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Abstrakt 
Studiens syfte var att belysa vilka effekter daglig pausgymnastik har på koncentrations-
förmågan för högstadieelever i grundsärskolan. För att göra detta användes kvalitativa 
metoder i form av videoobservationer av en elevgrupp i grundsärskolans senare år samt 
intervjuer med denna elevgrupps ansvariga lärare. Utifrån de gjorda videoobservationerna 
kunde man konstatera att pausgymnastik antingen påverkade koncentrationsförmågan positivt 
eller inte påverkade den nämnvärt på ett sätt som kan delas in i fem kategorier; svag 
koncentration blev stark, sjunkande koncentration höjdes, sjunkande koncentration höjdes 
med fördröjning, ihållande god koncentration samt ihållande svag koncentration. Den 
intervjuade läraren såg en generell förbättring av koncentrationsförmågan hos elevgruppen, 
som en följd av pausgymnastiken. Både observationer och intervjuer pekar på att 
pausgymnastikens effekter på koncentrationen antingen var övervägande positiva eller inte 
gav någon nämndvärd effekt.  
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1. Inledning 
Vår kropp är skapad för rörelse medan vårt samhälle i allt större utsträckning kräver 
stillasittande. Kroppen har dock inte gett vika och anpassat sig efter det samhälle vi byggt upp 
under de senaste hundra åren och vi måste därför ta hänsyn till oss själva och vårt behov av 
fysisk aktivitet.  
 
Tillsammans med alla medicinska fördelar med fysisk aktivitet tyder forskningen på ett 
samband mellan fysisk aktivitet och förutsättningarna för inlärning. Detta samband är 
intressant för mig som en blivande lärare som vill knyta samman rörelse och kognitivt 
tänkande, vilka trots visioner om en integrerad skola med helhetssyn tyvärr ligger ganska 
långt ifrån varandra idag.  
 
Under mitt framtida yrkesliv kommer jag som idrotts-, historie- och religionslärare för de lite 
äldre eleverna att arbeta med ungdomar både inom teoretiska och praktiska ämnen. I mitt 
examensarbete vill jag därför koppla ihop det teoretiska med det praktiska och undersöka om 
fysisk aktivitet påverkar våra förutsättningar för de mer teoretiska skolämnena. Lär vi oss 
bättre i de högre åldrarna om vi rör på oss? Kan fysisk aktivitet i form av pausgymnastik vara 
ett välbehövligt verktyg för ungdomar som är i behov av särskilt stöd för att finna och behålla 
koncentration? 
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2. Bakgrund 

2.1 Koncentration 
För att kunna belysa pausgymnastikens effekter på elevernas koncentration måste vi först 
ringa in vad som här menas med koncentration. Nationalencyklopedin beskriver koncentration 
som ”inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information 
eller på en viss aktivitet.” (a www.ne.se)  
 
Kadesjö (2000) menar att en människa som är koncentrerad på en uppgift med sina sinnen 
söker så mycket information som möjligt om den. Utifrån den insamlade informationen väljs 
det viktiga ut för att kunna utföra uppgiften. Kadesjö definierar koncentrationen som god då 
den insamlade informationen är den mest ändamålsenliga för att lösa den aktuella uppgiften 
samtidigt som den samlats in på ett effektivt sätt. Det gäller då att allt viktigt finns med medan 
allt annat onödigt eller störande har sållats bort. Enligt Ericsson (2003) är koncentration ett 
grundläggande krav för all form av inlärning. Hon beskriver koncentrationsförmåga som en 
övergripande förmåga att styra tankar och handlingar genom: 

- Fokusering. Förmåga att rikta uppmärksamheten och begränsa mängden sinnesintryck 
och tankeprocesser.  

- Uthållighet. Hålla kvar uppmärksamheten så länge som uppgiften kräver. 
- Fördelad uppmärksamhet. Kunna göra mer än en sak åt gången.  

 
För att en elev skall uppnå god koncentration krävs enligt Kadesjö (2000) att individens inre 
liv möts med den yttre verklighet som omger individen. Det avgörande för 
koncentrationsförmågan är att det råder harmoni mellan intrycken från omvärlden och 
individens egna förutsättningar både utvecklingsmässigt och känslomässigt. Kadesjö skriver 
vidare att man lätt kan se koncentrationsnivån hos elever genom att exempelvis studera 
kroppsspråk och rörelsemönster. I detta arbete kommer begreppet koncentration och 
koncentrationsförmåga att definieras enligt Ericssons och Kadesjös beskrivningar.  
 

2.2 Koncentrationssvårigheter 
Svårigheter att hålla kvar uppmärksamheten samt lättstördhet av irrelevant stimuli definierar 
Ericsson (2003) som lätta eller måttliga koncentrationssvårigheter. Om man dessutom har 
svårt att rikta uppmärksamheten på ett lämpligt sätt rör det sig om stora koncentrations-
svårigheter. Såväl nationella som internationella studier pekar på att 3-5 % av skoleleverna 
uppfyller kriterier för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) som innebär problem 
med koncentration, aktivitet och impulsivitet (ibid.). Man kan utöver detta anta att antalet 
elever med svagare former av koncentrationssvårigheter är avsevärt många fler.  
 
Kadesjö (2000) talar om tre former av koncentrationssvårigheter; situationsbundna, primära 
och sekundära. Dessa tre kan förekomma var för sig men kombinationer av dessa typer 
förekommer också. Med situationsbundna koncentrationssvårigheter menas svårigheter att 
koncentrera sig i vissa speciella situationer medan koncentrationen kan vara normal i andra 
situationer. Sådana situationsbundna faktorer kan exempelvis vara tid på dagen, uppgiftens 
svårighetsgrad, lärarens närvaro med mera.  
 
Koncentrationssvårigheter kan dock även vara varaktiga och till skillnad från de 
situationsbundna råda i de flesta situationer. Skälen till svårigheterna varierar, de kan yttra sig 
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på många olika sätt och bero på flera olika bakomliggande orsaker. Det är därför svårt att 
teckna någon helhetsbild över orsakerna och hur svårigheterna visar sig. Kadesjö menar att 
orsakerna går att finna både i biologiska och psykologiska sammanhang. Han påtalar vikten 
av att se till koncentrationssvårigheternas orsaker och menar att man i skolan alltför ofta går 
direkt in på åtgärdsdiskussioner utan att se till de bakomliggande orsakerna. För att kunna 
hjälpa en elev med koncentrationssvårigheter måste man enligt honom först försöka förstå 
vilken typ av svårighet det handlar om. Åtgärderna som behövs ser olika ut beroende på vad 
som ligger bakom dem.  
 
Med primära koncentrationssvårigheter avses koncentrationssvårigheter som beror på 
biologiska faktorer och alltså existerar oberoende av individens livssituation. Orsaken till 
tillståndet är enligt Kadesjö medfödda eller tidigt uppkomna brister i hjärnans funktion, 
Eriksson (2003) skriver dock att detta inte är absolut säkert utan en hypotes.  
 
Sekundära koncentrationssvårigheter innebär sådana svårigheter som orsakats av yttre 
omständigheter och barnets miljö. Det är inte ovanligt att barn med dålig vuxenkontakt och 
individer med emotionella problem utvecklar sekundära koncentrationssvårigheter. Även 
andra omständigheter som traumatiska upplevelser, otrygga hemförhållanden, depressioner 
och andra psykiska reaktioner riskerar att leda till sekundära koncentrationssvårigheter 
(Kadesjö 2000). Denna typ av koncentrationssvårigheter tenderar att öka idag och en 
förklaring till detta är vardagens påfrestningar med stora elevgrupper och ständig växling 
mellan aktiviteter under skoldagen, vilket riskerar att motverka lust och fördjupning 
(Ericsson, 2003).  
 

2.2.1. Typiska problem och dess orsaker 

Uppmärksamhet 
En elev med koncentrationssvårigheter har svårt att skilja mellan viktig och oviktig 
information som hjärnan registrerar. De har svårt att stänga av och filtrera informationsflödet 
utifrån. En anledning till detta är enligt Ericsson (2003) att hjärnsystemet för intag och 
sortering av information inte fungerar som det ska. Eleven tvingas då ständigt att ta emot all 
ny information och kan bara med stor ansträngning bromsa ner detta ständiga 
informationsinflöde. Om en elev inte kan fokusera sin koncentration mot den viktiga delen av 
informationen är risken stor att den viktiga informationen drunknar i allt oviktigt som eleven 
tar in. Detta resulterar i att det blir svårt för eleven att förstå sin omvärld (Kadesjö, 2000). Det 
är inte så konstigt att koncentrationen och uppmärksamheten blir svag och instabil då den hela 
tiden avbryts och riktas in på ny information både från sig själv och från omgivningen. Målet 
för uppmärksamheten ändras ständigt. Elever med dessa svårigheter väljer ofta att arbeta i 
avskildhet för att minska mängden information utifrån. Andra barn gör precis tvärtom, de 
söker ständigt stimuli att ta in, kanske för att sätta igång sitt centrala nervsystem som fungerar 
trögt och långsamt. Får de inga stimuli utifrån kan de själva skapa stimuli genom att röra på 
sig eller prata (Ericsson, 2003). 
 

Impulsivitet 
Elevens tal, handling och tankar styrs vid koncentrationssvårigheter mer av impulsivitet än 
långsiktig planering menar Kadesjö (2000). En impulsiv elev har bristande självkontroll och 
hinner inte reflektera över konsekvenser eller alternativa tillvägagångssätt. Istället sker en 
direkt reaktion på första bästa impuls oavsett vad det leder till. Man väljer ständigt det 
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närmaste målet, det som ger snabbast resultat med minsta möjliga ansträngning eftersom 
kravet är omedelbar och konkret behovstillfredsställelse. För att kunna stanna upp, planera 
och vänta krävs att man inom sig kan bygga upp en föreställning om den framtida situationen. 
Denna inre föreställningsförmåga är svag hos många av eleverna med koncentrations-
svårigheter (ibid.). 
 
Denna impulsivitet blir problematisk även på det kognitiva planet vid inlärning. Planering, 
strategi och reflektion för att lösa en uppgift är inte aktuellt, istället hastar sig eleven genom 
uppgifter och gissar sig till svaren utan närmare eftertanke. Det viktiga är svaret, vilken 
slutsats svaret vill förmedla ses däremot som oväsentligt, den långsiktiga inlärningen blir 
därmed lidande. En impulsiv elev tenderar även att snabbt och planlöst ständigt byta fokus, 
vilket skolarbetet blir lidande av. Impulsiviteten märks även i elevens rörelsemönster som 
riskerar att bli klumpigt och oprecist. Orsaken till detta är elevens svårigheter med den 
motoriska planeringen där det gäller att i förväg bestämma kraft, riktning och hastighet för att 
åstadkomma optimal rörelse för ändamålet (ibid.).  
 

Aktivitetsnivå 
Elever med koncentrationssvårigheter har enligt Kadesjö (2000) även svårt att styra och 
anpassa sin aktivitetsnivå efter rådande omständigheter, många blir fort överaktiva 
(hyperaktiva) medan problemet med aktivitetsnivån även kan komma till uttryck genom en 
alltför låg aktivitet vilket leder till överdriven passivitet. En elev med koncentrations-
svårigheter pendlar ofta mellan dessa ytterligheter men många gånger dominerar någon sida. 
Forskare förklarade förut aktivitetsproblemet med att hjärnan var skadad, vilket orsakade inre 
oro och hyperaktivitet. Idag tror man att problemet uppstår som en följd av barnets oförmåga 
att anpassa sitt beteende och sin aktivitetsnivå till den nivå som omgivningen förväntar sig. 
Eleven har svårt att avstå från handling samtidigt som den inte kan hitta rätt tempo för 
handlandet. Resultatet blir onormalt hög eller låg aktivitet (ibid.).  
 
De hyperaktiva eleverna besvarar enligt Ericsson (2003) nya stimuli med ökad aktivitet. 
Dessa elever är ständigt stressade och nervsystemet har ingen chans att bearbeta några stimuli 
innan nästa tas in. Risken för överstimulering, oro och inre splittring är stor vilket resulterar i 
spända och dåligt samordnade rörelser. Den höga motoriska aktiviteten kan även förklaras 
med teorin om att barnet ständigt rör på sig för att få in nya stimuli. Anledningen till detta är 
att öka hjärnans alerthet eller arousalnivå. Många av dessa elever har problem med sömn och 
vakenhet, de har svårt att varva ner, komma till ro och när de väl somnat är sömnen ofta 
orolig och ytlig. Det är viktigt att som lärare vara medveten om att bristande förmåga att vara 
alert lätt kan förväxlas med ren lathet. Genom observationer och nära kontakt med eleverna 
måste lärare försöka se och förstå skillnaden mellan dessa tillstånd (Kadesjö, 2000). 
 
Ericsson (2003) framhåller att de hyperaktiva barnens höga motoriska aktivitet leder till att 
dessa som barn ofta snabbt utvecklar sin grovmotorik, detta till skillnad från de ovanligt 
passiva eleverna som ofta får problem med en långsam motorikutveckling och låg grad av 
automatiserade motoriska rörelsemönster. Idag vet vi något mindre om den passiva gruppen 
än om den hyperaktiva eftersom huvuddelen av forskningen inom området har gjorts på den 
sistnämnda gruppen. Forskningen tyder dock på att de passiva barnens svårigheter oftare 
beror på förlossningskomplikationer samtidigt som de förutom större motoriska svårigheter 
även har större kognitiva störningar än de hyperaktiva. (ibid.) Till skillnad från de hyperaktiva 
eleverna reagerar de passiva långsamt och svagt på yttre stimuli. De har lätt att fastna i en 
aktivitet och problem med att uppfatta mer än ett intryck åt gången uppstår ofta. De passiva 
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eleverna skiljer sig även från de hyperaktiva genom att de är mindre impulsiva, har lättare att 
hålla sig till en given uppgift och ofta fungerar bättre i sociala sammanhang (Kadesjö, 2000).  
 

Instruktioner och regler 
Även svårigheter att uppfatta och följa instruktioner och regler är typiskt för impulsiva elever 
med koncentrationssvårigheter. Problemen yttrar sig både genom att elever inte uppfattar eller 
hör reglerna samt att de inte följer dem. Detta märks inte minst i sociala sammanhang där 
reglerna dessutom är mer eller mindre outtalade. Regelproblematiken märks även av i den 
teoretiska inlärningen eftersom mycket där går ut på att förstå mönster, att se hur det nya 
förhåller sig till det tidigare inlärda enligt vissa regler exempelvis i teknikens formler eller i 
språkens grammatik. För att dessa elever skall ta till sig reglerna krävs en stor tydlighet så att 
eleven kan urskilja regelintrycket från alla andra intryck runt omkring sig och dessutom ta till 
sig dess innehåll. Svårigheten ligger i att göra den abstrakta regeln till riktmärke för 
handlande och framtida situationer utan att tappa fokus och lockas bort från detta riktmärke 
(ibid.). 
 

Förändringar 
Situationer som innebär någon form av förändring är i många fall svåra för elever med 
koncentrationssvårigheter. De har ofta svårt att ställa om sig från en aktivitet till en annan då 
det nya inte är något som de själva har valt utan föreslås av någon annan, exempelvis en 
lärare. I regel blir svaret på förändringskravet motstånd mot det nya (ibid.). Kadesjö 
understryker här vikten av att inte tvinga på barnet förändringen eftersom detta oftast leder till 
direkt vägran eller utbrott. Anledningen till motståndet mot den nya aktiviteten är att eleven 
”vet vad den har men inte vad den får”. Det är med andra ord tryggast att hålla fast vid det 
kända. Dessa elever har ofta svårt att göra sig en bild av vad det nya innebär och kommer att 
kräva av dem. Här kan rädsla för misslyckande vara en bidragande orsak till motståndet. 
 
För att underlätta kommande förändringar för eleverna i denna situation menar Kadesjö (ibid.) 
att elever i denna situation behöver förberedas på förändringen. Det är dock ingen ide att 
beskriva förändringen i detalj, detta kommer bara att röra till det för de som har svårt att bilda 
sig en helhet utifrån detaljer. Det är bättre att enkelt och konkret beskriva situationen så att 
eleven får tid och möjlighet att tänka sig in i det nya.     
 

Andra svårigheter 
Koncentrationssvårigheter går enligt Kadesjö (ibid.) ofta, men inte alltid, hand i hand med 
andra svårigheter. Det kan röra sig om problem med motorik, perception, kognitiva funktioner 
och språk. Även om dessa svårigheter enligt honom inte behöver vara den direkta orsaken till 
den svaga koncentrationen kan de ha stor inverkan på hur koncentrationssvårigheterna 
kommer till uttryck.  
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att koncentrationssvårigheter kan yttra sig på flera 
olika sätt beroende på vilka problemområden eleven har. Det kan handla om uppmärksamhet 
och svårigheter att skilja mellan viktig och oviktig information, impulsivitet, onormal 
aktivitetsnivå, problem att förstå och hålla sig till regler och instruktioner samt osäkerhet inför 
förändringar. Vanligtvis går de nämnda problemområdena in i varandra och det är svårt att dra 
någon klar gräns mellan dem.  
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2.3 Särskolan 
Då denna studie kommer att belysa pausgymnastikens effekter inom särskolan skall vi här se 
närmare på denna skolform. Särskolan är till för de barn som inte bedöms kunna nå upp till 
kunskapsmålen i grundskolan på grund av någon form av utvecklingsstörning eller 
funktionshinder. Till den kommunala särskolan hör den obligatoriska särskolan och 
gymnasiesärskolan och totalt går ca 1,6 %, det vill säga ca 22000, av landets elever i denna 
skolform (b www.skolverket.se). Den obligatoriska särskolan omfattar nioårig skolplikt men 
eleverna har rätt till ett frivilligt tionde skolår för att bredda eller fördjupa sina kunskaper. 
Skolformen är indelad i två delar; grundsärskola och träningsskola. I grundsärskolan går 
elever med lindrig utvecklingsstörning medan träningssärskolan är till för elever med svårare 
former av utvecklingsstörning (a www.skolverket.se). Grundsärskolans ämnesindelning liknar 
grundskolans men ämnenas innehåll varierar utifrån varje elevs förutsättningar. Inom 
träningsskolan arbetar man utifrån fem större ämnesområden; estetisk verksamhet, 
kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning (ibid.). 
 
En stor del av eleverna med stora koncentrationssvårigheter har en generellt låg 
begåvningsnivå och går på grund av detta ofta i särskolan (Kadesjö, 2000). Under de senaste 
åren har andelen elever i särskolan ökat markant. En anledning till detta tros vara den under 
de senaste åren förändrade synen på kunskap och lärande. Självständiga arbetssätt i samband 
med större elevgrupper försvårar situationen för många. Krav om att alla elever skall nå målen 
för godkänt höjer även det grundskolans ribba med följden att fler elever får svårigheter att 
klara sig där. Detta har lett till att allt fler elever med lindriga funktionshinder, som inte har 
fått tillräckligt stöd i grundskolan, idag placeras i särskola. Detta är elever som förut kunde gå 
i grundskolan (d www.skolverket.se). Särskolans elevsammansättning har därmed förändrats 
”Elever med tillkommande svårigheter som damp/ADHD och elever med koncentrations-
svårigheter har blivit fler” (ibid. s 12 ). 
 

2.3.1 Handikapp och funktionshinder 
Ofta används begreppen funktionshinder och handikapp synonymt, det finns dock en 
avgörande skillnad mellan dessa begrepp. Ett funktionshinder är enligt WHO:s definition en 
begränsning eller ett hinder som gör att den drabbade på grund av sin skada inte kan utföra en 
aktivitet på ett sätt som anses vara normalt. Stora koncentrationssvårigheter kan vara ett 
exempel på funktionshinder. Ett handikapp uppstår däremot i mötet mellan en individs 
funktionsnedsättning och den omgivande miljön, det är med andra ord en beteckning för 
funktionshindrets följder. Ett funktionshinder är alltså inte i sig ett handikapp men kan bli det 
om miljön och funktionshindret inte fungerar ihop. (c www.skolverket.se) 
 
Skolverkets handlingsplan för arbete med de handikappolitiska målen inom skolsektorn anger 
att verksamheten i skolan enligt de uppställda målen skall utformas så att undervisningen 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (ibid.). Längre fram i denna bakgrund 
beskrivs hur skolor idag arbetar för att anpassa sin undervisning till elever med 
funktionshinder i form av koncentrationssvårigheter.   
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2.4 Pausgymnastik 
Ännu ett centralt begrepp i detta arbete är pausgymnastik. Då detta begrepp kan vara svårt att 
få ett grepp om väljer jag att närmare beskriva vad som här avses med pausgymnastik. 
Pausgymnastiken beskrivs i nationalencyklopedin som enkel gymnastik under pauser i 
arbetet. (b www.ne.se). I olika källor förekommer beteckningen rörelseavbrott vid sidan av 
pausgymnastik. Här används dessa begrepp synonymt.   
 
Pausgymnastiken lanserades på 1940-talet som kontorist- och industrigymnastik för att 
förebygga förslitningar och andra skador (ibid.). Det var dock under 80-talet som forskningen 
inom rörelsepedagogik sköt fart (Engström och Fagrell, 1988) och mycket av den forskning 
som gjorts kring pausgymnastik publicerades under 1980-talets andra hälft. Därefter verkar 
det som att intresset har svalnat något och endast ett fåtal källor vittnar om ett intresse för 
området efter millennieskiftet. Intresset för sambandet mellan motorik samt rörelse i 
allmänhet och inlärning har dock inte minskat, snarare tvärtom. Man kan dock säga att man 
idag inte enbart påtalar pausgymnastikens fysiska effekter så som man gjorde på 40-talet. 
Visst ser man fortfarande att pausgymnastik är ett bra verktyg för att förebygga 
förslitningsskador och överbelastningar, men idag pekar man även på de psykiska effekter 
som gymnastiken har, exempelvis lugnande, stressdämpande och uppiggande. Man ser även 
pausgymnastiken som en motorikträning där det gäller att automatisera barnens rörelser.  
 

2.5 Rörelse och koncentration, hör de ihop? 
Finns det då något klarlagt samband mellan rörelse och koncentration? Flera forskare har 
studerat detta och kommit fram till olika slutsatser. Tack vare den omfattande forskningen om 
orsakerna till koncentrationssvårigheter har stora framsteg gjorts på området bara under det 
senaste decenniet. Det forskarna idag kan enas om är att det inte handlar om en utan om en 
kombination av flera möjliga orsaker som ligger bakom problematiken (Kadesjö, 2000).  
I detta stycke kommer några centrala linjer i forskningen om relationen mellan motorik/ 
rörelse och koncentration att tas upp.  
 

2.5.1 Svårt att skilja mellan orsak och verkan 
Kadesjö (2000) menar att det bara är i undantagsfall som barn har problem med endast 
koncentrationen. I de flesta fall hänger dessa svårigheter samman med motorikproblem. Han 
framhåller att de flesta barn med stora koncentrationssvårigheter har vad han kallar för 
omogen motorik, det vill säga att eleven motoriskt sett fungerar som ett yngre barn genom att 
rörelserna inte är korrekt samordnade utan oprecisa och yviga. Han tycker sig se att elever 
med motoriska svårigheter beträffande exempelvis balans, vighet och koordination ofta har 
koncentrationssvårigheter. Här får han medhåll av Ericsson (2003) som skriver att ungefär 
hälften av alla barn med motoriska brister också har koncentrationssvårigheter av någon grad. 
En svensk studie visar att 44 % av barnen med motoriska brister även hade koncentrations-
svårigheter och/eller inlärningssvårigheter som motiverade specialundervisning i svenska 
och/eller matematik. Av de elever som hade en normalt utvecklad motorik låg motsvarande 
siffra endast på 11 %. Samma studie visade att ca hälften av de specialundervisade eleverna 
hade haft motoriska brister vid skolstarten (ibid.). 
 
De motoriska svårigheterna kan både enligt Kadesjö (2000) och Ericsson (2003) orsaka 
koncentrationssvårigheter i vissa fall. En förklaring till detta är att en klumpig eller fumlig 
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elev har okontrollerade rörelser, lätt tappar saker, stöter till andra och gör annat som stör och 
tar uppmärksamhet från den arbetsuppgift som eleven skulle genomföra (Kadesjö, 2000). 
 
Andra gånger är det tvärtom koncentrationen som påverkar motoriken. Grunden till detta är 
att barnets rörelser är dåligt planerade: de utförs utan uppmärksamhet på vad som görs vilket 
riskerar att leda till tillstötningar och nerdragningar av saker, är yviga, stannar inte i tid vilket 
kan leda till krockar, är för hårda/lösa med mera. Många gånger kan barnet verka klumpigt 
trots att det inte alls är klumpighet utan brist på koncentration som ligger i botten på 
problemet. Eleven kan då få svårigheter med att samordna de olika delar som ingår i 
handlingskedjan (ibid.). Kadesjö menar att det är svårt att avgöra om det är koncentrationen 
som påverkar motoriken eller tvärtom. Samspelet mellan dem är alltför komplext och det enda 
man kan göra är att konstatera att de påverkar varandra ömsesidigt. Vad som är orsak och vad 
som är verkan är enligt honom svårt att avgöra.  
 
Kadesjö är dock noga med att inte överdriva motorikens betydelse för koncentrationen och 
höjer ett varningens finger för risken att pedagoger ser motorisk träning som en allrådande 
lösning istället för ett möjligt hjälpmedel (ibid.). 
 

2.5.2 Automatisering 
En rörelse är automatiserad när den kan utföras utan medveten koncentration och 
uppmärksamhet. Från början är alla rörelser, bortsett från människans reflexer, icke 
automatiserade men genom kontinuerlig träning kan en rörelse gå från att vara viljestyrd och 
kräva stor ansträngning till att bli automatiserad. Motoriken måste automatiseras så att elevens 
tankeverksamhet inte är upptagen med att styra de rörelser som utförs. Först när rörelserna 
sker utan att man tänker på dem kan koncentrationen riktas mot att utveckla sin teoretiska 
tankeförmåga. Om rörelseträning saknas finns risk för att den motoriska utvecklingen och 
automatiseringen störs. Eleven tvingas då även fortsättningsvis att använda sin koncentration 
vid rörelsens genomförande (Nordlund, Rolander, Larsson, 2001). Ericsson (2003) menar att 
även simultankapaciteten och uthålligheten får lida vid bristande automatisering. Grindberg 
och Lango Jagtøien (2000) skriver att vinsten vid automatisering är att kognitiva resurser 
frigörs så att eleven kan koncentrera sig på andra viktiga områden, exempelvis inlärning.  
 
Neurofysiologen Carla Hannaford (1997) är övertygad om att rörelse är oumbärlig för 
koncentrationen och stödjer sig mot flera andra forskare som delar hennes uppfattning. Hon 
ställer sig klart emot det som hon kallar villfarelsen i vårt samhälle att kropp och själ utgör två 
olika delar. Kropp och själ är enligt Hannaford en oskiljbar helhet och därför är det inte mer 
än naturligt och logiskt att rörelse och intellekt är nära sammankopplade. Till skillnad från 
Kadesjö (2000), som höjer ett varningens finger för att överdriva motorikens betydelse för 
koncentrationen ser Hannaford inga risker för detta. Hon ser det snarare som att folk har svårt 
att ändra sig i sin uppfattning om att fysisk aktivitet inte nämnvärt påverkar vårt intellektuella 
tänkande (Hannaford, 1997).  
 
Hannaford förklarar rörelsernas inverkan på inlärningen med att rörelse är till direkt nytta för 
nervsystemet eftersom muskelaktiviteter verkar sätta fart på produktionen av neurofiner, det 
vill säga ämnen som i sin tur stimulerar tillväxten av nervceller och ökar antalet 
nervförbindelser i hjärnan. Rörelse tenderar enligt Hannaford även att göra tanken mer 
greppbar och mindre flyktig på ett sätt som inte är helt kartlagt än (ibid.).   
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2.5.3 Myelinisering av nervceller  
Hannaford (1997) hävdar att fysisk rörelse är viktigt för att kroppen skall kunna skapa nätverk 
av nervceller, något som hon ser som inlärningens innersta kärna. Den neutrala organisationen 
sker tack vare stimulering och aktivitet, det vill säga att nervbanorna används. Rörelse och 
övning upprättar och förbättrar dessa banor. Att genomföra ovana rörelser kräver stor 
ansträngning, mycket koncentration och tankeverksamhet. Man kan jämföra utövandet av 
ovana rörelser med att gå på en oplogad väg, det tar tid och kräver stor ansträngning. Har man 
däremot gått på denna väg några gånger bildas en stig genom snön och man slipper plumsa 
sig fram varje gång. På samma sätt är det med kroppen. När vi gång på gång aktiverar 
neuronerna, som ju är grunden för handlingen, bildas en skyddande hinna av myelin runt dem. 
Myelinet fungerar sedan som stigen i snön, det underlättar aktiviteten och gör att utövaren inte 
behöver anstränga sig så mycket. Myelinet blir starkare ju mer man utför rörelsen och ju mer 
myelin som bildas runt neuronen desto snabbare och lättare sker överföringen av 
nervimpulser (ibid.). 
 
Om en individ har bristande rörelseerfarenheter och därmed varken har myeliniserat de 
aktuella nervbanorna eller automatiserat rörelsen går en stor del av personens 
tankeverksamhet och energi åt till att utföra rörelsen. Detta innebär att det bara blir en liten 
del energi och tankeverksamhet över för den teoretiska uppgiften som skall göras exempelvis 
samtidigt som man ska hålla balansen att sitta still på en stol. För att frigöra så mycket energi 
och tankekraft som möjligt till det teoretiska arbetet är det därför viktigt att eleven har en fullt 
utvecklad motorik och inte behöver ödsla koncentration på det. Skolans ständigt nya 
utmaningar kräver full fokusering på det teoretiska och då har eleven inte ”råd” att slösa med 
sin koncentration på annat håll.  
 
Hannaford skriver att ”rörelse och stimulering av balansen i hög grad hjälper vid 
koncentrationsstörningar” (ibid. s 162) Hon menar att övningar som aktiverar hjärnbarken och 
områden i pannloben påverkar nätverkens utveckling i övriga delar av hjärnan. Exempel på 
sådana övningar är balansövningar och korsrörelser. 
 

2.5.4 Aktivera hjärnan 
När vi rör på oss tas våra sinnens signaler emot av det vestibulära systemet i innerörat. Det 
vestibulära systemet kontrollerar känslan för rörelse och balans. Härifrån sänds signalerna 
vidare till hjärnstammens retikulära aktiveringssystem (RAS) som samordnar dem och för 
dem vidare till hjärnans tänkande del. Dessa inkommande signaler aktiverar hjärnan och gör 
den redo för inlärning och tänkande. RAS väcker hjärnan genom att systemet ökar retningen 
och svarsberedskapen vid sensorisk stimuli från omgivningen. Vi blir mer beredda på att ta in 
information och svara på den vilket underlättar lärandet. Impulserna från det vestibulära 
systemet är mycket viktiga för inlärningen. Utan rörelse aktiveras inte det vestibulära 
systemet fullt ut och då kan vi enligt Hannaford inte heller ta in information från omgivningen 
lika effektivt. Om RAS inte får tillräckligt med stimuli eller inte fungerar som det ska kan 
följden bli försämrade muskelrörelser, inlärningssvårigheter samt låg koncentrationsförmåga.  
(ibid.) 
 
Även Kadesjö (2000) ser ett samband mellan koncentrationssvårigheter och hjärnans 
biokemiska förhållanden. Brist på vissa transmittorsubstanser som krävs för aktivering av 
hjärnans nervceller kan enligt honom leda till koncentrationsstörningar och svårigheter att 
hitta lämplig aktivitetsnivå. Han menar vidare att störningar i hjärnans system för 

 9



 

stimulikänslighet kan leda till låg vakenhet vilket i sin tur orsakar ett långsamt och 
underfungerande nervsystem som får svårt att utestänga oviktig stimuli.  
 
Balans, rörelseförmåga samt koordination mellan syn och rörelse är alla basfärdigheter som är 
beroende av det vestibulära systemet. Systemen upprätthåller tillsammans med RAS även 
uppmärksamheten som krävs för att vi skall vara vakna och alerta och svara på stimuli. 
Störningar i det vestibulära systemet som exempelvis kan ha orsakats av öroninfektioner, 
skador i spädbarnsstadiet eller långa perioder då huvudet hålls stilla innebär risker för 
inlärningssvårigheter. Skadorna varierar men som exempel kan nämnas att aktiveringen av 
musklerna som kontrollerar ögats rörelser blir obalanserad och att man får problem med 
vakentillstånd i hjärnan, vilket kan leda till hyperaktivitet och problem med koncentration och 
fokus. Anledningen till att elever som har problem med vakenhetsgraden lätt bli hyperaktiva 
är att de ständigt måste skapa stimuli och röra på sig för att hålla sig vakna. Problem med svag 
eller felaktig RAS funktion är en annan typ av skada som leder till inlärningsproblem, 
speciellt om skadan inte kompenseras med stimulans via rörelse. Att kräva att dessa elever 
skall sitta stilla i sina bänkar leder med största sannolikhet inte till en förbättrad 
inlärningssituation, snarare tvärtom. Vid rörelse kan skador i det vestibulära systemet 
repareras genom att nya nervnät utvecklas och myeliniseras (Hannaford, 1997). 
 
 
2.5.5 Blodtillförsel och syre  
Nordlund, Rolander, Larsson (2002) påtalar hur regelbunden och varierad fysisk aktivitet 
bidrar till att barnet utvecklas mentalt. De menar att korta rörelseavbrott under teoretiskt 
arbete ger elever möjlighet att få utlopp för sitt rörelsebehov. Detta leder till bättre 
koncentration samt motivation för det fortsatta arbetet eftersom blodcirkulationen och de 
energigivande processerna stimuleras.  
 
Att syretillförseln är viktig för hjärnan är alla överens om. Trots att hjärnan endast utgör 2 % 
av den totala kroppsvikten förbrukar den ca 20 % av kroppens syre. Hjärnan är den kroppsdel 
som ständigt har högst prioritet vad gäller syretillförsel. Detta stora behov beror på 
nervcellernas ständiga energibehov för att ta emot, lagra och vidarebefordra information i 
form av nervimpulser. (Hannaford, 1997) Pulshöjande rörelser utvecklar hjärta och lungor, 
vilka i sin tur understödjer hjärnans verksamhet. Forskningsexperiment på råttor har visat att 
aktiva individer ökar antalet syregivande blodkärl i hjärnan. Att såväl barn som vuxna 
tenderar att röra på sig allt mindre är därför alarmerande menar Hannaford (ibid.). Enligt 
hennes studier får färre än hälften av Amerikas alla skolelever tillräcklig motion för att kunna 
utveckla friska hjärtan och lungor. Hennes studier säger ingenting om skoleleverna i Europa 
och än mindre om de i Sverige men även om siffrorna inte är lika dåliga här, än, så ligger det 
nära till hands att anta att de ligger i samma riktning (ibid.). 
 
Hjärnan är mycket känslig för syrebrist och reagerar redan vid mycket små syrenedskärningar. 
Om hjärnans syrenivå sjunker blir vi snabbt trötta, okoncentrerade och ofokuserade. Hjärnans 
förmåga att lösa komplicerade uppgifter påverkas redan av en syrebrist som motsvarar 
vistelse på 3 000-4 000 m höjd och korttidsminnet drabbas vid ca 5 000 m. Denna känslighet 
för syrebrist beror dels på nervcellernas stora energibehov, dels på att vissa signalsubstanser 
kräver syre för att kunna produceras (c www.ne.se). Om vi däremot ökar blodets hastighet 
genom kroppen och lungornas syreupptagning kommer även vår hjärna enligt forskare inom 
neuropedagogik att bli mer alert, fokuserad och ha lättare för att koncentrera sig. (Ericsson, 
2003)  
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2.5.6 Självkänsla  
Den motoriska utvecklingen är en viktig del av hela personlighetsutvecklingen som innefattar 
självkänsla, kroppsuppfattning och kroppsspråk. (Nordlund, Rolander, Larsson, 2001) Så gott 
som all aktivitet kräver motorik. Svårigheter inom detta område kan därför få stor inverkan 
inte bara på hur man uppfattas av andra utan även på hur man uppfattar sig själv. Om en elev 
tvingas till ständiga misslyckanden i skolan är risken stor att osäkerhet och bristande tilltro till 
den egna förmågan utvecklas. (Kadesjö, 2000) I slutändan leder raden av misslyckanden till 
att man sänker sin ambitionsnivå och slutar försöka och anstränga sig. Kadesjö (ibid.) ser 
detta dåliga självförtroende som ett av de i längden värsta problemen för elever med 
koncentrationssvårigheter.  
 
Om man lär sig att behärska och kontrollera sin kropp stärks självförtroendet. Kroppen är inte 
bara den man är utan dessutom en mycket påtaglig del av någons personlighet för omvärlden 
(Sandborgh-Holmdahl och Stening, 1993). Sandborgh-Holmdahl och Stening pekar på att 
flera forskare ser rörelse i vardagen som en viktig källa för många koncentrationsmässigt och 
motoriskt svaga elever att få upp sitt självförtroende. Därmed förbättras även 
förutsättningarna för inlärning indirekt.  
 

2.5.7 Rörelse mot stress 
Stress är i grunden en livsviktig kroppsfunktion som fungerar som en reaktion på det som 
kroppen uppfattar som ett hot. Stress förbereder människan att handla för att skydda sig, 
antingen genom kamp eller flykt. Stressen, som orsakas av en rad kemiska reaktioner, gör oss 
mer känsliga för omgivningens stimuli, ökar muskelstyrka samt syretillförsel och blodflöde 
till lungor, hjärta och stora muskler men minskar transporten till matsmältningsapparaten och 
hjärnan. När man i stress satsar på dessa funktioner måste man dock dra ner på andra 
aktiviteter. Därför blir minne, kreativitet, koncentration, selektiv fokusering, intelligens, 
inlärningsförmåga och rationalitet lidande av stress. Alla de egenskaper som efterfrågas i den 
teoretiska skolan dras alltså ner på sparlåga. Stressen hindrar även utvecklingen av nervbanor 
som är grunden för ny inlärning. Att elever i situationer som de uppfattar som stressfyllda får 
svårt att sitta still och har en splittrad koncentration är helt naturliga stressreaktioner 
(Hannaford, 1997). De flesta elever med stora koncentrationssvårigheter har som tidigare 
nämnts problem med motoriken. De motoriska svårigheterna märks enligt Ericsson (2003) 
speciellt tydligt när eleven är stressad. Ett problem är att människor som levt med stress en 
längre tid ofta inte är medvetna om sin höga stressnivå, de har blivit så vana vid stressen att de 
inte lägger märke till den.  
 
För inlärning, minne och tänkande krävs förmåga till koncentration och att kunna stänga ute 
onödig stimuli som annars verkar stressande (Hannaford, 1997). Gamma-aminosmörsyra 
(GABA) verkar för att underlätta detta genom att hyperpolarisera cellmembranets polaritet så 
att reaktion endast sker på speciellt utvalda stimuli. På detta sätt kan kroppen välja fokus och 
får möjlighet att stänga av och bli omedveten om omvärlden så att hjärnan inte störs utan 
koncentrerar sig. GABA utsöndras genom att vi aktiverar de neuroner som sköter 
utsöndringen. Denna neuronaktivering sker exempelvis när vi läser något intressant eller på 
natten när vi sover. På så vis kan vi exempelvis välja att vid insomnande bortse från stimuli 
som ljud, ljus och känslan av sängen mot kroppen på samma sätt som vi i skolbänken kan 
välja att sålla bort stolar som skrapas mot golvet, fnitter från korridoren och datorernas 
surrande. Det område i hjärnan där de GABA-utsöndrande neuronerna finns påverkas enligt 
Hannaford av rörelse. Då man med hjälp av rörelse kan stimulera flödet av GABA som 
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hjälper kroppen att sålla bland all stimuli kommer koncentrationen hos de drabbade att 
förbättras som en följd av rörelserna menar Hannaford (ibid.).  
 

2.5.8 Balans 
Koncentrationssvaga elever har ofta problem med balansen, vilket leder till att de ständigt 
måste korrigera kroppsställningen och koncentrera sig på signalerna från det vestibulära 
systemet. Att ständigt tvingas till korrigeringar även om man bara sitter eller står tar mycket 
energi och riskerar att missrikta koncentrationen från skolarbetet. Det blir ingen energi över 
till inlärning. (Ericsson, 2003)  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta forskare ser något sorts samband mellan 
motorik och koncentration, rörelse har betydelse. Förklaringarna och beskrivningarna av detta 
samband skiljer sig dock åt. En del menar att rörelse och motorisk aktivitet har en direkt 
påverkan på koncentrationen medan andra talar om en mer indirekt form av påverkan.  
 
Här har vi sett flera exempel på hur rörelse och koncentration kan höra ihop. Det finns flera 
belägg för att svag motorik hör ihop med koncentrationsproblem. Ett problem är att man i 
många fall förväntar sig att de motoriska bristerna som man kan se hos yngre barn kommer att 
försvinna av sig självt med tiden och att man därför inte behöver arbeta medvetet och aktivt 
med att förbättra motoriken. Ericsson (ibid.) menar dock att detta antagande är felaktigt, 
motoriska brister försvinner enligt henne inte av sig självt. Utan medvetet arbete och träning 
kommer många av barnen med motoriska problem att ha kvar svårigheterna upp i tonåren.   
 
 
2.6 Pedagogiska tillvägagångssätt vid koncentrationssvårigheter 

2.6.1 Förväntningar och förmåga 
Vi har tidigare sett hur funktionshinder som exempelvis koncentrationssvårigheter inte blir 
handikappande förrän i relation till omgivningens krav. Kadesjö (2000) menar därför att 
målsättningen med olika insatser för elever med koncentrationssvårigheter bör vara att minska 
klyftan mellan omgivningens förväntningar och elevens förmåga. Detta kan ske på tre sätt, för 
det första kan man anpassa kraven, för det andra kan man tillrättalägga miljön för att göra det 
lättare för eleven att klara omgivningens krav eller så kan man hjälpa eleven att utveckla sina 
färdigheter. Kadesjö menar även att det är viktigt att pedagoger inser att det inte finns någon 
allrådande universalmetod i arbetet med koncentrationssvårigheter. Däremot finns det en rad 
tillvägagångssätt, som har visat sig påverka de koncentrationssvaga eleverna i rätt riktning. 
De tillvägagångssätt man väljer att använda sig av måste utgå ifrån den individuella elevens 
förutsättningar och behov.  
 

2.6.2 Uppmuntran och beröm 
Med tanke på att många elever med svag koncentrationsförmåga har dåligt självförtroende på 
grund av frekventa tidigare tillkortakommanden får omgivningens bemötande en stor 
betydelse. Vuxnas bemötande bör inriktas på att stärka elevens självkänsla och hjälpa eleven 
att lyckas menar Kadesjö. För koncentrationssvaga elevers lärare gäller det därför att ersätta 
tjat och kritik med beröm och uppmuntran. Kadesjö menar att uppmuntran fungerar som stöd 
för eleven att fortsätta på den inslagna vägen, uppmuntran är för dessa elever som 
vägpinnarna i dikeskanten för plogbilsföraren. Står vägpinnarna, eller lärarens uppmuntran, 
för glest är det svårt att hålla sig till vägen. Den koncentrationssvages förmåga till 
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koncentration ökar om vuxna reagerar då uppmärksamheten är på väg att missriktas eller 
splittras. Istället för att ingripa först när koncentrationen helt spårat ut och det egentligen är 
för sent, bör man som lärare tidigt ingripa och hjälpa eleven att återrikta sin koncentration 
redan vid de första tendenserna på avledning (ibid.).  
 

2.6.3 Minska intrycken 
Koncentrationssvaga elevers avledbarhet gör att det lätt störs av intryck från omgivningen. 
För att förbättra förhållandena för koncentrationssvaga elever talar både Ericsson (2003) och 
Kadesjö (2000) om att det i många fall är bra att låta eleverna arbeta något avskilt. 
Avskildheten kan exempelvis skapas med hjälp av rumsavdelare, tysta studierum och små 
elevgrupper där eleverna sitter en bit ifrån varandra. Detta för att minska mängden intryck, 
information och stimuli runt omkring dem. Ett annat sätt att minska mängden inkommande 
stimuli är att använda sig av hörselkåpor och befria skolbänken från prylar och material som 
inte används i det aktuella arbetet. Elever med koncentrationssvårigheter bör enligt Kadesjö 
även placeras nära läraren så att samspel och ögonkontakt underlättas.  
 

2.6.4 Rätt svårhetsgrad 
Avledbarheten ökar ytterligare om eleven inte upplever sig klara av vad som förväntas av det 
eller om uppgiften inte är motiverande. Därför är det viktigt att ha rätt nivå på arbetet. För 
svåra uppgifter sänker både motivation och självkänsla vilket förvärrar situationen. Då 
uppgifterna däremot är utmanande men möjliga utan alltför tidsödande och stora 
ansträngningar skapas en positiv syn på sig själv då de klaras av, eleven får en känsla av att 
den duger. Eleven får då bekräftelse på att de egna inlärningsresultaten är påverkbara. Först 
när eleven fått känna av verklig framgång vågar hon/han prova det okända, där det finns risk 
för misslyckande. Det är även först nu som det okända kan ses som en utmaning istället för ett 
hot (ibid.).   
 

2.6.5 Struktur och tydlighet 
Elever med koncentrationssvårigheter lever enligt Kadesjö (2000) i många fall i en värld som 
de uppfattar som ostrukturerad och kaotisk. De har svårt att se sammanhang och av vardagens 
många spretande intryck skapa sig en helhetlig verklighetsbild som av dem uppfattas som 
förståelig och påverkbar. Ett sätt att underlätta elevens möjligheter till koncentration är att 
hjälpa dem att skapa struktur och ordning genom klara yttre ramar, mönster och rutiner. Då 
eleven får grepp om hur dagen kommer att se ut blir vardagen mer förutsägbar och trygg 
menar Kadesjö. Det är först med denna trygga och välkända grund som eleven klarar av 
nyheter och förändringar, det välkända blir elevens livlina. När eleven blivit välbekant med en 
situation blir det lättare för den att sortera bort onödig stimuli (ibid.). 
 
Kadesjö anser att tydlighet är ett av nyckelorden vid arbete med koncentrationssvaga elever. 
Det handlar om att beröra elevens medvetande genom att på flera plan framföra samma 
signaler. Istället för att enbart kommunicera via hörsel bör man enligt även använda sig av syn 
(ex ögonkontakt, kroppsspråk), känsel (ex beröring) och känslor (ex känslouttryck). Vikten av 
tydlighet har även betydelse i upplägget av arbetsuppgifter. Eftersom koncentrationssvaga 
elever ofta är impulsiva och utan att fästa sig vid instruktioner genast påbörjar allt arbete med 
en uppgift utan att se till dess enskilda delar, förefaller uppgifter många gånger gigantiska. 
Som lärare kan man i sådana fall hjälpa eleven genom att bryta ner uppgiften i avgränsade och 
överblickbara delar (ibid.).  
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2.7 Kan pausgymnastik vara ännu ett tillvägagångssätt? 
Barn med koncentrationssvårigheter kan som tidigare nämnts ofta ha svårt även med andra 
saker. Det kan exempelvis handla om problem med motoriken. Även om dessa problem inte 
nödvändigtvis behöver vara den direkta orsaken till den svaga koncentrationen kan de ha stor 
betydelse för hur starka koncentrationssvårigheterna blir. (Ericsson, 2003) Med tanke på detta 
är det intressant att studera om motorisk träning i form av pausgymnastik kan ge effekter på 
elevernas koncentrationsförmåga.   
 
Rörelser i form av motorisk träning där man tränar att uppfatta och reglera kroppen på ett 
bättre sätt är enligt Kadesjö (2000) samtidigt träning i att fokusera och hålla fast sin 
uppmärksamhet, det vill säga just sådan träning som koncentrationssvaga elever behöver.  
 
Många elever med stora konventrationssvårigheter blir fort uttråkade och trötta i teoretiska 
inlärningssituationer. Detta förklaras med att vakenhet och aktivitetsgrad har sjunkigt. För att 
åter öka vakenhetsnivån rekommenderar författaren korta avbrott där man rör på sig. Som 
exempel nämns att gå ett ärende eller göra en sånglek men även den formen av pausgymnastik 
som används i denna studie borde vara ett tänkbart alternativ. En elev med låg vakenhetsnivå 
kommer att göra ett avbrott i skolarbetet vare sig läraren möjliggör det eller inte. Eleven som 
inte får ett ”kontrollerat” avbrott väljer kanske att dagdrömma eller planlöst vandra omkring i 
klassrummet. Ju längre bort från skolarbetet eleven kommer, desto svårare blir det att 
återuppta verksamheten. För att förhindra detta behöver eleverna en kontinuerlig växling 
mellan aktivt, koncentrerat arbete och kortare rörelseavbrott. Kadesjö poängterar dock att 
avbrotten inte får höja aktivitetsnivån så mycket att det blir svårt för eleverna att efter 
avbrottet anpassa aktivitetsnivån till arbetsuppgiften (ibid.).  
 
Motorisk impulsivitet som yttrar sig i klumpiga, yviga och oplanerade rörelser påverkar enligt 
Ericsson (2003) koncentrationen negativt. Denna impulsivitet tror Ericsson att man kan arbeta 
bort med hjälp av motoriska rörelseövningar, som har med kroppskontroll och koordination 
att göra. Kunskaperna om effekterna av motorisk träning på koncentrationen är dock mycket 
bristfälliga. Många gånger pekar praktiska pedagogiska erfarenheter och yrkesverksamma 
lärare på ett samband mellan motorik/rörelse och koncentrationsförmåga, men den 
vetenskapligt fastställda grunden för detta samband är bristfällig (ibid.). Med tanke på detta är 
denna studies syfte mycket centralt. 
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2.8 Förankring i styrdokument  
Arbetet med pausgymnastik finner flera stöd i styrdokumenten. I skolans uppdrag ingår enligt 
tillägg år 2003 till Lpo 94 att ”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.” (SKOLFS, 2003a) Myndigheten för skolutveckling, som fått i uppdrag att 
stödja och följa skolornas arbete med detta tillägg, motiverar tillägget med sambandet mellan 
hälsa och lärande. I motiveringen nämns även att allt fler rapporter om förändringar i hälsa 
och livsstil kommer ut. Barn rör sig för lite och ökar i vikt, något som skolan måste ta ansvar 
för då eleverna tillbringar en stor del av sin tid i skolan. (Myndigheten för skolutveckling, 
2004) Läroplanstexterna säger inget om vilken form av fysisk aktivitet som skall bedrivas, 
inte heller några anvisningar om tid förekommer. Enligt regeringen handlar det dock om 
minst 30 minuter per dag (ibid.). Ytterligare ett tillägg till Lpo94 anger att ”I skolan skall de 
intellektuella såväl som det praktiska […] aspekterna uppmärksammas. Även hälso- och 
livsstilsfrågor skall uppmärksammas.” (SKOLFS, 2003a)  
 
Ett av särskolans mål att uppnå är enligt Lpo 94 att eleven som lämnar grundsärskolan ”Har 
ökat sin förmåga att kompensera verkningarna av utvecklingsstörningen i det dagliga livet.” 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s 16) Här kan pausgymnastik eventuellt fungera som ett 
verktyg som underlättar för eleven att ta kontrollen över sin koncentration. På samma sätt kan 
pausgymnastiken eventuellt vara ett sätt för träningsskolans elever att uppnå målet om ”Att 
lära känna sin kropp och dess rörelseförmåga” (ibid. s 17).  
 
Även kursplanerna för särskolans olika delar talar om mål som kan kopplas till pausgymnastik 
och rörelseavbrott. I grundsärskolans kursplan i idrott och hälsa är exempelvis utveckling av 
en god kroppsuppfattning samt positiv självbild mål att sträva mot. Samtidigt är ett av kursens 
uppnåendemål då skolgången avslutas att ”känna till något om grundläggande ergonomi”. 
Ämnet skall dessutom totalt sett präglas av att kropp, känslor och tankar är delar av en helhet, 
de hör ihop och är beroende av varandra. (e www.skolverket.se) Detta synsätt går igen i 
tankarna kring pausgymnastiken, utan kroppen fungerar inte de kognitiva tankarna och utan 
dessa fungerar inte kroppen.  
 
I träningsskolans kursplan för motorik skall ämnet sträva efter att eleven ”upptäcker och 
utvecklar sin rörelseförmåga”, ämnet syftar även till att utveckla elevens kroppsuppfattning 
som i sin tur stärker självkänslan och identiteten samt är grundläggande för förmågan att 
utföra medvetna och avsiktliga rörelser. Även här kan pausgymnastik vara ett medel för att nå 
målen. Kursplanen talar vidare om att ”Rörelseerfarenheter i olika situationer och 
sammanhang underlättar förmågan att generalisera kunskap”. (f www.skolverket.se) 
 
Enligt målen för skolan ska verksamheten utformas så att undervisningen i skolan anpassas 
till varje elevs förutsättningar och behov. Jag vill i detta arbete se närmare på om 
pausgymnastik kan vara ett användbart verktyg eller arbetssätt för att hjälpa elever att 
koncentrera sig. Kan man genom att använda sig av pausgymnastik bättre anpassa skolans 
undervisning till elever som har svårt att koncentrera sig? 
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2.9 Tidigare forskning 
Trots rörelsens stora betydelse för människan var det först under 1980-talet som forskning 
kring motorik kom igång på allvar (Ericsson, 2003). Idag finns mycket information kring vårt 
behov av rörelse och rörelsernas betydelser på en rad områden. Trots detta har förhållandevis 
lite forskning bedrivits kring relationen mellan motorik/rörelse och koncentration. 
 
Majoriteten av forskningen och litteraturen ser pausgymnastik eller rörelseavbrott utifrån dess 
funktion för och påverkan på förskolebarn samt elever i de första åren av skolan. Även ämnets 
betydelse för yrkesverksamma har dokumenterats. Frågan om vilken effekt pausgymnastik har 
på ungdomar har dock lämnats relativt obehandlad.  
 
Redan Piaget betonade den sensoriska och motoriska aktivitetens betydelse för barns 
utveckling (Annerstedt, 1988). Enligt förorden till den artikelsamling som Engström och 
Fagrell (1988) var redaktörer för har motorisk träning stor betydelse för barns och ungdomars 
totala utveckling. Annerstedt (1988) menar dock i sin artikel att forskare inte kan hävda ett 
direkt samband mellan motorik och kognitiv förmåga, men att ett indirekt samband kan finnas 
genom att motorisk träning ökar självkänslan och självförtroendet som i sin tur ökar 
förutsättningarna för välmående och förmåga att ta till sig skolundervisning.  
 
Ingegerd Ericssons (2003) doktorsavhandling i pedagogik samt den därpå grundade boken 
Rör dig-lär dig (Ericsson, 2005) är betydelsefulla i ämnet. Avhandlingen behandlar 
sambandet mellan motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer utifrån en studie i 
skolår 1-3. Ericsson menar att trots att många lärare vittnar om hur de i sitt dagliga arbete ser 
hur motorik påverkar elevernas koncentrations- och inlärningsförmåga i positiv riktning, 
saknas det vetenskapligt kontrollerade studier som belyser effekten av motorisk träning på 
kognitiv inlärning. De studier som gjorts bekräftar förvisso en viss korrelation mellan 
motorisk och kognitiv funktionsnivå, men sambandet är statistiskt sett sällan speciellt starkt. 
Ser man statistiskt på tidigare forskning kan man även konstatera att sambandet minskar i takt 
med att eleverna blir äldre. 
 
Ericssons forskningsresultat pekar på att en ökning av medveten motorisk träning kan ha en 
positiv inverkan på motorisk status samt skolprestationerna i svenska och matematik. 
Beträffande motorikens samband med koncentration är resultatet svagare. Motorikens positiva 
effekter på koncentrationen som först märktes visade sig inte vara bestående för alla 
elevgrupper. För flickor och elever med diagnos kvarstod dock effekterna. Resultaten av 
studien pekar även på att framstegen i skolprestationer och koncentrationsförmåga är större 
för elever med koncentrationssvårigheter samt större ju större motoriska brister eleverna hade 
vid projektstarten. (Ericsson, 2005) 
 
Utöver detta har neurofysiologen och utbildaren Carla Hannaford i boken Lär med hela 
kroppen - inlärning sker inte bara i huvudet presenterat sin forskning som går ut på att visa 
hur kropp och själ, tanke och sinnesförnimmelser utgör en odelbar helhet och att man vid 
lärande därför inte kan bortse från kroppens viktiga roll i processen. Hon menar att inlärning 
och intelligens inte bara finns i hjärnan utan snarare i hela kroppen. 
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att belysa vilka effekter daglig pausgymnastik, i form av korta 
rörelseavbrott under teoretiskt skolarbete, har på koncentrationsförmågan för högstadieelever 
i grundsärskolan.  
 

- Påverkas koncentrationen av rörelseavbrott?  
- I vilken riktning sker eventuell påverkan? 
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4 Metod 
Då arbetets syfte är att belysa daglig pausgymnastiks effekter på koncentrationsförmåga och 
skolprestationer för högstadieelever i särskolan är en praktisk undersökning på en avgränsad 
grupp ett givande tillvägagångssätt. Detta tillvägagångssätt används ofta då man som i detta 
fall vill studera processer och förändringar (Patel och Davidsson, 1994).  
 
Studien är i huvudsak byggd på ett kvalitativt metodval, där instrumenten består av 
observationer samt intervjuer, (Backman, 1998) eftersom detta tillvägagångssätt bedöms svara 
bäst mot studiens syfte och frågeställningar. Om studien, som i detta fall, går ut på att särskilja 
eller urskilja mönster, i detta fall för att fastställa hur koncentrationsförmågan påverkas av 
pausgymnastik, är dessutom kvalitativa metoder vanligen att föredra. (Trost, 2005)   
 
Målet med kvalitativa undersökningar är att försöka förstå och analysera helheter. Man är ute 
efter en annan form av kunskap, en djupare sådan, än den som ofta fås genom kvantitativa 
metoder. (Patel och Davidsson, 1994) 
 
Metoderna som kommer att användas för att besvara syftet består av intervjuer och 
observationer i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU:n). De två 
sistnämnda metoderna används för att på ett vetenskapligt sätt samla in information som 
svarar mot arbetets syfte om pausgymnastikens effekter på koncentrationen. De två parallella 
metoderna kompletterar varandra genom triangulering vilket ökar undersökningens 
tillförlitlighet.  
 
Intervjuer är en bra metod för att få fram den information som krävs för att skapa en förståelse 
för det som studeras. Det är vidare ett bra sätt att få en bild av någons kunskap eller tankar 
(Merriam, 1988). Enligt Svensson och Starrin (1996) är kvalitativa intervjuer en metod för att 
undersöka, upptäcka, förstå eller lista ut egenskaper och hur någonting är. Vidare menar de att 
kvantitativa intervjuer är ett tillvägagångssätt för den forskning som syftar till att upptäcka 
företeelser, egenskaper eller innebörder (ibid.). Metoden passar därmed bra för att undersöka 
hur läget är innan och efter arbetet med pausgymnastik. En fördel med att använda sig av 
intervjuer är att intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor och genast reda ut eventuella 
oklarheter och frågetecken. Även informanten kan få klarhet i frågor som är otydliga och 
behöver beskrivas närmare.  
 
Observation är enligt Patel och Davidsson (1994) en bra metod att använda sig av när man vill 
samla information om beteenden och skeenden i vardagens naturliga situationer. 
Observationens stora fördel är att den fångar den faktiska verkligheten direkt i skeendet. Man 
slipper enkätens eller intervjuns mellanled av informatörer som i efterhand ger forskaren 
tillgång till deras bild av verkligheten, information som de först har tagit till sig, bearbetat och 
värderat för att sedan delge. Eftersom förmågan till reflektion och god verbal kommunikation 
är varierande inom undersökningsgruppen, är observation ett bra tillvägagångssätt (ibid.) 
Ännu ett argument som talar för observationsmetoden är att den inte ställer några stora krav 
på informationslämnaren som slipper lägga ner tid och energi på exempelvis intervjuer eller 
dagboksanteckningar. Utöver tid kan informationslämnaren sakna vilja eller möjlighet att 
exempelvis svara på enkäter (ibid.).  
 
Observationerna gjordes med hjälp av videokamera istället för med i förväg utarbetade 
observationsscheman. Observationssättet kan därför sägas ligga närmare den ostrukturerade 
formen av observationer. Den ostrukturerade observationen bygger mer på ett allmänt 
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helhetsintryck av elevernas koncentration under undersökningsperioden (Grindberg & Langlo 
Jagtøien, 2000). Valet av observation genom videoinspelning grundar sig i att man vid detta 
observationssätt kan vara mer förutsättningslös än med observationsschema. Man blir inte lika 
fast vid tidigare utvecklade hypoteser om vad som förväntas hända. Det är svårt att genom ett 
observationsschema täcka alla de delar som ingår i koncentration. Till denna typ av delar 
ingår kroppsspråk och rörelsemönster, två variabler som enligt Kadesjö (2000) tydligt visar 
vilken koncentrationsnivå eleven befinner sig på. En annan väsentlig fördel med 
videoobservationer är att de ger möjlighet att i efterhand studera inspelningen i lugn och ro. 
Man får då tid på sig för observation, tolkning och analys som inte finns i den direkta 
observationen. Utöver detta kan man med videoinspelningar gå tillbaka i materialet om det är 
något man vill se en gång till. Att arbeta med videokamera innebär även att man slipper sitta 
och fylla i observationsscheman i elevernas närvaro. Detta hade enligt min bedömning och 
uppfattning stört den aktuella elevgruppen mer än filmkameran.  
 

4.1 Försökspersoner och informanter 
Arbetet med pausgymnastik genomfördes i en högstadiegrupp på 8 elever inom särskolan. 
Gruppen bestod av fyra flickor och fyra pojkar i åldrarna 13 till 15 år. De genomförda 
intervjuerna gjordes med denna grupps ansvariga lärare. 
 
Det riktade urvalet mot särskolan som undersökningsobjekt grundar sig i att de elever som har 
problem med koncentration i många fall går i särskolan. Här finns alltså ett stort behov av att 
hitta arbetssätt som underlättar skolarbetet och inlärningen. Det är främst här som man hittar 
just de elever som behöver metoder och verktyg för att förbättra sin koncentration och på sikt 
kunna anpassas till den övriga skolan. 
 
Man kan även vända på frågan och fråga varför studien inte skulle göras inom särskolan. Om 
ett arbetssätt eller metod visar sig fungera i särskolan är chanserna stora att det även har 
positiva effekter i den övriga skolan. Chanserna att en överföring i motsatt riktning fungerar, 
från den allmänna skolan till särskolan, är inte lika goda. Man kan säga att kraven på 
arbetssättet och genomförandet är något högre på särskolan.  
 
Forskning och litteratur kring pausgymnastik och sambandet mellan motorik och inlärning 
domineras starkt av studier på eleverna i förskolan samt skolans tidigare år. Utöver denna 
dominerande grupp har även yrkesverksamma vuxna studerats till viss del. Mellan dessa 
grupper finns ett stort glapp som knappast ägnats någon närmare granskning, hit hör 
grundskolans senare år. Då åldersgruppen mer eller mindre har förbisetts i sammanhanget 
kommer detta arbete att rikta in sig på just denna grupp.  
 
Med elevernas stigande ålder höjs även skolans förväntningar och krav. Behovet av varaktig 
koncentration ökar och det är då många elever som kanske nätt och jämt har klarat sig 
ditintills som måste få hjälp.  
 

4.1.1 Bortfall 
Vid de videoinspelade observationstillfällena var två elever frånvarande vid ett respektive två 
inspelningstillfällen. Samtliga elever var dock närvarande vid övriga tillfällen. Vid 
frånvarotillfällena var eleverna inte i skolan under hela den aktuella dagen. Detta medför 
anledning att inte se själva observationstillfället som orsaken till frånvaron. De enstaka 
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bortfallen bedöms inte påverka studiens resultat nämnvärt eftersom samtliga elever trots den 
redovisade frånvaron deltog vid de flesta observationstillfällen.   

4.2 Material 
Det material som använts vid studiens observation består av videokamera. Utöver detta 
användes i studien även bandspelare vid intervjutillfällena. Vid den första intervjun användes 
en halvstandardiserad intervjuguide med öppna intervjusvar (bilaga 1). Intervjun bestod även 
av en del med ett fåtal skriftliga snabbfrågor med fasta svarsalternativ (bilaga 2). Vid den 
andra intervjun var upplägget liknande, även här användes intervjuguide (bilaga 3) samt 
skriftliga snabbfrågor (bilaga 4).  
 

4.3 Genomförande 

4.3.1 Intervjuer 
Två intervjuer genomfördes, en innan arbetet med pausgymnastik påbörjats och en då arbetet 
just avslutats. Intervjuerna genomfördes med elevgruppens ansvariga lärare eftersom denna 
har en nära relation och daglig kontakt med hela gruppen och därmed, trots en viss 
subjektivitet, har goda möjligheter att ge en korrekt bild av gruppen som helhet. 
 
Intervjuarbetet inleddes, i överensstämmelse med Kvales (1997) samt Svensson och Starrins 
(1996) råd, med litteraturstudier på det aktuella området. Att sätta sig in i och fördjupa sig 
inom det aktuella området är nödvändigt för att kunna planera en intervju och ställa relevanta 
och givande frågor. Efter att på detta sätt ha besvarat intervjuplaneringens vad-fråga följde 
frågan varför. Varför behövdes en intervju? Vad var dess syfte och mål? Vilket innehåll skall 
den ha? Täcker frågorna det vi vill få reda på genom intervjuerna, varken mer eller mindre? 
När även dessa frågor tänkts igenom följde den mer praktiska delen av planeringen, hur skulle 
intervjuerna gå tillväga, vad passade bäst för denna intervju. Att på detta sätt planera arbetet 
genom hur- och varför-frågor rekommenderas även av Backman (1998).  
 
Förberedelserna inför intervjuerna fortsattes med att halvstrukturerade intervjuguider (bilaga 1 
och 3) utarbetades mot bakgrund av Kvales (1997) råd. Detta innebär att frågorna har öppna 
svar och att intervjun planlagts i förväg på ett sätt som ger mer stöd än endast frågeområden 
men samtidigt utan att fastna vid exakta frågor som ställs i en viss ordning utan utrymme för 
följdfrågor och kompletterande information (Trost, 2005). Valet av halvstrukturerad intervju 
föll sig naturligt då intervjuaren var något oerfaren och därför gärna ville vara väl förberedd 
och ha en plan att falla tillbaka på samtidigt som man då har möjlighet att följa upp uttalanden 
och låta samtalet styra frågor, följdfrågor och dess ordningsföljd. Denna typ av 
halvstrukturerad intervju framhålls även av Merriam (1988) som den vanligast 
förekommande. Som en komplementerande del till den halvstrukturerade muntliga intervjun 
med helt öppna svarsalternativ utarbetades även två enkätlika intervjudelar med hög grad av 
strukturering (bilaga 2 och 4) där svaren gavs i form av markeringar på en graderad skala.  
 
Vid planeringen av hur intervjuerna skulle gå till rent praktiskt var Kvales (1997) och Trosts 
(2005) tips och tankegångar till hjälp. Då både informant och intervjuare befann sig på samma 
skola var det naturligt att genomföra intervjun där. Intervjuerna genomfördes efter det att 
eleverna gått för dagen, detta för att få genomföra dem i en så ostörd miljö som möjligt. Att 
intervjun genomfördes på informantens ”hemmaplan” innebar att intervjumiljön därmed var 
känd, bekväm och trygg för informanten. För en otrygg informant kan det vara svårt att svara 
uppriktigt och sanningsenligt på intervjuarens frågor. (Svensson och Starrin, 1996)  
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Innan intervjutillfället informerades informanten om studiens syfte och informantens roll i 
studien. Intervjuaren bad även om tillåtelse att göra ljudupptagningar under intervjun, något 
som informanten inte hade något emot. Ljudinspelningen skedde av praktiska skäl. Då hela 
intervjun bandades behövde inte intervjuaren föra noggranna anteckningar och kunde istället 
koncentrera sig på informanten och frågorna. På detta sätt flöt samtalet mer naturligt samtidigt 
som intervjuaren hade större möjlighet att följa dynamiken i intervjun. Användning av 
bandspelare medger dessutom möjlighet att i efterhand gå tillbaka och lyssna till intervjun 
exakt så som den genomfördes. Av säkerhetsskäl fördes dock korta anteckningar, stolpar och 
nyckelord under samtalets gång, på så vis har man något kvar av intervjun även om tekniken 
skulle svika och ljudupptagningen utebli. Dessa korta anteckningar renskrevs efter 
intervjuernas slut. 
 
Den inledande intervjun varade under ca 40 minuter och syftade till att få ta del av skolans 
arbete kring koncentrationssvårigheter, måla upp en bild av ”normalläget” i klassen samt bilda 
en uppfattning om gruppens och dess lärares inställning till och eventuella tidigare 
erfarenheter av pausgymnastik. Meningen var även att få en inblick i gruppens ursprungliga 
koncentrationsnivå. Den andra intervjun genomfördes fem veckor efter den första, efter det att 
arbetet med pausgymnastik avslutats. Denna inriktade sig på informantens uppfattning av 
arbetet med pausgymnastik och hennes syn på gymnastikens effekter på eleverna. Här ställdes 
även frågor som beskrev det aktuella dagsläget i stort för eleverna. Denna gång varade 
intervjun i omkring 30 minuter.  
 
Båda intervjuerna bestod av två delar där den första genomförs utifrån en i förväg utarbetad 
halvstandardiserad intervjuguide med öppna intervjusvar (bilaga 1 och 3). Här är även 
struktureringsgraden relativt låg. Den andra delen har hög grad av standardisering och 
strukturering och är därmed mer enkätlik. (Patel och Davidsson, 1994) Den kommer att bestå 
av ett fåtal skriftliga snabbfrågor med fasta svarsalternativ (bilaga 2 och 4).  
 
Genom detta intervjuupplägg kan man, i linje med Patel och Davidssons (1994) råd, 
undersöka om intervjupersonen ändrar uppfattning mellan intervjutillfällena. Detta genom att 
efter avslutad datainsamling jämföra de fasta svarsalternativen med varandra samtidigt som 
man följer intervjupersonens öppna svar. Vilka likheter och skillnader finns mellan de båda 
intervjutillfällena? Vilka är de röda trådarna som kan plockas upp för att dela in resultatet i 
undergrupper? 
 
Efter intervjuerna lyssnades de noggrant igenom och de talade ordet översattes till text. Detta 
för att underlätta för senare arbete. För att minska risken för feltolkningar gjordes denna 
översättning så exakt och ordagrant som möjligt. Emotionella uttryck, tonfall och pauser 
förbisågs dock eftersom de inte fyller någon betydande funktion för syftet i just dessa 
intervjuer.  
 

4.3.2 Videoobservationer 
Under den fem veckor långa VFU-perioden observerades elevgruppen kontinuerligt genom 
videoupptagningar i klassen. Under periodens två inledande veckor genomfördes ingen 
pausgymnastik. Observationen under denna tid syftade till att skapa en uppfattning om 
elevgruppens ”normalläge” och vardag. Gruppen arbetade som sagt dagligen med 
pausgymnastik men videoupptagningar av hela lektioner gjordes 2 till 3 gånger per vecka. 
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Totalt handlar det om 5 videoobserverade tillfällen utan pausgymnastik och 7 med 
pausgymnastik. Lektionerna som videofilmades var mellan 40 och 50 minuter långa.   
 
Med bakgrund i de inledande veckornas observationer kom den påföljande pausgymnastiken 
att läggas upp och planeras. De tre sista veckorna av femveckorsperioden arbetade gruppen 
dagligen med pausgymnastik. Även nu observeras gruppen med hjälp av videokamera.  
 
Innan pausgymnastiken introducerades i gruppen fick eleverna på ett kortfattat och lätt sätt 
beskrivet för sig att det finns vissa forskare som menar att det är bra för koncentrationen att 
röra på sig när man har suttit still och jobbat en längre tid, medan andra forskare inte tror att 
det påverkar koncentrationen nämnvärt. Sedan berättade jag för dem att jag var nyfiken på 
vilka av dessa forskare som har rätt och att jag därför ville prova att arbeta med 
pausgymnastik med dem. Jag berättade att jag hade planerat att filma dem för att ta reda på 
detta och frågade om det gick bra. Eftersom klassen var mycket vana vid att bli filmade i 
klassrummet var det ingen som hade någonting emot inspelningen.  
 
Då inspelningarna av lektionerna innan arbetet med pausgymnastik påbörjats var klara 
studerades de grundligt. Den observerade informationen fördes in i ett utarbetat schema över 
lektionen (bilaga 5) där varje elev fick en egen kolumn där anteckningar om denna elevs 
agerande nertecknades. Filmerna gicks igenom flera gånger för att minska risken för att missa 
något väsentligt. Att föra så detaljerade observationer och anteckningar som i detta fall 
omöjliggör att studera en hel grupp åt gången. Vid varje uppspelning lades därför fokus på två 
eller tre utvalda elever åt gången.  
 
När inspelningarna av lektionerna med pausgymnastik var genomförda gicks även de 
systematiskt igenom. Ett schema över den inspelade lektionen uppfördes liksom fallet var 
med lektionsfilmerna utan pausgymnastik och även här fick varje enskild elev en kolumn i 
detta schema. Sedan fördes noggranna anteckningar över när och vad eleven gjorde under 
lektionen in i schemat. På detta sätt skapades en helhetlig och lättöverskådlig bild över 
elevernas koncentration. Även denna gång koncentrerade observatören sin observation på två 
eller tre elever per uppspelningstillfälle för att minska riskerna att missa något viktigt. Efter 
detta grupperades de fall där koncentrationsutvecklingen var likvärdig in i kategorier.   
 
Efter datainsamlingen genomfördes komparation av de två olika observationsgrupperna. Här 
gjordes en jämförande analys, dels mellan lektioner med och utan pausgymnastik, dels inom 
lektioner med pausgymnastik. Hur är läget innan pausgymnastiken genomförs och hur är det 
efter?  
 
För att få reda på detta iakttogs bland annat om elevernas uppmärksamhet var riktad mot 
skoluppgifterna eller mot andra intryck i klassrummet, så som exempelvis klasskamrater eller 
mobiltelefoner, om eleven gör några konstruerade avbrott från skolarbetet, det vill säga 
avbrott som eleven själv skapar utan att de ingår i skolarbetet. Även kroppsspråket studerades 
eftersom det ofta ger en god fingervisning om i vilken riktning elevernas koncentrationsnivå 
lutar; en elev som skruvar på sig, gäspar och hänger över bänken kan antas ha sämre 
koncentration än en som sitter någorlunda still och ägnar sig åt skolarbetet.  
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4.3.3 Pausgymnastiken 
I detta arbete har pausgymnastiken bestått av 5-7 minuters rörelseavbrott under lektioner med 
teoretiskt stillasittande skolarbete. Själva rörelserna och övningarna i rörelseprogrammet såg 
inte exakt likadana ut från gång till gång utan kunde variera något. Programmet var dock 
alltid uppbyggt enligt följande mall: 
 

1. stretching  
2. puls 
3. balans och hjärngympa  
4. avslappning 

 
Avbrottet inleddes med att man fick skaka loss och stretcha ut några muskler. Efter detta 
genomfördes några pulshöjande övningar och hopp och därefter följde varierande rörelser 
som tränar koordination, balans och samspelet mellan kroppshalvorna (så kallade 
korsövningar). Rörelseavbrottet avslutas med sittande avslappning. Detta för att ge eleverna 
möjlighet att varva ner för att sedan lättare kunna återgå till skolarbetet efter avbrottets slut. 
(Exempel på pausgymnastiksövningar, se bilaga 6) 
 

4.4 Databehandling 
Den sammanställda informationen kodades av genom att den utskrivna texten som 
intervjuerna översatts till samt videoobservationernas skriftliga scheman lästes igenom flera 
gånger i jakt på mönster, teman och kategorier i materialet som kan ligga till grund för 
resultatframställningen.  
 
För att göra dessa teman tydliga fick varje temagrupp en viss färg på överstrykningspenna. 
Sedan lästes såväl videoscheman som intervjuöversättningar igenom på nytt och färgkodades 
med hjälp av överstrykningspenna. På så vis blev det lättöverskådligt vilka delar av den 
insamlade informationen som hör till vilken temagrupp. Tolkning och analys av såväl 
intervjuer som videoobservationer sammanställdes i löpande text.  
 

4.4.1 Temagrupper  
 

• Läget innan arbetet med pausgymnastiken påbörjats. 
 

• Koncentration efter jämfört med före pausgymnastik under teoretisk lektion. 
- Koncentration påverkas:   positivt 

             negativt  
             ingen större skillnad. 

 
• Koncentration med jämfört med utan pausgymnastik 
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5 Resultat 
I detta kapitel kommer resultaten av den genomförda studien att presenteras. För att få fram 
de här redovisade resultaten har den studerade elevgruppens ansvariga lärare intervjuats och 
till den bild som hon förmedlat läggs den information som videoobservationer gett.  
 
Resultatredovisningen kommer att delas in i tre huvuddelar enligt följande; Först ges en 
beskrivning av läget i gruppen innan arbetet med pausgymnastik inleds. Därefter kommer 
fokus att riktas mot perioden med pausgymnastik. Här studeras elevernas koncentration före 
och efter pausgymnastik som avbrott under teoretiskt skolarbete. Efter detta ser vi närmare på 
de förändringar och effekter som kommit fram när man jämför koncentration med och utan 
pausgymnastik. Har den genomförda pausgymnastiken haft någon effekt på elevernas 
koncentration och hur ser i så fall effekterna ut? Avslutningsvis görs en kort resultat-
sammanfattning. 
 

5.1 Det ursprungliga läget 
Informantens syn på begreppet koncentration ligger i linje med Ericssons (2003) och 
Kadesjös (1992) definition (se sid 2) Koncentration i bakgrundsdelen) Informanten betonade 
särskilt vikten av uthållighet samt att kunna hålla fast vid och ta in det man arbetar med. 
Eftersom den studerade elevgruppen tillhör grundsärskolan faller det sig naturligt att många 
av eleverna har koncentrationssvårigheter av varierande grad. Personalen är därför van vid 
denna problematik. Enligt den ansvariga läraren har minst hälften av eleverna i gruppen mer 
än svaga koncentrationssvårigheter. Koncentrationsnivån varierar dock mellan de olika 
eleverna. Vissa av eleverna bedöms av läraren ha hyfsad koncentrationsförmåga medan andra 
har mycket svårt att hålla koncentrationen uppe mer än korta stunder. Läraren menar att de 
vanligaste orsakerna till bristande koncentration är trötthet, låg motivation eller för svåra 
uppgifter. Hon poängterar även negativ påverkan av andra elever som ett störningsmoment 
som stjälper mångas koncentration. För att hjälpa eleverna att höja sin koncentration är det 
enligt läraren viktigt att arbetsuppgifterna är på en lagom svår nivå samtidigt som de är 
intressanta och motiverande. För att höja chanserna till koncentration är det även viktigt att 
eleverna får vara i fred från andra elever.  
 
För att underlätta möjligheterna till koncentration bland eleverna finns hörlurar tillgängliga 
för de elever som är speciellt ljudkänsliga. I klassrummet finns även avskärmade ytor samt ett 
grupprum där speciellt koncentrationssvaga elever arbetar. Skärmarna är tänkta att utestänga 
visuella intryck som riskerar att minska koncentrationen. Personalen har även tänkt på att inte 
placera eleverna för tätt eftersom en vanlig anledning till distraktion och minskad 
koncentration är att eleverna störs och påverkas av varandra. De har även valt att sära på 
speciellt koncentrationssvaga elever för att minska risken att de påverkar varandra negativt. 
 
Läraren har under sin yrkesverksamhet ofta sett tydliga exempel på hur elever med 
koncentrationssvårigheter i vissa fall verkligen vill koncentrera sig men helt enkelt inte klarar 
av det. Hon menar därmed att svårigheterna inte bara ligger i brist på motivation. Elevernas 
kunskapsnivå kan variera oerhört från stunder då de är koncentrerade till de att de inte är det. 
”Från att ena gången klara av 23+32 utan att blinka kan det nästa gång låsa sig så att 2+1 blir 
svårt.”   
 
Den ansvarige läraren anser att möjligheterna till koncentration i elevernas arbetsmiljö är 
goda men inte perfekta, det finns enligt henne alltid åtgärder att vidta för att förbättra den 
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fysiska arbetsmiljön. Exempel som informanten tar upp som möjliga förbättringar är bättre 
ljudisolerade dörrar, stolar som inte skrapar mot golven samt bättre belysning.     
 
När arbetet med pausgymnastik påbörjades hade eleverna aldrig arbetat med något liknande 
tidigare. Den ansvariga läraren bedömde därför att gruppen skulle vara ovan till en början och 
ha svårt att genomföra gymnastiken. Hon trodde dock att de flesta skulle vara positivt 
inställda och efter några gånger helt vara med på noterna vid de korta rörelseavbrotten.  
 
På frågan vilka för- och nackdelar som läraren kunde se med pausgymnastik svarade hon att 
fördelarna enligt hennes hypotes främst skulle bestå i att eleverna blir mindre trötta då de får 
ett avbrott i arbetet. Som hon såg det fanns det dock en risk att ”speeda upp” eleverna så att de 
har svårt att återgå till skolarbetet efter avbrottet. Hon tillägger dock att det handlar om en 
vanesak och att eleverna nog skulle kunna hantera avbrottet om de bara får tid att vänja sig 
vid det.  
 

5.1.1 Koncentrationsförmåga 
Enligt de snabbfrågor som den ansvarige läraren fick i uppgift att fylla i vid det första 
intervjutillfället (Bilaga 2) befinner sig elevgruppens koncentration mitt emellan ”mycket 
okoncentrerat arbete” och ”mycket koncentrerat arbete” i början av en typisk teoretisk 
lektion. Hon värderade koncentrationsnivån till 4 på skalan som gick från 1 till 7. Därefter 
sjunker koncentrationsnivån till att i mitten av en typisk teoretisk lektion enligt läraren befinna 
sig på 3,5 på skalan. I slutet av den typiska teoretiska lektionen har koncentrationsnivån 
sjunkigt ytterligare och är nu nere på 3. Sammantaget bedömer den ansvariga läraren att 
elevernas totala koncentrationsförmåga ligger på 3,5, det vill säga något svagare än 
mittennivån som är 4. Utifrån detta kan man se att läraren uppfattar elevgruppens 
koncentrationsnivå som något mer mot svag än mot god. Nedan har informantens svar 
sammanställts i ett linjediagram. (Samtliga nedan redovisade linjediagrams koncentrations-
axlar är inte matematiskt exakta. Linjerna är ungefärligt placerade och tanken är att de skall 
ge en lättöverskådlig bild över de olika undergrupperna. Jämförelser mellan diagrammen 
beträffande exempelvis koncentrationsnivå bör inte göras.) 
 
           God koncentration 
 
     
     
 
 
 
     
         Koncentrationsnivå      
           
         Svag koncentration              Tid i minuter 
 
 

                     0                   50 
                  

 
Figur 5:1 Generell koncentrationsnivå i början av undersökningsperioden enligt ansvarig  
                 lärare. 
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Informantens uppfattning stämmer ganska väl överens med den bild som observationerna 
förmedlar. Dessa visar på en relativt god koncentration bland eleverna i början av lektionen. 
Trots vissa undantag kommer majoriteten i de flesta fall fort igång med arbetet och 
koncentrerar sig på uppgifterna. I de flesta fall får dock eleverna en allt sämre koncentration 
ju längre in på lektionen de kommer. Observationerna visar på tendenser till försämringar hos 
6 av de 8 observerade elevernas koncentration ca 20 minuter in på lektionen. Många elever 
börjar då klaga mer på trötthet och bristande motivation. De börjar skruva på sig, peta på 
mobiltelefoner och störa varandra både verbalt och fysiskt. Kroppsspråket pekar även det på 
att koncentrationen sänkts en hel del, många börjar exempelvis hänga över bänken. Totalt sett 
var det endast 2 av de 8 eleverna som sammantaget behöll en relativt konstant 
koncentrationsnivå genom hela lektionspasset. Tendenser som i denna studie har tolkats som 
tecken på god koncentration är att eleven riktar sin uppmärksamhet mot uppgiften och inte på 
en massa annat som händer i klassrummet, att eleven arbetar med och håller fast vid uppgiften 
utan några onödiga och i vissa fall konstruerade avbrott, att eleven visar uthållighet, håller 
kvar fokus på uppgiften tills den avslutats och får mycket gjort på lektionerna. Man kan även 
se på en människas kroppsspråk och rörelsemönster om den är koncentrerad eller inte.   
 
Det vanligast förekommande var alltså att koncentrationen var relativt god i början av 
lektionen men att den sjönk efter ca 20 minuter. Därefter hade 4 elever svårt att återfå 
koncentrationen och hela andra halvan av lektionen blev lidande. En annan tendens var att en 
grupp på två elever liksom majoriteten brast i koncentration efter ca 20 minuter. Dessa elever 
lyckades dock till skillnad från de andra fyra i flera fall ta sig ur denna ”koncentrations-
svacka”. Till skillnad från de flesta, som efter att ha dalat i koncentration aldrig lyckades 
återfå den, hade dessa elever en begränsad period då de började skruva på sig, blev trötta och 
oföretagsamma och gärna lämnade bänken för mer eller mindre konstruerade ärenden. Man 
kan säga att denna grupp, då de blev som mest okoncentrerade, själva skapade sig en paus i 
skolarbetet för att sedan återuppta det.   
 

5.2 Koncentration före och efter pausgymnastik 
Utifrån de gjorda observationerna kan man se att pausgymnastik mitt i teoretiska lektioner i 
detta fall påverkar koncentrationen på sätt som kan delas in i två kategorier. Antingen blir 
effekten positiv eller så sker ingen nämnvärd påverkan. Att ha pausgymnastik som avbrott 
under teoretiska lektioner verkar dock enligt de gjorda observationerna inte ha några 
märkbara negativa konsekvenser på elevernas koncentrationsförmåga. För att på ett 
överskådligt sätt närmare beskriva på vilket sätt pausgymnastiken påverkat kan man dela in 
kategorierna ”positiv påverkan” och ”ingen nämnvärd påverkan” i tre respektive två 
underkategorier enligt följande modell: 

 
 

Pausgymnastikens effekter på koncentrationen 

Positiv påverkan Ingen nämndvärd påverkan

         A1  A2 A3 B1 B2 

Figur 5:2 Pausgymnastikens effekter på koncentrationen. 
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5.2.1 Positiv påverkan 
Påverkan var positiv i 69 % av det totala antalet inspelade fall och har här delats in i 
kategorierna A1, A2 och A3.  

A1 Svag koncentration blir god 
Till kategori A1 hör de fall där koncentrationen varit mycket svag de ca 20 minuterna innan 
pausgymnastiken. (Med fall avses i detta sammanhang ett observerat beteende, inte en 
individ. En individ kan agera på olika sätt vid observationerna, det är agerandet, inte själva 
individen som kategoriseras) Efter att pausgymnastiken genomförts har man dock kunnat 
observera en stark förändring mot det bättre vad gäller koncentrationen. Denna förbättrade 
goda koncentration varade till lektionens slut. Enligt observationerna påverkades ca 15 % av 
de studerade fallen på ett sätt som stämde överens med denna kategori. Detta är därmed den 
tredje vanligaste av de totalt fem underkategorierna som utformats.  
           
 
           God koncentration 
 
    Koncentrationsnivå 
     
 
 
 
 
 
          Svag koncentration              Tid i minuter 

                     0      20             50 
                 Pausgymnastik 

 
Figur 5:3 Koncentrationsnivå i kategori A1 
 

A2 Sjunkande koncentration höjs 
I kategori A2 finns de fall där koncentrationen har startat på en god nivå i början av lektionen 
för att sedan dala till en relativt svag nivå vid den tid då pausgymnastiken genomfördes. Efter 
pausgymnastiken kunde eleverna i de fall som tillhör denna kategori snabbt återgå till 
skolarbetet och koncentrationen höjdes avsevärt och förblev hög under den resterande delen 
av lektionen. Detta är med sina 46 % den klart största och vanligaste av samtliga kategorier.   
 
          God koncentration 
 
        Koncentrationsnivå  
 
 
 
 
 
 
       
 
           Svag koncentration                 Tid i minuter 
                      0      20               50                  

                   Pausgymnastik 
             

Figur 5:4 Koncentrationsnivå i kategori A2 
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A3 Sjunkande koncentration höjs med fördröjning 
Den tredje och sista kategorin under ”positiv påverkan” är A3 som likt A2 startade lektionen 
med en god koncentration, även här dalar dock koncentrationen men skillnaden gentemot A2 
är att eleverna i denna kategori har svårare att återgå till skolarbetet efter pausgymnastikens 
avslut. När de väl återgått har dock deras koncentration förbättrats en hel del och är uppe på 
samma goda nivå som vid lektionens inledning. Även i denna kategori är den goda 
koncentrationsnivån efter pausgymnastiken ihållande. Tillsammans med B2 är detta den minst 
förekommande bland de fem kategorierna och utgör endast 8 %.  
 
        
            God koncentration 
 
                     Koncentrationsnivå  
 
 
 
 
 
 
 
 
             Svag koncentration                 Tid i minuter 
                            
                          0      20               50 
                     Pausgymnastik 
 
Figur 5:5 Koncentrationsnivå i kategori A3 
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5.2.2 Ingen nämndvärd påverkan 
Gruppen som saknar nämnvärd påverkan uppgår till 31 % av de observerade fallen och har 
även den delats in i kategorier. Anledningen till detta är att koncentrationen, trots att den inte 
verkar ha påverkats av pausgymnastiken, befinner sig på helt olika nivåer i de båda 
undergrupperna.  
 

B1 Ihållande god koncentration 
I kategori B1 rör det sig om en god koncentration som är fortsättningsvis god även efter 
pausgymnastiken. Med sina 23 % är B1-kategorin den näst vanligast förekommande efter A2. 
Till denna kategori hör i många fall de elever som inte har några större koncentrations-
svårigheter.  
 
           God koncentration 
      
                 Koncentrationsnivå 
                 
              
                
 
 
 
 
 
             Svag koncentration                 Tid i minuter 
 
                          0       20             50 
                    Pausgymnastik 
 
Figur 5:6 Koncentrationsnivå i kategori B1 
 

B2 Ihållande svag koncentration 
B2 innefattar de fall där koncentrationen innan pausgymnastiken var svag och där 
koncentrationen fortsatte att vara svag även efter rörelseavbrottet. Denna kategori är dock 
liten (8 %) och tillsammans med A3 den minst förekommande av de fem presenterade 
kategorierna. 
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               Koncentrationsnivå  
  
               Svag koncentration                Tid i minuter 
 
                          0      20             50 
                    Pausgymnastik 
 
Figur 5:7 Koncentrationsnivå i kategori B2 
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5.3 Koncentration med och utan pausgymnastik 
Enligt informantens uppfattning har elevernas koncentrationsförmåga förbättrats något under 
de veckor som arbetet med pausgymnastik har pågått. Detta trots att inga större förändringar i 
elevernas fysiska eller psykiska arbetsmiljö har ägt rum under denna tid och elevernas 
möjligheter till koncentration enligt informanten bedöms som oförändrade jämfört med hur de 
var innan arbetet med pausgymnastik inleddes.  
 
Denna förbättring kan man även se om man jämför svaren på de snabbfrågor (Bilaga 2 och 4) 
som informanten ombads fylla i vid de två intervjutillfällena. Vid det första tillfället bedömde 
hon elevgruppens totala koncentrationsförmåga till ca 3,5 medan värderingen på samma fråga 
uppgick till 4 vid det andra intervjutillfället. En förbättring som hon inte kan se någon annan 
förklaring till än den genomförda pausgymnastiken. Bara vetskapen om att det kommer ett 
avbrott ökar enligt henne motivationen att hålla ut ett tag till när man känner att man börjar bli 
trött och tappa koncentration. Hon påpekar dock fortfarande att förmågan att koncentrera sig 
varierar mycket inom gruppen.  
 
I likhet med den information som observationen gav tycker inte informanten att paus-
gymnastiken har påverkat eleverna negativt på något sätt. Istället såg hon pausgymnastikens 
effekter som positiva. Hon tycker sig dock se fler goda effekter av pausgymnastiken än enbart 
dess inverkan på koncentrationen. Här nämner hon exempelvis att eleverna blir gladare och 
att man genom avbrotten visar att man tar hänsyn till eleverna och hur de känner sig, 
behandlar dem mer som vuxna individer.  
 
Utifrån de snabbfrågor som informanten fyllde i efter arbetet med pausgymnastik (Bilaga 4) 
kan man se att hon upplever elevernas koncentrationsnivå vid lektionens start lika hög oavsett 
om det är ett lektionspass med eller utan pausgymnastik. På skalan som graderats från 1 
(mycket okoncentrerat arbete) till 7 (mycket koncentrerat arbete) anger hon här 5 i början av 
en ”typisk” teoretisk lektion. Vid en jämförelse mellan de övriga svaren på snabbfrågorna kan 
man se att läraren upplever att elevernas koncentration sjunker något oberoende av om 
pausgymnastik genomförs eller inte. Sänkningen av koncentrationen blir dock större i de fall 
där ingen pausgymnastik genomförs och landar då på en 3:a i slutet av lektionen. Detta att 
jämföra med en 4:a i slutet av lektioner med pausgymnastik.  
 

5.4 Resultatsammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att pausgymnastiken enligt denna studies 
observationer antingen påverkar koncentrationsförmågan positivt eller inte påverkar den 
nämnvärt på ett sätt som kan delas in i följande kategorier; a) svag koncentration blir stark,  
b) sjunkande koncentration höjs, c) sjunkande koncentration höjs med fördröjning,  
d) ihållande god koncentration samt e) ihållande svag koncentration. Även informanten anser 
att elevernas koncentrationsförmåga har förbättrats något som en följd av pausgymnastiken. 
Varken observation eller intervjuer pekar på att pausgymnastik skulle ha några negativa 
effekter på koncentrationen.  
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6. Diskussion 
I detta avslutande kapitel behandlas inledningsvis studiens validitet och reliabilitet. 
Undersöker studien det den avser att undersöka och görs denna undersökning på ett korrekt 
och tillförlitligt sätt? Här tas även studiens resultat upp till diskussion och vi frågar oss vilka 
tänkbara förklaringar det kan finnas till att resultaten blev som de blev. Till denna 
resultatdiskussion läggs även några egna reflektioner och tankegångar. Efter detta presenteras 
pedagogiska tankar och erfarenheter som arbetet medfört och som jag kommer att bära med 
mig i min framtida lärarverksamhet. Slutligen presenteras förslag på fortsatt forskning inom 
området.  
 

6.1 Validitet och reliabilitet 
Med validitet menas i vilken utsträckning en mätmetods giltighet. Undersöks verkligen det 
som var tänkt att undersökas? Reliabiliteten handlar om undersökningens tillförlitlighet och 
utgör ett mått på metodens precision. (Trost, 2005) Syftet med studien var att belysa daglig 
pausgymnastiks effekter på koncentrationsförmågan för högstadieelever i grundsärskolan. För 
att göra detta användes intervjuer samt videoobservationer. Jag anser att validiteten i arbetet 
varit god och genom de valda undersökningsmetoderna tycker jag att jag har lyckats uppfylla 
studiens syfte och kunnat mäta det jag avsåg att mäta. Jag upplever att jag under hela arbetets 
gång kunnat se och följa en ”röd tråd” som löper genom hela studien. Validiteten styrks av att 
studien bygger på två metodinstrument; intervjuer och videoobservationer. På så sätt kan man 
sammanföra och jämföra metodernas utfall med varandra och på så sätt skapa sig en 
helhetsbild.  
 
Jag bedömer undersökningens tillförlitlighet som god och grundar bedömningen på flera 
omständigheter. För det första minskas risken att slumpen påverkar resultatet då studien som 
sagt grundar sig i två kompletterande metoder. Det optimala hade kanske varit att än fler 
metoder hade använts, exempelvis skulle det ha varit intressant att intervjua de berörda 
eleverna. Med tanke på den begränsade tiden valde jag dock att fokusera mig på de nämnda 
metoderna.  
 
Det faktum att de genomförda observationerna videofilmades ökar även det reliabiliteten 
eftersom verkligheten då ”lagras” och kan återuppspelas i efterhand. Videoinspelningen 
innebär att man kan gå tillbaka och se på observationen fler gånger om det är något man är 
osäker på. Inspelningen ger även observatören tid för noggranna och exakta observationer, det 
råder ingen stress för att hinna med allt och inget ”nu-eller-aldrig-känsla” infinner sig.  
 
Ett vanligt argument mot filmning i klasser är att eleverna störs av kameran och inte agerar 
naturligt. Detta var inget problem i den aktuella elevgruppen eftersom videokamera var 
vanligt förekommande i klassrummet. Eleverna brydde sig inte nämnvärt om den och var 
enligt min uppfattning helt naturliga trots inspelningen. Enligt min bedömning hade eleverna 
reagerat och störts mer av att jag satte mig ner och fyllde i aktiviteterna skriftligt, exempelvis i 
ett observationsschema. Risken hade då varit stor att de intresserade sig för varför jag tittade 
på dem, gärna ville läsa vad jag skrev och även ändrade sitt beteende då de insåg att någon 
förde detaljerade anteckningar över klassrumsaktiviteterna.  
 
Däremot sjunker intervjuernas reliabilitet något eftersom jag som intervjuare saknar optimal 
vana och erfarenhet. Detta vägs dock upp av att intervjuerna föregicks av noggranna 
förberedelser i form av utformning av intervjuguider samt teoretiska studier i intervjuteknik. 
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Tillförlitlighetens sänkning bedöms därför vara marginell på denna punkt. Användandet av 
bandspelare vid intervjuerna ökar tillförlitligheten eftersom intervjuaren då slipper föra exakta 
anteckningar utan istället kan koncentrera sig på själva intervjun och dess dynamik.  
 
Studien genomfördes under fem veckor och det finns därför en risk att tidsbegränsningen 
påverkat reliabiliteten negativt. Koncentration är något man måste jobba långsiktigt med och 
då kan tidsbegränsningen medföra problem. Studien har även genomförts på en liten grupp 
vilket gör det svårt att dra några klara generella slutsatser. Det finns en liten men ändå 
existerande risk att den elevgrupp som jag arbetat med av någon anledning inte är 
representativ för grundsärskolan i stort. Trots detta ger resultaten en fingervisning om åt vilket 
håll det lutar.  
 
Vid arbete med pedagogiska studier finns det ständigt en risk för att medverkandet i sig leder 
till ökad motivation och positiv inställning bland såväl elever som personal. Detta skulle 
kunna vara en bidragande orsak till att den ansvarige läraren bedömde elevernas 
koncentration bättre i slutet av arbetet med pausgymnastik än i början. Det finns även en risk 
att det faktum informanten informerades om studiens syfte kan ha färgat av sig på hennes 
svar. Samtidigt kändes det oundvikligt att tala om det då jag gjorde min studie i klassen som 
hon ansvarade över. För att minska riskerna att informanten försökte vinkla sina svar så att de 
”passade studien” var jag tydlig med att förklara att jag inte alls var ute efter att på något sätt 
”bevisa” hur bra pausgymnastik är. Jag berättade att jag varken var för eller emot bruket av 
pausgymnastik utan att jag gärna ville se närmare på dess effekter för att kunna bild mig en 
egen uppfattning om hur detta populära pedagogiska knep fungerar. Kort och gott; är det värt 
att hålla på med eller inte?  
 
Svarsskalan som användes vid de båda intervjuernas snabbfrågedelar är graderad från 1-7 
(bilaga 2 och 4). I efterhand hade det kanske varit bättre att ha en skala som startade vid 0 
istället. Detta eftersom det kan vara missledande att 4 utgör det mellersta alternativet trots att 
man tänker sig att 3,5 skulle vara det på en skala som går till 7. Jag tror dock inte att denna 
skalindelning har påverkat informantens svar eftersom skalorna är tydliga när man när man 
ser dem och man ser då lätt vilket värde som är det mellersta. Problem uppstår först när man 
ska ange svaren i löpande text. Här har läsaren dock möjlighet att se till de bifogade 
bilagorna. 
 

6.2 Slutsatser och resultatdiskussion 

6.2.1 De positiva effekterna 
Kategori A1 i resultatdelen visar på ett mycket positivt resultat av pausgymnastiken. För de 
elever som ofta hamnade i denna kategori var pausgymnastik av allt att döma en god metod 
för att höja koncentrationen, det verkar vara precis det som dessa elever behövde. Även för 
kategori A2 verkar pausgymnastik fungera bra som ett koncentrationshöjande verktyg.  
 
Vi har i arbetets bakgrundskapitel sett flera exempel på hur rörelse och koncentration hör 
ihop. Förklaringen till studiens resultat om pausgymnastikens positiva inverkan på 
koncentrationen kan därmed variera. En möjlig förklaring kan vara att hjärnans alerthet eller 
arousalnivå höjs med hjälp av de genomförda rörelseavbrotten. Som tidigare nämnts i studiens 
bakgrundsdel menar Kadesjö (2000) att många elever med koncentrationssvårigheter fort blir 
uttråkade och trötta eftersom dess vakenhet och aktivitetsgrad sjunkit. Korta rörelseavbrott 
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ökar åter vakenhetsnivån och borde därför varvas med det aktiva arbetet under de teoretiska 
lektionerna (ibid.).  
 
Även Hannafords resonemang om rörelsesignalernas väg via det vestibulära systemet och 
RAS till hjärnan där de fungerar som aktiverare och gör hjärnan redo för inlärning och 
tänkande kan förklara den positiva koncentrationsutvecklingen. RAS och det vestibulära 
systemet upprätthåller uppmärksamheten som krävs för att vi skall vara vakna och alerta. Om 
RAS inte stimuleras tillräckligt eller inte fungerar som det ska ökar risken för koncentrations- 
och inlärningssvårigheter (Hannaford, 1997). En tredje förklaring till den ökade 
koncentrationen efter pausgymnastiken kan vara att överdrivet aktiva barn då får en chans att 
”rasa av sig” och därefter kan koncentrera sig bättre. (Kadesjö, 2000) 
 
Ytterligare en förklaring kan vara att pausgymnastiken leder till ökad blodcirkulation och 
större tillgång på syre vilket gör hjärnan mer alert, fokuserad och koncentrerad (Ericsson, 
2003) Avslutningsvis kan man även tänka sig att pausgymnastiken, och då främst dess 
avslutande avslappningsdel, har en avstressande inverkan på eleverna. I takt med att 
stressnivån sänks underlättas även inlärningen genom att exempelvis stimulikänsligheten 
avtar, syretransporten omfördelas från hjärta och stor muskler till hjärnan samt att bland annat 
minne, koncentration och intelligens åter prioriteras i avsaknad av stress (Hannaford, 1997)    
 

6.2.2 Fördröjningen i kategori A3 
Även i kategori A3 påverkades elevernas koncentration positivt av pausgymnastiken men 
effekterna var till skillnad från kategorierna A1 och A2 inte direkta utan märktes först några 
minuter efter gymnastikens avslut. Av vilken anledning? Som vi har sett i bakgrundskapitlet 
(sid 14) menar Kadesjö att en del elever avbrott vare sig lärarna ger dem möjlighet eller inte. 
En möjlig förklaring är att avbrottet kanske var för kort för dessa elever. Eleverna i denna 
kategori var kanske i behov av ett avbrott som varade i några minuter längre än 
pausgymnastiken och detta löste de genom att självmant förlänga avbrottet innan de återgick 
till skolarbetet. Ett annat sätt att se på den fördröjda koncentrationsförbättringen är att 
eleverna inte lyckades varva ner under pausgymnastikens avslappningsdel utan fortfarande 
var så uppe i varv när skolarbetet åter tog vid att de behövde några minuter på sig att lugna 
ner sig. En förlängning av avslappningen hade möjligen förkortat fördröjningen. Detta stöds 
av Kadesjö (2000) som varnar för risken att rörelseavbrott höjer elevernas aktivitetsnivå så 
mycket att de får svårt att återgå till skolarbetet efter avbrottet. 
 

6.2.3 Hur göra för att påverka redan god koncentration? 
Pausgymnastiken har i denna studie inte visat sig ha några större effekter inom den kategori 
där eleverna har en stabil god koncentration redan från början. Räcker då inte det? 
Grundsärskolelever med god koncentration borde man ju vara nöjd med, varför arbeta mer 
med att få upp även deras koncentrationsnivå ytterligare? Som bakgrunden tar upp slår kraven 
i den moderna grundskolan ut många elever som förut kunde gå kvar. Det är allt fler elever 
med lindriga funktionshinder som damp, ADHD och koncentrationssvårigheter som hamnar i 
särskolan (d www.skolverket.se). Man kan säga att nivån på särskolans grundsärskoledel höjts 
och att glappet till grundskolan har minskats en del. Det är inte enbart koncentrationen som 
avgör i vilken skolform en elev går, men förmågan till koncentration spelar en avgörande roll 
eftersom den indirekt påverkar elevens totala skolsituation. Hade man kunnat höja 
koncentrationsförmågan hos dessa elever som är ”på gränsen” mellan grundskolan och 
grundsärskola hade möjligen många av de lindrigt funktionshindrade eleverna kunnat fungera 
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i grundskolan. Det är med andra ord viktigt att hitta arbetssätt som höjer koncentrationen även 
bland de elever som har en relativt god koncentration.  
 
Har man god koncentration från början finns det anledning att anta att eleven inte har några 
större grundläggande svårigheter som försvårar koncentrationen. Jag tror däremot att man 
mycket väl kan ha mindre svårigheter trots att koncentrationen är relativt god. Svårigheter 
som förvisso möjliggör koncentration men som ändå bromsar den en aning på ett sätt som gör 
att koncentrationen inte är på sin absolut bästa nivå.  
 
För en elev med stora svårigheter syns en eventuell koncentrationsförbättring tydligt för 
omgivningen. Eleven sitter mer still, petar mindre på mobiltelefoner och annat som ligger på 
bänken och störs inte lika lätt av sina klasskamrater. Att utifrån se förbättringar hos elever 
som från början har god koncentration är dock svårare även om en förbättring ägt rum. Detta 
kan vara en anledning till att denna studie inte kunde påvisa någon nämndvärd förbättring i 
denna kategori. En annan möjlig förklaring till resultatet kan vara att det tar längre tid för 
effekterna hos dessa elever att märkas.  
 
Resultaten kan även tolkas så att den här genomförda pausgymnastiken kanske inte är vad 
eleverna i kategori B1 behöver. Övningarna var kanske för lätta och mer anpassade till elever 
med svagare motorik, mer utmanande övningar hade eventuellt varit mer motiverande och 
gett större effekt.   
 

6.2.4 B2, den stora utmaningen 
B2 utgör en av de två minsta kategorierna men är ändå betydelsefull eftersom man här inte ser 
några positiva effekter på koncentrationen trots att den befann sig på en konstant svag nivå 
redan innan gymnastiken inleddes. Vi vet inte hur dessa elever hade reagerat på en längre 
period av pausgymnastik. Kanske var tre veckor en alldeles för kort tid för dessa elever att ta 
in det nya och vänja sig vid det, effekterna kanske inte han blomma ut. Med en längre period 
med pausgymnastik hade eventuellt effekter kommit fram som inte visar sig efter endast tre 
veckor.  
 
Det är dock rimligt att konstatera att pausgymnastik i den form som genomfördes i denna 
studie inte fyllde ett behov i denna kategori. Om man utgår från detta finns det då två sätt att 
tolka situationen. Antingen kan man se det som att pausgymnastik eventuellt skulle ge bättre 
effekt om den utformades på ett sätt som anpassades mer efter dessa elevers behov. Kanske 
skulle man lägga mer fokus på avslappning, göra övningarna lättare eller förlänga avbrottet? 
Kanske borde man ändra formen för pausgymnastik och ersätta den form som använts här 
med exempelvis massage? Den andra möjligheten är att det är något helt annat än 
pausgymnastik som behövs för att hjälpa dessa elever. Man får då leta vidare för att hitta 
alternativa verktyg och arbetssätt som kanske ger större effekt på denna kategoris elevers 
koncentrationsnivå.  
 

6.2.5 Koncentrationsförbättring under studieperioden 
Enligt informanten hade elevernas koncentrationsförmåga förbättrats under perioden med 
pausgymnastik och hon kunde inte se någon annan förklaring till förbättringen än just själva 
pausgymnastiken. Denna förbättrade koncentration kan ha orsakats av flera olika faktorer på 
ett sätt som presenterats i bakgrundskapitlet. För det första innebär pausgymnastiken att man 
tränar motoriken som enligt både Kadesjö (2000) och Ericsson (2003) kan ha en negativ 
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inverkan på koncentrationen om den inte är fullt utvecklad. Kadesjö (2000) skriver dock att 
relationen mellan koncentration och rörelse är komplex. Det är svårt att klart avgöra vad som 
är orsak och vad som är verkan, det man säkert kan konstatera är att de påverkar varandra 
ömsesidigt. Den förbättrade koncentrationen i samband med pausgymnastik kan även 
förklaras med att rörelse leder till nervcellstillväxt och ett ökat antal nervförbindelser i hjärnan 
(Hannaford, 1997).  
 
Bristande automatisering och myelinisering gör att koncentration och energi som hade kunnat 
användas för andra ändamål, exempelvis inlärning, går förlorad till att koncentrera sig på de 
rörelser som utförs. Rörelse och motorisk träning leder till myelinisering och utvecklar 
individens förmåga att automatisera rörelser vilket frigör energi, tankeverksamhet och 
koncentration (ibid.). Även uthålligheten och simultankapaciteten påverkas negativt av 
bristande automatisering (Ericsson, 2003). Om rörelseträning saknas riskeras den motoriska 
utvecklingen, automatiseringen och myeliniseringen att bli lidande och eleven tvingas även 
fortsättningsvis att ödsla koncentration på att utföra rörelser (Nordlund, Rolander, Larsson, 
2001).  
 
Koncentrationssvaga elever har ofta balansproblem. Dålig balans kräver ständig korrigering 
av kroppsställning samt koncentration på signalerna från det vestibulära systemet för att 
balansera kroppen i situationer där balansen vanligtvis sköts automatiskt. Den balansträning 
som pausgymnastiken innefattade kan ha förbättrat elevernas balans så att denna ständiga 
koncentration på balansen inte längre behövs utan kan användas på annat. (Ericsson, 2003) 
 
En annan möjlig förklaring till koncentrationsförbättringen kan vara att pausgymnastikens 
rörelser bland annat tränar eleverna att uppfatta och reglera kroppen. Enligt Kadesjö (2000) 
utgör sådana rörelser samtidigt den träning i fokusering och uppmärksamhet som många 
koncentrationssvaga behöver. Förklaringen till den förbättrade konventrationen kan 
avslutningsvis även sökas i Hannafords (1997) beskrivning av Gamma-aminosmörsyrans 
(GABAs) inverkan på vår förmåga att välja fokus och stänga ute viss typ av stimuli. GABA 
utsöndras då speciella neuroner aktiveras och flödet kan enligt Hannaford stimuleras av 
rörelse. 
 

6.2.6 Varför inte större förbättring? 
Trots att informanten uppfattar en förbättring vad gäller elevgruppens koncentration rör det 
sig inte om en avsevärd förbättring. En anledning till detta kan vara att arbetet med 
pausgymnastik endast varade i tre veckor. Under en så begränsad tid är det svårt att hinna se 
några större förändringar. Man kan anta att koncentrationen fortsatt att förbättras om arbetet 
med pausgymnastik pågått under en längre tid.  
 
Pausgymnastiken genomfördes under lektionspass som endast var 40-50 minuter långa. Det är 
troligt att elevernas behov av rörelseavbrott samt effekterna av avbrotten blivit tydligare om 
lektionerna som de genomfördes på varit längre. 
 
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg Kadesjös (2000) varning om att inte se rörelse och 
motorisk träning som en allmängiltig lösning utan snarare som ett av många möjliga 
hjälpmedel i arbetet mot en bättre koncentration.   
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6.3 Egna reflektioner  
En del av förklaringarna till varför koncentrationen kan ha förbättras med hjälp av 
pausgymnastik innefattar skeenden i den inre hjärnverksamheten. Denna inre verksamhet har 
jag inte haft några möjligheter att studera eller mäta i denna studie, istället har vi sett till den 
yttre formen av koncentration. Det vill säga den delen av koncentrationen som kan studeras 
utifrån. Ett samband mellan dessa inre och yttre skeenden är dock långt ifrån orimligt, snarare 
mycket troligt.  
 
Hur kan vi då veta att det är just pausgymnastiken som lett till elevernas förbättrade 
koncentration? Här kan vi konstatera att varken den ansvariga läraren eller jag själv som 
deltog vid hela studiens gång har kunnat se några andra förklaringar till 
koncentrationsförbättringen. Inget tyder på att några större förändringar som skulle kunna 
påverka koncentrationen i positiv riktning ägde rum under den aktuella femveckorsperioden. 
Det är dock givetvis möjligt att oundvikliga detaljer spelat in, kanske var uppgifterna under 
perioden med pausgymnastik roligare, lättare eller mer motiverande än de under perioden utan 
gymnastiken. Kanske råkade eleverna få hjälp just innan de körde fast under 
pausgymnastikperioden medan lärarens stöd kanske inte var fullt lika bra under den 
föregående pausgymnastiklösa perioden. Det finns även en möjlighet att eleverna fått mer 
energi med tanke på årstidsväxlingen från mörk vinter till solsken och vår. Det är viktigt att 
vara medveten om dessa omständigheter trots att detta är tillfälligheter som är nästintill 
omöjliga att skydda sig mot vid en studie som denna.  
 
Det är tänkbart att de redovisade resultaten om pausgymnastikens effekter på koncentrationen 
inte är representativa för högstadieklasser i grundskolan. Detta eftersom en generellt sett 
större andel i särskolan än i grundskolan har motoriska brister och svårigheter som inverkar 
på elevernas koncentration. Med tanke på detta kan man tänka sig att pausgymnastikens 
effekter är något större på särskoleelevers och yngre barns koncentrationsförmåga än på 
normalutvecklade högstadieelever. Jag menar inte att effekterna helt uteblir för grundskolans 
högstadium, det finns dock anledning att tro att de inte blir lika tydliga.   
 
Arbetet med pausgymnastik var något nytt för eleverna, de hade aldrig arbetat med något 
liknande tidigare. Rörelseavbrottet innebar med andra ord en förändring i de invanda 
rutinerna, något som Kadesjö (2000) beskriver som svårt för många elever med 
koncentrationssvårigheter. Detta gör det än viktigare att arbeta med pausgymnastik under en 
längre tid för att kunna dra några klara slutsatser. Kanske kan detta utgöra en förklaring till att 
koncentrationen inte förbättrades i kategori B2. För att minska riskerna för negativa följder av 
förändringen valde jag att innan arbetet startade prata om pausgymnastik, berätta vad det var 
och hur jag planerade att vi i gruppen skulle arbeta med pausgymnastik. De första 
rörelseavbrotten valde jag dessutom att inte videofilma eftersom jag insåg att de troligen inte 
skulle vara representativa för perioden som helhet och därför leda till ett missvisande resultat. 
Jag lät eleverna vänja sig vid det nya innan videoobservationerna sattes igång.   
 

6.4 Pedagogiska implikationer 
Studiens resultat tyder på att pausgymnastiken är positiv för många elevers 
koncentrationsförmåga. Därmed är det motiverat att använda pausgymnastiken som ett 
pedagogiskt redskap för att underlätta skolsituationen för många elever. Enligt studiens 
resultat kan man dock se att elever utan koncentrationssvårigheter inte förbättrar sin 
koncentration nämnvärt på grund av pausgymnastiken.  
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Med tanke på detta är det kanske inte motiverat att använda sig av daglig pausgymnastik 
annat än i koncentrationssvaga grupper. Alla har dock någon gång tillfällen eller perioder då 
koncentrationen sviktar. Det är då bra att som pedagog ha verktyg och metoder att ta till för 
att höja eller återfå koncentrationen. Speciellt då lärare ofta brister i kunskap om 
framgångsrika strategier som effektivt kan stödja elevers koncentration och lärande (Ericsson, 
2003). Studiens resultat är därmed viktig kunskap att bära med sig ut i lärarverkligheten. Det 
är möjligt att pausgymnastiken kan ge ytterligare effekter som motiverar metoden även i 
koncentrationsstarka grupper, men då denna studie fokuserar på effekterna på just 
koncentrationen kan inga sådana slutsatser dras. 
 

6.5 Förslag på fortsatt forskning 
Denna studie har enbart inriktats mot pausgymnastikens effekter på elevernas 
koncentrationsförmåga. Vid fortsatt forskning hade det varit intressant att studera 
pausgymnastikens effekter även på övriga områden. På så sätt hade bilden av pausgymnastik 
blivit mer helhetlig och det hade varit lättare att som lärare avgöra om det är ett arbetssätt som 
passar för den situation man befinner sig i. Studien har dessutom genomförts på 
högstadieelever i grundsärskolan. Jag hade gärna sett att en liknande studie genomfördes men 
då inom grundskolans högstadium. Det hade varit intressant att jämföra resultaten i de olika 
skolformerna.   
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Intervjuguide till ansvarig lärare 1                                Bilaga 1 
 
1. Vad är koncentrationsförmåga för/enligt dig? 
 
2. Hur uppfattar du elevgruppens koncentrationsförmåga i dagsläget? 
 
3a. Hur skulle du beskriva elevernas arbetsmiljö i det teoretiska skolarbetet? (Både fysisk- 
och psykisk miljö) (Motiverat då speciella arbetsmiljöförhållanden kan påverka 
koncentrationen, ex dålig luft, reparationer, dåligt socialt klimat mm.) 

 
b. Finns det några områden i arbetsmiljön som hade kunnat förbättras? 

 Vad kan skolan göra? 
 
4. Hur skulle du bedöma möjligheterna till koncentration i elevernas arbetsmiljö? 
 
5. Hur arbetar ni för att underlätta elevernas koncentrationsmöjligheter i stort?  
 
6. Hur arbetar ni för att underlätta för eventuella elever med speciella svårigheter? 
 
7. Vad hjälper/ stjälper elevernas koncentration? 
 
8. Om en elevs koncentration missriktas från skolarbetet till något annat, vad tycker du då att 
man som lärare ska göra för att eleven skall återfå sin koncentration? 
 
9a. Brukar ni i denna elevgrupp arbeta med någon form av pausgymnastik/korta rörelseavbrott 
under teoretiskt arbete? 
 b. På vilket sätt? 

c. Varför? (Motivera) 
d. Hur länge har ni arbetat med detta? 
e. Har ni sett några resultat/förändringar? (både positiva och negativa) 
f. Vad tycker eleverna om detta? 
 

 
10a. Har du någon tidigare erfarenhet av att arbeta med pausgymnastik/korta rörelseavbrott? 
 b. På vilket sätt? 
 c. Varför, motivera! 
 d. När var detta och under hur lång period fortsatte arbetet? 
 e. Såg ni några resultat/förändringar (både positiva och negativa) 
 f. Vad tyckte eleverna om avbrotten? 
 
 
11. Vilka för- OCH nackdelar kan du se med pausgymnastik/korta rörelseavbrott? 
 
 
12. Hur upplever du elevgruppens inställning till pausgymnastik? 
 

 



 

Snabbfrågor till ansvarig lärare 1                              Bilaga 2:1 
 
 
Markera dina svar med ett kryss på linjen 
 
 
1. Vilken koncentrationsnivå anser du råda i elevgruppen i början av en ”typisk” teoretisk 
lektion? 
 

 
 

 
 

 
1              2               3             4               5              6              7 
 
Mycket            Mycket  
okoncentrerat                                 koncentrerat  
arbete            arbete 
 
 
 
2. Vilken koncentrationsnivå anser du råda i elevgruppen i mitten av en ”typisk” teoretisk 
lektion? 
 

 
 

 
 

 
1              2               3             4               5              6              7 
 
Mycket            Mycket  
okoncentrerat                                 koncentrerat  
arbete            arbete 
 
 
 
3. Vilken koncentrationsnivå anser du råda i elevgruppen i slutet av en ”typisk” teoretisk 
lektion? 
 

 
 

 
 

 
1              2               3             4               5              6              7 
 
Mycket            Mycket  
okoncentrerat                                 koncentrerat  
arbete            arbete 

 



 

                Bilaga 2:2  
 
4. Hur skulle du bedöma elevgruppens totala koncentrationsförmåga? 
 

 
 

 
 

 
1              2               3             4               5              6              7 
 
Mycket            Mycket  
svag            god  
           
 
 
 
 
 

 



 

Intervjuguide  till ansvarig lärare 2                  Bilaga 3 
 
1. Hur uppfattar du elevgruppens koncentrationsförmåga i dagsläget? 
 
2. Hur skulle du beskriva elevernas arbetsmiljö i det teoretiska skolarbetet? (Både fysisk- och 
psykisk miljö)  
 
3. Hur skulle du bedöma möjligheterna till koncentration i elevernas arbetsmiljö? 
 
4a. Tycker du att den dagliga pausgymnastiken har förändrat/påverkat 
koncentrationsförmågan i någon riktning? 
 

4b. Om ja, i vilken riktning/ Hur? 
 

4c. Kan du se några andra anledningar/förklaringar till den förändrade 
konventrationsförmågan än just pausgymnastiken? 
 

5. Vilka effekter skulle du säga att daglig pausgymnastik har på elevers 
koncentrationsförmåga? (positiva och negativa) 
 
6. Kan du i elevgruppen se några övriga effekter av den genomförda pausgymnastiken? 
(positiva och negativa) 
 
7. Vilka för- OCH nackdelar kan du se med pausgymnastik under teoretiskt skolarbete? 
 
8. Hur upplever du elevgruppens inställning till pausgymnastik? Vad tycker de om den? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Snabbfrågor till ansvarig lärare 2               Bilaga 4:1 
 
Markera dina svar med ett kryss på skattningslinjen 
 
 
1. Vilken koncentrationsnivå anser du råda i elevgruppen i början av en ”typisk” teoretisk 
lektion utan pausgymnastik? 
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Mycket            Mycket  
okoncentrerat                                 koncentrerat  
arbete            arbete 
 
 
 
2. Vilken koncentrationsnivå anser du råda i elevgruppen i mitten av en ”typisk” teoretisk 
lektion utan pausgymnastik? 
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Mycket            Mycket  
okoncentrerat                                 koncentrerat  
arbete            arbete 
 
 
 
3. Vilken koncentrationsnivå anser du råda i elevgruppen i slutet av en ”typisk” teoretisk 
lektion utan pausgymnastik? 
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Mycket            Mycket  
okoncentrerat                                 koncentrerat  
arbete            arbete 
 

 



 

                         Bilaga 4:2 
 
4. Vilken koncentrationsnivå anser du råda i elevgruppen i början av en ”typisk” teoretisk 
lektion med pausgymnastik? 
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Mycket            Mycket  
okoncentrerat                                 koncentrerat  
arbete            arbete 
 
 
 
5. Vilken koncentrationsnivå anser du råda i elevgruppen i mitten av en ”typisk” teoretisk 
lektion med pausgymnastik? 
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Mycket            Mycket  
okoncentrerat                                 koncentrerat  
arbete            arbete 
 
 
 
6. Vilken koncentrationsnivå anser du råda i elevgruppen i slutet av en ”typisk” teoretisk 
lektion med pausgymnastik? 
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Mycket            Mycket  
okoncentrerat                                 koncentrerat  
arbete            arbete 
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7. Hur skulle du bedöma elevgruppens totala koncentrationsförmåga? 
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Mycket            Mycket  
svag            god   
 
           
 
 
8. I hur stor grad anser du att den genomförda pausgymnastiken påverkat elevernas 
koncentrationsnivå? 
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Mycket            Mycket  
låg grad            hög grad  
 
 
 
9. De eventuella effekter som pausgymnastiken haft på elevernas koncentrationsförmåga har 
varit:  
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Mycket            Mycket  
negativa            positiva  
 
 
 
 

 



 

Videoschema     Bilaga 5 
 
Datum: 
 
Tid: Namn: 
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Namn: 
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Namn: 
 

Namn: 
 
 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

 



 

     Bilaga 6:1 

Exempel på pausgymnastiksövningar 
 
Stretching 
 
Skaka på hela kroppen 
 
Dra upp axlarna till öronen och släpp ner dem 
 
Böj på knäna och gunga ner och upp samtidigt som händer och armar följer med i en 
svepande rörelse. När du kommer upp gör dig så lång som möjligt, fingrarna strävar efter att 
nå taket. (Variant: när du kommer upp snurra turvis bakåt armarna som en väderkvarn) 
 
Låt huvudet falla åt sidan, känn hur nacken sträcks, vrid efter några sekunder ner blicken mot 
dina fötter 
 
Ta ett stort kliv bakåt, vaden sträcks 
 
Stå bredbent och pendla från sida till sida genom att böja på ena benet.  
 
Krama dig själv hårt och vrid överkroppen från sida till sida 
 
 
Puls 
 
Hoppa på stället 
 
X-hopp 
 
Hopp med höga knän åt sidan 
 
Skidhopp 
 
Hoppa på ett ben 
 
Stjärnhopp (kryp ihop och gör två klapp på knäna, sträck sedan ut armar och ben så att du blir 
som en stjärna och gör två små hopp innan du åter kryper ihop) 
 
 
Balans och hjärngympa 
 
Stå på ett ben med ena handen på det uppdragna knäet 
 
Stå på ett ben och blunda 
 
Dra upp ena hälen mot rumpan och håll fast det där. Böj dig ner och låtsas plocka upp något 
från golvet. 
 
Stå på ett ben, på hela fotsulan, övergå till att stå på tå 

 



 

                         Bilaga 6:2 
Dra upp knäet mot motsatt armbåge 
 
Dra upp fot mot motsatt hand. Framför och bakom kroppen 
 
Klappa dig på magen med ena handen och gör en cirkel över huvudet med den andra handen 
 
Håll i näsa med ena handen och korsa mittlinjen med den andra handen som håller i 
motsvarande kroppshalvas öra. Byt sedan så att den hand som hållit i örat nu håller i näsan 
och tvärtom, det gäller dock fortfarande att handen som håller i örat korsar mittlinjen.  
 
 
Avslappning 
 
Sätt dig ner, andas, sträck på dig när du andas in genom näsan och sjunk ihop när du andas ut 
genom munnen. (Variant: dra upp axlar till öronen när andas in och släpp ner dem när du 
andas ut.)  
 
Alla sitter stilla, tysta och sluter ögonen.  

• Lyssna till ljud som hörs inne i klassrummet ett tag, övergå sedan till att lyssna på de 
ljud som hörs utanför klassrummet.  

 
• Känn efter hur det känns i fötterna… knäna…armbågarna … öronen… 

 
• Spänn alla muskler ni har i armarna… benen… magen… och slappna av  
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