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Abstract 

Detta examensarbete beskriver betydelsen av rörelse för barn med koncentrations- och 

inlärningssvårigheter. Ericsson (2003) syftar på att pedagogisk forskning kring motorikens 

problemområde ligger på ett övergripande plan där man använder sig av rörelse för att ge barn 

möjligheter till utveckling inom motorik, psykisk och fysisk utveckling samt kroppskunskap. 

Med detta arbete vill jag visa att rörelse kan ha en bredare betydelse. Ericsson (2003) menar 

också att tidigare forskning visar att många barn som har koncentrations- och 

inlärningssvårigheter även har problem med motorik. Genom att presentera tidigare forskning 

och annan facklitteratur visas vikten av rörelse och möjligheten för pedagoger i förskolan att 

utnyttja rörelse och motorisk träning för att underlätta barns koncentrations- och 

inlärningsförmåga. Ericsson (2003), Stenberg (2007), Arnegård (2006), Ayres (1988) med 

flera är forskare eller författare som används i arbetet för att visa att motorik och 

koncentration samt inlärning har ett samband. Rörelse och motorisk träning har betydelse från 

det nyfödda barnets första ögonblick för att sedan fortsätta som en viktig del genom 

människans utveckling. Asmervik, Ogden och Rygvold (2001) hävdar att det är i barns tidiga 

år var motorisk träning kan ha betydelse för deras koncentrations- och inlärningsförmåga. 

Förskolans verksamhet borde då fyllas av rörelse. I förskolan har leken dessutom en stor 

betydelse för barnets inlärning (Moyles, 1995). Dessutom menar Moyles (1995) att leken är 

energigivande där det finns möjlighet för barnen att inkludera rörelse. 

 

För att kunna använda sig av rörelse som metod behövs naturligtvis kunskap kring den. I 

denna studie används kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger i förskolan för att få fram 

information om den eventuella kunskap som dessa pedagoger har kring sambandet mellan 

rörelse och koncentrations- samt inlärningsförmåga. Eftersom uppsatsen främst fokuserar på 

koncentrations- och inlärningssvårigheter intervjuas pedagoger i förskolan kring hur de 

använder sig av rörelse för att underlätta för barn med dessa svårigheter. Forskning och annan 

litteratur kring betydelsen av rörelse för koncentration och inlärning är främst riktad mot 

skolans verksamhet vilket gör att denna studie skall presentera ett material som har skillnader 

i sig jämfört med tidigare forskning.  

 

Referenslitteraturen och intervjuerna ligger som grund till uppsatsens analys. Deltagarna i 

studien visar en del teoretisk kunskap av rörelse som metod till att underlätta för barn med 

koncentrations- och inlärningssvårigheter. Användningen av den kunskap de förmedlade 

under intervjuerna är dock inte den samma i praktiken som i teorin. 

 

Nyckelord: rörelse, motorik, koncentration, inlärning, förskola. 
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1. Inledning 

Rörelse är redan en stor del av det nyfödda barnet. Genom rörelse utvecklar barnet sin 

motorik som leder till en allmän utveckling. Rörelse bidrar till att barnet fortsätter sin 

utveckling bland annat som person, motoriskt samt att få lättare att koncentrera sig. Kadesjö 

(2008) visar utifrån forskning att många barn med koncentrationssvårigheter även har motorik 

som är avvikande. Utifrån detta kan man påstå att rörelse även är en viktig del för barns 

inlärningsförmåga eftersom Hansen (2000) anser att utan uppmärksamhet sker ingen 

inlärning. Hannaford (1997) menar att inlärning och intelligens inte bara finns i huvudet utan 

även i resten av kroppen och att det är viktigt med rörelse för att det skall ske en 

inlärningsprocess.   

 

För barnen i förskolan är rörelse en viktig aspekt eftersom barn i förskoleåldern utvecklas 

mycket inom olika områden. Dessutom är det förskolan som ligger som grund för vidare 

inlärning (Läroplanen för förskola, 1998). Utöver detta är det förskolans ansvar att utarbeta en 

verksamhet som ger möjlighet till att varje barn får stimulans och eventuellt stöd i sin 

motoriska utveckling (a.a.). Eftersom forskning visar vikten av fysisk aktivitet för bland annat 

koncentration och inlärning borde det vara naturligt att det blir en del av förskolans 

verksamhet. Kring detta konstaterande finns det dock invändningar beroende på var man är. 

Thors (2007) skriver om hur hon har fått olika synpunkter kring detta ämne utifrån olika 

forskare i Norden.  

 

1999 drogs ett projekt vid namn Bunkefloprojektet igång i Malmö (Ericsson, 2005). Inom 

detta samverkansprojekt mellan skola, idrottsförening och forskning ville man undersöka hur 

fysisk aktivitet och motorisk träning har en positiv effekt på en mängd olika faktorer, bland 

annat på koncentrationsförmågan. Detta projekt har lett till att många skolor har tagit i 

användning Bunkeflomodellen, vilken möjliggör fysisk aktivitet varje dag som obligatoriskt i 

skolor. Modellen handlar om att stödja en ny livsstil fram för allt i skolan. Idag är 

Bunkefloprojektet ett mycket eftertraktat och välkänt projekt i hela Sverige (a.a.). Detta har 

gjort mig intresserad av hur pedagoger
1
 i förskolan har kunskap kring bland annat det positiva 

sambandet mellan motorisk träning och koncentrationsförmåga samt hur de utnyttjar rörelse 

för detta ändamål. Eftersom Bunkefloprojektet främst är inriktat till skolan och de barn som 

finns där kan man fråga sig om vad som händer i förskolan och med de barnen?  

 

Den här uppsatsen behandlar betydelsen av rörelse för att underlätta för barn med 

koncentrations- och inlärningssvårigheter i förskolan. Kadesjö (2008) hävdar att med 

tillräcklig kunskap om sambandet mellan rörelse och koncentrationsförmåga kan pedagoger 

hjälpa och underlätta för barn med svårigheter inom dessa områden. Barnen behöver att 

pedagoger använder sig av en bra metodiken inom rörelse för att det ska ha en positiv 

inverkan på eventuella koncentrationssvårigheter (a.a.). För att pedagogerna skall kunna 

använda sig av den är det viktigt med tillräcklig kunskap kring ämnet.  

 

Examensarbetet är upplagt genom att efter inledning presentera syftet till detta arbete och 

undersökning. Genom att lägga fram frågeställningar, i kapitel tre, introduceras läsaren till 

uppsatsens undersökning. Efter det kommer kapitel fyra var jag har samlat ihop relevanta 

                                                 
1
 Med pedagog menar jag i denna uppsats den personal på förskolan som arbetar aktivt med barnen, alltså lärare 

mot förskolan och barnskötare. Detta har jag gjort för att min egen syn på pedagoger är de människor som 

arbetar aktivt med barnen inom området. 
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teorier och forskning som behandlar ämnet i uppsatsen. Undersökningen har flera delmoment 

och för att komma till det slutliga resultatet förevisas först metoden som har använts vid 

undersökningen. Förutom undersökningens metod handlar kapitlet om urval, genomförande 

samt etiska aspekter. Till sist presenteras undersökningens resultat, vilket också är analyserat. 

Efter analysen framförs slutligen diskussion kring metodval samt kring resultatet. För att ha 

möjlighet till att utveckla denna undersökning uppvisas även förslag till vidare forskning.   

Operationalisering 

Det finns flera sätt att använda fysisk aktivitet. I den här uppsatsen syftar begreppet på 

generella aspekter som idrott i skolan, lek, planerad rörelse, en promenad. Med begreppet 

rörelse syftar jag på det pedagogiska arbetet med barn i rörelse. I uppsatsen kommer 

begreppet motorik att syfta på människans rörelseförmåga samt rörelsemönster. Begreppet 

används också när det handlar om hur barnets rörelser utvecklas och lärs in. Dessa begrepp 

kan formuleras på annat sätt i andra undersökningar och texter, men i den här uppsatsen har 

jag valt att använda dem i den ovanstående meningen. 
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2. Syfte 

Det övergripande syfte med denna studie är att undersöka hur pedagoger arbetar med rörelse 

för att underlätta för barn med koncentrations- och inlärningssvårigheter i förskolan. Det bör 

nämnas att undersökningen görs bland fyra förskolor där en pedagog från varje förskola 

fungerar som respondent. 

 

Frågor som också berör syftet är varför pedagoger arbetar medvetet med rörelse. I läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet, förskolklassen och fritidshemmet (1994) står det att skolan 

skall sträva till att barnen blir erbjudna fysisk aktivitet varje dag. Läroplanen för förskolan 

(1998) uttrycker vikten av rörelse i förskolan genom att skriva om miljön som ska locka till 

lek och aktivitet samt strävan till att barnen skall utveckla deras motorik, 

koordinationsförmåga samt kroppsuppfattning. Finns då kunskapen om sambandet mellan 

rörelse och koncentration hos pedagoger i förskolan? Syftet i uppsatsen berör då också den 

eventuella kunskap som pedagoger i förskolan har inom detta område.   

 

3. Frågeställningar 

- Arbetar fyra pedagoger med rörelse i olika utvalda förskolor? I sådana fall hur och 

varför arbetar de med rörelse i förskolor? 

- Vilken kunskap Har dessa pedagoger om betydelsen av rörelse för barns koncentration 

och inlärning?  

- På vilket sätt arbetar samma pedagoger med att underlätta för barn med 

koncentrations- och inlärningsproblem? 

- På vilket sätt utnyttjar pedagoger rörelse för att underlätta barns koncentrations- och 

inlärningsförmåga? 
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4. Bakgrund 

Här kommer jag att ta upp teoretisk bakgrund till betydelse av rörelse för barn. Jag börjar med 

vikten av rörelse under barns utveckling och fortsätter sedan med att reflektera kring 

betydelsen av rörelse för koncentration och inlärning i förskolan. Vidare fokuserar jag på 

koncentrations- och inlärningssvårigheter och hur rörelse kan vara som hjälpmedel för att 

underlätta för barn med dessa svårigheter. I förskolan är leken en stor del av verksamheten 

Fortsättningsvis skriver jag kring lek som fysisk aktivitet. Detta gör jag eftersom 

undersökningen och studien är inriktad på förskolan och dess verksamhet.. Slutligen 

presenteras en sammanfattning utifrån all bakgrund där jag även reflekterar kring olika 

perspektiv på insatser för barn med koncentrations- och inlärningssvårigheter. 

4.1 Betydelsen av rörelse under barns utveckling 

Rörelse är en viktig del i förskola och skola (Jagtøien, Hansen & Annerstedt, 2002). I 

förskolan är det dock inte väsentligt att barnen lär sig färdigheter, utan att de ska kunna styra 

sina rörelser så att de kan samspela med andra barn på samma nivå i bland annat lek (Kadesjö, 

2008). Fysisk aktivitet kan vara en del av grunden för personlig trygghet (Jagtøien et al., 

2002). Trygghet i sin tur är mycket viktig när det gäller utveckling och inlärning (a.a.). 

Ericsson (2003) menar att individen lär sig genom att ta in kunskap med hela kroppen, vilket 

innebär att barnen lär sig genom att röra på sig.   

 

Direkt från människans födelse tar den motoriska utvecklingen rum (Eastman, 2000). Sedan 

utvecklas barnet från steg till steg. Barnet kan inte hoppa över ett stadium, utan går från ett till 

ett annat för att utvecklas färdigt (Jagtøien et al., 2002). Utifrån det som Huitfeldt (1998) 

menar är det rörelse som finns som grund till utvecklingen. Därför är det också naturligt att 

fysisk aktivitet har stor betydelse för individens utvecklingsprocess (Stenberg, 2007). Barnet 

utför spontan rörelse för att instinktivt kunna utvecklas (Huitfeldt, 1998). Motorikens 

utveckling och inlärning ger synliga resultat på att barn utvecklar gradvis olika färdigheter 

som att krypa, gå, springa, hoppa, kasta, klättra, rita, skriva osv. (Jagtøien et al., 2002). 

Rörelse ger också en möjlighet till att vi utvecklar vår kroppsuppfattning, koordination och 

perception. Människokroppen är skapad för rörelse, vilket gör att rörelse finns som ett 

grundläggande behov hos barnet (Jagtøien et al., 2002). Holle (1987) menar att barnet 

behöver vara välutvecklat inom de motoriska områdena för att läs- och skrivinlärningen ska 

fungera tillfredsställande. Det behöver dock inte betyda att det finns ett samband mellan 

motoriska funktioner och läs- och skrivsvårigheter, utan att motoriska problem kan påverka 

utvecklingen negativt (Asmervik et al., 2001). Hannaford (1987) menar att det finns studier 

som även visar att det är rörelse som aktiverar nervsystemet och gör att hela kroppen blir ett 

inlärningsinstrument. Detta förklaras genom att det är rörelser som drar nytta av 

nervsystemet; nämligen muskelaktiviteter som stimulerar produktionen av neurotrofiner vilket 

är naturliga ämnen i kroppen. Dessa stimulerar i sin tur tillväxten av nervceller och ökar 

mängden nervförbindelser i hjärnan (a.a.). Det är alltså detta som gör att fysisk aktivitet hos 

individen har en positiv inverkan på inlärning. 

  

Ur ett neurofysiologiskt perspektiv kan motorisk träning vara del av förändringar i 

nervsystemets struktur och funktioner (Ericsson, 2003). Detta skulle då vara orsaken till att 

många barn har lättare för koncentration och inlärning ur det neurofysiologiska perspektivet. 
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Ett psykologiskt perspektiv utgår från att det finns indirekta samband mellan motorik och 

kognition. Det är förändringar i psykiska förhållanden till följd av fysisk aktivitet som ligger 

som grund för detta samband. Motivation, koncentration samt självbild och självförtroende 

kan vara indirekta förklaringsmöjligheter (a.a.). Om barn har fått en positiv upplevelse under 

fysisk aktivitet finns det möjligheter till att barnet får en bra motivation utifrån upplevelsen, 

vilket också kan leda till framgångsrik inlärning. I ett psykologiskt perspektiv anses inte att 

endast fysisk aktivitet ger en god koncentrations- samt inlärningsförmåga utan barnet måste 

ha en positiv bild av aktiviteten.    

  

Rörelseträning är en stor och viktig del av barnets tidiga utveckling (Stenberg, 2007). Därför 

är det speciellt viktigt i förskolan och under de första åren i skolan att barnen har tillgång till 

tillräcklig mängd rörelse. Det är dock inte bara den fysiska aktiviteten i sig som är viktig, utan 

att barnen får koppla bort från det teoretiska och emellanåt växla fokus, som är en viktig del i 

barns koncentration och inlärning (Raustorp, 2004). Genom rörelse finns det förutsättningar 

för barn att utmana sitt intellekt och att reflektera för att på det sättet utvecklas (Ekblom, 

2007). Under fysiska aktiviteter finns det då möjligheter för barn att träna motoriska samt 

intellektuella färdigheter för att utvecklas vidare. När vi rör oss jämnt aktiveras hjärnan fullt 

och på ett naturligt sätt uppstår inlärning (Hannaford, 1987).  

 

Utvecklingspsykologisk forskning visar att under tidig ålder lär sig barnet genom att röra på 

sig (Stenberg, 2007). Dahlgren (2007) menar att det är kroppen som sätter tanken i rörelse. 

Ända till att barnet börjar skolan, alltså till sju års ålder, har motorik viktig betydelse för 

inlärning (Stenberg, 2007). Motorik handlar inte bara om rörelse utan även om 

kommunikation och uttryck (a.a.). Förutom att barns inlärning kan förbättras genom rörelse, 

har kommunikation och barnens sätt att uttrycka sig, ett positivt inflytande på inlärning för 

den forskning som säger att rörelse har positivt inflytande på inlärning.  

 

Det är flera utvecklingsområden som utvecklas tillsammans genom rörelse nämligen, fysiska, 

psykiska, emotionella samt sociala (Stenberg, 2007). Fysisk aktivitet är grunden till att 

kroppen blir färdig att använda huvudet (Jagtøien et al., 2002). Genom att barn rör på sig 

förflyttas rörelse från grovmotorisk utveckling vidare till den finmotoriska utvecklingen. Ifall 

grovmotorisk förmåga hos barn är dåligt utvecklad betyder det ofta att finmotoriken är ännu 

sämre (Ericsson, 2003). Träning och övning av grovmotoriken är således viktig för bland 

annat fortsatt läs- och skrivinlärning. Inlärda motoriska färdigheter sitter kvar i kroppen långt 

upp i åldrarna (Huitfeldt, 1998). Trots detta har inte motorisk färdighet lika stor betydelse i de 

äldre åldrarna, utan den är viktigast under tidig ålder (Kadesjö, 2008). Motoriska färdigheter 

behövs inte bara under inlärningen av läsning och skrivning utan även vidare i nya 

utmaningar. Därför är det en investering för livet att de motoriska färdigheterna utvecklas 

(Huitfeldt, 1998). 

 

Perceptuell utveckling har betydelse för motorisk utveckling (Huitfeldt, 1998). Denna 

utveckling utvecklas genom rörelse och motorisk övning (Jagtøien et al., 2002). Både 

utvecklingsprocessen med motorik är beroende av utvecklingen av perception, men också  

omvänt. För att utveckla de båda med grund hos den andra så bör utvecklingen ske samtidigt. 

Så övningar där det motoriska hjälper det perceptuella samt där det perceptuella hjälper det 

motoriska hos barnet. Den motoriska förmågan utvecklas i symbios med perceptionen hos 

barnet, de är beroende av varandra (Raustorp, 2004). 
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4.2 Betydelse av rörelse för koncentration och inlärning i förskola 

All form av inlärning kräver koncentration och uthållighet (Ericsson, 2003). Kroppens 

aktivitet hjälper barn att vara mera uppmärksammade, vilket ger möjlighet till att lättare 

fokusera och koncentrera sig (Arnegård, 2006). Om rörelsepassen förknippas med någonting 

som är roligt påverkar det även barnens syn på förskolan och skolan på ett positivt sätt 

(Huitfeldt, 1998). De svenska styrdokumenten för förskola och skola säger att barn ska ha 

möjlighet att utöva olika aktiviteter under dagen (Lpfö98, Lpo94). Det ska finnas resurser till 

både motorisk övning som kognitiv övning. Ekblom (2007) hävdar att vissa barn som är 5-6 

år kan vara koncentrerade i 20 minuter. På en förskola, där barnen är mellan ett och fem år, 

finns det då ingen idé att arbeta med barnen längre än dessa 20 minuter. För en fortsatt 

koncentration behöver de få ”springa av” sig med jämna mellanrum. Barn i förskolan har en 

naturlig oro i kroppen (Jagtøien et al., 2002), därför blir rörelse en viktig faktor till barns 

koncentrationsförmåga. De flesta barn med koncentrationssvårigheter har även en omogen 

motorik (Kadesjö, 2008). Samtidigt kan motoriska svårigheter vara en följd till att barnet har 

koncentrationssvårigheter (Ericsson, 2003). Det behöver då inte vara rörelse som ligger till 

grund för både positiva och negativa följder vid koncentration, utan även tvärtom. Motorik 

och koncentration påverkar varandra ömsesidigt och det är svårt att särskilja vad som är orsak 

till vad när barn har problem inom dessa områden (Kadesjö, 2008). Välutvecklad motorik, 

mogen perception samt ett psyke i balans är förutsättningar till koncentration hos ett 

omotiverat barn (Raustorp, 2004). God koncentration är i sin tur en förutsättning för inlärning 

(a.a.). 

 

Inlärning bland barn sker redan under de första levnadsåren (Jagtøien et al., 2002) och för 

inlärning krävs koncentration (Kadesjö, 2008). Det är mycket som barnen behöver under de 

första åren för att lägga sin grund till det livslånga lärandet. Inte endast inlärning av att skriva 

och läsa utan också bland annat samspel med andra, hur de skall övervinna utmaningar samt 

få erfarenheter som behöver ligga som grund till vidare utveckling och inlärning. Läroplanen 

för förskolan (1998) visar att det är förskolan som skall lägga denna grund. Dessutom skall 

förskolan vara del av utvecklingsarbete med barns samarbetsförmåga och social kompetens 

(Jagtøien et al., 2002). Inom arbetet med rörelse finns det många möjligheter att ge barnen 

positiva upplevelser i både ute och inne miljöer för att utveckla samarbete och social 

kompetens (a.a.). Molenda och Bhavnagri (2009) visar i deras studie att genom att förknippa 

rörelse med inlärning bemästrar barnen också deras samarbetsförmåga. 

  

Förskolan bör också stimulera barnets process till att använda sin kropp för att få erfarenheter 

som ska utveckla barnet inom alla områden (Kadesjö, 2008). Green (2002) föreslår att genom 

att kombinera teoretisk inlärning med rörelse bidrar det med utveckling inom alla dessa 

områden. 

4.3 Koncentrations- och inlärningssvårigheter   

Det kommer alltid att finnas olika individer; de som har lätt att koncentrera sig samt för att 

lära sig och de som inte har lika lätt. Ifall barn har brister i automatiseringen av 

grundläggande motoriska färdigheter kan det även förekomma brister i 

koncentrationsförmåga i olika inlärningssituationer (Ericsson, 2003). Automatiserad motorik 

innebär att barn kan utföra olika rörelsemönster utan att de störs av kognitiva aktiviteter 

(Asmervik et al., 2001). Då motoriska färdigheter inte är automatiserade går energi åt för att 

tänka på till exempel varje steg som tas. Därför uppstår det också ofta då 
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koncentrationssvårigheter eftersom koncentrationen behövs till någonting annat än den 

aktuella aktiviteten (a.a.). Swinehart-Jones och Wolff Heller (2009) hävdar att ifall barn har 

motoriska svårigheter kan de också ha svårt att förstå och kunna återberätta vad de har läst. 

Peebles (2007) menar då att genom att barnet rör på sig kan han eller hon föreställa sig om 

hur läsning skall uttryckas och flyta fram.  

  

Det behöver inte alltid handla om att barn har svårigheter med koncentration och inlärning 

utan det är också viktigt att komma ihåg att barn även har olika förutsättningar för inlärning. 

Dessa förutsättningar kan dock påverkas genom lek och rörelse (Ericsson, 2003). Dessutom 

utvecklas barn i olika takt och behöver olika former av stimulans för utveckling och inlärning. 

Genom att stödja de barn som har problem med sin rörelseutveckling, hjälper det också i både 

fysiska och psykiska utmaningar (Huitfeldt, 1998). Det är främst i förskolan som träning med 

motoriska övningar har betydelse för dem med inlärningssvårigheter (Asmervik et al., 2001). 

Detta på grund av att de motoriska färdigheterna har betydelse under dessa åldrar (a.a.).  

 

 
Bild 1. Beteenden hos barn med koncentrationssvårigheter (Ericsson, 2006. Olika perspektiv på 

koncentrationsförmåga Exempel från Bunkefloprojektet. Locus., 2006, (3), s. 13.).  

 

Orsaken till barnets koncentrationssvårighet behöver inte ligga hos barnet i sig utan det kan 

vara den lärande miljön som är en koncentrationssvårighet (Nordin-Hultman, 2008). För att 

inlärningen hos ett barn ska vara som bäst behövs en miljö som stödjer detta. En sådan 

inlärningsmiljö kräver motivation, trygghet och koncentration, men även inspiration och 

variation (Ekblom, 2007). Det handlar inte bara om miljöns betydelse, inte heller alltid om 

svårigheter och problem. Barn mognas i olika takt, och om barn måste öva på en färdighet 

som saknar mognadsmässiga förutsättningar att klara av, kan de tappa lusten till att försöka 

och inlärningen faller bort (Ekblom, 2007). Genom att variera möjligheten till barnens 

inlärning skapar man en ökad inlärningsförmåga hos barnen (Raustorp, 2004). Denna 

möjlighet finns i både förskolan och skola, bara pedagogerna har lust och kunskap till att 

planera och genomföra variationen.  

 

Piaget hade en hypotes om att den sensomotoriska utvecklingen ligger i grund för kommande 

utveckling (Ericsson, 2003). Detta kan ligga som grund till att många pedagoger vill se 

motorisk träning som botemedel för alla sorters inlärningssvårigheter, eftersom alla 

inlärningsprocesser innehåller sinnesintryck, perception, kognition och motorisk handling. 
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Ifall barns motorik är sent utvecklad kommer det att förstöra för såväl trivsel och lek som 

inlärning (a.a.). Då kroppen och sinnena är med och barnet själv får bestämma över 

aktiviteten, uppstår hos de flesta en stark tillfredsställelse och det blir en positiv lärprocess 

(Arnegård, 2006). I förskolan finns det möjligheter för barn att få bestämma över leken eller 

aktiviteten de finns i. Barn i förskolan lär sig bäst genom den lek och de aktiviteter de själva 

känner mening i (Kadesjö, 2008). Då har pedagogerna i sin tur möjlighet att integrera 

inlärning med rörelse. Barnen kan då träna sin motorik i samband med att koncentration och 

inlärning sker. Hos de barn med svåraste läs- och skrivsvårigheter kan även påvisas de 

svåraste och flesta rörelsestörningar (Ericsson, 2003). Även andra inlärningsproblem har 

funnits hos dessa barn (a.a). I en inlärningsprocess behöver barnet också lära sig på ett 

tillfredsställande sätt utifrån egna förutsättningar. Inlärningen sker alltså inte automatiskt 

utifrån vad pedagogen lär ut. För att barnet skall lära sig detta sätt av inlärning behöver hon ha 

en del grundläggande rörelsemönster och förutom detta behöver hon också lära sig att 

koordinera visuell perception och rörelser (Asmervik et al., 2001). Genom att barn utvecklar 

dessa rörelsemönster utvecklar de ett målinriktat och varierat beteende som blir en grund för 

inlärning (a.a.). 

 

Det finns inte tillräcklig kunskap kring motorik och kognition bland pedagoger i Sverige 

(Ericsson, 2003). Detta kan leda till att många förskolor (och skolor) inte har möjlighet att 

arbeta med både motorisk och kognitiv utveckling i ett samband, vilket kan resultera i mera 

svårigheter inom de olika delarna av barns utveckling.   

 

Olika sätt av motorisk träning kan hjälpa till för barn med koncentrations- och 

inlärningssvårigheter. Ett sätt är psykomotorik. Meningen med dessa program är att de ska 

stabilisera personligheten (Stenberg, 2007). Genom att stabilisera personligheten får barn en 

god självkänsla, vilket hjälper i inlärningsprocesser. Psykomotoriska program höjer endast 

begränsat förmågan till inlärning, men det gör istället det teoretiska 

specialundervisningsprogrammet. För att barn ska förbättra både inlärningsförmågan och 

självkänslan behövs psykomotorik samt teoretisk specialundervisning. Det betyder dock att 

det inte bara är specialundervisningen i teoretiska ämnen, som matematik, svenska och så 

vidare, som har betydelse utan även motorisk träning. Studier visar att psykomotorik även har 

positiva effekter på motivation, vilket ofta innebär ökad lust till att delta i aktiviteter och 

samtal. Psykomotorisk utvecklingsteori menar att fysisk aktivitet ligger som grund i den totala 

utvecklingen (a.a.). 

 

Motorik går hand i hand med kognition och de följer varandra under både den kognitiva och 

den motoriska utvecklingen. Jagtøien med flera (2002) hävdar att det finns forskning som 

visar att det finns indirekta samband mellan motorisk träning och intellektet. Dessutom 

poängterar Ericsson (2003) att forskning även visar att många barn som har svårigheter med 

den kognitiva inlärningen, också har problem med motorik, perception och 

koncentrationsförmåga. Allsidig och rätt bedriven motorisk träning har stor betydelse för 

barns sätt att uppleva sig själva och sin kropp. Motoriska färdigheter kan påverka barnens 

självkänsla och självförtroende, vilket innebär minskade förutsättningar till att barnet skall må 

bra och tro på sig själv (Asmervik et al., 2001). Detta kan också vara orsak till att barnen är 

mindre mottagliga för undervisningen (Jagtøien et al., 2002). 

 

Det borde finnas mer motorisk träning i skolans verksamhet för att underlätta 

specialpedagogiska insatser (Ericsson, 2003). Aktiviteterna skall omfatta de grundläggande 

grovmotoriska rörelserna som i vanliga fall utvecklas i ett tidigt skede av livet (Asmervik et 
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al., 2001). Undersökningar visar att rörelse, oberoende av syfte, ger en positiv effekt 

(Stenberg, 2007). Effekten kommer dock inte alltid fram i det avseende det är tänkt.  

 

Koncentrationsförmågan förbättras dock som effekt av att motoriken förbättras (Ericsson, 

2003). Ett barn som har svårt att samordna sina rörelser kan lätt bli klassad som klumpig 

vilket kan leda till att barnet känner fler misslyckanden, vilket i sin tur kan leda till att barnet 

inte längre vill vara med under aktiviteter där kroppen skall användas (Asmervik et al., 2001). 

Genom att ha varierande aktiviteter som hjälper till med sambandet mellan perception och 

motorik kan barnet förbättras och ”klumpigheten” minskas (a.a.). 

 

4.4 Lek som en fysisk aktivitet 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 

barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda 

lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 

tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och 

gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. 

(Lpfö98,1998,  s. 6) 

Moyles (1995) skriver att för ungefär 40 år sedan hade politiker en syn om att lek inte hörde 

hemma i någon form av pedagogiska lärosäten. Hon hävdar vidare att politikerna menade att 

leken kan förvandla förskola/skola till en lekstuga med mycket glädje och målande men 

väldigt lite inlärning. Samhället och synen på rörelse har dock förändrats och nu visas det 

dock att genom lek fyller barn sitt rörelsebehov på ett naturligt sätt (Stenberg, 2007). 

Dessutom är leken är en viktig del av barns inlärning. Ekblom (2007) hävdar att lek är en bra 

inlärningsmetod. Det finns stora och många möjligheter till att inkludera leken i barnens 

inlärningsprocess. Leken ger också barn upplevelser. Barnet fångas av upplevelser (Lendahls 

& Runesson, 1995). Det behöver finnas utrymme för upplevelser för det är genom upplevelser 

som barns nyfikenhet stimuleras och uppmuntras (a.a.). Barns nyfikenhet ger dem möjlighet 

till intresse och lust att lära. Det finns värderingssystem som har stöd av pedagoger ute i 

verksamheten vilka visar att leken är ett kraftfullt verktyg för inlärning (Moyles, 1995). De 

visar att det är viktigt att barn får upplevelsebaserad inlärning och fysisk aktivitet (a.a.). 

Genom upplevelser får barnen erfarenheter. Barn är mycket beroende av konkreta 

erfarenheter för att inlärning skall utövas (Ekblom, 2007). Dessutom ger erfarenheter trygghet 

och i leken skall barnen känna sig trygga (a.a.). Utöver detta menar Løndal (2009) att barn 

imiterar i lek vilket sedan leder till inlärning av olika moment. 

 

Eastman (2000) hävdar att leken också är viktig för utvecklingen. Många forskare och 

pedagoger bevisar att lek är det rätta sättet för barn att lära sig på och om pedagoger ignorerar 

leken samt inte tar till vara den förnekar de även barnets naturliga sätt att ge respons på 

omgivningen (Moyles, 1995). På förskolan är lek en stor del av verksamheten samt av 

inlärningsprocessen. Först då barnen blir sex år och börjar på förskoleklass tappar leken sin 

plats inom undervisningen. Därför menar Moyles (1995) att leken ligger som grund som stor 

del av inlärning hos yngre barn. Pedagoger kan använda leken som inlärningsmetod i flera 

olika ämnen, som matematik, bild, svenska osv. Mycket av inlärningen borde ske genom 

lekbaserade aktiviteter vilka också kräver bra struktur samt tillgång till goda resurser (Moyles,  

1995). Det är dock svårt för många pedagoger att definiera lek inom undervisning. Lek 

associeras ofta till frihet, spontanitet, livsglädje och att ha roligt. Dessa associationer hör inte 

på ett enkelt och naturligt sätt in i ett sammanhang som är knutet till olika kursplaner (a.a.). 
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Inom idrotten är leken också en viktig del att det inte endast blir tävlingar där barnen ska 

prestera, utan där de får använda sig av leken för att lära sig nya delar av bland annat 

motoriken. Lekfull träning handlar om att stimulera inlärning genom lekfulla former (Ekblom, 

2007). Inlärning sker såväl fysiskt och motoriskt som socialt och mentalt (a.a.). Dessutom 

skall barn få möjlighet till att leka för att lära (Jagtøien et al., 2002). Leken är som ett 

läromedel, vilket är viktigt för barnen – både bland unga och äldre. Men Jagtøien med flera 

(2002) hävdar dock att leken även skall utnyttjas endast för att lek är lek. Även idrotten skall 

präglas av lekfullhet och lärande, istället för tävling och prestationskrav (Ekblom, 2007). 

Leken är trots allt starkt förknippat med rörelse (Stenberg, 2007), så det borde inte vara svårt 

att i alla fall kunna inkludera leken inom ämnet idrott. Som tidigare nämndes är rörelse också 

viktig för att komma bort från det teoretiska. I det teoretiska i förskolan vill man ofta nå ett 

resultat. Därför är det också viktigt för barnen att få komma bort från teorin och/eller 

inkludera leken i förskolans verksamhet. Orsaken till detta ligger i att leken fylls av lek där 

det inte behöver bedömas några prestationer och resultatet är inte det viktiga. Istället är det 

vägen till målet som är viktigare än själva målet (Ekblom, 2007). 

4.5 Sammanfattning 

Utifrån de referenser som används i den här uppsatsen kan man säga att det har gjorts 

forskning kring betydelse av rörelse för koncentration och inlärning. Detta har dock främst 

gjorts i skolan medan förskolan har fallit bort. Orsaker till detta kan kanske vara att man inte 

uppmärksammar koncentration på samma sätt i förskolan eller kanske att intresset inte har 

varit lika stort som för skolan. Ericsson (2003) har i alla fall gjort undersökningar i skolan för 

att se ifall ökad fysisk aktivitet under skoldagen ger resultat för tilltagande koncentration hos 

barnen. Studien visar att barnen, till en viss del, utökade deras koncentrations- och 

inlärningsförmåga, men orsaken ligger inte bara hos rörelse. Ändå är rörelse en huvudfaktor 

redan för det nyfödda barnets inlärning (Eastman, 2000). Effekten på inlärning hos nyfödda 

barn blir att de utvecklas både motoriskt och emotionellt (Jagtøien et al., 2002). Utvecklingen 

av barnet fortsätter och när hon eller han börjar förskolan är det pedagogerna där som har ett 

stort ansvar för att utvecklingen skall fortgå. Utöver att förskolan och pedagogerna i förskolan 

ligger som grund för det livslånga lärandet (Lpfö98) kan de i förskolan upptäcka 

koncentrations- och inlärningssvårigheter. Genom olika perspektiv på specialpedagogik kan 

pedagogerna hjälpa dessa barn med svårigheter (Nilholm, 2003). De olika perspektiven 

handlar om hur man ser på barn med svårigheter eller på själva svårigheterna. Nilholm (2003) 

menar att genom att ha olika perspektiv på hur man använder sig av specialpedagogik 

uppkommer det avgörande konsekvenser. Nilholm (2003) skriver om ett kompensatoriskt och 

ett kritiskt perspektiv, vilka är motsatser till varandra. Det kompensatoriska perspektivet har 

tendenser till att lokalisera förmågor och egenskaper som är till problem hos individen. Detta 

perspektiv fokuserar på individen och vilka problem som finns hos individen. Som motsats till 

det kompensatoriska perspektivet finns det kritiska perspektivet, som behandlar miljön kring 

problemet. Ur detta perspektiv betonas inte skillnaden mellan det normala och onormala samt 

man är kritisk mot begreppet specialpedagogik. Istället vill man bemöta alla barn utifrån deras 

egna förutsättningar och kunna skapa en miljö och verksamhet som passar dem enskilt (a.a.).   
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5. Metod 

I detta kapitel presenteras studiens val av metod och hur jag har samlat in data. Dessutom 

beskriver jag de respondenter som jag har valt samt genomförande av studiens insamling av 

material. Utöver detta redogör jag för studiens etiska aspekter.    

 

5.1 Metodval 

För att nå det bästa resultatet med en undersökning måste undersökaren välja en metod som är 

mest lämplig för ändamålet. Beroende på vad forskaren vill uppnå med sin undersökning är 

olika metoder användbara (Denscombe, 2009). Det är viktigt att undersökaren använder sig av 

den metod som ger de mest trovärdiga resultaten till de frågeställningar forskaren har ställt. 

Målet är att det insamlade materialet skall ge svar på frågeställningarna (Nyberg, 2000). 

 

Trost (2007) visar ett det är syftet som avgör vilken metod som undersökningen kräver. Olika 

forskningsmetoder passar bättre och sämre till undersökningar på grund av att de har olika 

styrkor och svagheter. Eftersom jag vill, med den här studien, få en insikt i hur pedagoger 

arbetar med att underlätta för barn med koncentrations- och inlärningssvårigheter har jag valt 

att använda mig av kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Enligt Kvale (1997) är 

detta den bästa metod för att kunna lyfta fram syftet genom den intervjuades synvinkel. 

Genom intervju kan respondenten välja att svara på det sätt som låter bäst, var det också 

uppstår felkällor (Johansson & Svedner, 2007). Jag har trots detta valt att använda mig av de 

svar jag har fått utifrån intervjuerna eftersom metoder som observation inte har varit möjlig på 

grund av tidsbrist. Rubinstein Reich och Wesén (1986) menar nämligen att för att få en 

helhetsbild samt förståelse för det man har observerat behöver man fokusera observationerna 

på flera olika faktorer. Dessutom har respondenten i intervjun möjlighet att både ge ett 

perspektiv utifrån hela förskolans verksamhet och utifrån respondentens individuella 

perspektiv, vilket innebär att det har varit möjligt att få en bredare syn på hur respondenten 

ställer sig till frågorna i denna studie.     

 

I mitt examensarbete använder jag mig av material som är insamlat genom kvalitativa 

intervjuer från fyra olika pedagoger som arbetar på fyra olika förskolor. Johansson och 

Svedner (2006) anser att kvalitativa intervjuer ofta ger intressanta och lärorika svar, men att 

det är lätt hänt att intervjuaren frågar ledande frågor. Genom att uttrycka egna förväntningar 

och värderingar under en intervju kan respondenten ledas till svar som inte är deras egna 

(Johansson & Svedner, 2006). För att undvika detta har jag prövat mina frågor på några 

personer före intervjuerna med uppsatsens respondenter.  
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5.2 Urval 

Respondenterna från intervjuerna i min undersökning är pedagoger som arbetar i förskolan. 

Pedagogerna är valda utifrån tidigare kontakter. Det finns dock inga kriterier för vilken 

utbildning pedagogerna ska ha eller för hur lång erfarenhet de har av arbete i förskola. Jag har 

heller inte valt att använda mig av respondenter som jag visste innan om de hade några 

erfarenheter kring det aktuella ämnet. Istället är samtliga respondenter valda av personalen i 

de valda förskolorna. 

 

Förskolorna i denna studie är fyra förskolor från en kommun i mellersta Sverige. Jag har valt 

dessa förskolor utifrån deras geografiska platser samt tidigare samarbete. Undersökningens 

respondenters deltagande har varit frivilligt.  

 

Jag hade kontaktat fem förskolor för att intervjua en pedagog från varje ställe och alla hade 

gett positivt svar på min förfrågan om att ställa upp på intervju. Dagen innan en av 

intervjuerna skulle göras blev jag kontaktad av respondenten som hade fått förhinder. Detta 

betydde att det blev ett bortfall och eftersom tiden var knapp och jag ansåg att jag hade 

tillräckligt med resultat att arbeta på kontaktade jag inte heller någon annan.  

 

Eftersom namn på både förskolor samt pedagoger är fingerade kommer jag att nämna 

pedagogerna som Marie, Gry, Sara och Malin. 

 

 

5.3 Genomförande 

Här kommer jag att presentera hur insamlingen av material är genomförd. Jag beskriver hela 

proceduren från att ta kontakt med respondenterna till hur själva intervjun har gått till. 

 

Jag tog kontakt med förskolor för att informera dem muntligt om examensarbetet och dess 

syfte. På samma gång frågade jag om det fanns något intresse bland pedagogerna att delta i en 

intervju. Då pedagogerna hade tackat ja skickade jag ut ett informationsbrev angående syftet 

med min undersökning samt hur jag gick till väga under intervjun.
2
 

  

Under intervjutillfället ställde jag frågorna som var förberedda. Meningen var att intervjuerna 

skulle spelas in för att kunna ta så stor del som möjligt av svaren. Dessutom anser Johansson 

och Svedner (2006) att man helst bör använda sig av ljudinspelning vid kvalitativa intervjuer. 

Även om jag hade informerat respondenterna om ljudinspelningen och samtliga hade godtagit 

informationen var det ändå två av respondenterna som inte ville att jag skulle använda mig av 

ljudinspelning. Vid dessa intervjuer använde jag mig av anteckningar för att kunna bearbeta 

materialet senare.  

 

Då man använder sig av kavlitativa intervjuer är det viktigt att respondenterna har möjlighet 

att svara fritt med egna ord utan att bli avbrutna eller störda av något slag (Patel, 2003). Ifall 

intervjuaren istället är fokuserad på de nästkommande frågorna kan en kvalitativ intervju till 

och med gå över till en muntlig enkät (Johansson &Svedner, 2006). Genom att låta 

respondenten berätta klart vad hon hade att berätta för att sedan återberätta det hon hade sagt 

                                                 
2
  Se bilaga  
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kunde jag fokusera på den aktuella frågan. Jag valde att göra på det sättet för att kunna ta del 

av all information under intervjun och dessutom kunna i efterhand återgå till det exakta 

material jag hade samlat in. På detta sätt kunde jag också fokusera till fullo på ”nuet” och den 

fråga som var aktuell. Johansson och Svedner (2006) hävdar att det är vanligt att intervjuaren 

gör felet att fokusera på det som komma skall, vilket kan störa intervjun. Jag förhindrade detta 

genom att under de intervjuer som jag använde mig av anteckningar, lyssna först på 

respondenten och efteråt anteckna i korthet det respondenten hade berättat. För att undvika 

felaktig information återgick jag till vad respondenten hade berättat och frågade ifall jag hade 

förstått respondenten korrekt.  

 

Under intervjun användes först två frågor som introduktion av intervjun för att jag skulle få 

lite information om respondenten. De resterande frågorna
3
 ställdes i syfte att kunna nå 

studiens frågeställningar.  

5.4 Tillförlitlighet 

Validiteten hanterar mätinstrumentets användbarhet till att mäta den variabel som är avsedd 

att mätas (Holme & Solvang, 1997). Om mätinstrumentet inte kan ge ett resultat som 

överrensstämmer med teorier skall man förhålla sig kritiskt till dess validitet (a.a.). 

 

För att undersöka pedagogers kunskap samt nyttjande kring rörelse och koncentrations- samt 

inlärningsförmåga har intervjuer använts som mätinstrument. Genom att alla respondenter har 

fått samma intervjufrågor samt att genomförande av intervjuerna har varit de samma för 

samtliga, ökar tillförlitligheten.  

 

Johansson och Svedner (2006) menar att det svåra med intervju är att få ett uttömmande svar 

av respondenten samt att svaret verkligen är utifrån hennes eller hans inställning och 

erfarenheter. Detta gör att validiteten kunde vara högre om observation av verksamheten i 

förskolan skulle ha använts som metod. I en intervju har nämligen respondenten möjlighet att 

ge ett resultat som hon eller han tror att forskaren vill ha ( Johansson & Svedner, 2006). 

 

Reliabiliteten anger tillförlitlighet och användbarhet hos mätinstrumentet (Denscombe, 2009). 

För att hög reliabilitet skall uppnås bör resultatet vara det samma vid en annan mätning där 

problemet är det samma. Hög reliabilitet innebär att mätinstrumentet ger samma data vid varje 

användning och ifall det uppstår förändringar i data kan orsaken vara att det uppkommer 

variation i mätobjektet. Då mätinstrumentet är konsekvent är reliabilitetsnivån hög och man 

ska sträva efter så hög reliabilitetsnivå som möjligt (a.a.). 

 

Resultatet av intervjufrågorna i denna studie visar en variation eftersom respondenterna är 

olika och har olika erfarenheter. Det är dock svårt att veta ifall samma resultat skulle ha 

uppnåtts utifrån samma intervjufrågor eftersom frågorna behandlar pedagogers erfarenheter. 

 

Denna studie är endast en liten studie där fyra respondenter har deltagit. Konsekvenser till 

detta kan vara att man inte kan använda resultatet från denna studie till någonting övergripligt. 

För att resultatet i en studie skall meningsfullt och användbart bör studien omfattas med 

tillräcklig mängd material (Johansson & Svedner, 2006). Det är inte möjligt att visa utifrån 

denna studies resultat hur pedagoger i allmänhet i förskolor arbetar utifrån studiens 

                                                 
3
  Se bilaga 2 
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frågeställningar, utan studien är koncentrerad endast på de fyra respondenter som deltar i 

denna studie. Ifall studien skulle omfatta många fler respondenter skulle man istället kunna 

beskriva i stort hur pedagoger i förskolan arbetar utifrån studiens frågeställningar. 

  

5.5 Etiska aspekter 

Under genomförande av en undersökning är det viktigt att forskaren uppfyller kraven för 

anonymitet, konfidentialitet och tystnadsplikt (Nyberg, 2000). Forskaren måste även ta ansvar 

och hänsyn till respondentens integritet. Detta betyder att utomstående inte kan ta del av det 

insamlade materialet. Respondentens identitet får ej heller avslöjas i den slutliga rapporten 

(a.a.). 

 

Holme och Solvang (1997) menar att det grundläggande utgångsläge inom forsking är att 

känna respekt för sina medmänniskor. Deltagare inom forskning ska inte utnyttjas eller 

användas som medel för att forskaren skall uppnå sitt mål. Det är forskarens uppgift att 

skydda respondenternas fysiska samt psykiska integritet. Viktigt är att respondenternas 

anonymitet säkerställs (a.a.). Deltagarnas anonymitet kan säkerställas utåt i denna studie. 

 

Intervjuerna är gjorda i enskilda rum med endast respondenten och intervjuaren närvarande. 

Endast intervjuaren har tillgång till insamlat data. På detta sätt skyddas respondenternas 

integritet. I detta arbete har respondenternas namn har ersatts med fingerade namn samt 

förskolan där de arbetar. Det finns ingen möjlighet att kunna koppla intervjusvar med 

respondenter eller med respektive förskola. 

 

Inom denna studie har respondenterna blivit kontaktade i förväg med information om syftet 

på studien. Denscombe (2009) beskriver att respondenterna har rätt till information om 

forskningens syfte. Respondententerna inom denna studie har även fått både muntlig och 

skriftlig information om att deras deltagande är frivilligt och att de kan avsluta sitt deltagande 

när de vill.    
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6. Resultatredovisning 

I detta kapitel redovisar jag resultatet i min undersökning. Svaren från intervjuerna 

presenteras i samband med de frågor som ställdes och är väsentliga för undersökningens syfte. 

 

Först introduceras respondenterna genom att nämna vilken förskola de arbetar på, vilken 

utbildning de har samt hur många års erfarenhet de har av arbete i förskola.  

 
Tabell 1. Presentation av respondenter 

Respondenter Utbildning Erfarenhet av arbete 

i förskola 
Marie 

 

Lärare mot förskola 12 år 

Gry 

 

Barnskötare 25 år 

Sara 

 

Lärare mot förskola 25 år 

Malin 

 

Lärare mot förskola 39 år 

 

 

Här följer frågor som ställdes vid intervjuerna samt svaren av respondenterna. Jag har valt att 

presentera resultatet genom att alltid sammanföra svaren i samma ordning, nämligen att börja 

med Marie, sedan Gry, Sara och slutligen Malin. Två av respondenternas svar avslutas med 

ett citat som belyser deras svar i exakthet.  Planerat var att avsluta alla respondenters svar med 

ett citat men eftersom två av respondenterna inte accepterade ljudinspelning uppstod det 

problem med att använda citat från deras resultat.  

 6.1 Hur arbetar pedagoger med organiserad rörelse? 

Tabell 2. Sammanfattning av respondenternas svar kring hur de arbetar med organiserad rörelse 

Respondent Resultat sammanfattningsvis 

Marie Arbetar inte direkt med planerad rörelse i förskolan för tillfället. Menar dock 

att barnen behöver rörelse och att de var lugnare i andra situationer då planerad 

rörelse var en möjlighet för verksamheten 

Gry Stor del av den planerade rörelse spenderas utomhus och främst i skogen, 

vilket ger barnen möjlighet att bland annat utveckla sin motorik. Dessutom 

behöver barnen det för att orka koncentrera sig vid andra vardagliga 

utmaningar. 

Sara Försöker få in planerad rörelse i verksamheten varje dag eftersom barnen 

behöver det för att hitta ett lugn. Barnen måste få röra på sig. 

Malin Arbetar med rörelse genom sång/rörelselekar och mycket utomhusvistelse. 

Detta lugnar barnen och de lär sig andra färdigheter genom rörelse. 

 

 

Marie berättade om att på förskolan där hon arbetar har de ingen direkt planerad tid för 

rörelse. Hon menade att detta beror på att deras lokaler inte tillåter det och att det är svårt att 
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hitta möjliga lokaler som de skulle kunna använda för rörelsepass med barnen. Marie 

förklarade dock att de tidigare har haft möjlighet att gå till en närliggande lokal, vilket hon 

menar är en viktig del, för att ha ”gymnastikpass”. Viljan till att ha organiserad rörelse finns 

dock. Marie hävdar att barn behöver röra på sig och speciellt skulle det behövas någon form 

av planerad rörelse då det finns många äldre barn. 

 

Då pedagogerna på förskolan där Marie arbetar arbetade med organiserad rörelse använde de 

sig av planerade lekar, gymnastik till musik samt av olika redskap. Marie anser att förutom att 

barnen behöver röra på sig så lär de sig också att ta instruktioner och kunna använda sig av 

dem på rätt sätt.  

Barngruppen blev lugnare på förskolan när möjligheten fanns att ha planerad gymppa. (Marie) 

 

Gry menar att på förskolan där hon arbetar har de ingen möjlighet till rörelse genom 

gymnastik eftersom kommunen inte har vare sig tider eller platser att erbjuda som är 

utformade för någon form av rörelse. Istället försöker de få in rörelse genom att tillbringa en 

hel del i skogen. Där har de olika former av lek och även mulleskola
4
. Eftersom skogen är en 

varierande miljö hävdar Gry att barnen tränas motoriskt vilket hon menar att utvecklar 

barnens intellekt. Hon anser även att barnen behöver få röra på sig för att utvecklas och för att 

orka med andra vardagliga utmaningar. 

 

Sara berättar att på förskolan där hon arbetar försöker de få in rörelse varje dag i 

verksamheten. Dessutom berättar hon om ett rörelserum som finns i förskolans lokaler som 

används för både rörelselekar och andra aktiviteter. Verksamheten innehåller arbete i olika 

tvärgrupper och där skall rörelse ingå på ett naturligt sätt menar Sara. På eftermiddagarna har 

de en aktivitet som de kallar för ”mini-rörelse” var de gör olika rörelser till ett band som är 

uppbyggt för detta ändamål. Utöver allt detta berättar Sara att de försöker vara ute mycket för 

att barnen skall få röra på sig i alla former.  

 

I förskolan menar Sara att de ser flera olika positiva effekter på barnen. Hon menar att de ser 

en motorisk utveckling hos barnen och att det finns ett större lugn hos barnen efter att de fått 

röra på sig i olika former. Detta menar Sara att händer eftersom det är naturligt för barn att 

röra på sig. 

Rörelsen blir ju viktig för den är ju naturlig för barn. (Sara) 

 

I förskolan där Malin arbetar, arbetar pedagogerna med rörelse genom olika rörelser till sång, 

de är ute mycket och dessutom använder de rörelseband. Förutom detta berättar Malin att de 

ofta utnyttjar Mora Träsk
5
 genom deras ljudband och videoband. Malin förklarar också att 

rörelse inte bara handlar om röra på hela kroppen utan även små rörelser så som med fingrar 

och tår. Med detta vill hon komma till att samlingen alltid innehåller någon form av rörelse. 

                                                 
4
 Mulleskolan är en form av verksamhet där en man tillsammans med barnen går ut i skogen för att genom leken 

lära sig om de vanligaste djuren och växterna i skogen (www.sv.wikipedia.org)  
5
 Mora Träsk är en svensk duo som arbetar med sång, musik och rörelser eftersom de anser att barn som rör sig 

blir både piggare och smartare (www.moratrask.se)  

http://www.sv.wikipedia.org/
http://www.moratrask.se/
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Malin menar att barnen blir mycket lugnare under andra aktiviteter ifall de får röra på sig med 

jämna mellanrum. Dessutom inkluderas andra färdigheter för barnen genom rörelse och lek 

såsom olika ramsor var de även övar på språket och matematiken.  

 

6.2 Vad har pedagoger för kunskap om sambandet mellan rörelse 
och koncentrations- samt inlärningsförmåga? 

Tabell 3. Pedagogernas svar kring vilken kunskap de har om sambandet mellan rörelse och 

koncentrations- samt inlärningsförmåga 

Respondent Resultat sammanfattningsvis 

 Marie 

 

Har alldeles för lite kunskap. 

Gry Ifall barn är motoriskt understimulerade har de även svårigheter att koncentrera 

sig på rätt sak.  

Sara Man lär sig genom hela kroppen och att motoriken behöver vara utvecklad för 

att läs- och skrivinlärning skall utvecklas lättare.  

Malin Rörelse i kroppen går direkt upp i huvudet. Samtidigt lär sig barn att 

koncentrera sig genom kroppens rörelse. 

 

Marie anser att hon har för lite kunskap om sambandet mellan rörelse och koncentrations- 

samt inlärningsförmåga för att hon skall kunna uttrycka sig om det. Hon menar också att hon 

inte har tillräcklig kunskap för att kunna använda sig av rörelse i syfte att underlätta för barns 

koncentrations- och inlärningsförmåga. Hon påpekar dock att hon har lite kunskap om det 

ifrån hennes utbildning varav hon kommer ihåg att de barn som går på tå ofta har problem 

med språket.  

Skulle absolut behöva lite mera kunskap kring hur rörelse och koncentrationsförmåga hör ihop. 

(Marie)  

 

Gry berättar att då barnen inte är motoriskt utvecklade klarar de inte av att koncentrera sig på 

rätt saker, vilket hon menar leder till att de varken hänger med under olika former av rörelse 

pass och väljer istället själva vad de vill göra. Men Gry anser att hennes kunskap om 

sambandet mellan rörelse och koncentrations- samt inlärningsförmåga är alltför begränsad för 

att hon skall kunna arbeta utifrån det. 

 

Sara anser att hon förstår vikten av sambandet mellan rörelse och inlärnings- samt 

koncentrationsförmåga. Sedan förklarar hon att när man lär sig lär man genom hela kroppen 

ända från att man är riktigt liten. Hon menar att ordet har en väldigt liten betydelse för när 

kroppen skall koordinera. Sara berättar också om hur hjärnhalvorna arbetar skilt för sig och 

sen skall gå ihop och för att detta skall ske behövs att motoriken är välutvecklad samt att detta 

fenomen hör ihop med läs- och skrivsvårigheter. Hon hävdar att man kan ”hoppa in” svaren 

och att det inte går att sitta passivt för att lära sig och att leken är av stor betydelse för rörelse 

hos barn i förskolan.  

Jag vet att det fysiska hänger ihop med det mentala. (Sara) 
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Malin beskriver hur mottaglighet av rörelse direkt går till intellektet. Hon menar att då det 

motoriska utvecklas höjs också inlärningsförmågan. Malin anser också att under rörelse lär 

sig barnen med tiden att koncentrera sig och att de kan ta med det som görs aktivt till det 

barnen gör i lugnare situationer. Malin berättar att hon har en bra grund för kunskap om 

sambandet mellan rörelse och koncentrations- samt inlärningsförmåga, men att man aldrig är 

fullärd och att barn förändras med åren och att man ska vara mottaglig för nya lärdomar hela 

tiden. 

6.3 På vilket sätt arbetar pedagoger med att underlätta för barn med 
koncentrations- och inlärningssvårigheter? 

Tabell 4. Sammanfattning av pedagogernas svar kring hur de arbetar för att underlätta för barn med 

koncentrations- och inlärningssvårigheter. 

Respondent Resultat sammanfattningsvis 

Pedagog A,  

Marie 

Kräver av barnen att de endast arbetar korta stunder med samma aktivitet. 

Pedagog B, 

Gry 

Hjälper barnen efter deras egna behov. 

Pedagog C, 

Sara 

Söker metoder efter vad barnet behöver och försöker ha en verksamhet som 

passar alla. 

Pedagog D, 

Malin 

Försöker få fram en form av lösning för det enskilda barnet. 

 

Marie berättar att på förskolan försöker de har korta sessioner där barnen skall sitta stilla och 

vara koncentrerade. Dessa sessioner är till exempel samlingar. Samtidigt försöker Marie träna 

upp barnens koncentration genom att hjälpa barnen med att hålla dem kvar i sina aktiviteter 

de har börjat med. Marie menar att hon inte tvingar barnen att sitta för länge men att de ändå 

skall slutföra det de har börjat med.   

För de barn som har koncentrationsproblem försöker man hitta något som fångar deras intresse 

för då finner de lättare ro till att göra någonting. (Marie)  

 

Gry berättar att i första hand försöker hon se till det individuella barnets behov. Utifrån vad de 

barn med koncentrations- och inlärningsproblem behöver utvecklar hon den metod som 

barnen behöver. Om problemen dock är för svåra att Gry inte kan hjälpa till berättar hon att 

hon söker hjälp utifrån, professionell hjälp. 

 

Genom att ha tvärgrupper menar Sara att pedagogerna i förskolan har bättre möjlighet att se 

alla enskilda barn. Sara berättar att då ser pedagogerna också lättare om det finns barn som är 

i behov av särskilt stöd. Om det då finns någon som har eventuella koncentrations- och 

inlärningssvårigheter har de ett speciellt team som funderar över vad de som pedagoger kan 

göra för att underlätta för just det enskilda barnet. Sara berättar att om det är någonting som 

de inte klarar av söker de hjälp utifrån. 
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Sara menar också att eftersom de har öppen verksamhet kan barnet själv få välja de aktiviteter 

som intresserar henne eller honom och få den miljön de behöver. Detta hävdar Sara att kan 

underlätta för eventuella koncentrationssvårigheter. 

Genom öppen verksamhet har barnen möjlighet att välja att vara i den miljö de vill. (Sara) 

 

I förskolan, berättar Malin, att med de barn som har koncentrationssvårigheter försöker de 

hitta det speciella som barnet behöver. Hon förklarar vidare att pedagogerna försöker se till 

det enskilda barnet och barnets egna behov. Genom kommunikation både mellan barn och 

pedagog och pedagoger emellan försöker de hitta det som barnet intresserar sig av och hur 

barnet vill arbeta i olika situationer. Malin menar dock att alla barn behöver få den här 

uppmärksamheten på samma sätt, så i förskolan försöker de kunna erbjuda detta till alla.  

6.4 På vilket sätt utnyttjar pedagoger rörelse med att underlätta för 
barns koncentrations- och inlärningsförmåga? 

Tabell 5. Sammanfattning av pedagogernas svar kring hur de utnyttjar rörelse för att underlätta för 

barns koncentrations- och inlärningsförmåga 

Respondent Resultat sammanfattningsvis 

Marie 

 

Genom att tillbringa mycket tid ute. 

Gry 

 

Utnyttjar inte rörelse. 

Sara 

 

Är mycket ute och har olika lekar som inkluderar rörelse. 

Malin 

 

Inkluderar rörelse i verksamheten alla dagar. 

 

Marie säger att i förskolan där hon arbetar är de mycket ute för eftersom de har en stor gård 

finns det stora möjligheter till att göra av med energi. Hon menar att ute kan barnen springa, 

cykla, leka ”jaga-lekar” vilket leder till att barnen får utlopp för sin energi. 

Alla barn här i vår förskola har samma aktiviteter och det är mest på barnens egna initiativ som 

de utnyttjar rörelsen. (Marie) 

Gry berättar kort att hon inte utnyttjar rörelse för att underlätta barns koncentrations- och 

inlärningsförmåga. 

 

Sara berättar att genom att de är ute mycket, har ”mini-rörelse” pass och leker olika lekar blir 

barnen delaktiga i att utnyttja rörelse. Alla i förskolan är ute både på förmiddag och på 

eftermiddag för att barnen skall få springa av sig och ha möjlighet att hämta kraft till att 

koncentrera sig. Samtidigt menar Sara att förskolan tyvärr använder sig alltför lite av olika 

former av rörelse för att underlätta för barns koncentrations- och inlärningsförmåga. 

På eftermiddagen när barnen vill ruscha till lite så samlar vi ihop alla som vill komma ut och då 

är förstås alla välkomna. (Sara) 
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Malin berättar att genom att de är ute mycket och har rörelse alla dagar på förskolan  

underlättar de för barns koncentrations- och inlärningsförmåga. Malin menar att eftersom de 

utnyttjar rörelse mycket blir det en del i vardagen och barnen måste under alla dagar kunna 

koncentrera sig för att inlärning skall ske. 
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7. Analys 

I denna del av uppsatsen kommer svaren från intervjuerna att bearbetas under rubriker som är 

relevanta för undersökningens syfte. Dessutom har jag lyft fram Läroplanen för förskolan 

(1998) för att kunna sammanföra till den.   

7.1 Pedagogers arbete med medveten rörelse i förskolan 

Utemiljön som arena för rörelse visar sig spela en stor roll för samtliga pedagoger i de fyra 

olika förskolorna. Eastman (2000) menar att en bra metod för att inkludera rörelse i den 

vardagliga verksamheten är genom att leka ute, gå på promenader samt att utnyttja olika 

program för rörelse så som till exempel musikband vart det hör rörelser till. 

  

Marie och Gry uppfattas som om de syftar på gymnastiktimmar då de pratar om medveten 

rörelse medan Sara och Malin syftar på all form av fysisk aktivitet som barnen utövar 

tillsammans med pedagogerna på förskolan. Ifall medveten rörelse endast uppfattas som 

gymnastik i en sal som är utformad för detta ändamål förstår jag att det kan vara svårt att hitta 

tid och plats för rörelse. Rörelse kan dock utövas var som helst och behöver heller inte 

omfatta stora och avancerade redskap för att den skall ha en positiv inverkan. Samtliga fyra 

pedagogers syn på rörelse tolkar jag som att alla anser rörelse som någonting viktigt och ett 

måste i förskolans verksamhet. Detta beskrivs också i Lpfö98 (1998) där det uttrycks: 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer så som bild, […] dans och rörelse 

liksom med hjälp av[…] utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns 

utveckling och lärande. (Lpfö98, 1998, s. 6-7) 

Med detta menar jag att pedagogerna antingen vet vikten av att ha rörelse som en del av 

förskolans verksamhet eller så vet de vad läroplanen för förskolan säger och därför använder 

sig av den. Det är ju trots allt läroplanen som ger de riktlinjer som bör följas inom förskolans 

verksamhet.  

7.2 Pedagogers kunskap om betydelsen av rörelse för 
koncentrations- och inlärningsförmåga 

Den uttryckta egenskattade kunskapen om betydelsen av rörelse för koncentration och 

inlärning är olika hos alla pedagoger. Hälften menar dock att de kan använda sig av sin 

kunskap kring ämnet för att underlätta för barnen med dessa svårigheter. Men utifrån deras 

utsagor utnyttjar de ändå inte den kunskapen för att underlätta för barns koncentrations- och 

inlärningsförmåga. Ericsson (2003) menar att pedagoger inte har tillräcklig kunskap om denna 

betydelse. Varifrån skall denna kunskap då komma? Ifall rörelse är så viktigt för barns 

koncentrations- och inlärningsförmåga, som forskning och annat läromedel menar, borde 

kunskapen om detta komma ut bland pedagoger och annan personal som arbetar med de barn 

som har svårigheter med koncentration och inlärning. Tre av fyra pedagoger menade att den 

kunskap de har, har de fått genom eget intresse och nyfikenhet. Detta kan ju då betyda att utan 

intresse för rörelse och dens betydelse får man inte den kunskapen heller.  
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De fyra pedagogernas berättande kring deras kunskap om betydelsen av rörelse för barns 

koncentrations- och inlärningsförmåga gav uttryck i att ingen har en tillräcklig kunskap och 

man blir aldrig fullärd. Forskning kring betydelsen av rörelse för koncentration och inlärning 

berättar om vilken betydelse rörelse har samt vikten i det, men sällan hur pedagoger skall 

arbeta med rörelse för att den skall ge positiv effekt. Bland pedagogerna i denna studie fanns 

det också kunskap kring vilka problem i barnens motorik som kan vara orsak till att det finns 

problem med koncentration och inlärning, men kunskapen stannade där. Istället för att stanna 

vid problemet behöver dessa pedagoger kunskap för hur man kan arbeta med problemet för 

att, om inte kunna lösa det, i alla fall kunna underlätta för barn med dessa problem. Nilholm 

(2007) beskriver ett kompensatoriskt perspektiv där man först identifierar problemet, söker 

efter psykologiska och neurologiska förklaringar och sedan skapar en metod för att 

kompensera för det aktuella problemet. I dessa pedagogers fall har de kunskap för att täcka 

det första stadiet i Nilholms (2007) ”stege” där man identifierar problemet. Med detta menar 

de fyra pedagogerna att de behöver mera kunskap för att kunna nå fram till stadiet där man 

kan skapa olika metoder för att underlätta för barn med koncentrations- och 

inlärningssvårigheter. 

7.3 Pedagogers arbete med rörelse för att underlätta för barn med 
koncentrations- och inlärningssvårigheter 

Tre av pedagogerna berättade om hur de arbetade med rörelse för att underlätta för barn med 

koncentrations- och inlärningssvårigheter, men endast en av dem poängterade att de använde 

sig av samma aktiviteter för alla barn. Det var Marie och Gry som betonade att barn med 

koncentrations- och/eller inlärningsproblem inte fick någon särbehandling där rörelse skulle 

vara den speciella metoden. Nilholm (2003) beskriver det kritiska perspektivet inom 

specialpedagogiken var fokus läggs på vad man ska göra med olikheter hos barn. Det är 

barnet som är i fokus och det är för barnets olikhet som man måste arbeta. I denna studie 

handlar dessa olikheter om koncentrations- och inlärningssvårigheter. De aktuella 

pedagogerna i denna studie har då inte ett kritiskt perspektiv eftersom de väljer att arbeta med 

alla barn på samma sätt och ge samma möjligheter till rörelse för alla. Eastman (2000) 

poängterar att pedagoger som arbetar med rörelse hos små barn skall ge samma möjlighet till 

rörelse för alla barn oberoende av barnens förmåga. Detta kan också vara en syn på varför de 

pedagoger som deltog i undersökningen inte har någon form av särbehandling på de barn som 

har koncentrations- eller inlärningsproblem. En annan möjlighet som orsak till att 

pedagogerna inte använder sig av rörelse som metod till att underlätta för de barn med dessa 

svårigheter kan vara att pedagogerna har kunskapen men inte vet på vilket sätt de skall 

utnyttja rörelse för att det skall ha någon positiv inverkan. För som Ericsson (2003) menar att 

pedagoger inte har tillräcklig kunskap kring ämnet så tyder de fyra pedagogernas svar på 

detta. 

 

Det är intressant att se att tre av fyra pedagoger visar hur de utnyttjar rörelse för att underlätta 

för barns koncentrations- och inlärningsförmåga och samtidigt beskriver arbetet kring 

organiserad rörelse på samma sätt. Detta ger en bild av att rörelse inte inkluderas på ett 

speciellt sätt för de barn som har svårigheter utan att alla barn i förskolan får utnyttja samma 

metoder av rörelse. Då kan man även här säga att den kunskap som behövs för att utnyttja  

rörelse för att underlätta för barnen med svårigheter med koncentration och inlärning, finns 

inte hos dessa pedagoger.  
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Eftersom tre av pedagogerna (Marie, Sara och Malin) utnyttjade utemiljön för att barnen 

skulle använda rörelse som aktivitet tolkar jag det som att en stor del av ansvaret placeras hos 

barnen själva. Det är upp till barnet om det vill röra på sig eller inte. Eastman (2000) menar 

att barn ofta själv hittar på vad de vill leka, och den möjligheten får de om ansvaret för rörelse 

hamnar på dem själva när de är aktiva utomhus. Detta kan tolkas som så på grund av att flera 

av pedagogerna berättade att de har stora ytor i utemiljön att använda sig av. Från tidigare 

erfarenheter är följden av stora lek-arenor att pedagogerna inte har samma möjlighet att styra 

upp verksamheten till en planerad aktivitet. Istället utnyttjar barnen situationen till att göra det 

som intresserar dem mest, vilket två av pedagogerna också visade att var en del av metoden 

att underlätta för de barn som har koncentrations- och inlärningssvårigheter. 

  

Pedagogerna som ingår i studien poängterar vikten av att se till varje barns speciella behov 

och att detta ligger som grund till att underlätta för barn med svårigheter oberoende om man 

utnyttjar rörelse eller inte. I läroplanen för förskolan (1998) är detta också beskrivet som en 

betydelsefull del av förskolans uppdrag.    

Hänsyn skall tas till barnens olika förutsättningar och behov. (Lpfö98, 1998, s. 4) 

Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller 

varaktigt behöver mera stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och 

förutsättningar. (Lpfö98, 1998, s. 5) 

Läroplanen beskriver dock denna del som en övergripande del av verksamheten i förskolan 

medan pedagogerna i studien betonar vikten av att anpassa verksamheten för alla barn när 

fokus ligger på svårigheter. En del av metoden rörelse för att underlätta för barn med 

koncentrations- och inlärningssvårigheter finns psykomotorik. Stenberg (2007) hävdar att den 

psykomotoriska pedagogiken är individcentrerad och används speciellt för barn med olika 

former av svårigheter. Ifall pedagoger skulle ha tillräcklig kunskap kring denna pedagogik 

kanske det skulle underlätta ännu mer för de barn som är i behov av mera stöd. Utifrån 

intervjuerna med de fyra pedagogerna är det dock ingen som har den kunskapen.  

 

Eftersom tre av fyra pedagoger utnyttjar någon form av rörelse till att underlätta för barn med 

koncentrations- och inlärningssvårigheter visas det att det i alla finns någon form av kunskap 

till att kunna använda rörelse till detta ändamål. Vad är det då som gör att en av pedagogerna 

(Gry) inte alls arbetar på det sättet? Samtliga pedagoger har ju ändå visat kunskap om 

sambandet mellan rörelse och koncentration samt inlärning, även Gry. Sen igen är det ingen 

som relaterar till att de använder specifikt rörelse för att underlätta för barn med 

koncentrations- och inlärningssvårigheter när den frågan belyses. Här kan man då visa att det 

förmodligen är en ledande fråga som gör att flera av pedagogerna använder rörelse som metod 

för att underlätta för dessa barn. Detta eftersom tre av pedagogerna (Marie, Sara och Malin) 

fokuserar på det enskilda barnet och försöker hitta en metod som passar just för det barnet 

som har koncentrations- och inlärningssvårigheter. När frågan kring hur de utnyttjar rörelse 

för att underlätta för samma barn menar pedagogerna att de utnyttjar rörelse i olika former. 

Detta ger känslan som om de tre pedagogerna i denna studie vill ge mig ett svar de tror jag 

förväntar mig. Fortsättningsvis ger det en syn på att pedagoger i förskolan behöver mera 

kunskap om ämnet. 
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8. Diskussion 

Under denna rubrik kommer att jag diskutera mitt val av metod samt resultatet. Dessutom 

kommer jag att diskutera validiteten samt reliabiliteten av undersökningen. 

8.1 Diskussion av metod 

Utgående från syftet med studien valde jag att använda mig av kvalitativ forskningsmetod, 

nämligen intervjuer av pedagoger i förskolan. Eftersom jag ville veta om pedagogers kunskap 

och erfarenheter valde jag att använda mig av intervjuer. Johansson och Svedner (2006) 

hävdar dock att för mest uttömmande resultat bör forskaren även använda sig av 

observationer. Detta menar de för att ha möjlighet att koppla ihop resultatet från intervjuerna 

med pedagogernas praktiska arbetssätt (a.a.) Valet av min metod borde alltså även ha 

inkluderat observationer. På grund av tidsbrist har jag dock valt att inte observera.  

 

För att kunna få insikt och perspektiv på pedagogers arbete med rörelse för att underlätta för 

barns koncentrations- och inlärningsförmåga i förskolor användes förberedda och granskade 

intervjufrågor. Intervjufrågorna utfördes genom individuella intervjuer som spelades in på 

ljudband. Genom att använda sig av ljudinspelning kan man bearbeta svaren för att använda 

sig av de exakta svaren (Johansson & Svedner, 2006). Två av respondenterna godkände dock 

inte att jag använde mig av ljudinspelning så jag använde mig av anteckningar istället vid 

dessa tillfällen. Dessa intervjuer var lämpade för mig eftersom jag ville få pedagogers egna 

kunskaper och erfarenheter kring betydelse av rörelse för koncentrations- och 

inlärningsförmåga samt hur dessa pedagoger arbetar med rörelse för att underlätta för barn 

med svårigheter inom detta område.  

 

Eftersom studien är genomförd bland få pedagoger kan det finnas brister i resultatet. 

Johansson och Svedner (2006) poängterar vikten av att samla in tillräckligt omfattande 

material att analysen av resultatet blir meningsfullt att genomföra. Dessutom uppstår det 

svårigheter att kunna generalisera på basen av det resultat jag har fått. Vid ett sent skede i 

insamling av data blev det dessutom ett bortfall vilket gjorde att resultatet blev smalare än 

planerat.  

 

Trots att alla deltagande pedagoger har blivit intervjuade med samma frågor kan tolkningen 

av frågorna vara varierande. Detta kan leda till att tillförlitligheten kan sänkas. 

Tillförlitligheten höjs dock genom att endast en person har gjort samtliga intervjuer (Trost, 

1993). Det finns dock konsekvenser med att göra intervjuer som fokuserar på ett frågeområde. 

Detta ger möjlighet till att respondenten ger de svar som de tror att undersökaren förväntar sig 

(Johansson & Svedner, 2006). Detta har troligen varit en konsekvens i min undersökning. 

Eftersom jag har använt mig av två frågor som inkluderar rörelse har jag fått något så när 

samma svar. Ifall jag inte skulle ha frågat respondenterna om deras arbete med rörelse som 

metod för att underlätta för barn med koncentrations- och inlärningssvårigheter specifikt tror 

jag inte att de skulle ha nämnt rörelse som metod. Detta eftersom flera av respondenterna har 

samma svar vid frågan kring hur de arbetar med organiserad rörelse. Orsaken till att jag fick 

dessa svar kan även bero på att frågorna skulle ha kunnat ställas på ett annat sätt och mindre 

ledande. 
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Genom kvalitativa intervjuer är det möjligt att få lärorika resultat om respondentens 

förhållningssätt och undervisning (Johansson & Svedner, 2006). Därför var denna metod ett 

passande val för denna studie att jag själv och andra läsare kan få en lärdom utifrån det här 

examensarbetet.   

 

Slutligen kan det konstateras att resultatet från intervjuerna kan ge metoder åt andra för vidare 

undervisning. 

Intervjun ger, rätt använd, kunskap som är direkt användbar i läraryrket. (Johansson &Svedner, 

2006. sid 41).  

8.2 Diskussion av resultat 

Mitt syfte i denna studie var att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med rörelse för 

att underlätta för barn med koncentrations- samt inlärningssvårigheter.  Dessutom ville jag 

undersöka vilken kunskap pedagoger i förskolan har kring betydelsen av rörelse för just dessa 

svårigheter. 

 

I min undersökning har jag kommit fram till att några pedagoger i förskolan inte arbetar med 

en särskild metod inom rörelse för att underlätta för barn med koncentrations- och 

inlärningssvårigheter. Detta trots att till exempel Eastman (2000) hävdar att barn får bättre 

koncentrationsförmåga ifall de utövar olika former av fysisk aktivitet. Han är endast en av 

flera som menar att sambandet mellan koncentrations- och inlärningsförmåga finns. I en 

slutrapport från Myndigheten för skolutveckling (2005) kan man läsa att de genom en 

satsning på daglig fysisk aktivitet i skolan har märkt att skolan får en bättre miljö för lärande 

och vidare förbättrad kunskapsutveckling hos barnen. Ericsson (2006) hävdar att motoriska 

svårigheter kan leda till koncentrationssvårigheter. Det finns alltså forskning som talar för ett 

positivt samband mellan rörelse och koncentrations- samt inlärningsförmåga. Då kan man 

diskutera kring om rörelse kan vara som metod för att upprätthålla barns koncentrations- och 

inlärningsförmåga. I Lpfö98 (1998) beskrivs det också att en miljö som är präglad av fysisk 

aktivitet skapas ett klimat som är fyllt av trygghet och goda relationer, och där barn har 

inflytande och tar ansvar för sitt lärande. 

 

Alla förskolor ska följa de riktlinjer som finns i de styrdokument som berör verksamheten. 

Detta innebär då att genom att ha en pedagogisk verksamhet som inkluderar fysisk aktivitet 

lär sig barn också lättare. Även i styrdokumenten för skolväsendet i Sverige som menar att 

rörelse är en viktig del av inlärning hos barn. 

 

Är det för sent att bidra med rörelse då barn redan har svårigheter kring dessa områden? 

Stenberg (2007) menar dock att psykomotorisk träning kan även användas som metod då 

koncentrationssvårigheter redan uppkommit. Då måste det finnas andra förklaringar till detta 

att de pedagoger jag har intervjuat inte direkt använder sig av rörelse som metod för att 

underlätta för barn med dessa svårigheter. Peebles (2007) anser också att det kan underlätta 

för barn med koncentrationssvårigheter om de får röra på sig samtidigt det skall ske inlärning.  

  

Resultatet på studien gav en entydig bild av hur pedagoger i förskolan arbetar med rörelse för 

att underlätta för barn med koncentrations- och inlärningssvårigheter. Orsaken till att 

resultatet blev så uppenbart kan vara, som tidigare nämndes, att det endast var fyra pedagoger 

som deltog. Antagligen skulle det ha förekommit mer variation ifall urvalet skulle ha varit 
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bredare. Ser man från ett annat perspektiv kan orsaken även ligga i att kunskapen kring den 

här studiens område är smal hos pedagoger i förskolan. Mycket av den forskning som finns i 

Sverige kring sambandet mellan rörelse och koncentration samt inlärning ligger dock bland 

skolelever, från sex år och uppåt, vilket betyder att det inte finns mycket forskning som 

fokuserar på verksamheten i förskolan. Trots detta menar Ericsson (2003) att det finns studier 

som visar på att ungefär fem procent av svenska förskolebarn har koncentrationssvårigheter i 

samband med motorik- och/eller perceptionssvårigheter. Dessutom poängterar Asmervik et al. 

(2001) att det är i förskolan som motoriska övningar har någon betydelse för inlärning. Detta 

hävdar de eftersom det är i förskolan som barn skall utveckla grundläggande motoriska 

färdigheter.    

 

Mitt syfte i uppsatsen berörde också frågan kring hur pedagoger i förskolan arbetar med 

organiserad rörelse. Resultatet kring detta visade att pedagoger gärna ville förstora upp vad 

organiserad rörelse är. Några syftade på gymnastiksalar med olika redskap när de pratade om 

rörelse. För någon annan handlade det om rörelserum för att planerad rörelse skulle äga rum. 

Det betyder dock inte att det är nödvändigt med olika utrymmen som är utformade enkom för 

rörelse. I förskolan finns det mycket plats för lek och Moyles (1995) poängterar att lek kan 

vara energigivande och en användbar metod för inlärning i den pedagogiska verksamheten. 

Eftersom lek är energigivande kan det också innebära att lek kan vara en del av barns rörelse. 

Eastman (2000) betonar att barn hittar ofta själv på vad de vill leka och hur de vill leka. Som 

Sara beskrev det är rörelse en naturlig del av barnet, vilket innebär i detta sammanhang att 

ifall barn själv får välja hur de leker är sannolikheten stor att de inkluderar rörelse i leken.  

 

Denna undersökning visade dock att de fyra pedagogernas arbete med rörelse var det samma 

oberoende på om de arbetar för svårigheter eller inte. Pedagogerna använde sig av samma 

metod inom rörelse både då de arbetade med syfte att underlätta för barn med koncentrations- 

och inlärningssvårigheter samt vid organiserad rörelse som enligt pedagogerna barnen 

behövde för att till exempel utvecklas. Detta visar att dessa fyra pedagoger inte utnyttjar 

rörelse specifikt för att underlätta för barn med koncentrations- och inlärningssvårigheter.  

 

Slutligen vill jag poängtera att denna studie gjordes eftersom det inte finns tillräckligt med 

svensk forskning kring rörelse som metod för att underlätta för barn med koncentrations- och 

inlärningssvårigheter i förskolan. Jag hade tankar och funderingar kring hur pedagoger kan 

arbeta med motorisk träning specifikt i förskolan. Tyvärr finns samma tankar kvar efter denna 

undersökning. Utifrån mitt resultat och analys kan man se att de pedagoger som deltog i min 

undersökning arbetade på samma sätt med organiserad rörelse som när de arbetade med 

rörelse för att underlätta för barn med koncentrations- och inlärningssvårigheter. Kan detta 

bero på att det inte finns kunskap kring ämnet? Eller kan orsaken ligga i att pedagoger 

föredrar andra metoder framför rörelse och motorisk träning?  

 

Christina Thors har skrivit en artikel i Pedagogiska Magasinet (2007) där hon skriver om 

betydelsen av rörelse för koncentration. Denna artikel visar att två av de nordiska länderna, 

Sverige och Finland, är eniga om betydelsen av rörelse för inlärning. Två andra nordiska 

länder, nämligen Norge och Danmark är motstridiga till denna fakta. Den svenska forskaren 

är Ingrid Ericsson som starkt står för att det finns ett positivt samband mellan rörelse och 

koncentration. Finländska hjärnforskaren Matti Bergström berättar i samma artikel om att 

eftersom man vet att fysisk aktivitet ger bättre välbefinnande arbetar också hjärnan bättre. 

Norska pedagogikforskaren Per Egil Mjaavatn betonar dock i artikeln av Christina Thors att 

det inte är möjligt att man genom förbättrad motorik har lättare till koncentration och 

inlärning. Det samma gäller danska Vivian Grøfeldt som har undersökt barns motorik och 
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läsförmåga i ett motsvarande projekt till Bunkefloprojektet. Hon menar att man inte kan se ett 

direkt samband mellan ökad motorisk träning och inlärning. 

 

Vi har alltså fyra närliggande länder som är av två olika åsikter. För att komma närmare en 

sanning behöver vi mera forskning. Framför allt krävs forskning kring förskolans verksamhet 

eftersom forskningen där inte är bred trots att grunden till all inlärning skall läggas där.        

 

8.3 Förslag till vidare forskning 

Eftersom denna uppsats innefattar endast ett litet område med få deltagare skulle det vara 

intressant att förstora undersökningen. Dessutom skulle observationer ur ett praktiskt 

perspektiv på hur pedagogerna arbetar vara givande. Under processen då jag försökte finna 

tidigare forskning kring ämnet om samband mellan rörelse och koncentrations- samt 

inlärningsförmåga var det svårt att hitta någonting som fokuserade på förskolan. Forskning 

kring ämnet i förskolan skulle därför behövas även för att de pedagoger som arbetar i 

förskolan skulle kunna ta del av den. 

   

En annan aspekt på vidare forskning kan vara att utnyttjar specialpedagoger rörelse för att 

underlätta för barn med koncentrations- och inlärningssvårigheter. Vilka metoder inom 

rörelse använder de då för att det skall ge en positiv effekt? 
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