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Förord 
 
Ett stort tack till läraren och klassen där jag fick möjlighet att arbeta och göra 
detta examensarbete. Även ett stort tack till specialpedagogen som tog sig tid att 
berätta om sitt arbete. 
 
Vill även tacka min handledare Lena Lundberg Vesterlund vid Luleå Tekniska 
Universitet för goda råd och bra vägledning. 
 
Även ett tack till andra som har hjälpt mig. 
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Jessica Ericsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

Abstrakt 
 
Syftet med mitt arbete var att studera hur elever upplever att enkla kroppsrörelser, 
minnestekniker och uppgifter stödjer deras inlärnings- och koncentrationsförmåga. Till grund 
för arbetet ligger Lpo 94 och tidigare forskning. Under hjärngympaprojektet fick eleverna lära 
sig olika minnestekniker samt göra flera olika kroppsrörelser som skulle integrera båda 
hjärnhalvorna vilket i sin tur ska öka koncentration och inlärning. De fick även göra olika 
slags uppgifter från pussel till läsuppgifter. Undersökningen genomfördes i en årskurs 7 i en 
skola i Skellefteå kommun omfattande 25 elever. Projektet sträckte sig över fem veckor. I 
början och slutet av projektet genomfördes intervjuer med 6 elever. Under projektet gjordes 
fortlöpande observationer. I slutet av projektet gjordes en utvärdering med samtliga elever i 
klassen Resultatet visar att eleverna var positivt inställda till rörelseavbrotten som verkade 
både uppiggande och avstressande. De var också positivt inställda mot de nya 
minnesteknikerna som många tyckte underlättade inlärningen. Jag gjorde även en intervju 
med en specialpedagog som i sin undervisning jobbar mycket med motorik. Det viktigaste för 
henne var att eleverna snabbt skulle kunna se framsteg i sitt arbete med olika rörelser och 
därmed ökades deras självkänsla och motivation till att lära mer. 
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
Jag valde ämnet hjärngympa dels för att det är något som jag känner att jag har användning 
för i min framtida roll som pedagog, och dels för att jag tror att det hjälper både svaga och 
starka elever till bättre studieresultat. I och med att studieresultaten höjs så borde självkänslan 
också höjas. Hjärngympa behöver vi alla för att kunna bibehålla och bygga upp vårt 
kunskapsförråd och för att minnas det som finns där. Hjärngympa kan vara allt från att lära sig 
olika minnestekniker till olika rörelser som hjälper höger och vänster hjärnhalva att samarbeta 
och minska stressymptom.  
 
I läroplanen kan man läsa att skolan ska stimulera eleven att växa med sina uppgifter och att 
den ska uppmärksamma intellektuella såväl som praktiska och estetiska aspekterna. Eleverna 
har rätt att få uppleva olika uttryck för kunskaper. 
 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans 
arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och skapa ett lärande där 
dessa former balanseras och blir till en helhet.  (Lpo 94, s.12) 

 
Grunden för elevens trygghet och självkänsla ska läggas i hemmet men skolan har också en 
viktig del i det.  
 

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.  (Lpo 94, s.13) 

 
Kinesologi 
 
Dennison, speciallärare och Dr. i pedagogik, påbörjade studier redan 1969 i U.S.A. Hans 
arbete kretsade till en början kring barn och vuxna som blivit diagnostiserade att ha läs- och 
skrivsvårigheter, dyslexi, damp, ADHD och Aspergers syndrom. Dr Dennison ansåg att det 
inte var brist på intelligens som gjorde att dessa personer klassades som svaga, utan istället 
var det brister på de fysiska och perceptiva områdena som hindrade deras utveckling, och 
detta ända sedan spädbarnstiden. (http://www.braingym.se/?id=bgc, 14/12) 
 
Genom fördjupade studier i kinesologi (läran om kroppsrörelser och musklernas relation till 
hjärnfunktionen) kom han till insikt om motorikens betydelse för inlärning. Dr Dennison blev 
särskilt intresserad av spädbarns rörelsemönster i relation till hjärnans funktioner. Han kom 
fram till att krypandet har stor betydelse för integrationen mellan höger och vänster 
hjärnhalva. Han anpassade dessa rörelser så att de kan användas för att stimulera vår hjärna, 
oavsett ålder. Resultatet blev ett enkelt och mycket effektivt system av utvalda rörelser (några 
rörelser presenteras i bilaga 5:1) som förbereder hjärnan och hela nervsystemet för maximal 
prestation inom alla områden – intellektuellt, kreativt, atletiskt och i sociala 
relationer.(http://www.braingym.se/?id=bgc, 14/12) 
 
Dennisons fysiska omprogrammering 
 
Dennison har tillsammans med sin fru Gail Dennison utarbetat en kinesiologimetod särskilt 
för undervisningssamanhang. Den innehåller olika övningar för att frigöra låsta möjligheter i 
hjärna och kropp och för att underlätta inlärning. De anser att inlärningsproblem kan uppstå 

http://www.braingym.se/?id=bgc
http://www.braingym.se/?id=bgc
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på grund av exempelvis påtvingad högerhänthet, tungmetallförgiftning, för kort period av 
krypande som barn och känslomässig stress.  
Denna metod går ut på att testa hjärnan på olika sätt. Bland annat genom muskeltester 
kombinerat med ögonrörelser, undersöka om personen är passgångare (går med höger arm 
och höger ben framåt samtidigt, vilket tyder på dålig samordning mellan hjärnhalvorna).  
Olika tekniker används för att integrera höger och vänster hjärnhalva och kroppens båda 
sidor, för att öva upp balans, koordination och koncentrationsförmåga. 
(http://www.braingym.se/?id=bgg, 14/12) 
 
Brain Gym 
 

�
�

Förutom systemet med utvalda enkla rörelser så utvecklade Dennison ett system med 
målbalanseringar, där man arbetar med konkreta mål för att uppnå mer fokuserade resultat. 
Dessa tekniker utgör huvudkomponenter inom BRAIN GYM. 
 

Lärare som använder sig av Brain gym i klassrummen upplever omedelbart positiva 
förändringar i barnens koncentration, motorik och spatiala medvetenhet. Barnen har lättare 
att ta till sig information, lägga den på minnet och ta fram den vid prov. Inlärningsglädje 
och självförtroende följer automatiskt.  (http://www.braingym.se/?id=bgf, 30/11) 

 
Olika delar i hjärnan fyller olika funktioner och för att inlärning ska få ett lyckat resultat är 
det viktigt att flödet mellan dessa funktioner fungerar. Som exempel kan man ta höger och 
vänster hjärnhalva som har olika uppgifter. Den ena rymmer helhetsintryck och kreativitet  
medan den andra halvan hanterar logik och detaljer. Stress kan påverka oss positivt genom 
att vara en pådrivande kraft till handling och kreativitet. Dock har stress oftast en negativ 
effekt på hjärnan genom att skapa låsningar i tanke och handling. Det kan visa sig genom att 
man blir handlingsförlamad, inlärningen försvåras och vid tävlingar eller prov kan man ha 
svårt att tänka klart. Det flexibla tänkandet är ur funktion. Detta beror på att hjärnan under 
stress låser sig och kroppen reagerar med rädsla eller aggressivitet. Ett resultat av detta blir 
att de delar i hjärnan där minne, abstrakt tänkande och logiskt resonemang äger rum 
minimeras. Dennisons 26 rörelser (ett urval av dessa rörelser finns i bilaga 5:1) och 
ommönstring (integrering av vänster och höger hjärnhalva) ska hjälpa att ta bort dessa 
blockeringar och låsningar. Rörelserna går ut på att korsa kroppens mittlinje så att öron, ögon 
och motorik integreras och aktiveras så man får tillgång till båda hjärnhalvornas kapacitet i 
hörsel, seende och rörelse. (http://www.braingym.se/?id=bgf, 14/12-04) 
 
 

Ibland upplever vi hur barn försöker förstå "alltför mycket" och då stängs 
hjärnintegrationsmekanismen av, vilken är nödvändig för fullständig inlärning. 
Informationen tas emot i den bakre delen av hjärnan som ett intryck, men eleven saknar 
tillgång till hjärnans främre delar för att förmedla sina intryck. Denna oförmåga i att 
uttrycka vad man upplever eller lär sig, låser in eleven i en ond cirkel av misslyckande.  
(http://www.braingym.se/?id=bgg, 30/11) 

 
 

http://www.braingym.se/?id=bgg
http://www.braingym.se/?id=bgf
http://www.braingym.se/?id=bgf
http://www.braingym.se/?id=bgg
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Genom Dennisons enkla rörelser och ommönstring skapas det förutsättningar för eleven att få 
full tillgång till hela hjärnan. Rörelserna hjälper även att lösa mental, fysisk och emotionell 
stress. Skolarbetet fungerar bättre, fin- och grovmotoriken förbättras och en positiv följd av 
detta är en starkare självkänsla.(http://www.braingym.se/?id=bgg, 14/12-04) 
 
Att lära med hela kroppen 
 
Författaren till Lär med hela kroppen, Carla Hannaford (1997) är en av förespråkarna för 
Brain Gym och hon menar på att 80 % av svårigheterna med koncentration och svårigheter att 
läsa och skriva beror på blockeringar förorsakade av stress. Hjärngymnastik lättar på stress 
och bidrar till god hälsa.  

 
Tänkande och inlärning sker inte bara i huvudet på oss. Tvärtom spelar kroppen en viktig 
integrerad roll i alla våra intellektuella processer från våra tidigaste ögonblick till 
ålderdomen. Det är vår kropps sinnen som förser hjärnan med den information om 
omgivningen som vi behöver för att skapa oss en uppfattning om världen och från vilken 
vi hämtar material när vi skapar nya möjligheter. (s.11) 

 
Undervisning och utbildning bortser ofta ifrån kroppens viktiga roll vid lärande. I hela 
kroppen pågår inlärningsprocesser, det är tankar, kreativitet och intelligens, Hannaford säger 
att vi aldrig kan resonera som om det vore skilda ting. Genom att aktivera alla delar av vårt 
kroppssystem så blir vi effektiva och produktiva tänkare. Hjärngymnastiken är både lätt att 
utöva och mycket användbart. Övningarna kan göras var och när som helst och förbättrar 
resultatet på vad man än håller på med. Hjärngymnastik innehåller mycket rörelser som korsar 
kroppens mittlinje och dessa finmotoriska rörelser både aktiverar och balanserar lika muskler 
på kroppens båda sidor. Eftersom rörelserna aktiverar hela hjärnans nätverk av nerver hjälper 
de till att bygga upp den hårdvara som vi alla behöver för att nå framgång i livslångt lärande. 
På alla platser där det sker någon form av inlärning ska man använda hjärngymnastik tycker 
Hannaford, hon har aldrig jobbat med en grupp eller individ som misslyckats med att lära sig 
effektivare efter dessa övningar. Hon säger vidare att de största förbättringarna hon har 
upplevt är hos de barn och vuxna som har fått någon form av stämpel oförmögna att lära sig 
eller ADHD och Downs syndrom. Hjärngymnastik är enkel, effektiv och kan utövas av alla. 
 
Hannaford, menar också på att synen är en viktig kroppslig funktion. Ett barn som utforskar 
sin omgivning använder sina ögon och håller då ögonmusklerna i ständig rörelse. När ögonen 
slutar röra sig tar de inte längre in sensorisk information och bearbetning sker bara inne i 
hjärnan. Författaren menar på att det är av största vikt att aktivera både kroppen och huvudet 
eftersom ögonmusklerna stärks och ger eleven möjlighet att fokusera sig vid läsning. Ögats 
muskler spelar alltså en stor roll vid inlärningen i klassrummet.  
 
Utevistelse 
 
I en artikel i Norra Västerbotten (2004, 13 september) kan man läsa om Ann-Chatrine 
Jonsson, Stockholm, speciallärare och kroppsterapeut. Där berättar hon om sitt arbete med 
barn som har inlärningsproblem och hennes metoder är allt ifrån koordinationsövningar till 
massage. Jonsson är också av den uppfattningen att barn sitter stilla så mycket idag att de inte 
tränar sina ögon tillräckligt. Det medför att de inte kan röra dem ordentligt men hon menar på 
att de lätt kan träna upp ögonmusklerna genom att vistas ute i skog och mark. 
 

 Det handlar om så enkla saker som att vara ute och gå på ojämnt underlag, titta på träden och 
på små saker som ligger på marken. Då de tittar uppåt, nedåt och åt sidorna, tränas ögat och 
ställs in på de olika avstånden.  (Norra Västerbotten, 13 september 2004, s.2) 

http://www.braingym.se/?id=bgg
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Birgitta Birath (1998), lågstadie- och speciallärare sedan 28 år, tror att många av de som har 
läs- och skrivsvårigheter aldrig kröp som barn. De har missat den länk som bildas mellan 
hjärnhalvorna när man kryper med en arm och motsatt ben samtidigt. Den vänstra hjärnhalvan 
uppfattar detaljer som bokstäver och den högra uppfattar helheten, ordet. Om länken inte finns 
där så arbetar hjärnhalvorna och ögonen inte tillsammans och då uppfattas det av läsaren som 
att texten hoppar. Genom enkla korsrelaterade rörelser för kroppen och ögat skapas länken 
som behövs mellan hjärnhalvorna. Tester gjorda före och efter hjärngympaövningarna visar, 
enligt Birath, att man kan se en markant förbättring i läsning, stavning, skrivning, handstil och 
koncentration. Genom att prestationsförmågan ökar så ökar också självkänslan. 
 
Rörelse 
 
Maltén, (2002), påpekar vikten av rörelse under lektionstid samt vilka konsekvenser det kan 
få för barn att sitta still alltför långa perioder framför tv eller dator.  
 

Breda personliga erfarenheter och en allsidig multisensorisk miljö utgör därför den bästa 
grunden för en aktiv inlärning och en allsidig rumsuppfattning. (...) All ensidighet i sensoriskt 
och motoriskt hänseende är nämligen av ondo när det gäller att optimera barns utveckling, 
inlärning, tankeverksamhet och kreativitet. Av likartade skäl är det viktigt att skolbarn får 
möjlighet att röra på sig under lektionstid och därmed använda sitt när- som avståndsseende. 
På så sätt bibehålls elasticiteten i ögonlinsen. ( s. 86) 

 
Maltén (2002), är av den åsikten att dagens skola alltför ofta uppmanar eleverna att sitta still 
och inhämta den kunskap som läraren vill förmedla. Han tycker att inslag av rörelse- och 
sånglekar som ett avbrott i pågående lektion enbart har positiv påverkan på inlärningen. Det 
ger eleverna inte bara en god motorisk färdighet utan även bättre koordinationsförmåga. Detta 
i sin tur leder till att läs- och skrivinlärning flyter lite lättare vilket i sin tur har en positiv 
påverkan på barnets självbild.  
 
Vad har synen med minnet att göra? Enligt Maltén (2002) så är minnet en process som 
aktiverar hela hjärnan och för att bygga upp en bra minneskapacitet så krävs det att man 
utnyttjar alla sina sinnen.  
 

All aktiv och kreativ inlärning är gynnsam för att utvidga och underhålla egna minnesnätverk. 
Man lär således med hela kroppen, inte minst om inlärningen också involverar emotionella 
och sociala aktiviteter.  (s. 119) 

 
Maltén (2002) är också av den åsikten att repetition och upprepning av det inlärda är av stor 
betydelse för minnesbehållningen, det kan gälla glosor, namngeografi och automatiserade 
färdigheter. På den punkten går åsikter isär, Brennan (1998), är av den åsikten att memorera 
genom upprepningar är för tråkigt och därmed blir det ointressant och svårare att lära in och 
att komma ihåg. Men det är ändå en användbar metod om man försöker göra det till en melodi 
eller ett mantra. Brennan förklarar att nackdelarna med den traditionella inlärningsmetoden är 
koncentrerad på den vänstra hjärnhalvan som ansvarar för språk och logik. Han tycker att 
utbildningar lägger tonvikt på verbal förmåga (tal, läsning och skrift) men även logiskt 
tänkande och matematisk slutledningsförmåga. Det passar den vänstra hjärnhalvan bra men 
gör inget för den högra hjärnhalvan. Med andra ord så arbetar man inte med hela hjärnans 
kapacitet i skolan enligt Brennan. Han förordar inlärningsmetoder som involverar olika 
metoder av visualisering vilket ska underlätta inlärningen samt också göra det lättare minnas 
under en avsevärt längre tid. 
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Genom att förstå hjärnan och dess sätt att arbeta har vi en bättre förutsättning att nå framgång 
inom undervisning och lärande säger Jensen (1997). Han har bakgrund som lärare men arbetar 
sedan 80-talet med utbildning i hjärnbaserat lärande. Han tycker att undervisningen idag är 
ämnen som brutits ner och tunnats ut, det handlar om inlärning, prov, inlärning och prov. 
Hjärnan har svårt att lära sig och minnas när inlärningen sker på detta linjära sätt. Hjärnan lär 
sig mer som en spiral. Starta något, lägg åt sidan, titta tillbaks, pröva något annat, lägga åt 
sidan, ompröva, titta framåt på nya uppgifter. Jensen menar alltså att inlärning är rörigt. Livet 
går inte att bryta ner i små enheter och ju mer vi får skolan att likna inlärningen i verkliga 
livet ju mer lär vi oss. Vägen dit är att använda färre ämnen, mer tid till varje ämne och att 
göra studier på djupet. Ju mer man använder sinnen vid inlärning desto tydligare blir 
kunskapen. För att få med alla sinnen krävs att både hjärnan och kroppen är med. 
 
Energikickar 
 
I boken Aktiv metodik av Eric Jensen (1996) så kan man läsa om hjärnforskning som har visat 
att inlärning med kroppen ofta är mer effektiv än den traditionella inlärningen eftersom man 
använder både det semantiska minnet (lagrar faktakunskaper) och processminnet (lagrar 
motoriska färdigheter som att gå och simma). Inlärningsupplevelsen blir mer övertygande och 
lättare att komma ihåg när man engagerar känslorna. Att använda sig av lekar och spel passar 
för både äldre och yngre elever och syftet med dessa energikickar är att eleverna ska få ny 
energi, bli aktiva och känna sig stimulerade till både kropp och själ. Boken ger en hel del tips 
på lekar som både är roliga och kreativa. 
 
 
Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att studera hur elever upplever att enkla kroppsrörelser, 
minnestekniker, uppgifter stödjer deras inlärnings- och koncentrationsförmåga. 
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Metod 
 
Deltagare  
 
Mitt arbete utförde jag i en årskurs 7. Den bestod av 25 elever, av dessa var 14 flickor och 11 
pojkar. Att det blev just den här klassen beror på att jag blev placerad i denna skola under min 
vfu och jag påbörjade mitt examensarbete under denna period. Till intervjuerna under vfu:n 
hade jag slumpvis valt ut sex elever och enligt Trost (1997) kallas detta för 
bekvämlighetsurval eftersom jag gjorde urvalet efter vilka som fanns tillgängliga. Alla elever 
var närvarande vid både inledande och avslutande intervju.  
 
Jag gjorde också en intervju med en specialpedagog, tidigare idrottslärare, som jobbar mycket 
med elevers motorik. Hennes elever är i åldrarna förskolan till årskurs fem.  
 
Bortfall 
 
Vid båda elevintervjuerna var samtliga deltagare närvarande. Vid utvärderingen var 23 av 25 
elever närvarande. Vid det löpande arbetet i klassen fanns det viss frånvaro men det borde inte 
påverka resultatet nämnvärt eftersom det fanns så många repetitionstillfällen. 
 
Material 
 
Innan jag påbörjade intervjuerna skickade jag hem en lapp där föräldrarna fick information 
om mitt arbete i klassen och de fick skriva under för att godkänna att deras barn blev 
intervjuade. 
 
Jag gjorde en inledande intervju (bilaga 1:1) för att undersöka hur elevernas läxläsning såg ut 
samt om de förutom idrotten på skoltid hade någon form av fritidsaktivitet som innehöll 
rörelse. I den avslutande intervjun (bilaga 1:1) frågade jag om hur de upplevde rörelserna och 
de olika uppgifterna och minnesteknikerna. Jag förde anteckningar under intervjuernas gång. 
Frågorna och följdfrågorna varierade i antal och utformning beroende på hur uttömmande 
svar som gavs. Vid arbetet i klassen hade jag föreläsning om olika minnestekniker som 
varvades med speciella rörelser som ska integrera hjärnhalvorna samt olika hjärngympa-
uppgifter som de fick välja fritt bland. Som avlutning på hela arbetet hade jag en utvärdering 
som eleverna fick fylla i. (bilaga 2:1) 
 
Intervjun med specialpedagogen, kallad S i detta arbete, spelades in. Jag använde mig av 
minidisc för att intervjun skulle gå så smidigt som möjligt. Specialpedagogen var i förväg 
tillfrågad om hon accepterade en bandupptagning, och jag upplevde inte att bandspelaren hade 
någon hämmande eller avskräckande effekt. Enligt Kvale (1997) är det den mest använda 
metoden för registrering. Då kan intervjuaren koncentrera sig på ämnet och dynamiken i 
intervjun (Kvale, 1997). Intervjuguiden (bilaga 3:1) använde jag som stöd. Med 
intervjuguiden som stöd ansåg jag att tillräcklig information hade erhållits då jag fått svar på 
huvuddelen av frågorna.  
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Genomförande 
 
Tidsplan för mitt arbete: 
 
Hösten 2004 lämnade jag in mitt PM och tilldelades därefter en handledare. Under hösten 
läste jag litteratur  och forskning som gjorts inom området. 
Vecka 41-46, (vecka 45 var lovvecka) genomförde jag arbetet i klassen. 
Vecka 50-52 Intervjuade en specialpedagog samt sammanställde rapporten. 
 
I samråd med min handledare på vfu beslutades det att jag skulle förfoga över minst tre 
lektionstillfällen i veckan där hjärngympa stod i fokus. Jag skulle också få göra hjärngympa- 
rörelser med eleverna då de hade långa lektionspass. 
 
Vecka 1 Jag presenterade mig och mitt arbete, berättade om hjärnan och hur minnet fungerar. 
Introducerade en första minnesteknik som eleverna fick öva på samt olika former av 
hjärngympa för kroppen. Eleverna fick den första delen av ett arbetshäfte som jag 
sammanställt. (Den första delen finns som bilaga 4:1-5) De fick också välja bland ett antal 
olika uppgifter där tankeverksamheten står i centrum. Jag genomförde även de inledande 
intervjuerna. 
 
Vecka 2 Repetition på minnestekniken från vecka 1 samt introduktion av hur man kan 
utveckla den. Rörelser och uppgifter. (Bilaga 5:1-3) 
 
Vecka 3 Minnestekniker, uppgifter, rörelser samt uppgifter som skulle lösas parvis eller i 
grupp. 
 
Vecka 4 Minnestekniker, uppgifter, rörelser samt uppgifter som skulle lösas parvis eller i 
grupp. 
 
Vecka 5 Höstlov 
 
Vecka 6 Repetition av alla minnestekniker, rörelser samt uppgifter. Avslutande intervjuer 
samt utvärdering. (Se vidare Procedur bilaga 6:1). 
 
Jag använde mig i detta arbete av två olika undersökningsmetoder, observation och intervjuer. 
Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad alltså varken ett öppet 
samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär, den genomförs enligt en intervjuguide som 
koncentrerar sig till vissa teman och som kan omfatta förslag till frågor (Kvale,1997). Den 
första elevintervjun bestod av frågor om elevernas rörelse på fritiden, vilken teknik de 
använder vid läxläsning och även tv- och datorvanor.  
Den andra elevintervjun innehöll frågor om rörelserna vi gått igenom, minnestekniker 
huruvida de använder dessa vid läxläsning och hur de tycker att de fungerar. 
Observationen gjordes kontinuerligt för att se om det fanns någon skillnad på elevernas 
koncentration och om de verkade mer alerta. 
För att jag skulle få lite feedback från eleverna fick de fylla i en utvärdering vid projekttidens 
slut. 
I intervjun med specialpedagogen frågade jag efter hennes arbetsmetoder och vilka resultat de 
gav. 
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Resultat 
 
 
Inledande intervju 
 
I den inledande intervjun ville jag ta reda på hur elevernas rörelseaktivitet såg ut på fritiden. 
Jag ville också ta reda på hur deras läxläsning såg ut, samt hur deras tv och datorvanor såg ut.  
 
Läxor och läxläsning 
 
Eftersom de gick i samma klass så hade de samma antal läxor per vecka men ägnade olika 
mycket tid och olika metoder till att lära sig den. Läxorna bestod oftast av engelska glosor, 
svenska rättstavning, mattematik och i no var det ofta läs- och skrivuppgifter. Det som skiljde 
sig åt var om de läste ett främmande språk då de också hade glosor inom det ämnet. I 
genomsnitt hade de tre till fyra olika läxor per vecka.  
 
Tiden de ägnade till läxor varierade mycket, från 10 minuter till en timme per dag. Av 
eleverna jag intervjuade så var variationen mycket stor i fråga om vilken läxa som var lätt 
respektive svår samt vilken läxa som upptog mest tid. 
 
Bland de intervjuade eleverna så fann jag att det vanligaste sättet att lära sig glosor och ord 
var att repetera orden upprepade gånger för att sedan bli förhörd av en förälder. Av de 
intervjuade eleverna var det bara en som använde sig av att skriva egna frågor till texter. De 
övriga läste igenom och försökte memorera läxan på det sättet. De tyckte alla att deras metod 
fungerade bra. Efter läxförhöret tyckte de flesta av eleverna att de kom ihåg det mesta, bara en 
elev sa att hon glömde en del direkt efter läxförhöret. Alla var överens om att glosor var det 
som var lättast att lära och det som de kom ihåg längst efter läxförhöret. 
 
Rörelseaktivitet på skolan och på fritiden 
 
På fritiden ägnade sig fyra av de intervjuade eleverna åt olika aktiviteter, minst två gånger i 
veckan, som innehöll rörelse såsom fotboll och ishockey. På skolan har de en lektion i veckan 
med idrott och en gång i veckan avbryts en lektion (lärarlaget har ett rullande schema) för att 
ägnas åt någon form av rörelseaktivitet oftast i form av en 20 minuters promenad.  
 
TV och dator 
 
De ägnade mellan två till fyra timmar per dag till tv och dator. Ingen av eleverna använde 
datorn till sina läxor. När de använde datorn hemma så var det till olika spel, maila, söka 
information och chatta.  
 
Sammanfattning av inledande intervju 
 
Eleverna använder olika mycket tid till sina hemläxor men lär sig med liknande metoder, att 
repetera och nöta in. De har alla aktiviteter med rörelse minst två gånger i veckan på skoltid 
och några av eleverna har aktiviteter en till tre gånger i veckan på sin fritid. Dator används till 
skolrelaterade projekt på skoltid medan den används till nöjen på fritiden. 
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Mellan dessa två intervjuer så arbetade vi mycket med minnesmetoder såsom Locus (se bilaga 
4:4,5) och Peg ( se bilaga 6:1, vecka 2). Rörelserna, som vi hade minst tre ggr i veckan, skulle 
hjälpa hjärnhalvorna att samarbeta, öka koncentrationen samt minska stress.  
 
Avslutande intervju 
 
I den avslutande intervjun ville jag veta om de använde sig av de rörelser och minnestekniker 
de lärt sig under undersökningsperioden och om de tyckte att det underlättade inlärningen och 
koncentrationen. 
 
Läxor och läxläsning 
 
Den första frågan handlade om vilken metod de tyckte var lättast att lära sig och svaren jag 
fick från flickorna var att Locusmetoden, där det handlar om att visualisera sitt hem, var 
lättare. Pojkarna tyckte däremot att Pegmetoden, sifferrim, var lättare. I min undersökning 
skiljer jag inte på pojkarnas och flickornas svar men detta var så markant så jag ville ta upp 
det.  
 
På frågan om någon av dem använder sig av de nya metoder som de lärt sig under 
hjärngympaperioden så blev det väldigt varierade svar. Av alla eleverna var det bara en som 
använde sig av Locusmetoden när det gällde läxläsning. Hon tyckte att Locusmetoden 
fungerade mycket bra till glosorna och att hon kunde minnas dem längre än tidigare med 
innötningsmetoden. En annan flicka tyckte sig inte kunna använda metoden till glosor, medan 
en tredje flicka trodde sig kunna använda Locusmetoden till glosor om hon övade lite mer på 
metoden i sig. Pojkarna hade lite mer likvärdiga svar där de inte ville byta ut sina nuvarande 
metoder, men en pojke trodde sig kunna använda metoderna till annat såsom handlingslistor 
och att komma ihåg olika sifferkombinationer.  
 
Rörelse 
 
Ingen av eleverna utövade någon av hjärngymparörelserna hemma men tyckte att det var ett 
välkommet avbrott i lektionerna. De sa att de kände att de blev piggare och mer koncentrerade 
efter ett pass med rörelser. På frågan om eleverna skulle kunna tänka sig att använda 
hjärngympa för kroppen även efter att jag avslutat min vfu så sa de flesta att de kunde tänka 
sig att göra vissa av övningarna såsom energigäspningen, liggande åttan och öronmassagen. 
 
Kluringar 
 
Kluringarna tyckte alla var roliga eftersom det var mer som pyssel, de uppfattade det inte som 
hjärngympa utan mer som en kul aktivitet. De ville också ha mer sånt både som avbrott när de 
hade längre lektionspass och som hemuppgifter. 
 
Sammanfattning av avslutande intervju 
 
Endast en av de intervjuade eleverna använde sig av minnesmetoden Locus efter projektets 
slut. En annan elev ville öva mer på Locus innan hon ansåg sig kunna ha användning för den. 
Eleverna tyckte att rörelserna gjorde dem piggare och mer koncentrerade och ville fortsätta 
med dem. Kluringarna ville de fortsätta med både på skoltid och ha som hemläxa. 
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Observation 
 
Observationen var tänkt som ett komplement till den övriga undersökningen och jag valde att 
göra en ostrukturerad observation, (Patel, Davidson 2003), där jag antecknade nyckelord på 
det jag såg före och efter rörelseövningen.  
Jag ville observera hur eleverna verkade före och efter rörelseövningarna. Om de såg trötta, 
okoncentrerade eller pigga och fokuserade. Helt enkelt om det var någon som helst skillnad 
före och efter rörelserna. Eftersom det var 25 elever så är det svårt att titta på alla så vid varje 
tillfälle valde jag ut fyra elever som jag observerade. De första gångerna vi körde rörelserna 
märkte jag ingen markant skillnad förutom att eleverna var väldigt fnissiga och tyckte att det 
hela var lite komiskt. När de lärt sig rörelserna och visste vad och hur de skulle göra så kunde 
jag märka en viss skillnad, de gjorde rörelserna på större allvar och var fortfarande glada men 
inte lika generade under övningarna. Under den sista veckan verkade det som att de såg 
piggare och mer alerta ut efter övningarna. När de fortsatte jobba efteråt så verkade de 
koncentrerade och avslappnade.  
 
Utvärdering 
 
Som avslutning hade jag en utvärdering som eleverna fick fylla i, det var för att få lite av 
elevernas åsikter som jag hade hoppats att få löpande under den period vi arbetade med 
hjärngympa. Men eftersom detta är en klass som inte uttrycker sina åsikter högt eller spontant 
så valde jag detta sätt att få ta del av deras tankar. I utvärderingen frågade jag bland annat om 
vad de tyckte sig ha lärt sig under hjärngympapassen och om de använder någon av 
metoderna eller rörelserna nu inom skolarbetet.  
 
När utvärderingen fylldes i så var 2 elever frånvarande och 23 närvarande. 
 
Alla eleverna tyckte att de hade lärt sig saker under hjärngympan. De räknade upp följande 
saker: slappna av, koncentrera sig, memorera saker och komma ihåg saker längre.  
 
8 av 23 elever säger att de använder sig av de olika minnesmetoderna redan nu till läxor. 
Resterande elever använder inte metoderna och fem kan tänka sig att börja använda 
metoderna och rörelserna. 
 
17 av eleverna tyckte att de blev piggare och mer koncentrerade efter ett avbrott med rörelser 
under lektionen. 3 av eleverna tyckte att de inte kände någon skillnad men tyckte att det var 
bra med ett avbrott i lektionen. Ytterligare 3 elever tyckte att det var bra med rörelser men 
tyckte att avbrottet var för långt och ville ha det kvar men i en kortare version. 
 
Några kommentarer från eleverna: 
 

”Man lär sig lättare med Locus och att göra sagor än att nöta.” 
”Det går mycket bättre att lära sig saker nu än förr.” 
”Ord är lätta att komma ihåg med Locusmetoden och att siffror också är lätta om man gör 
ord av dom och gör det till en rolig historia.” 
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Intervju med specialpedagog 
 
Jag använde mig av bandspelare för att intervjun skulle gå så smidigt som möjligt. 
Specialpedagogen var i förväg tillfrågad om hon accepterade en bandupptagning, och jag 
upplevde inte att bandspelaren hade någon hämmande eller avskräckande effekt. Enligt Kvale 
(1997) är det den mest använda metoden för registrering. Då kan intervjuaren koncentrera sig 
på ämnet och dynamiken i intervjun. Specialpedagogen kallar jag S.  
 
S har jobbat som idrottslärare sedan –72 när hon blev klar med sin utbildning. Under årens 
lopp såg hon många elever som hade motoriska problem och när hon fick problem med rygg 
och knän så fick hon gå specialpedagogutbildningen i Umeå och blev färdig –92. Hennes 
utbildning innebär att hon har specialundervisning inom svenska och matte, men hon säger att 
gruppundervisning inom de ämnena kommer alltmer i bakgrunden och enskilda 
lektionstillfällen för elever med motoriska problem ligger i fokus. S rum ser något kalt ut 
vilket också är meningen, det skall kunna utnyttjas maximalt till att, bland annat, spela 
badminton och dra fram studsmattan. Hon har gått kurser i Mpu, Motorisk-Perceptuell-
Utveckling, och skrivdans, och använder dessa metoder som grund.  
 
Skrivdans är en rörelsebaserad metod utvecklad av Ragnhild Oussoren Voors, Holland, under 
–80 talet. Eleverna får genom lek, rörelse, tecknande och ramsande utveckla sina basrörelser 
alltså sin motorik. Mpu är utvecklat av Britta Holle, dansk sjukgymnast och gymnastiklärare. 
 
S tar in alla sexåringar vid skolstart för att se hur de klarar olika motoriska övningar och de 
elever som behöver extra träning får komma till henne två eller tre halvtimmar i veckan. Det 
kommer också äldre elever och enligt S själv så tycker de att det är roligt att få komma till 
henne. Dels för att det är enskilda lektioner, eleven får en uppmärksamhet som kanske inte är 
möjlig under lektioner i helklass. Det kan vara elever som har problem med motoriken eller 
att de har problem att fungera med andra elever, de stör undervisningen på olika sätt och av 
olika anledningar.  
 
En typisk lektion för S elever kan börja med att hoppa på studsmattan och därefter kan de ha 
lite avslappning med en massageboll. Massagebollen är bra eftersom många elever kan tycka 
att beröring är obehagligt, med en boll mellan S händer och eleven så är inte beröringen lika 
påtaglig. Under massagen ställer S löpande frågor för att se hur deras kroppsuppfattning har 
utvecklats. Nästa steg i lektionen kan vara att leka kurragömma med små taggdjur, det går ut 
på att eleven gömmer djuren och S frågar hur många som är gömda inte hur många eleven har 
i sin hand, att få eleven att tänka i nya banor. Hoppa hopprep, spela badminton och jonglera 
hör också till övningarna som eleverna kan få göra. Efter dessa fysiska övningar kan hon 
lägga in ett läs- eller skrivpass och hon avslutar alltid med en fysisk övning som eleven själv 
har valt. Ibland fungerar de fysiska övningarna som en morot för att få eleven att skriva eller 
räkna. Med vissa elever kan samtal vara ett viktigt inslag, det kan gälla elever som inte 
fungerar ihop med sina klasskamrater. Då blir det lite allvarligare samtal som handlar om att 
eleven blir sedd och lyssnad på, det handlar om att ge och ta och för S är det viktigt att vara en 
bra förebild eftersom barn gärna kopierar vuxnas beteenden. Ett bra exempel på detta är när S 
spelar badminton med eleven så förlorar hon alltid. När eleven kommer på att S gör det för att 
eleven ska vinna så börjar de tappa bollen med flit och bjuda in S till att vinna. Då har de 
kommit upp jämsides med S och förstått att det viktiga inte är att vinna. S tycker att detta är 
väldigt viktigt att de ska få vara vinnare för de har förlorat så ofta tidigare och det är inte det 
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de är där för att lära sig. De får känna sig bra på något och det är ett stort lyft för deras 
självkänsla. 
 
Jag frågar S om hon arbetar mycket med korsrelaterade rörelser som integrerar hjärnhalvorna 
och det gör hon. Många elever har problem med just det att få höger och vänster sida att 
samarbeta. Det kan märkas på olika sätt, bland annat när de ska fånga en liten boll och gärna 
tar den med höger eller vänster hand utsträckt åt sidan istället för ett fånga i lyra med bägge 
händerna framför sig. Det kan också vara elever som skriver på tavlan och istället för att korsa 
sin mittlinje så byter de hand, skriver med vänster hand på vänster sida och höger hand på 
höger sida. S har olika övningar för att få elever att korsa mittlinjen och en av de enklaste är 
att flytta små djur från ena sidan bordet till andra sidan, de ska göra det med en hand i taget 
och inte byta hand mitt i. Liggande åttan får de göra på tavlan, S kallar det för bilbanan, de 
ritar en liggande åtta vilket är en bra korsande rörelse, det är viktigt att få ögats rörelse och 
händernas att jobba ihop. En lite svårare rörelse som kräver mer övning är att göra 
skidrörelser på studsmattan. Först med armarna och sedan med benen, när de behärskar detta 
så samtalar S med dem samtidigt om vardagliga saker och de ska klara tjugo skidrörelser 
under samtalets gång då vet hon att de har automatiserat rörelsen. S tycker att det svåra med 
korsrelaterade rörelser är att motivera barnen att göra dom, att få det att vara kul. 
 

Jag brukar ha det som inriktning att de ska ha glädje av det de gör här ganska snabbt.  
Känna att det är någon mening att jag går hit o lär mig det här kan jag använda när jag går 
ut sen.  (Specialpedagog) 
 

Hur ser då S att de gör framsteg snabbt? Jo, hon har ett enkelt krysschema som hon 
tillsammans med eleven fyller i efter varje pass. Där få de skriva in vad de gjort på varje pass, 
hur många de klarat när det gäller studsa boll eller hoppa hopprep. Det gör att de ser 
framgångarna klart och tydligt på schemat och hur fort de har lärt sig. Det gör att de inser att 
de kan lära sig genom att öva och det ger dem ett stort lyft i deras självkänsla.  
 

Vi gör små och specifika saker, fokuserar på det så att resultat kommer fort och de ser att 
de kan lära sig.  (Specialpedagog) 

 
Jag undrade också hur S framtid ser ut, det är ju mycket nedskärningar på skolor, men för S 
del ser framtiden ljus ut. Hon säger att lärarna på skolan där hon jobbar vill att hon ska utöka 
sin tid med elever som har olika problematik i klassrum och med sin motorik och hellre dra 
ner på matte- och läsgrupper. Det beror på att de sett såna framsteg hos de elever som haft 
svårigheter att anpassa sig till skola och kamrater. Elever ser att de kan lära sig och de får 
bättre självförtroende vilket leder till ett lugnare klassrumsklimat.  
 

Jag tror ju inte att man lär sig läsa för att man håller på med motoriken, däremot att ha 
det som en morot eller parallellt med läsningen. För man måste ju sitta o läsa för att bli 
bra på att läsa. De har motoriska svårigheter och de behöver se att de kan lära. De lär 
sig studsa bra på studsmattan och jag säger att de kan bli lika bra på att läsa om de 
övar. Det krävs lika mycket jobb för att bli bra på att läsa som att bli bra på att studsa. 
Det är ett bra sätt att motivera dom, att lära sig lära  (Specialpedagog) 

 
De får också uppmärksamhet från S under de enskilda lektionerna vilket gör att de är lugnare 
och kräver inte all uppmärksamhet från klassläraren och klasskompisar vilket gör att klimatet 
blir lugnare.  
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Sammanfattning av intervju med specialpedagog 
 
S tycker att en av de viktigaste sakerna i hennes arbete är att eleverna arbetar med ett fåtal 
rörelser i taget för att de snabbt ska kunna se sina framsteg och därmed ökar deras 
självförtroende och lust att lära. I samband med ökat självförtroende så vågar och vill de ta sig 
an uppgifter som de tidigare ansett sig inte klara av. Hon anser också att när de får motoriken 
att fungera och självförtroendet har ökat så blir läs- och skrivsvårigheterna mindre. Elever 
som fungerar dåligt i klassrumsmiljö blir lugnare och mer koncentrerade när de får komma till 
henne och vara enda eleven. S tror att det ibland beror på att de får för lite uppmärksamhet i 
skolan och inte på att de har problem med sin motorik. 
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Resultatdiskussion 
 
Reliabilitet 
 
I intervjuerna med eleverna har några av svaren ändrats från den inledande intervjun till den 
avslutande vilket inte borde sänka reliabiliteten i undersökningen och orsaken till detta, enligt 
Patel, Davidson  (2003), kan vara att intervjupersonen har fått nya insikter eller har lärt sig 
något. Resultaten i elevintervjuerna känns därför tillförlitlig. Men som Kvale (1997) säger så 
finns det nackdelar med spontana intervjuprocedurer och det är att de är lite svårare att 
strukturera och analysera. Det känns som att de var ärliga och spontana i sina svar men något 
fåordiga. Eleverna fick den tid de behövde för att besvara frågorna och jag ställde följdfrågor 
när svaren blev för fåordiga. Följdfrågorna skilde sig lite från fall till fall men bara i den 
utsträckningen att jag skulle få svar på frågan som jag ställt. När jag frågade om vilken metod 
de använde sig av vid läxläsning borde en följdfråga ha varit om de kände till någon fler 
metod. Observationerna ville jag ha som kompletterande information till de övriga 
undersökningarna. Med observationsmetoden kunde jag studera beteenden och skeenden i 
samma stund som de inträffade, men som Patel och Davidson  påpekar i sin bok 
Forskningsmetodikens grunder (2003) så är den tidsödande och det kan inträffa oförutsedda 
händelser som kan påverka resultaten. Jag har observerat om de verkade trötta eller 
okoncentrerade innan rörelseövningen och om det blev någon skillnad efter, att de blev 
piggare och mer koncentrerade. Det var svårt även om jag bara valde ut fyra elever vid varje 
observationstillfälle dels för att jag inte kände dem så väl och för att det är svårt att avgöra hur 
någon känner sig bara genom att titta. Det skulle ha varit lättare om jag kände dem bättre och 
om det hade varit fler än en person som observerade eleverna. Jag hade hoppats att under 
perioden jag vistades i klassen få höra lite om vad eleverna tyckte om rörelserna och 
uppgifterna men det fick jag inte eftersom det var en väldigt tystlåten klass. Därför valde jag 
att göra en utvärdering sista veckan där de fick skriva sina kommentarer anonymt eller med 
namn. Vissa svar i utvärderingen var mer utförliga medan andra var lite knapphändiga vilket 
kan sänka reliabiliteten, orsaken till att vissa svar blev knapphändiga var att de skulle skriva 
med egna ord, det fanns inga färdiga svarsalternativ. Intervjun med specialpedagogen var 
kvalitativ med låg grad av standardisering, Patel Och Davidson (2003), där pedagogen fick 
stort utrymme att svara på frågorna med egna ord i berättandeform. 
 
Validitet 
 
Jag har genom intervjuerna med eleverna och utvärderingen fått fram det jag ville undersöka. 
Innan intervjuerna gick jag igenom, med varje elev, varför jag ville intervjua dem och vad jag 
ville veta, de fick även information om att deras namn inte skulle nämnas i min uppsats. 
Frågan om hur mycket läxor de har per vecka och hur mycket tid de lägger ner på dem kan 
verka som att den ligger utanför undersökningen men jag ville få fram om läxtiden hade 
minskat för dem när de lärt sig minnesteknikerna. Frågorna var enkla och eleverna hade inte 
några problem med att förstå eller besvara dem. Intervjun med specialpedagogen är ett 
komplement till undersökningen, att få en pedagogs syn på hur rörelser påverkar elever.  
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Diskussion 
 
Jag ville undersöka hur eleverna upplevde att rörelserna, minnestekniker och uppgifter 
påverkade deras inlärnings- och koncentrationsförmåga. Mina empiriska studier visar att 
eleverna har uppfattat hjärngymparörelserna som uppiggande och minnesmetoderna som en 
hjälp för att underlätta inlärningen. 
 
I den inledande intervjun fick jag veta att de hade tre till fyra läxor som i snitt tog 10-60 
minuter per dag. Det var stor variation om vilka läxor som var svårast respektive lättast och 
vilken som tog längst tid, vilket är förståeligt då alla har olika lätt eller svårt för olika ämnen. 
Hur sanningsenligt de svarade på den här frågan är svårt att avgöra eftersom alla sa sig göra 
sina läxor och som förälder och blivande pedagog vet jag att så inte alltid är fallet. På den här 
frågan kan det ha varit så att de svarade det de trodde att de skulle svara. De repeterade tills 
de kunde läxan och tyckte att den metoden fungerade bra men en viktig följdfråga som jag 
inte ställde kunde ha varit om de kände till någon annan metod. De sa också att de kom ihåg 
läxan ganska länge efteråt men här har jag också funderingar. Hur lång tid är länge för en elev 
som går i sjuan? De har alla någon form av aktivitet som innehåller rörelse för kroppen 
antingen genom idrotten på skolan eller på fritiden. De som får sin motion endast genom 
idrotten på skolan rör på sig alldeles för lite tycker jag. Barn och ungdomar bör röra på sig i 
snitt en timme om dagen och det är nog lättare för barn i yngre år som är ute och leker och 
därmed rör sig mycket. För elever i mellan- och högstadiet kan det vara lite annorlunda då 
lekandet på rasten och fritiden inte förekommer på samma sätt. Här tycker jag att hjärngympa 
kan vara ett bra alternativ till rörelse, det är lätt att utöva och kräver inte några större 
förberedelser, att man dessutom kan göra det i klassrummet gör det hela ännu enklare. 
 
Eleverna sa att de ägnade så pass lång tid som två till fyra timmar per dag till tv och dator. 
Beroende på vad de ser på tv så kan det leda till kunskaper och vissa dataspel är en form av 
hjärngympa som kräver mycket tankeverksamhet av personen som spelar. Men som 
Hannaford (1997) säger så kan det också leda till inlärningssvårigheter genom den stress som 
tv-våldet orsakar. I denna undersökning framgår det inte vad de ser på tv eller vilka spel de 
spelar på datorn däremot framgår det att de inte gör sina läxor framför datorn. I den tid vi 
lever i med data, TV, TV-spel, video och filmer är det stor risk att barn blir stillasittande och 
det gör att hjärnan inte arbetar på det sett som den är avsedd att göra. Med det menar jag att 
bara ta emot information utan att bearbeta den vidare. En annan negativ effekt av att sitta 
framför dator och TV är att muskulaturen runt ögonen försvagas vilket gör att synfältet 
minskar. Också här har hjärngympa en viktig funktion, det finns rörelser som aktiverar 
muskulaturen runt ögonen. Man kan inte gärna ta bort tv och dator eftersom det är en del av 
vårt samhälle idag och för en del ungdomar kan det vara en del av deras sociala liv, då menar 
jag chattandet via datorn. Här är det föräldrarna som måste ta sitt ansvar för hur länge och vad 
deras barn spelar på datorn.  
 
Den avslutande intervjun ville jag veta hur eleverna uppfattade de olika uppgifter och rörelser 
som vi gjort under fem veckor. En nackdel i undersökningen var att näst sista veckan var det 
lov för eleverna och jag tror att det hade blivit ett bättre resultat att göra alla övningarna utan 
en veckas uppehåll. Alla elever var positivt inställda till hjärngympan, de tyckte att rörelserna 
var ett bra avbrott i lektionerna för att piggna till och bli mer koncentrerade. Enligt Hannaford 
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(1997) så ska rörelserna ge snabb och märkbar förbättring i inlärningen vilket jag också tycker 
mig se att de gör. Det bästa hade varit om de gjorde rörelserna hemma också men om jag hade 
gett det som hemläxa så tror jag att tillförlitligheten hade sjunkit eftersom jag inte hade kunnat 
kontrollera att de verkligen hade gjort dem. Jag såg i alla fall en klar förbättring på elevernas 
koncentration före och efter rörelserna, de verkade mer alerta och fokuserade efteråt. Jag tror 
att fler elever skulle kunna uppfylla målen i skolan om de rörde sig mer och det finns skolor 
som har tagit fasta på det här. På min dotters skola har de tagit bort elevens val under ett år 
och istället infört rörelse på schemat, det handlar om allt från massage till olika lekar. Jag 
tycker att det är ett bra initiativ och att fler skolor borde göra detsamma. Min dotter är positivt 
inställd till detta och när det är schemalagt så blir det också genomfört. Om man inte 
schemalägger det så kan det nog bli uppskjutet på grund av tidsbrist. Som jag också sett på 
mina undersökningsresultat med rörelseavbrott på lektioner så blir eleverna piggare och mer 
koncentrerade.  
 
Minnesmetoderna tyckte också de flesta var ett bra komplement till att lära sig läxorna och att 
komma ihåg dem längre. Ju fler metoder som används för att engagera eleverna, desto fler sätt 
lagras information på och enligt Jensen (1996) så fungerar upprepningsmetoden bara för 10 % 
av eleverna medan de resterande 90 % behöver andra metoder för att minnas vad de lärt sig. 
Han föreslår en rad olika variationer i undervisningen bland annat högläsning, föredrag, 
rollspel, musik, utflykter och spel. När vi repeterade minnesmetoderna så blev eleverna både 
glada och överraskade att de kunde minnas en ordlista som de memorerat två veckor tidigare. 
Jag tror att för många elever så blir det också ett lyft för självkänslan när de så konkret ser att 
de kan lära sig och att de dessutom kommer ihåg det inlärda. Derwinger (2003) berättar om 
studier som visar att effekten av minnesträning med bland annat Locusmetoden bevaras 
mellan sex månader och tre och ett halvt år, vilket är fantastiskt med tanke på att det tar cirka 
tio minuter att lära sig metoden. Ungefär hälften av eleverna tyckte att minnesteknikerna var 
lätta att lära sig medan andra hälften fick öva lite mer på att bland annat visualisera. Jag är 
övertygad att alla kan lära sig dessa metoder så att de får den effekt som önskas men att man i 
vissa fall får göra övningar på visualisering innan man börjar med minnestekniker. 
 
Ett inslag i undersökningen som blev mest populärt var kluringarna. Eleverna uppfattade det 
som ett roligt avbrott istället för hjärngympa och det var också avsikten med uppgifterna. Jag 
ville få eleverna att se att de kunde ha hjärngympa och lära sig saker på ett roligt och 
annorlunda sätt. Jag ville att de skulle få leka fram lärandet och det är så specialpedagogen S 
också tänker när hon tar emot sina elever. Att de ska få lust att lära genom lek och aktiviteter. 
Det finns många aktiviteter man kan ha som inslag i den befintliga undervisningen så att man 
kombinerar hjärngympa med den traditionella undervisningen. Här gäller det att använda sin 
fantasi eller ta till böcker som Aktiv metodik av Jensen (1996). 
 
Under observationen så tyckte jag att eleverna såg piggare ut efter att vi hade gjort några olika 
rörelser. Jag vet inte om det beror på att de tyckte att det såg så roligt ut när deras 
klasskompisar utförde dem men det fick önskad effekt. Efteråt så noterade jag att de jobbade 
effektivare. Nackdelen med avbrotten är att det kan ta ett tag för eleverna att samla sig efteråt 
och återgå till skolarbetet vilket får mig att dra den slutsatsen att de genom hjärngympan fick 
en energikick. Att eleverna blir glada och pigga resulterar också i att stämningen i 
klassrummet blir lättsammare och därmed så blir det ett mycket bättre inlärningsklimat.  
 
I utvärderingen fick jag ganska likartade svar och jag tror att jag här hade kunnat få mer 
utförliga svar om jag hade angett svarsalternativ på några av frågorna. Några tyckte bäst om 
Locusmetoden och andra tyckte att Pegmetoden var bättre. Alla var överens om att de kände 



  17 
 

sig piggare efter att vi hade gjort rörelserna vilket bekräftar resultaten i min observation. I 
utvärderingen kunde jag också se att det var övervägande flickor som tyckte bäst om 
Locusmetoden och fler pojkar tyckte att Pegmetoden var bättre. Detta är något jag skulle vilja 
ta reda på mer om, kan det vara så att flickor har lättare att visualisera fram levande bilder och 
pojkar gillar mer konkreta saker som att rimma på siffror? Vi har alla olika metoder för 
inlärning och det är väldigt individuellt men som jag kan se i min undersökning så är det 
också könsrelaterat. 
 
I intervjun med specialpedagogen fick jag också en del av mina teorier bekräftade, nämligen 
att när eleverna konkret kan se sina framgångar så lyfts deras självkänsla och underlättar 
inlärningen. S har också en önskan om att alla elever borde få tillgång till de övningar som 
hon gör med de elever som har problem med motoriken eftersom det är så många fler elevers 
inlärning som skulle gynnas av ett stärkt självförtroende. Efter min undersökning och den 
tidigare forskningen inom detta ämne så ser jag ännu klarare hur viktigt det är med rörelser på 
skoltid och då menar jag inte bara idrotten som för de flesta elever finns vid bara ett tillfälle 
per vecka. Det behövs ett komplement till idrotten och hjärngympa är då ett bra alternativ 
eftersom det kan utföras av alla och i princip när som helst. 
 
 
Fortsatt forskning 
 
Eftersom den mesta forskningen runt hjärngympa och dess speciella kroppsrörelser är gjorda i 
USA skulle det vara intressant att se forskning gjord i Sverige under svenska förhållanden och 
anpassad till den svenska undervisningspedagogiken.  
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  Bilaga 1:1   
 

Inledande intervju 
 
Jag samtalade med eleven först lite allmänt om skolan och fritidssysselsättningar för att vi 
skulle få ett lite mer avslappnat samtal. Jag förde löpande anteckningar under intervjuns gång. 
Det jag skrivit med kursiverad stil var den typ av följdfrågor som jag ställde när eleven 
svarade för fåordigt.  
 

1. Hur mycket läxor har du varje vecka?  
2. Hur mycket tid ägnar du till läxor? Per vecka? Per dag? 
3. Hur många gånger i veckan? Hur länge varje gång? 
4. Vilken läxa är lättare respektive svårare att lära sig, eller är de likvärdiga? 
5. Hur gör du för att lära dig läxorna? Metoder? 
6. Kommer du ihåg läxan vid läxförhöret?   
7. Kommer du ihåg läxan efter läxförhöret?  
8. Ägnar du dig åt någon form av röresleaktivitet på fritiden? Vilken? 
9. Ser du på tv? Varje dag? Hur länge ungefär per dag? 
10. Använder du dator hemma? Till vad? Hur länge ungefär per dag?  

 
 
 
 
 
 
Avslutande intervju 
 
I den avslutande intervjun gick jag tillväga på samma sätt som med den inledande intervjun 
men det kändes mer avslappnat eftersom vi nu hade träffat varandra under fem veckor. 
Det jag skrivit med kursiverad stil är exempel på följdfrågor som jag ställde när eleven 
svarade för fåordigt.  
 
 
 

1. Tyckte du att minnesmetoderna var lätta eller svåra att lära?  
2. Vilken tycker du var lättast att lära? 
3. Använder du dig av någon av minnesteknikerna i ditt läxarbete hemma? 
4. Vilken/vilka metoder? Till vilka läxor? 
5. Hur fungerar det? Minns du läxorna längre? 
6. Utövar du någon av hjärngymparörelserna hemma? Hur känns det före resp. efter? 
7. Vad har du för tankar om kluringarna? Var någon rolig, tråkig, jobbig..etc? 
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Observation 
 
Vid varje rörelsetillfälle hade jag valt ut fyra elever som jag tittade närmare på. Jag förde 
anteckningar om hur jag uppfattade deras koncentrationsförmåga samt om jag kunde se någon 
förändring att de blev piggare efter rörelserna. 
 
 
Utvärdering 
 

1. Har du lärt dig något nytt under hjärngympaperioden? Vad? 
2. Vad kommer du att ha mest nytta av? På vilket sätt? 
3. Använder du någon av minnesmetoderna i ditt skolarbete? Vilken? 
4. Vad var bäst eller sämst under dessa lektioner? 
5. Skulle det ha varit mer eller mindre av något? 
6. Hur känner du dig före respektive efter vi har gjort hjärngymparörelserna? 
7. Vad tycker du om kluringarna? 
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Intervju med specialpedagog 
 
Utbildning? 
 
Hur länge har du jobbat som idrottslärare? Specialpedagog? 
 
 
Jobbar med vilka elever? Problembild? 
Hur jobbar du med eleverna? Rörelser? Uppgifter? Arbetsmetoder? 
Hur länge med varje elev? 
Resultat? 
 
Framtidsvision? Hur ser din framtid ut? Utveckling? 
 
Vad vet du om tidigare forskning inom ditt arbetsområde? 
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Hjärngympa 
 

Informationen är sammanställd från följande källor: 
Brennan, H (1998) 

www.exprimentarium.dk 
www.nkja.se/s/sem/hjarngympa.htm 
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Lägg undan listan, ta fram papper och penna, föreställ dig att du står vid dörren till ditt hem 
och skriv ner det första du stöter på innanför dörren. Gå samma väg som du gick när du 
placerade ut föremålen och skriv ner allt du finner. Bry dig inte om att du kanske glömmer 
någonting, fortsätt till nästa rum�

 
 

 
 

���������	���������
����������������������
���������

� �� ���������� 



  Bilaga 5:1(3)  

Rörelser och uppgifter 
 
Rörelserna finns i boken Lär med hela kroppen, Hannaford, C (1997) 
 
Energigäspning 
Sätt fingrarna framför mot käkarna.Gäspa stort tre gånger och massera samtidigt käkleden. 
(När vi stressar och "biter ihop" blir också käkmusklerna spända, denna rörelse "öppnar upp" 
och ger snabb energitillströmning).  
 
”Åttan” elefanten 
Lägg örat på axeln och titta på ditt finger medan du ritar en åtta. Också denna övning kan 
varieras, du kan göra jättestora åttor med bara en arm, med armen rak, du kan böja armen och 
göra detsamma. Du kan själv hitta på nya varianter.  
(Detta är inte bara en bra ögonrörelse utan en mycket effektiv del av hjärngympan som 
hjälper till att få igång samarbetet mellan hjärnhalvorna och dessutom stärker syn- och 
hörselnerven).  
 
Korsrörelse  
Den här korsrörelsen bör du helst göra fem minuter om dagen för att få önskad effekt.  
Höger arm på vänster knä, vänster hand på höger knä. Rörelsen kan varieras efter dina 
önskemål, du kan ta händerna på vaderna, eller armbågarna mot knäna - om du är vig. Du 
kan dansa, hoppa, marschera - eller bara gå. Till musik eller utan. Huvudsaken är att du gör 
dina korsrörelser. (Detta är en mycket bra övning för den som vill integrera sina hjärnhalvor).  
 
Rita”åttan” 
Har du hakat upp dig på stavelsen av ett ord? Har ditt barn svårt att lära sig delar av 
multiplikationstabellen? Skriv "frågan" i ena delen och "svaret" i den andra "åttan". Följ 
pennan med ögonen när du ritar åttan. Först med ena handen och sedan med den andra, börja 
uppåt till vänster och gör åttan tre gånger med vardera handen. Säg gärna det som står i åttan 
högt. (Detta anses underlätta inlärningen markant, du kan till exempel lära dig ett krångligt 
telefonnummer. Skriv numret i ena öglan och namnet i den andra. Det går också bra att skriva 
in halva multiplikationstabellen i ena öglan och resten i den andra 
 
Öronmassage  
Enligt akupunkturläran om kroppens energier och meridianer kan vi genom öronmassage 
indirekt massera hela kroppen. Dra "ut" öronen och massera lagom hårt uppifrån och ner. 
Som om du "vecklade ut" örat. (Den som befinner sig i en stökig miljö kan med denna 
öronmassage bland annat "stänga av" onödiga, energikrävande ljud).  
 
 
Göra "åttan"  
Korsa händerna och tummarna framför dig - håll ögonen på tummarna och "rita" åttan med 
armarna. Om man vill få ett barn att prova detta rekommenderas att man ritar glada gubbar på 
tumnaglarna. (En utmärkt övning att göra för den som sitter stilla framför en dator och sällan 
låter ögonens muskler "motionera". Ögonrörelser är också nyckeln till våra minnesbanker 
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Avslappningsrörelse  
Korsa fötterna - och sträck på dig som en katt samtidigt som du tar ett djupt andetag och 
håller handen med den andra. Har du vänster fot över höger fot ska du lägga vänster hand 
över höger hand och tvärtom. Vänd handflatorna mot varandra, knäpp fingrarna och böj in 
händerna mot kroppen.  
Efter en stund, flytta isär fötterna och för ihop fingertopparna mot varandra.  
(Rörelsen kan göras sittande, stående - eller när du ligger i sängen. Får en stressad person att 
varva ner - samtidigt som blodgenomströmningen i kroppen ökar.) 
 
 
 
 
Uppgifter finns på www.eksjo.se/mathpuzzle/ 
            http://hem.passagen.se/lark/klurig.htm  
Detta är några exempel på uppgifter som vi arbetade med i klassen under undersökningen. 
 
���������	

��������  
��������������	�
����	���������
����
������
����������������
�
����
���
�	�
���
��������������������
�����
�	�����������������
���������������������������������
�����������������
�����
���������������������������������������������
�������	�
����
��
�
���������� �
�������������
��������
����������
�����
�	������������	���
�������
������
�	��!
������������������
����������������� �����
��������������
�����������������
�����������������������
��������������
���
�����������������������
��������
�����
�	���
������
�����������������������
��"���
�	����#	����
��������������
��
�
������������#������������
������������������������
���
�
��������������������������
!�������������������������������������
��������������
��������
�
��"���
�	����
��
�������������
�����������
�����
"��$�
��
�������������
��������������	�
"���
�	$�%������������������
�������������������������������������������
����	�
"���
�	�& 
 
  
 
 
 

http://hem.passagen.se/lark/klurig.htm


  Bilaga 5:3(3)  

Nr 1c - VEM ÄGER ZEBRAN? 
 
Fem hus i rad bebos av vardera en man av en viss nationalitet, 
verksam inom ett visst yrke. Varje man har dessutom ett husdjur 
och älskar en speciell dryck. 
 

1. Engelsmannen bor i det röda huset  
2. Svensken har hund  
3. I det gröna huset dricks det kaffe  
4. Dansken är tedrickare  
5. Det gröna huset ligger närmast till höger om det vita  
6. Rörmokaren har en papegoja  
7. I det gula huset bor arkitekten  
8. I mittenhuset dricker man mjölk  
9. Norrmannen bor i det första huset Läraren bor bredvid familjen med katten 
10. Arkitekten bor i huset bredvid hästägaren  
11. Läkaren dricker öl  
12. Tysken är präst  
13. Norrmannen bor bredvid det blå huset  

 
Vem äger zebran och vem dricker vatten? 

 
 
Nr 4a - FEM TAXIFÖRARE HAR PROBLEM 
  
Fem taxiförare har kallats till Berns Salonger för att ta upp  
fem passagerare för fem olika körningar. Väl framme  
upptäcker de att passagerarna är ganska berusade. Var och  
en har olika för- och efternamn, yrke och destination, och deras  
fruar har olika förnamn. När taxiförarna inte kan  
fastställa vem som är vem och vem som ska åka vart,  
ber de dig, dörrvaktmästaren, ta reda på följande:  
 
Vem är bagaren?  
Vad heter Börje i efternamn?  
Vem ska till Birger Jarlsgatan?  
 
Dessa ledtrådar samlar du ihop från passagerarna: 
 
Bertil är gift med Barbro. Bertas man stiger in i den tredje taxin. Bengt är byggmästare. Den 
sista bilen ska till Banérgatan. Bodil bor på Bondegatan. Brandmannen tar den fjärde taxin. 
Bo stiger in i den andra taxin. Beata är gift med banktjänstemannen. Herr Bergström tar taxin 
närmast framför Brittas man. Herr Blom tar den första bilen. Herr Bratt bor på Blekingegatan. 
Byrådirektören bor på Birkagatan. Herr Bratt stiger in i taxin närmast framför herr Broman. 
Byrådirektören är tre bilar framför Björn. Herr Bergström är i bilen närmast framför 
brandmannen. Herr Björklund bor på Bondegatan.  
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Procedur 
 
Vecka 1 
 
Jag presenterade mig inför klassen och berättade om mitt examensarbete. Jag frågade efter 
frivilliga till intervjuerna och det var mer än halva klassen som ville vara med så det fick bli 
lottning. Jag gjorde med de inledande intervjuerna. Därefter delade jag ut det första häftet 
med hjärngympa som jag hade sammanställt. Jag förklarade hur hjärnan och minnet fungerar 
och vi övade på Locusmetoden (förklaring till den finns i bilaga 4). Jag förklarade syftet med 
hjärngymparörelserna och därefter gjorde vi rörelser och kluringar. 
 
Vecka 2 
 
Repetition av Locusmetoden och jag delade ut nästa del av hjärngympahäftet som handlade 
om varför man glömmer. Vi gjorde en del gruppövningar och övningar i helklass. Vi gjorde 
hjärngympa för kroppen. Introduktion av Pegmetoden. Pegmetoden handlar om att göra rim 
till siffror för att lättare memorera längre sifferkombinationer. När man lärt sig rimmen kan 
man göra roliga sagor eller berättelser för att komma ihåg på ett enklare och roligare sätt. 
Eleverna fick välja fritt bland flera olika kluringar som jag hade tagit med. 
 
 
Vecka 3 
 
Repetition av både Locus- och Pegmetoden. Denna vecka blev det bara en dag med 
hjärngympa eftersom eleverna hade redovisningar i historia. Vi gjorde hjärngymparörelserna 
hela veckan som avbrott i redovisningarna. Vi hann med lite kluringar även om det blev 
väldigt kort om tid för det denna vecka. 
 
Vecka 4 
 
Efter en snabb repetition av Locus- och Pegmetoderna så gick jag igenom 
associationsmetoden där man gör kopplingar mellan olika företeelser. Den metoden hör ihop 
med hur minnet egentligen fungerar. När man kommer ihåg en sak så dyker 
associationslänkarna till denna automatiskt. Vi gjorde hjärngymparörelser och kluringar både 
enskilt och vissa elever gjorde visualiseringsövningar två och två. 
 
Vecka 5 
 
Avslutningsveckan ägnade vi till att repetera och göra färdigt påbörjade kluringar. Vi avbröt 
med hjärngymparörelserna. Jag hade även sammanställt ett häfte med knep för lyckade 
studier som jag gick igenom med eleverna. 
 
 




