
Kroppen i rörelse

- Barns behov av rörelse i 

klassrummet

Sara Hammarström

Examensarbete 10 poäng

HT 2007

Examensarbete på lärarprogrammet, 140p
Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet



Sammanfattning 
Barn har ett naturligt behov av rörelse. Vi människor har kroppar som under miljoner år 
utvecklats och är byggda för aktivitet. Syftet med arbetet har varit att undersöka elever i år 2 
behov av rörelse under en stillasittande lektion i skolan. Ett vidare syfte var att undersöka hur 
en lärare kan agera då eleverna eventuellt inte skulle orka koncentrera sig genom hela 
lektionen utan rast. De frågeställningar jag utgått ifrån lyder: Hur länge kan elever i år 2 
arbeta koncentrerat utan rast innan de tappar fokus på skolarbetet? På vilket sätt tar sig detta 
uttryck? Hur agerar läraren då klassen eventuellt inte orkar koncentrera sig under en lektion? 
För att studera detta har jag observerat samma klass vid tre olika tillfällen under en 80 minuter 
lång lektion. Vid de tre observationerna använde jag mig av metoden löpande protokoll. Vid 
alla tre observationstillfällen visade det sig att eleverna kunde arbeta koncentrerat i ungefär 
femton minuter. Därefter visade eleverna att de var okoncentrerade genom att påkalla någons 
uppmärksamhet, prata om annat än skolarbete eller röra på kroppen. Då detta skedde fick 
läraren eleverna att åter bli koncentrerade genom att bland annat visa dem något som fångade 
deras uppmärksamhet eller genom att byta arbetsuppgift till eleverna, vilket medförde viss 
fysisk aktivitet. 

Sökord: fysisk aktivitet, koncentration och motorisk utveckling. 
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Inledning

Som snart färdigutbildad lärare vill jag undersöka barns behov av rörelse i klassrummet. 

Eftersom skolan kommer att vara min arbetsplats i framtiden finner jag det väldigt intressant 

att ta del av debatter om skolan i media och bland politiker. Ett ämne som diskuterats flitigt är 

ordning och uppfostran. Nästan dagligen kan jag i dagstidningar och liknande läsa om stora 

bråk mellan elever under skoltid. Mobbning mellan elever tycks vara ofta förekommande och 

tyvärr visar det sig att även lärare utsätts för mobbning av eleverna ibland. En sak som jag 

själv har reflekterat över under mina praktikperioder är att många elever idag inte verkar ha 

samma respekt inför äldre som jag själv tycks vilja minnas att min klass hade då vi gick i 

skolan. Frågor som varför och vems ansvar det är att barn idag tycks vara mer benägna till 

våld uppstår. Politiker vill införa ordningsbetyg samtidigt som betygen ska sättas tidigare i 

åren. Ett stort fokus läggs här på prestation och resultat. Jag tycker mig också alltför ofta 

kunna läsa i media om alarmerande rapporter som tyder på att barn idag får för lite fysisk 

aktivitet, vilket tycks leda till en mängd negativa konsekvenser. Av de ovanstående punkterna 

valde jag att utgå från området rörande fysisk aktivitet för att söka efter kopplingar mellan 

skola och barns fysiska aktivitetsbehov. Vidare läste jag en avhandling där resultaten 

indikerade på att ökad fysisk aktivitet i skolan har positiva effekter för barnens 

skolprestationer.1 Jag har tagit del av litteratur som bland annat behandlar barns behov av 

fysisk aktivitet och konsekvenser av fysisk inaktivitet för barn. 

Under min senaste praktikperiod var jag i en år 2 där klassen tre dagar i veckan inledde 

skoldagen med en 80 minuter lång lektion utan rast. Det jag upplevde under praktiken var att 

många elever hade väldigt svårt att koncentrera sig under dessa lektioner. Jag samtalade med 

klassläraren om detta och hon delade med sig av sin 40-åriga erfarenhet som lärare och sa att 

hon ansåg att dessa lektioner var för långa för så unga elever. Många elever hade enligt 

läraren ingen chans att orka arbeta i 80 minuter utan rast. Det är viktigt att tänka på att varje 

elev är unik, vilket också innebär att koncentrationsförmågan skiljer sig åt mellan eleverna. 

Frilling och Händén skriver om koncentrationssvårigheter och förklarar att detta betyder att

ett barn har svårigheter med uppmärksamhet, är överaktiva och brister i impulskontroll. 

Vidare menar författarna att koncentrationssvårigheter även ökar då barn blir trötta. Detta 

gäller i högre omfattning barn som inte har automatiserade kunskaper och rörelser. Detsamma 

                                                
1 Ericsson, Ingegerd. (2003). Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Malmö: Lärarutbildningen. 
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gäller för barn som har svårigheter med motorik, perception och minne då de måste anstränga 

sig mer än sina klasskamrater.2

Ovanstående faktorer är viktiga att ha i åtanke då det handlar om att observera en hel barn-

grupps förmåga att arbeta koncentrerat. För att senare kunna besvara mina frågeställningar 

känns det relevant att specificera vad jag menar med begreppet koncentration. Jag kommer i 

denna studie att använda mig av en definition på koncentration från Kadesjö:

När ett barn är koncentrerat på en uppgift (situation, händelse) söker det med 

sina sinnen (syn, hörsel, känsel etc) så mycket information som möjligt om den. 

Med hjälp av den insamlade informationen värderar det alla viktiga aspekter på 

uppgiften. Barnets koncentrationsförmåga är god om det är den mest 

användbara informationen som samlats in på ett effektivt sätt. Allt viktigt finns 

med medan sådant som är onödigt eller störande har uteslutits.3

Genom att undersöka hur länge elever kan arbeta koncentrerat med lektionsarbetet utan rast 

hoppas jag kunna hitta några resultat som kan vara intressanta för mitt kommande yrke som 

lärare då det handlar om schema och lektionsplaneringar. Som blivande lärare hoppas jag 

också genom denna undersökning kunna ta del av positiva eller negativa sätt att agera under 

en lektion där eleverna tappar fokus. 

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka barn i år 2 och deras behov av rörelse under en 

stillasittande lektion i skolan. Jag vill öka min kunskap om hur länge eleverna kan koncentrera

sig på skolarbete utan att ha en rast. 

   Ett ytterligare syfte med denna studie är att ta reda på hur en lärare kan hantera ett långt 

lektionspass där eleverna eventuellt inte orkar fokusera på skolarbete under hela tiden. 

Frågeställningar

De frågeställningar jag kommer att undersöka är följande:

 Hur länge kan elever i år 2 arbeta koncentrerat utan rast innan de tappar fokus på 

skolarbetet? På vilket sätt tar sig detta uttryck?

 Hur agerar läraren då klassen eventuellt inte orkar koncentrera sig under en lektion?

                                                
2 Friling, Barbro & Händén Birgitta. (2001). RÅD & TIPS för Barn med Speciella Behov. Skara: B. Friling.
3 Kadesjö, Björn. (1992). Barn med koncentrationssvårigheter. Stockholm: Liber Utbildning AB. Sida 6. 
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Litteraturgenomgång

Jag har i denna studie valt att lägga tyngdpunkten av litteraturgenomgången på områden som 

berör fysisk aktivitet hos barn. Detta valde jag dels för att Ericssons avhandling väckte mitt 

intresse att undersöka detta vidare, men främst för att jag personligen är intresserad av detta 

område.4

   Inledningsvis redogör jag för tidigare forskning gällande barns fysiska aktivitetsbehov samt 

konsekvenserna av fysisk inaktivitet hos barn. Efter den genomgången kommer jag att 

referera till forskning gällande motorisk utveckling hos barn. Därefter följer en presentation 

av vad som står att läsa i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo94) samt Myndigheten för skolutveckling angående hälsa. Vidare 

behandlar jag hur uppmärksamhet och koncentration hänger ihop. Jag redogör fortsättningsvis 

för några faktorer som påverkar koncentrationen hos elever. Avslutningsvis kommer jag att 

presentera tidigare forskning om fysisk aktivitet med anknytning till skolprestationer. 

Barns fysiska aktivitetsbehov

Inledningsvis vill jag klargöra hur jag använder mig av begreppet fysisk aktivitet. Vid Örebro 

universitet har regeringen placerat ett nationellt centrum med uppgift att ”stötta” skolornas 

arbete mot en god hälsa hos barn och ungdomar. Följande förklaring är hämtat från deras 

hemsida. ”All kroppsrörelse utförda av skelettmuskulaturen som resulterar i en ökad 

energiförbrukning. Fysisk aktivitet omfattar således alla kroppsrörelser oberoende av syfte 

eller sammanhang, t.ex. lek, hobbyverksamheter, bollspel, cykling och idrottsaktiviteter.”5

Livsmedelsverket rekommenderar att barn och ungdomar är fysiskt aktiva minst 60 minuter 

om dagen. Den fysiska aktiviteten kan delas upp i kortare pass, men bör vara så allsidig så att 

barnet ges optimala möjligheter att utveckla alla former av fysisk förmåga inklusive hjärt-

lungkapacitet, muskelstyrka, flexibilitet, snabbhet, rörlighet, reaktionsförmåga och 

koordination.6

   För att förebygga fetma hos barn har STOPP- projektet (Stockholm obesity prevention 

project) arbetat med att förändra mat och rörelsebeteenden i skolan. De har arbetat med att 

öka vardaglig rörelse genom att exempelvis göra skolgårdarna mer attraktiva för lek. De 
                                                
4 Ericsson, Ingegerd. (2003). Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Malmö: Lärarutbildningen.
5 Örebro universitet. NCFF. (2006-11-20). Fysisk aktivitet - en definition.
http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____21919.aspx
6 Livsmedelsverket. (2007-02-13) rekommendationer om fysisk aktivitet.
http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=13945&epslanguage=SV



4

menar också att man även i klassrummet ibland kan avbryta lektionen för lek och rörelse 

under en kortare stund.7

   Fysisk aktivitet har många positiva effekter, inte minst med tanke på barns utveckling. 

Fysisk aktivitet är inte enbart bra för att förebygga övervikt eller underlätta viktnedgång hos 

barn. Det har även visat sig att barn som är fysiskt aktiva under uppväxten ökar sin 

insulinkänslighet och därmed löper mindre risk att drabbas av typ 2 – diabetes och att få vissa 

former av cancer senare i livet. För att påverka skelettstorleken och bentätheten är fysisk 

aktivitet innan puberteten viktig. Det är innan puberteten fysisk aktivitet ger störst effekt på 

skelettet och med en hög bentäthet minskar risken för frakturer som vuxen.8

Dessen skriver att våra kroppar utvecklas efter den rörelse vi erbjuder den, det gäller alla 

vävnader i kroppen som senor, muskler, nervsystem med mera. Dessen menar att barns 

rörelselekar och kroppsrörelser är viktiga för den sociala utvecklingen genom att peka på att 

då barn är trygga med sin egen kropp och behärskar sin kropps funktioner, accepteras barnet 

lättare av andra barn i olika lekar. 

   Vidare menar författaren att det är viktigt att barns utforskande av omgivningen inte hindras 

genom att placera de små barnen i vagn eller babysitter. Genom att låta barn utforska sin 

omgivning med hjälp av sina egna rörelser ökar barnets erfarenheter. På så vis stärks barnets 

bild av hur problem kan lösas, vilket kan vara användbart senare i livet.9

Fysisk inaktivitet hos barn

Allt oftare tycker jag mig i media kunna läsa om barns alarmerande ohälsosamma fysik. 

I en artikel publicerad i Sydsvenskan lyfts en studie av europeiska barn i åldrarna 9-15 år som 

visade att 10 procent av barnen redan utvecklat fyra eller fler riskfaktorer för hjärtsjukdom. 

Fortsättningsvis visar författarna till artikeln på siffror som pekar på hur andelen barn med 

övervikt och fetma har ökat lavinartat sedan 70-talet. Vidare skriver Fjelkner och Hertting att 

barn och ungdomar som är fysiskt aktiva mår bättre mentalt än dem som inte är aktiva. De 

hävdar att vi bland annat blir mindre känsliga för stress med regelbunden motion. Ett litet 

barn är ständigt i utveckling.10  

                                                
7 Lindeberg, Gunilla. (2006). Runda barn. Stockholm: Albert Bonniers Förlag AB.
8 Örebro universitet. NCFF. (2006-11-20). Aktuell forskning. 
http://www.oru.se/templates/oruExtNormal____21921.aspx
9 Dessen, Gunilla. (1990). Barn och rörelse. Stockholm. HLS Förlag.
10 Fjelkner, Metta & Hertting, Anna. (2007). Barn som rör sig lär sig bättre. Sydsvenskan. 2007-10-11, sida A05.
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Sedan 1985/86 har det vart fjärde år genomförts en riksomfattande enkätundersökning bland 

landets femte-, sjunde- och niondeklasser. Sedan 1993 har denna undersökning genomförts av 

Statens folkhälsoinstitut. Den här undersökningen syftar till att ta reda på hur barn och 

ungdomar mår och de frågor som ställs rör olika delar av hälsa, hälsobeteende och miljöer. I 

undersökningen som gjordes i november-december 2005 visade det sig att andelen som är 

fysiskt aktiva minskar med åldern medan andelen som ser på TV och sitter vid datorn minst 

fyra timmar per dag ökar med åldern.11

   I en annan undersökning har man jämfört sextonåringars fysiska kapacitet 1995 mot hur den 

var 1974. Det visade sig att trots att tonåringarna inte var längre så vägde de mer 1995 än vad 

jämförelsegruppen gjorde tidigare år. Gruppen som granskades 1995 hade mer styrka i benen 

än vad gruppen 1974 hade, vilket tolkades som en följd av att benen helt enkelt får mer 

träning då kroppen måste bära upp en tyngre vikt. I övrigt så var både konditionen och 

armstyrkan sämre hos tonåringarna 1995.12

   Dessen skriver om att det idag finns många barn som växer upp i en rörelsefattig miljö där 

vagnar, bilar och hissar med mera tar en stor roll. Dessen menar att eftersom kroppsarbete och 

kroppsrörelse blir allt mindre vanligt blir det extra viktigt att barn och ungdomar ges 

möjlighet till rörelse. Våra kroppar är byggda, och under miljoner år utvecklade, för 

aktivitet.13

   Det är viktigt att skilja på fysisk inaktivitet och avslappning. På samma sätt som stress har 

en negativ inverkan på inlärning har avslappning en positiv verkan. Om detta skriver Ward 

och Daley där de visar att inlärningen blir positivt påverkad av att vi fysiskt kopplar av både 

före och under arbetsperioden. Genom att göra detta ökar möjligheterna att få tillgång till 

höger hjärnhalvas resurser. Vidare lyfter författarna några tips som kan användas vid 

planering inför lektioner. För att aktivera så många sinnen som möjligt hos eleverna bör 

läraren använda sig av varierade aktiviteter. Avspänning eller energiövningar beskrivs som 

bra exempel på åtgärder läraren kan använda sig av i klassen ifall eleverna är ofokuserade på 

skolarbetet. Som exempel på energiövningar beskrivs bland andra en energigivande rörelse 

som går ut på att eleven för båda händerna upp i mittlinjen av kroppen samtidigt som 

inandning sker. Vid utandning rör sig händerna neråt i kroppens mittlinje. I samband med 

                                                
11 Danielsson, Mia. (2006). Svenska skolbarns hälsovanor 2005/2006. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.
12 Lindeberg, Gunilla. (2006). Runda barn. Stockholm: Albert Bonniers Förlag AB. 
13 Dessen, Gunilla. (1990). Barn och rörelse. Stockholm. HLS Förlag.
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utandning gör eleven ett surrande ljud med munnen och ska då känna hur skallbenet 

vibrerar.14

Alla fysiska aktiviteter sätter igång de elektriska signaler som passerar genom 

hjärncellerna. Energigivande kropps- och ögonrörelser förstärker kontakten 

mellan nervcellerna i kroppen och hjärnan. /---/Energigivande rörelser 

återställer positiva attityder och ökar motivationen.15

Motorisk utveckling

Carlbom skriver i sin artikel om hur barns motoriska utveckling går till. Hon skriver om de 

minsta barnens nerv- och muskelfunktioner och menar att eftersom att dessa ännu inte är 

samordnade kan barnet bara behärska en slags rörelse åt gången. Författaren menar här att det 

är viktigt att barnet ges förutsättningar till rörelse för att själva kunna träna upp sin motorik. 

Vidare skriver Carlbom att dålig motorik kan vara orsaken till inlärningssvårigheter och 

koncentrationsproblem i skolan. Barnet klarar inte av att ta till sig och lyssna på läraren 

eftersom att barnet måste ägna all sin uppmärksamhet åt att utföra en viss rörelse.16

Sigmundsson och Pederson skriver att begreppet motorisk utveckling har utvecklats från att 

förr ofta betraktas som förändringen som sker under de första levnadsåren till att idag ses som 

en livslång process. Författarna visar på ett exempel där det tydligt framkommer att brist på 

rörelse och stimulans hämmar den motoriska utvecklingen. Studien som de refererar till 

gjordes i en fattig provins i norra Kina där barn sattes i säckar med sand under omkring sexton 

timmar per dygn. Detta gjordes för att det var ont om vatten i samhället och att man på grund 

av det ofta inte hade möjlighet att tvätta blöjor. Ibland var barnen placerade i sandsäckarna 

upp till sitt andra levnadsår vilket resulterade i att de berövades en stor del av sin rörelsefrihet. 

Dessa barn kom att utvecklas motoriskt mycket senare än barn från samma område som hade 

fått använda blöjor. För barns motoriska utveckling är miljön viktig, det är där man kan 

påverka barnens motorik. Författarna redogör för begreppet miljö som de omgivningar som 

barnet befinner sig i under uppväxten. Sett på motorisk utveckling som en livslång process 

blir skolan en viktig miljö för att upprätta och vidareutveckla motoriska färdigheter. Ämnet 

Idrott och Hälsa får här en stor roll då det handlar om att förmedla kunskaper om vikten av 

motorisk och fysisk aktivitet. På samma sätt som det är dokumenterat att fysisk inaktivitet ger 

                                                
14 Ward, Christine. (2003). Att lära att lära. Södertälje: Andragogerna.
15 Ibid. Sida 34.
16 Carlbom, Helen. (1995). Livsviktig rörelse. Göteborgs-Posten. 1995-10-31, sida 42. 
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hälsoproblem menar författarna att man har sett att barn som är mindre fysiskt aktiva än 

genomsnittet har sämre motorik.17

Motorisk utveckling är något som även Dessen behandlar. Författaren skriver att en av 

orsakerna till att erfarna lågstadielärare anser att koncentrationssvårigheter har ökat under de 

senaste tio åren kan bero på bristande motorisk utveckling. Sett ur ett längre tidsperspektiv har 

barns uppväxtmiljö förändrats av att TV och video spelar en större roll i barnens vardag och 

vardagen erbjuder då mindre fysisk aktivitet. Människan behöver rörelse för att fungera och 

får vi inte den rörelse vi behöver kan det leda till negativa konsekvenser för vår motoriska 

utveckling. Fortsättningsvis menar Dessen att många barn naturligt känner en glädje inför att 

röra på sig på samma sätt som barnen har ett naturligt rörelsebehov.18 ”Att sitta still och 

koncentrera sig under en längre tid är ett krav för arbetet i skolsalen. Den som har bra 

kroppskontroll och har sitt rörelsebehov tillfredställt klarar mycket bättre denna uppgift.”19

Vilka faktorer påverkar koncentrationen?

Fischer och Leicht Madsen behandlar begreppet uppmärksamhet. De ställer frågan om vad 

som kan fånga barns uppmärksamhet så att de glömmer allting annat och leder till att barnen 

blir helt koncentrerade. Det är här jag finner skillnaden mellan begreppet uppmärksamhet och 

det begrepp som jag valt att använda mig av, koncentration. Fischer och Leicht Madsen 

förklarar att ett barn är uppmärksamt då de har öppnat sig för omvärlden. Uppmärksamheten 

är en grund för att barnet kan ”kasta sig ut i det okända och spännande”.20 Vidare skriver 

författarna om att barn snabbt blir ouppmärksamma vid långa verbala förklaringar från 

pedagogen. De barn som har ögonkontakt med pedagogen verkar kunna lyssna längre och 

bättre än barn som inte har den kontakten med pedagogen. En annan faktor som de behandlar 

gällande barns uppmärksamhet är de frågor som pedagogen ställer till barnet. I den 

undersökning som författarna genomfört visade det sig att varken öppna, slutna eller ledande 

frågor fick någon positiv reaktion från barnen. Vid frågorna blev barnen osäkra och 

undanglidande och reagerade ännu sämre än vad de gjort vid långa förklaringar från 

pedagogen. Vid båda dessa situationer tappar barnet intresset, en faktor som stämmer in vid 

dessa tillfällen är att man har utgått ifrån den vuxnes villkor. Det är enligt författarna viktigt 

                                                
17 Sigmundsson, Hermundur & Vorland, Pedersen, Arve. (2004). Motorisk utveckling. Lund: Studentlitteratur.
18 Dessen, Gunilla. (1990). Barn och rörelse. Stockholm: HLS Förlag.
19 Ibid. Sida 55-56.  
20 Fischer, Ulla & Leicht Madsen, Bent. (2004). Titta här! En bok om barns uppmärksamhet. Stockholm: Liber. 
Sida 78.
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att frågorna är meningsfulla för barnet, att de stämmer överens med barnets förutsättningar. 

Detsamma gäller vid långa förklaringar. Alla situationer kan utgå ifrån vuxna, men för att 

barnen ska vara uppmärksamma och engagerade krävs det att situationerna motsvarar barnens 

sätt att bearbeta verkligheten. Författarna menar att barn bearbetar verkligheten på ett 

egocentriskt sätt, vilket betyder att barn har en bristande förmåga att träda tillbaka från sitt 

eget jag och tala om något konkret som inte är närvarande.21

   Kadesjö menar att barn idag får uppleva en mängd aktiviteter och intryck. Det handlar bland 

annat om TV, sportaktiviteter och resor. Ser man till hur en dag i förskolan ser ut möter 

barnen en uppsjö av olika människor och ingår ofta i många olika grupper. Alla dessa 

möjligheter kan för många barn skapa ett kaos. Det blir lätt en skillnad mellan de barn som 

inte kan hantera detta och de barn som kan utnyttja och ta tillvara allt som erbjuds. Handlar 

det om barn med koncentrationssvårigheter är dessa barn väldigt beroende av att det finns 

vuxna i deras omgivning som förstår och kan hjälpa dem.22

Vad säger läroplanerna samt Myndigheten för skolutveckling?

Myndigheten för skolutveckling fick i maj 2003 i uppdrag att stödja och följa skolornas arbete

med att genomföra de ändringar som gjorts i Lpo94 och Läroplanen för de frivilliga 

skolformerna (Lpf94) i syfte att stärka skolans ansvar att erbjuda daglig och regelbunden 

fysisk aktivitet. Det ansvar som skolan har gällande att erbjuda alla elever regelbunden fysisk 

aktivitet inom ramen för skoldagen, har tydliggjorts genom tillägg i läroplanerna. Från och 

med den 27 februari 2003 fick Lpo94 följande tillägg (kursivt): ”Skapande arbete och lek är 

väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig 

fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen…23”

   Vidare framhåller statens folkhälsoinstitut att den vardagliga fysiska aktiviteten, det vill 

säga att exempelvis promenera istället för att köra bil är den fysiska aktivitet som står för den 

största delen av den totala energiförbrukningen under en vecka. Genom att öka den totala 

fysiska aktivitetsnivån i anslutning till skola/arbete och fritid ges störst möjlighet att förbättra 

vår hälsa. 

                                                
21 Fischer, Ulla & Leicht Madsen, Bent. (2004). Titta här! En bok om barns uppmärksamhet. Stockholm: Liber.
22 Kadesjö, Björn. (1992). Barn med koncentrationssvårigheter. Stockholm: Liber Utbildning AB.
23 Myndigheten för skolutveckling. (2005-09-01). Särskilt uppdrag att stödja och följa skolornas arbete med att 
genomföra ändringar som gjorts i Lpo 94 samt Lpf 94, i syfte att stärka skolornas ansvar att erbjuda daglig och 
regelbunden fysisk aktivitet (U2003/1020/S). 
http://www.skolutveckling.se/publikationer/sokochbestall/_pid/publdbExternal/_rp_publdbExternal_form-
submit/true/_rp_publdbExternal_action/publicationSearch
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   Myndigheten för skolutveckling pekar i sin rapport på skolverkets utvärdering av 

grundskolan 2003, som visar att 15 procent av eleverna inte tycker att ämnet Idrott och Hälsa 

är något som har med dem att göra. Eftersom studier visar att många elever inte deltar i ämnet 

Idrott och Hälsa blir det extra viktigt att införa fysisk aktivitet i skolans vardag.24

Fysisk aktivitet med anknytning till skolprestation

Ericsson (2003) vill med sin avhandling undersöka om man genom utökad 

idrottsundervisning och motorisk träning i skolan kan påverka elevers motorik, 

koncentrationsförmåga och skolprestationer. Avhandlingen visar på de allvarliga följderna av 

att barn och vuxna rör på sig för lite, forskningsresultat kan tolkas som att den uppväxande 

generationen har en otillräcklig mängd fysisk aktivitet för att få optimal hälsa.

   Innan projektets start genomfördes tester i motorik och koncentrationsförmåga samt 

läsutveckling genom läsutvecklingsscheman. Ericsson valde att göra egna observationer och 

även ta del av lärares, föräldrars och skolsköterskors observationer för att studera elevers 

motorik och koncentrationsförmåga. För att se vad som är naturlig mognad gällande detta 

genomfördes en serie mätningar under en treårs period. Avslutningsvis gjordes vid två 

tillfällen eftertester av barnens motorik och koncentrationsförmåga.

   Resultaten från genomförda motorikobservationer bekräftar att barns grovmotorik förbättras 

med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan. Resultaten visar dessutom att denna 

inblandning har positiv betydelse för skolprestationer i svenska och matematik. I skolår två 

gäller detta främst skrivförmåga, läsförmåga, rumsuppfattning och taluppfattning och 

tankefärdigheter.  

   Resultaten pekar på att skillnader i koncentrationsförmåga mellan elever med god motorik 

och elever med motoriska brister minskar med ökad fysisk aktivitet och motorisk träning i 

skolan. Dock kan inte hypotesen att barns koncentrationsförmåga skulle förbättras med ökad 

fysisk aktivitet och motorisk träning i skolan bekräftas. De skillnader som visades, bland 

annat bättre uppmärksamhet, kvarstår inte i skolår tre, vilket gör att några säkra slutsatser inte 

kan dras.25

                                                
24 Ibid. Sida 7. 
25 Ericsson, Ingegerd. (2003). Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Malmö: Lärarutbildningen.
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Sammanfattning av litteraturgenomgången

Gällande barns fysiska aktivitetsbehov finns det många belägg för att barn behöver rörelse för 

att må bra och utvecklas normalt. Kroppsligt sett så kan fysisk aktivitet hos barn exempelvis 

motverka övervikt, benskörhet och öka insulinkänsligheten. Sett ur ett socialt sammanhang så 

tycks barn som är fysiskt aktiva lättare bli accepterade bland barngrupper då de visar på en 

trygghet förankrad i sin egen kropp. Barns motoriska utveckling stimuleras av rörelse och det 

är viktigt att ta tillvara på barnens naturliga rörelseglädje. Dålig motorik kan vara orsaken till 

inlärningssvårigheter och koncentrationsproblem i skolan. Att barnet är uppmärksamt tycks 

vara en förutsättning för att barnet ska kunna koncentrera sig. Barn blir lätt ouppmärksamma 

då pedagogen ställer frågor eller ger långa förklaringar, för att undvika detta är det betydande 

att pedagogen utgår ifrån barnets sätt att bearbeta verkligheten. 

   Eftersom 15 procent av eleverna inte anser att ämnet Idrott och Hälsa är något som har med 

dem att göra, blir det extra viktigt att införa fysisk aktivitet i skolans vardag. 

Motorikobservationer som gjorts bekräftar att barns grovmotorik förbättras med ökad fysisk 

aktivitet och motorisk träning i skolan. Ökningen av fysisk aktivitet och motorisk träning 

visade sig även ha positiv betydelse för skolprestationer i svenska och matematik.
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Metod

Till att börja med har jag valt att redogöra för vilka som deltagit i denna studie varpå jag 

beskriver hur urvalet gått till. Fortsättningsvis har jag beskrivit varför jag valt observationer 

som datainsamlingsmetod och förklarar även kort varför jag inte valt att göra några intervjuer. 

Vidare följer en redogörelse för den procedur jag har följt. 

Urval

I denna undersökning deltog 23 elever och 1 lärare från en år 2. Vid ett tillfälle då klassläraren 

var ledig observerades klassen under en lektion då de hade en vikarie. Fördelningen mellan 

flickor och pojkar i klassen är relativt ojämn då det är nio flickor och fjorton pojkar. Jag har 

inte gjort någon distinktion mellan pojkar och flickor utan eleverna har endast observerats 

som en grupp. Efter min senaste praktik i år 2 har jag fortsatt att ha kontakt med 

klassföreståndaren i den klassen genom att varje vecka få klassens veckobrev via mail. Det 

föll sig då naturligt att jag kontaktade klassföreståndaren för att höra om hon skulle godkänna 

att jag gjorde mina observationer i klassen. 

   Eftersom jag sedan tidigare var bekant med hur klassens schema såg ut tyckte jag att det 

vore väldigt lämpligt för min undersökning att delta under några av deras längre lektioner. För 

att förhålla mig till forskningsetiska regler skickade jag ut ett informationsbrev via det 

veckobrev som klassföreståndaren sänder ut till föräldrarna i klassen via mail varje vecka. (Se 

bilaga 1). Gällande forskningsetik har jag tagit till mig följande:

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersöknings-deltagare om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De 

skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att 

avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 

undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta.26

Datainsamlingsmetoder

Efter att ha läst boken Examensarbetet i lärarutbildningen och tagit till mig av det som står där 

angående metodval bestämde jag mig för att använda mig av löpande protokoll då jag 

observerade. Löpande protokoll beskrivs i boken som en enkel metod för att observera 

                                                
26 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2007-12-28)
http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf
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skeenden i klassrummet.27 Jag tog även del av Rubinstein Reich och Weséns bok där de 

skriver om observationer. I deras bok beskrivs löpande protokoll som en användbar metod för 

att skildra en viss rutinsituation, ett visst rum eller en bestämd aktivitet. De nämner även att 

löpande protokoll är ett utmärkt tillfälle för studerande att träna upp sin iakttagelseförmåga.28

Det kändes som en lämplig metod att använda löpande protokoll då jag ville kunna beskriva 

vad som händer i klassrummet, både elevernas beteenden och lärarens agerande. 

   Anledningen till att jag valde att inte genomföra intervjuer med elever var att jag tror att 

barn inte kan se vad som händer i klassrummet ur ett överskådligt perspektiv. Är eleverna 

unga är det troligt att de är väldigt inriktade på vad som sker här och nu. Många barn i de 

yngre skolåren har svårt med tidsuppfattningen så frågor riktade till dem personligen 

angående hur länge de tror sig kunna vara koncentrerade i klassrummet, hade kunnat bli 

väldigt missvisande. Anledningen till att jag inte intervjuat lärare är att jag tror att många 

lärare kan se det som en väldigt personlig fråga gällande hur länge de kan hålla ordning i 

klassrummet. På så vis tror jag att lärarna kanske inte skulle vara helt objektiva och detta 

skulle även det leda till missvisande resultat.  

Procedur

Till att börja med skrev jag ett mail till klassföreståndaren i den klass jag ville observera och 

förklarade där att jag för tillfället arbetade med mitt examensarbete och vad arbetet handlar 

om. Därefter skrev jag ett informationsbrev som min handledare på universitetet läste. Då min 

handledare läst och godkänt att jag skulle kunna använda mig av informationsbrevet skickade 

jag brevet till klassföreståndaren så att hon skulle få en djupare inblick i vad jag skulle 

komma att observera. Det informationsbrevet sändes efter klassföreståndarens godkännande 

ut till alla berörda föräldrar till barnen i klassen. Efter några dagar hörde jag av mig till 

klassföreståndaren igen och fick då veta att ingen förälder misstyckt om att jag skulle komma 

och observera barnen. Tillsammans med klassföreståndaren bestämde jag sedan ett datum då 

det vore lämpligt för mig att komma och göra min första observation.

   Då jag kom till klassen för att göra min första observation inledde jag med att berätta för 

barnen att jag höll på att skriva ett stort arbete på min skola, universitetet. Jag berättade att 

arbetet handlar om elever som går i år 2 och hur mycket de behöver röra på sig när de ska 

koncentrera sig i klassrummet. Vidare berättade jag att jag skulle komma att sitta längst bak i 

                                                
27 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov. (2001). Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: Kunskapsföretaget 
i Uppsala AB.
28 Rubinstein, Reich, Lena & Wesén, Bodil. (1986). Observera mera!. Lund: Studentlitteratur. 
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klassrummet och skriva ner vad som händer i klassrummet. Jag var här tydlig med att påpeka 

att jag aldrig skulle skriva ner något namn på någon enskild elev. Efter det förklarade jag 

varför jag hade med mig en klocka och sa då att det var för att jag skulle ta tid på mig själv 

medan jag skriver. Jag avslutade med att säga att jag inte skulle vara en lärare som kunde 

svara på frågor medan jag var i klassrummet, utan att de fick försöka att låtsas som att jag inte 

fanns. Därefter gick jag och satte mig längst bak i klassrummet som jag hade sagt. Jag 

observerade sedan klassen under hela 80 minuters lektionen genom att observera i en minut 

och sedan ta en paus i fem minuter. Under de minuter som jag observerade fokuserade jag på 

hela elevgruppen samt på klassföreståndaren i klassen. Mina observationer registrerade jag 

med hjälp av penna och papper. Jag använde mig av förkortningen E för elever, L för läraren 

och KR för klassrum. Jag noterade datum och tid, de hjälpmedel jag använde mig av, 

närvarande i klassrummet, alltså antalet personer som deltog i observationen och ifall något 

speciellt inträffat innan observationen. (Se bilaga 2). Klockan jag hade med mig fungerade 

som hjälp för att se hur många minuter som gått för att säkrare pricka av när det var dags för 

mig att ta en paus. Jag valde att skriva på detta sätt med uppehåll för att själv orka vara aktiv 

och inte missa några viktiga detaljer eller händelser som sker i klassrummet under lektionens 

gång. Jag gjorde inte någon distinktion mellan pojkar och flickor utan eleverna observerades 

som en grupp. 

   Efter att min första observation var över samtalade jag med klassföreståndaren och vi 

bestämde tid för in nästa observation. Vid det andra observationstillfället valde jag att direkt 

sätta mig längst bak i klassrummet utan att förklara för eleverna varför jag var där. Många 

hade sett mig under rasten och jag hade då sagt varför jag var tillbaks hos dem. Innan 

lektionen började pratade jag enskilt med de elever som varit frånvarande under mitt första 

observationstillfälle och då missat min information om varför jag var i klassen. Jag gav 

samma förklaring till dessa elever som den övriga klassen hade fått tidigare. Vidare använde 

jag mig av samma mall som jag använde mig av vid första observationstillfället. 

   Efter denna lektion samtalade jag återigen med klassföreståndaren för att bestämma dag för 

kommande observation. Det visade sig då att klassföreståndaren skulle vara ledig den dag 

som skulle passa mig bäst. Klassen skulle då ha en vikarie som de haft tidigare och 

klassföreståndaren trodde inte att det skulle bli några problem för mig att komma den dagen 

trots att hon var frånvarande. Vi bestämde att jag skulle kontakta henne igen då jag med 

säkerhet visste ifall jag skulle komma till klassen den dagen. I sådana fall skulle hon prata 

med vikarien så att han var förberedd. 
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   Efter lite övervägande bestämde jag mig för att observera klassen en tredje gång under 

lektionen då de hade vikarie. Först tänkte jag att det skulle spela stor roll på elevernas 

koncentrationsförmåga ifall de hade en lärare de kände sig otrygga med. Sedan tänkte jag att 

det för min studie med syfte att besvara frågan om hur en lärare kan agera ifall klassen tappar 

fokus och inte orkar koncentrera sig genom hela passet, vore lämpligt att få ta del av 

ytterligare en lärares sätt att hantera detta. Eftersom barnen inte var helt obekanta med 

vikarien kände jag att det vore lämpligt att observera en lektion ledd av någon annan än 

klassföreståndaren. Jag tänkte att detta skulle spegla en bild av hur verkligheten ofta ser ut i 

skolan där eleverna många gånger får möta andra vuxna än den lärare de är vana att lyssna 

till. Lektionen jag skulle observera skulle följa samma uppläggning som eleverna var vana vid 

sedan tidigare.
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Resultatredovisning och analys

I det här kapitlet kommer jag att sammanställa vad som kommit fram av de observationer jag 

genomfört. Jag kommer att besvara mina frågeställningar och för att förtydliga resultaten 

kommer jag då att hänvisa till observationerna. Jag inleder med att redogöra för vad som 

kommit fram angående frågeställningen hur länge eleverna kan arbeta koncentrerat innan de 

tappar fokus på skolarbetet. Vidare beskriver jag på vilket sätt elevernas koncentrations-

förmåga brister. Därefter följer en redogörelse för hur läraren agerade då klassen inte orkade 

koncentrera sig under lektionen. Efter varje textavsnitt följer en sammanfattning av vad som 

framkommit av frågan. Avslutningsvis kommer analysen där resultaten ställs mot den 

litteratur som presenterats i litteraturgenomgången.

Hur länge kan elever i år 2 arbeta koncentrerat utan rast innan de tappar 

fokus på skolarbetet? 

Innan min första observation hade två elever precis bråkat ganska livligt. Detta gjorde att 

läraren lämnade klassrummet för att samtala med en fritidspedagog för att informera honom 

om vad som skett. Eleverna blev då ensamma i klassrummet och började genast prata högt 

med varandra om annat än skolarbete. Då läraren åter kom in i klassrummet tystnade eleverna 

och alla läste tyst i sina böcker. Efter ungefär tio minuter läste fortfarande alla elever väldigt 

koncentrerat. I mitten av klassrummet finns en möbelgrupp där alla elever har varsin låda där 

de förvarar sina böcker och annat skolmaterial. Då det gått en kvart av lektionen går en elev 

till sin låda för att hämta något, eleven lämnar sedan klassrummet. Alla andra elever verkar 

koncentrerade på sina böcker. Då det gått en halvtimme av lektionen är det inte längre lika 

tyst i klassrummet. Många elever ljudar för sig själva. En elev tycks leta efter något på golvet 

och en annan elev går runt i klassrummet. Läraren säger till barnen att de ska byta 

arbetsuppgift och eleverna går till sina lådor för att hämta de arbetsblad de behöver. Alla 

elever sitter sedan stilla på sina platser och lyssnar fokuserat på vad läraren berättar. Då 

eleverna får börja arbeta blir genast ljudnivån högre i klassrummet, men allt prat tycks handla 

om de uppgifter de fått att lösa. Då det gått fyrtiofem minuter av lektionen är fem elever 

okoncentrerade på skolarbetet. De andra eleverna arbetar fokuserat med uppgiften de fått av 

läraren, de diskuterar med varandra för att komma fram till svar som har med arbetet att göra. 

Efter femtio minuter är det endast åtta elever som sitter på sina platser. Efter ytterligare fem 

minuter har de flesta barnen bytt arbetsuppgift och det prat som jag uppfattar i klassrummet 

handlar endast om skolarbete. Fler och fler elever sätter sig på sina platser och börjar arbeta 
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självständigt. Då det gått ungefär sjuttio minuter av lektionen är ljudnivån relativt hög i 

klassrummet. Flera barn samtalar med varandra om annat än skolarbete. Efter ytterligare fem 

minuter arbetar endast tre elever med det som de är tänkta att arbeta med. 

Under det andra observationstillfället inleds lektionen med att läraren pratar med eleverna och 

alla sitter på sina platser och lyssnar noga till vad läraren har att säga. Då det är dags för tyst 

läsning gör eleverna som läraren sagt och går och hämtar varsin läsebok. Efter en kvart är det 

fortfarande tyst i klassrummet och det är endast en elev som inte läser. Efter ytterligare fem 

minuter hörs småprat lite varstans i klassrummet men mestadels kommer ljuden ifrån eleverna 

som ljudar för sig själva. Samma elev som efter en kvart inte läste i sin bok är nu uppe och går 

i klassrummet, han vill visa något roligt ur sin bok för en klasskompis. Då det gått trettio 

minuter av lektionen är många elever ofokuserade på sina böcker. Fem minuter senare räcker 

många elever upp handen för att svara på de frågor som läraren ställer till klassen. Alla 

lyssnar koncentrerat till lärarens frågor. Då fem minuter ytterligare passerat räcker fortfarande 

eleverna upp sina händer och försöker besvara lärarens frågor. Strax efter det, då femtio 

minuter av lektionen gått är sju elever okoncentrerade på vad läraren berättar för klassen. När 

femtiofem minuter gått av lektionen lyssnar alla elever till vad läraren säger. Efter sjuttio 

minuter är det endast fyra elever som aktivt verkar delta i de frågor som läraren ställer till 

klassen. Under resterande tio minuter av lektionstiden fortsätter det att endast vara fyra elever 

som är koncentrerade på vad läraren berättar. 

Den tredje observationen inleddes med att klassen sjöng för två elever som fyllde år.  Ungefär 

tio minuter av lektionen gick åt till att gratulera födelsedagsbarnen. Därefter säger läraren att 

det är dags för eleverna att ta fram sina läseböcker. Det är lugnt i klassrummet och de flesta 

sitter på sina platser och läser. ”Klassen har tyst läsning. Två E står vid ett fönster utan att 

prata. En E väljer en ny bok. Resten sitter stilla och läser.” 

   Då klassen har haft tyst läsning i ungefär en kvart är en elev inte längre koncentrerad på sin 

bok, resten av barngruppen ser ut att läsa fokuserat. Då trettio minuter av lektionen har gått 

arbetar eleverna koncentrerat i sina arbetsböcker. Tre elever springer genom klassrummet 

men endast för att visa läraren att de är klara med uppgiften. De elever som är klara med 

uppgiften bildar kö för att komma fram till läraren. Efter fyrtio minuter står många elever i 

kön inför rättning av arbetsboken. Flera av eleverna i kön har svårt att stå stilla. 

Efter fyrtiofem minuter är två elever okoncentrerade på den uppgift de har att göra.  Åtta 

elever står i kön till läraren och de övriga arbetar koncentrerat på sina platser. Efter fem 
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minuter samtalar två elever om annat än skolarbetet vilket leder till att ytterligare en elev 

tappar koncentrationen på skolarbetet. En annan elev visar samtidigt att även denne är 

okoncentrerad vid denna tidpunkt. Då det gått en timme av lektionstiden är alla elever 

koncentrerade på vad läraren berättar. Det är väldigt tyst i klassrummet och eleverna verkar 

fascinerade av det läraren berättar om. Efter ytterligare fem minuter är två elever helt 

okoncentrerade på det läraren undervisar om. Då det gått sjuttio minuter av lektionen är 

ljudnivån något högre än tidigare och endast sex elever sitter på sina platser. Flera av de 

elever som inte sitter på sina platser verkar vara okoncentrerade på skolarbete. Efter att 

sjuttiofem minuter har gått av lektionen lyssnar alla elever till vad läraren har att säga. Strax 

innan lektionen slutar är alla elever fortfarande koncentrerade på vad läraren berättar. 

Sammanfattning

Eleverna i år 2 har under alla tre observationstillfällena kunnat koncentrera sig på tyst läsning 

i ungefär femton minuter innan någon i klassen blivit ofokuserad. Då eleverna fått en ny 

arbetsuppgift klarar barnen av att arbete med detta i ungefär tjugo minuter innan de blir 

okoncentrerade eller rastlösa igen. Då det gått sjuttio minuter av lektionen har många elever 

vid alla tre tillfällena visat att de inte orkar vara koncentrerade på skolarbetet. Vid ett av 

observationstillfällena återfick eleverna koncentrationen under de sista fem minuterna av 

lektionstiden.

På vilket sätt syns det att eleverna inte är koncentrerade?

Under min första observation hade två elever bråkat innan lektionen startade. Läraren 

lämnade då klassen ensamma för ett tag och barnen pratade högt med varandra och några satt 

och vägde på stolen. Trots att det sedan blev väldigt tyst i klassrummet kunde jag märka att 

två elever inte var koncentrerade på skolarbetet, de stod vid en julgran som fanns i 

klassrummet och viskade med varandra. Ett annat sätt som det märktes att eleverna inte var 

koncentrerade på var att de då och då valde att lämna klassrummet eller gå omkring i rummet. 

Då det gått fyrtiofem minuter av lektionen kastade en elev ett sudd på en bänkkamrat vilket 

gjorde att även denne tappar koncentrationen. Vid den här tidpunkten kramades även två 

elever med varandra. Några minuter senare märktes det att många elever hade svårt att sitta 

stilla, de stod vid sina plaster, satt på knä på sin stol eller på golvet. Samtidigt hördes att 

många elever pratade om lunchen eller den kommande rasten. Då endast tio minuter återstod 

av lektionen drar en elev all uppmärksamhet till sig genom att visa hur många limstift eleven 
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kan få plats med i sin mun. Även de elever som arbetat koncentrerat fram tills nu tittade på 

eleven med limstift. På samma sätt tappar många elever koncentrationen då en snöboll träffar 

fönsterrutan fem minuter innan lektionens slut. Fem elever sprang fram till fönstret för att 

kika ut. 

Vid den andra observationen märktes det efter en kvart att en elev inte var koncentrerad på sin 

läsebok genom att denne gick omkring tillsynes planlöst i klassrummet. Efter en halvtimme 

var fler elever uppe och gick. Efter femtio minuter visade sju elever att de var okoncentrerade 

genom att prata med varandra om annat än skolarbetet. ”Två E är helt okoncentrerade, två E 

pratar om något annat än skolarbete, en E ligger på bänken och blundar, en E tittar på 

klockan, två E pratar med varandra om hur länge det är kvar till rasten och vad de ska göra 

då.” Under de sista tio minuterna av lektionen är det mycket liv och rörelse i klassrummet. 

Eleverna visar då att de är okoncentrerade genom att stå upp på sina stolar, en elev visslar, en 

elev står mitt i rummet. En elev dansar framför en annan klasskamrat som sitter ner på golvet. 

Några elever snurrar runt på sina stolar och en elev sitter bak - och - fram på sin stol. Fem 

elever sjunger en sång.

Vid det tredje observationstillfället var det en elev som inte var koncentrerad på sin läsebok 

efter att läsningen pågått i ungefär en kvarts tid. Eleven visade detta genom att nyfiket stå vid 

mig och titta på hur jag arbetar då jag sitter och skriver. Några elever småpratar om annat än 

skolarbetet. Då det gått fyrtio minuter av lektionen har många elever köat i fem minuter för att 

få hjälp eller rättning av läraren. Några av dessa elever visade på att de inte orkade stå stilla i 

kön, de började klänga på möblerna i närheten och svänga med armarna i luften. Fem minuter 

senare är två elever okoncentrerade på den uppgift de har att göra. De två eleverna pratar om 

en film de nyligen sett, detta leder till att en annan klasskamrat slutar arbete med det eleven 

höll på med och istället pratar med sina kamrater om filmen. Vid samma tidpunkt visar en 

annan elev på okoncentration av skolarbete genom att hoppa högt mitt i klassrummet och göra 

rörelser med händerna. Två elever går senare till ett hörn i klassrummet där det står en liten 

julgran av plast. Eleverna börjar leka med julgranspyntet och pratar med varandra. Efter 

sjuttio minuter är många av eleverna uppe och går runt i klassrummet. Några står i mitten av 

rummet och letar efter böcker från sin låda, några andra står vid fönstret och kikar ut på 

skolgården och två elever pratar med varandra vid datorn som finns i klassrummet. En elev 

springer ut från klassrummet för att besöka toaletten, ytterligare en elev springer då ut från 

klassrummet.
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Sammanfattning

Ett sätt som eleverna visar att de inte är koncentrerade på skolarbetet som framkommer vid 

alla tre observationstillfällena är att de pratar med varandra om annat än skolarbetet. Att 

elever går omkring i klassrummet trots att de är menade att sitta på sina platser och arbeta 

förekom också vid alla tre tillfällena. Det var även vanligt att eleverna hade svårt att sitta på 

sina platser utan att röra på kroppen då de var okoncentrerade. Vid alla observationerna 

förekom det att elever på olika sätt sökte efter uppmärksamhet ifrån sina klasskamrater. Detta 

gjordes genom att visa hur många limstift som fick plats i munnen, dansa framför en 

klasskamrat eller hoppa högt upp och ner mitt i klassrummet.

Hur agerar läraren då klassen eventuellt inte orkar koncentrera sig under 

en lektion?

Under den första av de lektioner jag observerat behövde läraren inte göra något för att få 

tillbaks tappad koncentration under de första tjugo minuterna. Vid det första tillfället som 

läraren ansåg att klassen behövde koncentrera sig mer på skolarbetet hyssjade läraren högt till 

eleverna. Sedan valde läraren att avbryta de arbetsmoment de höll på med genom att tyst 

viska till klassen att de kunde hämta ett annat arbetsblad ifrån sina lådor. Läraren parade ihop 

eleverna så att de skulle veta vem de ska arbeta med. Då klassen började prata lite väl högt 

igen tog läraren fram två stora glasburkar som hon placerade i mitten av klassrummet så att 

alla elever kunde se. På så sätt fångades barnens uppmärksamhet och de blev koncentrerade 

och lyssnade på vad läraren hade att säga igen. Då eleverna arbetade gick läraren ofta runt i 

klassrummet. Märktes det att några elever exempelvis kastade sudd på varandra närmade sig 

läraren, och eleverna slutade då och återgick till skolarbetet. Ofta räckte det med att läraren 

gick i närheten av de elever som pratade om annat än skolarbetet för att dessa elever skulle 

koncentrera sig på arbetet igen. ”En snöboll träffar fönsterrutan utifrån. Fem E springer till 

fönstret och kikar. L går dit, E sätter sig igen.”

Vid det andra observationstillfället är eleverna väldigt koncentrerade i början av lektionen och 

läraren lämnar då klassen ensamma under ungefär tio minuter. Då läraren kommer tillbaks till 

klassrummet och ser att många elever är okoncentrerade säger läraren till eleverna att de ska 

lägga undan sina böcker och byta arbetsuppgift. Under tiden som eleverna lämnar sina böcker 

i sina lådor hyssjar läraren till eleverna fyra gånger. Vidare håller läraren eleverna fokuserade 

genom att visa deciliter- och litermått och ställer kluriga frågor kring dem. Då femtio minuter 
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av lektionen gått och några elever är okoncentrerade visar läraren några nya mått och hyssjar 

till eleverna. Läraren låter även en av eleverna som tycktes ha mest spring i benen lämna 

klassrummet för en paus på 90 sekunder. Under de sista tio minuterna av lektionen då det var 

relativt stökigt i klassrummet ställde läraren vid ett tillfälle en fråga till en av eleverna som 

pratade mest. Eleven kunde inte svaret på frågan och läraren påpekade då att det berodde på 

att eleven inte lyssnade tillräckligt. Det ledde till att klassen tystnade för en kort stund. Vidare 

hyssjade läraren eleverna vid ett flertal gånger under de sista minuterna av lektionen. Läraren 

talade även med högre röst än vanligt för att göra sig hörd och sa att det var omöjligt att höra 

vad eleverna som räckte upp handen sa ifall alla andra levde om så mycket. 

Vid den tredje observationen går läraren runt i klassrummet samtidigt som eleverna läser tyst 

för sig själva. Läraren närmar sig de två elever som står tysta vid ett fönster vilket gör att 

eleverna går till sina platser. När läraren upptäcker den elev som står vid mig längst bak i 

klassrummet säger läraren till klassen att det är dags att lägga undan läseböckerna. Då 

eleverna går för att lämna sina böcker i lådorna höjs ljudnivån i klassrummet och läraren säger 

då med hög röst att eleverna inte behöver prata för att lämna igen en bok. Därefter går läraren 

fram till tavlan och ritar en bock som en första varning till eleverna. Vidare hyssjar läraren till 

några elever som småpratar tillsammans i sin bänkgrupp. Då eleverna som står i kön inför 

rättning hos läraren visar att de börjar bli otåliga och börjar klänga på möblerna hyssjar 

läraren väldigt högt till hela klassen. Vid de tillfälle som tre elever samtalar om en film och en 

annan elev hoppar högt mitt i klassrummet väljer läraren att säga till klassen att de ska avbryta 

allt arbete de håller på med och istället titta mot tavlan. Läraren visar en bild för eleverna som 

fångar deras intresse. Då två elever lite senare under lektionen leker med en julgran som finns 

i klassrummet, uppmanar läraren klassen att vara tysta. Läraren säger till eleverna att det ska 

vara lugnt i klassrummet så att alla kan koncentrera sig på arbetet. Då sjuttio minuter av 

lektionen har gått och många elever inte arbetar med skolarbetet utan istället exempelvis tittar 

ut genom fönstret säger läraren att eleverna ska avbryta skolarbetet. Läraren börjar rita något 

på tavlan och eleverna får gissa vad det är läraren ritar. Eleverna blir då koncentrerade på det 

som läraren gör vid tavlan. 
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Sammanfattning 

Vid alla tre lektionerna hyssjade läraren till eleverna för att tysta dem. Hyssjandet gjordes 

ibland i normal samtalston och ibland väldigt högt. Ofta då läraren upptäckte att eleverna var 

okoncentrerade valde läraren att byta arbetsuppgift till eleverna. Vid det andra 

observationstillfället lät läraren en elev springa ut ur klassrummet för att ta en kort paus. Vid 

den första och sista observationen märktes det att okoncentrerade elever återgick till 

skolarbetet då läraren närmade sig dem. Läraren har vid alla tre lektionerna fångat barnens 

uppmärksamhet genom att visa något spännande eller annorlunda för klassen. 

Analys

Efter mina genomförda observationer kunde jag utläsa att eleverna vid alla tre tillfällen var 

koncentrerade på skolarbetet i ungefär femton minuter innan den första eleven började tappa 

fokus. Eleverna visade att de var okoncentrerade genom att de bland annat fick svårt att sitta 

stilla. Jag antar att det som Dessen skriver, att barn som inte har sitt rörelsebehov tillfredställt 

får svårt att sitta stilla i skolan, tar sig tydligt i uttryck här.29 Elevernas rörelsebehov var inte 

tillfredställt efter att de arbetat koncentrerat i femton minuter. Då det vid två av de tre 

genomförda observationerna var samma elev som efter femton minuter tappade 

koncentrationen på skolarbetet skulle en anledning till detta också kunna vara att eleven i 

fråga hade svagt intresse eller svårigheter inom ämnet. 

Av observationerna visade det sig att eleverna ofta återfick koncentrationen för ett tag då 

läraren gav dem nya arbetsuppgifter och eleverna då fick lämna sina platser för att hämta nya 

böcker. Det är svårt att efter observationerna utläsa om den koncentration som uppstod hos

eleverna efter byte av arbetsuppgift beror på att eleverna fick röra på kroppen eller om det 

beror på att de fick nya uppgifter att koncentrera sig på. Förmodligen är det en kombination 

av de båda faktorerna. Ward och Daley skriver, som tidigare nämnt, att läraren bör använda 

sig av varierande aktiviteter för att aktivera så många sinnen som möjligt hos eleverna. De 

menar vidare att energigivande rörelser kan vara ett bra sätt som läraren kan använda sig av i 

klassrummet då eleverna är ofokuserade på skolarbetet.30

   Vid ett tillfälle lät läraren en elev springa ut från klassrummet under 90 sekunder på grund 

av att eleven visade på svårigheter att sitta stilla. Trots att detta kanske inte kan ses som någon 

                                                
29 Dessen, Gunilla. (1990). Barn och rörelse. Stockholm: HLS Förlag.
30 Ward, Christine. (2003). Att lära att lära. Södertälje: Andragogerna.
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strukturerad energiövning ser jag en tydlig anledning till varför läraren valde att låta eleven 

springa iväg. Ward och Daley pekar på att energigivande rörelser ökar motivationen samt 

återställer positiva attityder. 

Ju längre tid av lektionerna som gått, desto mer tycktes det krävas av läraren för att få tillbaks 

elevernas tappade koncentration. Läraren fångade vid alla tre tillfällen elevernas 

uppmärksamhet genom att visa klassen något intressant. Under observationerna tyckes läraren 

kunna fånga elevernas uppmärksamhet genom att exempelvis visa spännande föremål. Vid ett 

tillfälle fångade läraren elevernas uppmärksamhet genom att ställa kluriga frågor till eleverna. 

Detta motsäger det som Fischer och Leicht Madsen säger om att varken öppna, slutna eller 

ledande frågor fick någon positiv reaktion från barnen.31

Carlbom skriver att dålig motorik kan vara orsaken till inlärningssvårigheter och 

koncentrationsproblem i skolan. Under mina observationer har jag inte uppmärksammat något 

som tyder på brister i den motoriska utvecklingen hos eleverna, men efter att ha läst litteratur 

som behandlar ämnet motorik och efter att ha gjort min praktik i denna klass kan jag säga att 

barns motoriska utveckling skiljer sig mycket mellan elever i denna ålder. Carlbom menar 

vidare att barn som inte utvecklat motoriska färdigheter på samma nivå som sina 

klasskamrater har svårt att lyssna på läraren eftersom att barnet måste ägna all sin 

uppmärksamhet åt att utföra en viss rörelse.32 Eventuellt hade detta belägg kunnat få stöd ur 

mina observationer ifall jag valt att studera detta närmare. 

Något som STOPP –projektet förespråkar är att läraren ibland kan avbryta lektionerna för 

rörelse eller lek.33 Att läraren avbröt undervisningen för lek skedde inte under något tillfälle 

under mina genomförda observationer. Däremot hände det att läraren lät en elev springa ut ur 

klassrummet, och att läraren meddelade klassen att det var dags att plocka fram nya böcker, 

vilket ledde till viss rörelse i klassrummet. Här anser jag att det var av stor betydelse hur 

klassrummet var möblerat. Att eleverna hade sina boklådor placerade i mitten av klassrummet 

erbjöd dem naturligt en möjlighet till rörelse då de fick gå dit för att byta böcker eller hämta 

något annat skolmaterial. 

Kadesjö skriver att barn i dagens förskola får möta många olika vuxna under en dag. Vidare 

menar författaren att det är viktigt att barn med koncentrationssvårigheter har vuxna i deras 

                                                
31 Fischer, Ulla & Leicht Madsen, Bent. (2004). Titta här! En bok om barns uppmärksamhet. Stockholm: Liber.
32 Carlbom, Helen. (1995). Livsviktig rörelse. Göteborgs-Posten. 1995-10-31, sida 42.
33 Lindeberg, Gunilla. (2006). Runda barn. Stockholm: Albert Bonniers Förlag AB.
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närhet som förstår och kan hjälpa dem. På grund av alla de grupper som eleverna ingår i och 

på grund av de olika vuxna de möter kan det lätt bli en skillnad mellan elever som kan hantera 

detta och elever som inte kan hantera detta. Kadesjö menar att det lätt kan leda till kaos för de 

elever som inte klarar av att hantera alla dessa möjligheter.34 I min studie kunde jag inte finna 

någon skillnad mellan hur trygga eleverna verkade vara under de lektioner som leddes av 

deras ordinarie lärare och lektionen då klassen hade en vikarie. Detta kan dels bero på att 

klassen som jag observerade går i år 2 och därmed hunnit utveckla en trygghet i sig själva 

som inte hunnit utvecklats för barn i förskoleklass. En annan aspekt av detta kan vara att det 

helt enkelt inte fanns någon elev med koncentrationssvårigheter i klassen, något som jag 

genom min studie inte har undersökt. 

                                                
34 Kadesjö, Björn. (1992). Barn med koncentrationssvårigheter. Stockholm: Liber Utbildning AB.
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Diskussion

Nedan presenteras en diskussion kring de resultat som framkommit genom studien. Därefter 

behandlas undersökningens frågeställningar vilken följs av en metoddiskussion. 

Avslutningsvis lyfts förslag till fortsatt forskning. 

Resultatdiskussion

Mina observationer visar att elever i år 2 inte klarar av att koncentrera sig under en 80 minuter 

lång lektion utan att antingen avbryta lektionen för byte av aktivitet eller en paus för någon 

form av rörelse. På grund av detta anser jag att det vore klokt att redan i lektionsplaneringen 

ha i åtanke att inte lägga så långa lektioner på elevernas scheman. Det visade sig i min studie 

att ju längre tid det gått av lektionen desto mer krävdes det av läraren för att hålla eleverna 

koncentrerade på skolarbetet. Vid flera tillfällen fick läraren eleverna att åter bli 

koncentrerade genom att visa något konkret för klassen. Detta överensstämmer med det som 

Fischer och Leicht Madsen skriver där de menar att för att barn ska vara uppmärksamma och 

engagerade krävs det att situationerna motsvarar barnens sätt att bearbeta verkligheten.35

Att många elever visade att de inte kunde koncentrera sig genom att visa på svårigheter att 

sitta stilla på sina platser eller röra på kroppen på olika sätt, tolkar jag som att eleverna då var 

i behov av någon form av fysisk aktivitet. Om lektionen kunnats avbrytas för en strukturerad 

rörelseövning eller lek borde det ha lett till att eleverna efter det skulle återfå sin 

koncentrationsförmåga. Ifall detta skulle genomföras skulle det praktiskt innebära att klassen 

kommer att gå miste om lektionstid som är ämnad åt annat. Å andra sidan kanske läraren 

skulle slippa lägga ner energi på att fånga elevernas uppmärksamhet då de brister i 

koncentrationen, vilket i sig skulle spara tid. Sammanfattningsvis menar jag att ifall en lektion 

behöver vara 80 minuter lång skulle det tidsmässigt inte vara någon skillnad mellan att införa 

en strukturerad paus för rörelse i mitten av lektionen eller att arbeta vidare utan rörelsepaus, 

där läraren ständigt behöver lägga energi på att hålla eleverna koncentrerade. 

   Från resultaten går det att utläsa att eleverna gavs möjlighet till viss rörelse då läraren sa åt 

dem att de skulle byta arbetsuppgift. Frågan är om den rörelse de gavs utrymme för under 

dessa stunder var tillräckliga för eleverna? De återfick koncentrationen, vilket kan vara en 

följd både av rörelsen och bytet av uppgift. Likaså visade eleverna tecken på att de var 

okoncentrerade efter ytterligare ett tag. Möjligen skulle eleverna klara av att koncentrera sig 
                                                
35 Fischer, Ulla & Leicht Madsen, Bent. (2004). Titta här! En bok om barns uppmärksamhet. Stockholm: Liber.



25

längre på en och samma uppgift ifall de gavs större möjlighet till rörelse. Ward och Daley 

pekar på att alla former av fysisk aktivitet återställer positiva attityder och ökar 

motivationen.36 Har elever en positiv attityd och god motivation drar jag slutsatsen att 

koncentrationsförmågan hos eleverna sannolikt bör öka. 

Undersökningens frågeställningar

Den inledande frågeställningen jag utgick ifrån i denna studie var: Hur länge kan elever i år 2 

arbeta koncentrerat utan rast innan de tappar fokus på skolarbetet? 

Den frågeställning som utvecklades ur den inledande frågeställningen löd: På vilket sätt tar 

sig detta uttryck?

Då jag efter mina observationer sammanställt resultaten och analyserat detta blev en faktor 

som påverkar den första frågeställningen tydlig. Barn i år 2 befinner sig mognadsmässigt på 

olika stadier, vilket kan skilja sig väldigt mycket åt mellan eleverna. Antagligen hade många 

elever hade kunnat koncentrera sig under en längre tid på skolarbetet än vad de fick utrymme 

för att göra vid dessa tillfällen. Då vissa elever visade att de behövde röra på kroppen eller 

byta arbetsuppgift föll det sig naturligt att läraren höll samman klassen så att alla elever avbröt 

det som klassen koncentrerade sig på vid ungefär samma tillfälle. Eftersom jag valt att studera 

en hel barngrupp och inte fokuserat på enskilda individer har jag genom denna studie sett att 

eleverna överlag kunde koncentrera sig på skolarbete utan att tappa fokus i ungefär femton 

minuter åt gången. 

Frågan gällande hur det tar sig i uttryck att eleverna tappar fokus på skolarbetet kunde jag få 

tydliga svar på genom observationerna. Eleverna satt inte stilla, pratade om annat än 

skolarbete eller gjorde olika saker för att påkalla uppmärksamhet. Här hade det troligtvis varit 

lättare för eleverna att hålla koncentrationen på skolarbetet ifall de hade haft lektionerna i en 

mindre barngrupp. Eleverna hade då haft färre personer i sin omgivning som skulle kunna 

störa deras koncentration genom exempelvis prat. Trots att klassrummet var möblerat på ett 

enligt mig smart sätt som inbjöd till viss rörelse då eleverna gick till sina boklådor tycktes den 

fysiska aktiviteten inte vara tillräcklig för att tillfredställa elevernas rörelsebehov. Då många 

elever samlas i mitten av klassrummet för att hämta böcker blir det naturligt stökigare och 

ljudnivån höjs något i klassrummet. Även om rörelsen detta medför till eleverna och bytet av 

arbetsuppgift ger eleverna ny förmåga att kunna koncentrera sig tror jag att en del elever 

                                                
36 Ward, Christine. (2003). Att lära att lära. Södertälje: Andragogerna.
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påverkas negativt av det som sker i mitten av klassrummet. Jag menar att ifall det varit möjligt 

att ha dessa långa lektioner i halvklass skulle antalet barn som skulle mötas vid boklådorna 

halveras och jag antar att det prat som lätt uppstår då de möts vid lådorna skulle minska. 

Ifall det var möjligt att ha dessa lektioner i halvklass skulle läraren få bättre uppsikt över 

eleverna. Den frågeställning jag hade som fokuserade på hur läraren agerar då klassen 

eventuellt inte orkar koncentrera sig under en lektion gav flera svar genom denna studie. Det 

visade sig att eleverna i vissa fall återgick till skolarbetet då läraren närmade sig dem som var 

okoncentrerade på skolarbetet. Detta är ett väldigt effektivt sätt som dessutom inte kräver 

nästan någon energi eller ansträngning ifrån läraren. Med endast hälften så många elever i 

klassrummet skulle läraren lättare hinna gå runt och nå fram till alla elever som brister i 

koncentrationen. En annan positiv effekt, för att genomföra dessa långa lektioner i halvklass, 

skulle vara att läraren lättare kunde ha mer ögonkontakt med eleverna. Ficher och Leicht 

Madsen skriver att de barn som har ögonkontakt med läraren lättare verkar kunna lyssna både 

bättre och längre jämfört med barn som inte har den kontakten med läraren.37

   Vid ett tillfälle lät läraren en elev lämna klassrummet för att ”springa av sig lite energi”. 

Detta kan tyckas som ett bra sätt att få eleven att samla nya krafter till att orka koncentrera sig 

på skolarbetet. En nackdel med detta enligt mig är att eleven lätt kan se det som en vana att få 

lämna klassrummet, något som eventuellt kan smitta av sig på elevens klasskamrater. En 

annan negativ följd av att eleven får lämna klassrummet kan vara att eleven kanske missar 

något viktigt som läraren meddelar klassen. Då vore det bättre att läraren samlar hela klassen 

och tillsammans med dem genomför någon form av strukturerad energiövning. 

Metoddiskussion

Jag valde att i denna studie använda mig av observationer där jag förde löpande protokoll. 

Innan jag genomförde min första observation hade jag funderat på att strukturera upp 

observationen så att jag skulle observera i en minut och sedan ha en paus i tio minuter och så 

vidare. Efter lite övervägande valde jag slutligen att endast ha en fem minuter lång paus 

mellan observationerna. I efterhand är jag väldigt nöjd över det beslutet då jag med säkerhet 

tror att jag hade kunnat missa en hel del viktigt ifall jag tagit tio minuter långa pauser. 

   Då jag befann mig i klassrummet precis innan jag skulle genomföra min första observation 

talade jag om för eleverna vad jag gjorde där. Det var förmodligen en anledning till att mina 

                                                
37 Fischer, Ulla & Leicht Madsen, Bent. (2004). Titta här! En bok om barns uppmärksamhet. Stockholm: Liber.
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observationer flöt på bra utan avbrott från elever som undrade vad jag gjorde där. Jag tror 

även att det var betydande att jag talade om för barnen att jag aldrig skulle anteckna några 

namn, på så sätt hoppas jag att eleverna inte skulle känna sig iakttagna och försöka göra sig 

till. Jag upplevde det som att klassen var naturliga under alla observationstillfällena. 

   Det var ovant och relativt svårt i början av den första observationen att veta vart jag skulle 

rikta min energi vid observationerna. Jag var rädd att missa något viktigt och eftersom att jag 

observerade en hel barngrupp samtidigt var det svårt att veta vad jag skulle fokusera på för att 

inte gå miste om något betydande för min studie. Detta var dock något som jag ganska snart 

kom att behärska och jag är nöjd över mitt beslut att observera hela klassen. Jag fick på så sätt 

öva mig i att överblicka en hel klass samtidigt som jag blev snabbare på att skriva och 

använda mig av förkortningar då jag förde protokoll. Eftersom att de lektioner jag skulle 

observera var relativt långa och jag aldrig skulle ta någon rast eller paus blev det tydligt för 

mig hur viktigt det var att sitta bekvämt under tiden för observationerna. 

Fortsatt forskning

Redan innan jag påbörjade denna studie hade jag fått upp ögonen för hur barns rörelsebehov 

tillfredställs i skolan. Genom personliga erfarenheter och efter praktikperioder vet jag att det 

är långt ifrån alla barn som på sin fritid ägnar sig åt någon form av fysisk aktivitet. Under min 

egen skolgång var jag väldigt engagerad i idrottslektionerna, men något som jag själv sett och 

även fått bekräftat av litteratur jag använt mig av i denna studie är att det ofta finns barn som 

inte tycker att idrotten i skolan är något för dem. 

Som förslag till fortsatt forskning tycker jag att det vore intressant ifall pedagogernas 

inställning till fysisk aktivitet i klassrummet undersöks. Kanske många pedagoger saknar 

insikter i hur fysisk aktivitet och rörelse kan påverka barnen? 

Avslutningsvis vore det även intressant att jämföra hur länge elever kan arbeta koncentrerat 

med skolarbete idag mot hur det såg ut för ett antal år sedan, då datorer och tv-apparater inte 

hade möjlighet att ta någon stor plats i barnens vardag.
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Bilaga 1.
Information till föräldrar i åk 2

Hej!

Jag heter Sara Hammarström och läser sista terminen i lärarutbildningen på 
Umeå Universitet. Nyligen har jag påbörjat mitt examensarbete.

Jag kommer att fördjupa mig i barns behov av rörelse och undersöka olika 
aspekter av detta. I mitt arbete kommer jag bland annat att skriva om barns 
fysiska aktivitetsbehov och fysisk aktivitet med anknytning till skolprestationer. 

Tanken är att jag kommer att göra några besök i klassen för att observera hur 
länge en barngrupp kan arbeta koncentrerat med skolarbete utan rast. 
Under mina besök kommer jag att sitta längst bak i klassrummet och se vad som 
sker i klassen under några av deras 80 minuters lektioner. Jag kommer inte att ha 
någon inblandning i undervisningen utan kommer endast att föra anteckningar 
under tiden som jag observerar. 
Alla anteckningar kommer att behandlas konfidentiellt av mig och jag kommer 
aldrig att använda mig av något namn eller andra personliga uppgifter på 
eleverna.  

Om ni av någon anledning inte vill att ert barn deltar i mina observationer ber 
jag er att ni snarast hör av er till klassföreståndaren (Irma). 

Vänliga Hälsningar
Sara Hammarström



Bilaga 2.
Löpande protokoll (mall)

Datum:
Tid:
Material:

Vilka är närvarande?

Har något inträffat just innan observationen?

Observationen:


