottaglig. Det finns även en koppling 
mellan IT och samspel med andra människor. Genom att chatta med andra och sinsemellan utbyta 

information kan du inhämta ny kunskap. Din sociala kompetens ökas om du har svårt för att ta 
kontakt med nya människor i det verkliga livet samt att du utvecklar dina sinnesintryck genom att 

surfa på nätet. Genom Internet kan nya världar öppna sig och man kan lära sig till exempel nya 
kulturer (Föreläsning, IT-pedagogerna från AV-media, 100913, Växjö universitet). Då en del av 

pedagoger inte vill se möjligheterna med att använda sig av datorn i inlärningssyfte borde man 
ändå se till att följa samhällets utveckling. Det finns inte bara problem med att använda sig av 

datorn utan det gäller att se till möjligheterna. 
 

Att vi valde att intervjua barn vi redan kände var en fördel men även en nackdel. Den stora 
fördelen var att vi kände eleverna vilket underlättade för oss som blivande pedagoger att prata 
med dem då de redan kände oss. Det kände sig redan från början trygga med att prata med oss. 

Den allra största nackdelen tror vi har varit att vi redan kände barnen vilket gjorde att vi 
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förväntade oss ett visst svar.  

 
Pedagoger som vågar gå mot strömmen och använda sig av annan undervisningsform än 

katederundervisning är pedagoger som skall ha eloge. De visar att de har tagit ett steg längre i sin 
utveckling och omfamnar det nya sättet att lära ut. Att även hjälpa barnet att handskas med sin 

koncentrationssvårighet är en merit för då visar man sin omtanke vilket kan stärka relationen 
mellan pedagog och barn. Det borde inte vara ett problem att man ibland behöver vara extra 

tydlig i sina instruktioner eller att man tycker det är jobbigt. Koncentrations svårigheter bland 
barn är något som pedagogen helt enkelt måste acceptera. Alla barn är inte likadana och det som 

bör tänkas på är att det som hjälper ett barn behöver inte nödvändigtvis hjälpa ett annat.  

10.1 Slutord 

 
Vi vill genom denna studie visa på att förmågan till koncentration inte bara har en bidragande 

faktor, utan flera. Utgångspunkten för en pedagog borde vara att arbeta med hjärna, kropp och 
själ. Alla sinnen inkluderade för att inlärningen skall kunna ske. Försöka förstå hjärnan och dess 

invecklade system är inte enkelt men det finns idag så mycket hjälpmedel som pedagogen kan få 
användning av. Inte minst ska vi tala om de två stora teoretikerna Vygotskij och Piagets teorier. 

Varför inte utveckla oss själva genom att väcka barnens nyfikenhet med hjälp av vår egen 
fantasi?  

 
Hur pedagogen väljer att undervisa är upp till var och en men det är ändå dennes skyldighet att 

individanpassa undervisningen för dem barn som har det lite svårare i skolan. Det kan göra 
mycket att bara ändra småsaker som till exempel sittplatser i klassrummet. Enbart det kan bidra 

till att den som stör kanske inser att det inte är någon mening att peta på kompisen intill.  
 

Att ta vara på teknologins framfart anser vi även kan vara något positivt. IT kan hjälpa eleverna i 
skolan att använda fler sinnen under ett undervisningstillfälle. Att ta hjälp av Tragetons 

inlärningsväg mot skrivning och läsning gör att fler sinnen stimuleras. Eleverna slipper tänka på 
vikten av att hålla en penna rätt samt att få strecken att bli raka men även att man får ett sampel 

däremellan, vilket både Vygotskij och Piaget trycker på. De menar att ett samspel mellan 
varandra gör att du tar lärdom av din kompis samtidigt som du lär dig ta eget ansvar och kunna 

vänta på din tur. Vi ser på vikten av att vara en pedagog som tar vara på de hjälpmedel som finns 
och ser möjligheterna istället för motgångarna och vågar gå mot strömmen och pröva något nytt.  

 
Vi vill avsluta denna studie med att skriva att oavsett vem det gäller att man alltid ska komma 

ihåg att ingen människa är den andre lik.  
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Bilagor 

Bilaga A 

  

Intervju av barn 
 

Namn:_______________________________________________ 
Ålder:_______________________________________________ 

 
Har du några syskon? 

 
 

 
Bor du med mamma och pappa? 

 
 

 
Hjälper dina föräldrar dig med läxorna? 

 
 

 
 Hur mycket? 

 
 

 
Om de är skilda vem hjälper dig i så fall mest med läxorna? 

 
 

 
Har du några fritidsintressen? 

 
 

 
Vad gör du på rasten? 

  
 

 
Hur lär du dig som mest i skolan? 

 
 

 
Varför är det viktigt att gå i skolan? 

 
 

 
Beskriv hur du jobbar i skolan? 
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Leker du oftast med samma kompis? 
 

 
 

 
Leker du med olika hela tiden? 

 
 

 
När tycker du att du arbetar allra bäst i skolan, hur ska det vara i klassrummet för att du ska 

kunna koncentrera dig? 
 

 
 

Vad betyder ordet koncentration för dig? 
 

 
 

Hur är du när du är koncentrerad? 
 

 
 

Har du lätt att koppla av i kroppen efter en rast? 
 

 
 

Har du lätt för att koncentrera dig på skolarbetet? 
 

 
 

Är det något som stör din koncentration? 
 

 
 

I så fall vad? 
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Bilaga B 

 
Intervju till pedagogen 

Barnets namn:______________________________________________ 
 

 
Hur mycket är barnets föräldrar involverade i barnens läxor, exempel läxläsning? 

 
 

 
Hur aktivt är barnet på rasten? Ge exempel 

 
 

 
Hur tycker du barnets koncentration är under lektionerna? 

 
 

 
Hur engagerad är barnet i skolarbetet? 

 
 

 
När barnet får en uppgift blir resultatet bra och noga eller är det slarvigt gjort? 

 
 

 
Hur är barnets relation till sina klasskompisar? 
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Bilaga C 

 
Hej, 

 
Vi är två studenter från Linneuniversitetet som har påbörjat vårt examensarbete som kommer att 

handla om barns livsstil på fritiden och hur detta påverkar inlärning samt koncentration i skolan. 
 

Därför undrar vi om vi har er tillåtelse att intervjua era barn under november månad. 
Vi kommer även att skicka ut enkäter till er föräldrar. Vi är tacksamma om så många av er kan 

svara så fort som möjligt då det ingår i en väldigt viktigt studie i vårt arbete. 
 

Barnen kommer i vårt arbete vara anonyma, vilket även skolans namn kommer att vara. 
 

Skulle ni ha några frågor kan ni kontakta oss på: 
 

sanba05@student.lnu.se 
hozjc09@student.lnu.se 

 
Med vänliga hälsningar 

 
Denise och Sandra 

 
 

 
Mitt barns namn:_________________________________________________________ 

 
Kryssa i JA eller NEJ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

JA NEJ 

  

mailto:sanba05@student.lnu.se
mailto:hozjc09@student.lnu.se
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Bilaga D 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


