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Förord

Vi vill börja med att rikta ett stort TACK till alla som hjälpt oss med vår studie. Särskilt tack 

till alla elever i klassen som deltagit i vår studie och som besvarat våra frågor vid de olika 

intervjutillfällena. Även till pedagogen i klassen vill vi framföra vårt varmaste tack för all 

hjälp under studiens gång. Tack även till vår handledare Krister Herrting för all handledning.
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ABSTRACT

Syftet med vår studie är att undersöka hur pausgymnastik påverkar elevers koncentration. Vi 
vill även få veta hur elever och pedagog uppfattar pausgymnastiken. 
Påverkar pausgymnastik elevernas klassrumssituation positivt eller är pausgymnastik bara ett 
störande moment i undervisningen. 

Vi har använt oss av en experimentell studie som bygger på kvalitativa gruppintervjuer. Vi 
har intervjuat elever och en pedagog före den påbörjade pausgymnastiken och sedan en gång 
efter utvecklingsarbetes slut.

Det som framkom under studien var att pausgymnastik uppfattades som huvudsakligen 
positiv. Eleverna själva upplevde sig mer koncentrerade och att skol- och 
klassrumssituationen blivit lugnare under studien.   

Vår slutsats är att man måste tillgodose alla elevers individuella motoriska behov och att 
pausgymnastiken kan vara ett steg i rätt riktning. Pausgymnastiken är ett ypperligt tillfälle för 
eleverna att få ut sitt rörelsebehov under ordnade former, vilket är nödvändigt för elever i de 
yngre åldrarna. 

Nyckelord: Grundskoleelever, Koncentration, Motorik, Pausgymnastik
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1. Bakgrund

Under våra VFU (Verksamhets Förlagd Utbildning) perioder och när vi vikarierat under 

utbildningens gång har vi fått vara med om den nästan alltid lika högljudda och oroliga 

klassrumssituationen. Vi vill med denna studie se om situationen kan påverkas eller förändras.

Flera forskare bl. a Ericsson (2005) och Raustorp (2004) har kommit fram till att rörelse 

påverkar barns koncentration . Vi vill i denna studie se om det räcker med att ha 

pausgymnastik under lektionerna, om det räcker med rörelse för att påverka eleverna, eller 

måste de ha en mer fysisk aktivitet som varar lite längre.

Eftersom skolan kommer vara vår framtida arbetsplats där vi kommer tillbringa åtskilliga 

timmar, tycker vi att det skulle vara intressant att se och undersöka om, och hur, pedagoger på 

bästa sätt kan påverka elevernas och deras koncentration i klassrummet. Hjälper 

pausgymnastik pedagogen att förebygga okoncentrerade elever, eller kommer detta bara 

hämma elevernas koncentration? Eftersom vi tycker detta är intressant och för att vi själva 

kommer vara en del av detta när vi är färdigutbildade pedagoger, vill vi undersöka om 

pausgymnastik kommer ha en positiv eller negativ effekt hos eleverna. Vi hoppas även att vår 

studie kommer tilltala andra pedagoger, då intresset för att ha lugna och koncentrerade elever 

är stort. Alla pedagoger strävar  efter att ge sina elever största möjliga utbud av kunskap. För 

att detta ska kunna ske, måste även eleverna vara tillgängliga för att ta in kunskapen, 

Inlärningen kommer underlättas av om eleverna är koncentrerade eller inte. Många studier 

bl.a. Raustorp (2004) visar på att koncentrationen påverkas av fysisk aktivitet och prestation. 

Eftersom klassrumsmiljön påverkar elevernas koncentration och framför allt hur/om de lär 

sig, vill vi ”undersöka” vad pausgymnastiken har för inverkan på elevernas koncentration. 

År 2003 tydliggjordes ett tillägg i läroplanen när det gäller daglig fysisk aktivitet. LPO-94 har 

från och med den 27 februari 2003 fått följande tillägg: ”Skolan skall sträva efter att erbjuda 

alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen...” 

(Bernerskog 2006 s. 6)

Skolan är en stor del av elevernas vardag och skolan får ta ett stort ansvar av elevernas 

uppväxt i form av lärande, etik och moral. Stor vikt läggs även på elevernas hälsa under 

skoltiden eftersom alla elever kanske inte får detta tillgodosett efter skoltid. Enligt Nordlund, 

Rolander & Larsson (1998) så bidrar fysisk och regelbunden aktivitet till att eleven utvecklas 
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både motoriskt och mentalt. Raustorp (2004) beskriver att genom den dagliga rörelseträningen 

vid avbrott i undervisningen/verksamheten ges möjlighet att förbättra förutsättningarna för 

inlärning av kunskaper, att förstärka inlärning av begrepp och orsakssammanhang. Detta görs 

genom bl.a. rytmik, ramsor och lekar. Vidare skriver Raustorp (2004) om undervisningen 

innehåller korta rörelsepass på 5-10 minuter leder det till att barnen får utlopp för sitt 

rörelsebehov. Detta bidrar  till bättre koncentration och motivation för det fortsatta arbetet.

Danielsson, Auoja, Sandberg & Jonsson (2001) menar att elever som får leka och får utlopp 

för sitt rörelsebehov blir mer koncentrerade och motiverade till inlärning. Lektionspassen är 

ofta långa och efter ett tag märks det att barnen får allt svårare för att arbeta och ljudnivån bli 

högre och högre. Elever har svårt för att sitta stilla och rörelseaktiviteten i klassrummet blir 

allt stökigare och stökigare. 

Vi har valt att undersöka om daglig rörelse (i form av pausgymnastik) under lektionerna 

kommer påverkar elevernas koncentration på ett positivt eller negativt sätt.
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2. Syfte

Syftet med vår studie är att genom utvecklingsarbetet studera, analysera och skapa en 

förståelse för hur elevers koncentration påverkas av pausgymnastik. 

Våra frågeställningar är:

- Hur påverkar pausgymnastik elevers koncentration?

- Hur upplever elever pausgymnastik.

- Pedagogens perspektiv på pausgymnastik.
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3. Studiens centrala begrepp

I detta kapitel ska vi redovisa för den litteratur och forskning som vi tagit del av för att kunna 

utföra vår studie. Våra huvudtema är koncentration, motorik och pausgymnastik. 

3.1 Koncentration

Kadesjö (2001) beskriver begreppet koncentration då en person söker med sina sinnen (syn, 

hörsel, känsel etc.) på en uppgift. Elever söker så mycket information med så många aspekter 

som möjligt och sedan med hjälp av informationen värdera viktiga aspekter på uppgiften. När 

eleverna är koncentrerade kan de fullfölja en påbörjad uppgift. 

   

3.1.1 Vad innebär det att vara koncentrerad

Kadesjö (2001) menar att när en person är koncentrerad på en uppgift söker den med alla sina 

sinnen så mycket information som möjligt. All viktig information finns med medan det som är 

störande eller Orelevant har gallrats bort. För att kunna koncentrera sig menar Kadesjö (2001) 

att eleverna måste: 

- rikta sin perception, sina känslor och sina tankar mot uppgiften

- utesluta ovidkommande stimuli

- komma igång med, hålla fast vid och avsluta uppgiften.

Omgivningen människor dagligen befinner sig i ger så oerhört många olika intryck. 

Människan kan omöjligt ta in alla intryck på en gång, därför måste de välja ut vad som är 

relevant för att kunna förstå vad de är med om. Koncentrationsförmåga förutsätter en mental 

process där människan sorterar och värderar vilka intryck som får tränga in och vilka som får 

stängas ute skriver Kadesjö (2001). Det är viktigt att människan kan koncentrera sig för att 

bl. a kunna skapa mening och sammanhang, undvika faror och orientera sig i tillvaron.

Det som krävs för att eleverna skall kunna koncentrera sig är att det måste ske ett möte mellan 

den yttre verkligheten och inre livet. Det som är avgörande för elevers koncentration enligt 

Kadesjö (2001) är att eleven får en känslomässig och betydelsefull överensstämmelse med 

omvärlden. I en skolsituation får undervisningen inte vara på för hög abstrakt nivå eftersom 
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eleven tappar koncentrationen snabbare än om det vore mindre abstrakt. Pedagogen kan se om 

eleverna är koncentrerade genom deras kroppshållning och att de riktar sin psykiska och 

intellektuella energi på uppgiften. Elevers självtillit har också stor betydelse för 

koncentrationsförmågan menar Kadesjö (2001). När det inte finns någon överensstämmelse 

mellan elevens motivation och den vuxnes intentioner i en inlärningssituation kan eleven 

kanske uppfattas som okoncentrerad enligt Kadesjö (2001). Han skriver vidare och menar att 

eleven kan vara mycket koncentrerad på tex. de andra elever i klassrummet, på andra ljud och 

att inte själv misslyckas. En annan faktor som spelar in är att eleven inte är motiverad för den 

aktuella uppgiften, därför har elevens motivation stor betydelse för dess koncentration. 

”En välutvecklad motorik, en mogen perception och ett psyke i balans är förutsättningar för 
koncentration hos ett aldrig så välmotiverat barn.”

(Raustorp (2004) s.14)

3.1.2 Koncentrationssvårigheter

Enligt Sandborgh & Stening (1993) är det många elever som har dålig koncentrationsförmåga. 

När det är för mycket intryck och stimuli kring eleven kan det vara svårt för dem att 

koncentrera sig. Många elever får i det vardagliga livet för många ljud- och synintryck, detta 

skapar oro och ger inga bra förutsättningar för att lyckas med olika uppgifter. Kadesjö (2001) 

menar att elever med koncentrationssvårigheter lätt blir distraherade. De har svårt att hålla 

kvar uppmärksamheten på den uppgiften de har påbörjat därför att de avleds lätt av annat som 

händer runt omkring dem. Eleverna med koncentrationssvårigheter har därför svårt att få gjort 

det som var meningen. Enligt Ericsson (2005) så har elever med koncentrationssvårigheter 

ofta men inte alltid andra problem tex. med perception, motorik och kognitiva funktioner. De 

här problemen är inte den direkta orsaken till elevens koncentrationssvårigheter, men har ändå 

MOTIVATION
KONCENTRATION

     PERCEPTION                                    MOTORIK                                 PSYKE  
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stor betydelse för på vilket sätt och hur starkt koncentrationssvårigheterna kommer uttrycka 

sig. Enligt Ericsson (2005) så kan flera faktorer påverka elevens koncentrationsförmåga, så 

som motoriska svårigheter när det gäller elevens balans, rörlighet och koordination. I de 

situationer eleven är beroende av en väl fungerande motorik kan motorik svårigheter leda till 

koncentrationssvårigheter. 

Som pedagog är det vanligt att uttrycka att en elev har svårt att koncentrera sig. Enligt 

Kadesjö (2001) är det ett vardagligt uttryck, därför är det viktigt att analyserar vad som menas 

med begreppet koncentrationssvårigheter. Det finns olika typer av koncentrationssvårigheter. 

Vi kommer beskriva de primära, sekundära och situationsbundna. Kadesjö (2001) skriver att 

elever med primära koncentrationssvårigheter har följande typiska problem: 

uppmärksamhetsstörning, är impulsiva, svårt att finna lämplig aktivitetsnivå, svårt med att 

uppfatta och följa instruktioner och regler. En elev som har primära svårigheter har stora och 

varaktiga koncentrationssvårigheter. Det skapar återkommande bekymmer och problem i 

elevens vardag både för eleven själv, föräldrar och pedagog. Ericsson (2005) beskriver att 

primära koncentrationssvårigheter är ett biologiskt betingat tillstånd. Kadesjö (2001) menar 

att vissa elever kan ha sekundära koncentrationssvårigheter. Denna form av svårighet kan 

bero på förhållande i elevens miljö så som en följd av bl.a. brister eller stressfaktorer i elevens

uppväxt. När de här faktorerna är avhjälpta har eleven inte längre några specifika svårigheter. 

En elev som har svårt att koncentrera sig i vissa situationer men kan klara av att koncentrera 

sig i andra sammanhang har situationsbundna koncentrationssvårigheter. Kadesjö (2001) 

fortsätter skriva om en elev har stora motoriska eller perceptuella svårigheter kan de få svårt 

att koncentrera sig. Om eleven har svårt att samordna och tolka sinnesintryck 

(perceptionssvårigheter) kan det uppfattas som att eleven beter sig splittrat och okoncentrerat. 

Det beror på att den har svårt att snabbt uppfatta och förstå den situation den befinner sig i.

Kadesjö (2001) menar att oftast när pedagoger diskuterar elever med 

koncentrationssvårigheter tänker de flesta på de eleverna som är överdrivet aktiva. Men att 

uppmärksamma de passiva och motoriskt stillsamma eleverna är också angeläget. De behöver 

också extra stöd och förståelse för att utvecklas, även om de inte är lika krävande för de vuxna 

i sin omgivning. De här eleverna kallas oftast för dagdrömmare eftersom det inte är riktigt 

närvarande i det som händer runt omkring dem utan blir sittande i sina egna tankar. Enligt 

Kadesjö (2001) har de oftast svårt att komma igång med både skolarbete och i leken och 

behöver hela tiden puffas på för att få någonting gjort.  
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3.1.3 Hur påverkas koncentrationen av rörelse

Det är många forskare som har skrivit om hur rörelse påverkar koncentrationen till det bättre. 

Redan i slutet på 1980-talet skrev Annerstedt (1988) hur rörelsen är ett centralt begrepp i den 

mänskliga utvecklingen. Han fortsätter att beskriva om hur människan är byggd för ett liv i 

rörelse och inte för stillasittande arbete. Annerstedt (1988) skriver även om hur en studie 

visade att pedagogerna i förskolan bröt efter ca 20 minuters stillasittande för att ha en studs 

intensiv kroppsrörelse, det vill säga pausgymnastik.    

Raustorp (2004) menar att den dagliga fysiska aktiviteten är mycket viktig, det räcker med 10 

minuter några gånger om dagen för att uppnå positiva hälsovinster. Raustorp (2004) fortsätter 

och beskriver hur elever måste ha välutvecklad motorik, perception och ett psyke i balans för 

att ha förutsättningar för att kunna koncentrera sig, vilket i sin tur är en förutsättning för 

lärande. Fysisk aktivitet har en antidepressiv effekt som påverkar både humör och självkänsla, 

vilka är viktiga faktorer för inlärning. Han fortsätter att skriva att det inte bara är den fysiska 

aktiviteten som är viktig, utan det faktum att eleverna kopplar bort det teoretiska och växlar 

fokus, har en stor betydelse för inlärningen. Den teoretiska kunskapen ”faller på plats” när de 

övergår från teoretiskt till praktiskt arbete, vilket kan även kan öka elevernas kreativitet.

Raustorp (2004) menar att när eleverna ska ha den optimala inlärnings situationen ska de ha 

en muskulär avslappning och en mental koncentration. Den fysiska aktiviteten kan hjälpa dem 

till den optimala inlärningen, för när eleverna är fysisk aktiva frigörs hormoner som ger en 

känsla av välbefinnande. För att kunna hålla fast i en tanke, måste det enligt Hannaford (1997) 

finnas en rörelse. Många har det lättare för att tänka bättre och friare, medan eleven upprepar 

rörelser som kräver låg koncentration menar Hannaford (1997).

Vår uppfattning: Genom att vara koncentrerad menar vi på, att eleverna kan utföra sina 

uppgifter och de aktiviteter de blivit tilldelade på ett sådant sätt att de lägger all sin energi på 

vad uppgiften går ut på och inte sysslar med andra saker. Är eleverna okoncentrerade gör de

istället andra saker så som att sitta och rita, prata med kamrater, springa runt i klassrummet 

etc.
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3.2 Motorik

”Motorik är samspelet mellan nerv och muskel”

”Motorik är att göra och praktisera. Allt synligt handlande är motorik”

”Motorik är handling” 

”Motorik är rörelseförmåga”

(Grindberg & Langlo Jagløien (2000) s. 31)

Nordlund m.fl (1998) skriver att all form av rörelse och idrott påverkar elevernas utveckling, 

både ur motoriskt, språkutvecklings, begreppsbildnings, jagets och ur självförtroendets sett. 

De nämner även att leken för eleverna kan jämföras med de vuxnas arbeten, eftersom det ger

energi och fyller de vuxnas vardag med mening. Genom arbete och lek får människan träna

hjärnan på olika sätt. Genom att eleverna redan tidigt får tid till att leka, krypa och springa etc. 

förbättras deras motoriska färdigheter, vilket hela tiden kommer fortsätta utvecklas vidare.

3.2.1 Motorisk utveckling

Grindberg & Langlo Jagløien (2000) menar att genom motorisk utveckling utvecklas 

elevernas färdigheter i rörelse, förflyttning och kroppslig uppfattning. Den allra minsta eleven 

kommunicerar med kroppsspråk och även här har han/hon en motorisk utveckling. Genom att 

studera elever i dess utveckling får vi en liten syn på hur det ligger till och i vilket takt de

utvecklas. För att få en så bra bild som möjligt av denna utveckling är det viktigt att inte bara

studera eleverna i arbetssituationer utan också i leken och i deras rörelser. De fortsätter att 

beskriva grov- och finmotoriken. Den förstnämnda handlar om elevens stora rörelser, det vill 

säga hur pass/om eleven kan gå, hoppa, springa balansera etc. Finmotoriken sitter i hur pass 

eleven kan använda de mindre kroppsdelarna i fina små rörelser. Finmotoriken avser ögonens, 

talorganens och händernas utveckling. Gripreflexen hör till de finmotoriska rörelserna, när 

eleverna hanterar bollar, påsar, pennor etc. Grovmotoriken kommer alltid före finmotoriken, 

så har eleven en bra grovmotorik är det lättare att sedan utveckla en bra finmotorik. Slutligen

sammanfattar Grindberg & Langlo Jagløien (2000) det som att, har eleven en bra balans

(grovmotorik) och kan hålla i sin penna bra (finmotorik) kommer de ha lättare att koncentrera 

sig på vad som göras skall, än att lägga all tid på att få styr på sin balans och handmotorik. 
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Sandborgh & Stening (1993) nämner att dålig balans påverkar armarnas och händernas 

rörelser och därmed den finmotoriska förmågan, vilket kan få negativa konsekvenser för 

exempelvis skrivförmågan. De menar att genom att öva upp all motorik genom korta 

pausgymnastik- övningar hoppas Sandborgh & Stening (1993) kunna bidra till att hjälpa till i 

rätt spår, samstämmer till detta gör även Parlenvi och Sohlman (1985)

3.2.2 Motorikens påverkan

Enligt Ericsson (2005) har elever med omoget eller avvikande grovmotoriskt rörelsemönster 

ofta andra problem, t.ex. tal-, koncentrations- och inlärningssvårigheter. De flesta elever med 

stora koncentrationssvårigheter har en omogen motorik. Svårigheterna märks ofta i de 

situationer då eleven får många intryck på en gång och måste skynda och stressa sig. I detta 

fallet är de motoriska svårigheterna en följd av elevens koncentrationssvårigheter och 

bristande förmåga att automatiskt samordna olika sinnesintryck och motoriska rörelser menar 

Ericsson (2005). Hon fortsätter och skriver om hur motoriska svårigheter och bristande 

automatisering av kroppsrörelser kan påverka koncentrationsförmågan på flera sätt. Dåligt 

utvecklad automatisering av grovmotoriska vardagsrörelser kan medföra svårigheter att 

koncentrera sig och att följa undervisningen i skolan.

”Ökat självförtroende, bättre grov- och finmotorisk förmåga, bättre koncentration och 

uthållighet, och större möjlighet att kunna sitta stilla- allt är förmågor som kan förbättras 

genom en medveten rörelsestimulans och träning och bidraga till en gynnsam 

inlärningssituation. Det är aldrig en faktor som avgör en individs totala utvecklingssituation 

utan det är summan av faktorers påverkan både positiva och negativa som till slut ger 

helheten.” 

(Ericsson (2005) s.49)
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3.2.3 Omogen motorik

Motorikens betydelse för elevens koncentration har ett tydligt samband. I Ericsson (2005) 

behandlas ämnet och det står bland annat att:

”Försenad motorisk utveckling går ofta hand i hand med psykosociala

utvecklingsproblem och kognitiva utvecklingsstörningar”

(Ericsson (2005) s. 36)

En elev med koncentrationssvårigheter kommer oftast ha en omogen motorik, viket märks av 

i skolsituationer som kräver koncentration av eleven. Detta kommer märkas i situationer där 

eleven utsätts för stress och måste skynda sig eller att det är för många intryck att ta in. 

Jonson (1983) beskriver att genom redan tidigt baka in rörelse och motorik i elevens vardag 

bidrar det till att det sensomotoriska stadiet hos eleven får en bra grund (Piagets stadieteori, ca 

0-1,5-2 år). I detta stadiet utvecklas framförallt motorik och perception, här läggs grunden till 

fortsatt rörelseutveckling. Genom att som vuxen vara med och stimulera eleven bidar det till 

positiv inverkan, då en bra emotionell omgivning är en förutsättning för den motoriska 

utvecklingen. Det är nu viktigt att som pedagog fortsätter att öva, träna och leka med rörelse 

när eleven kommer upp i skolnivå för att som sagt fortsätta stimulera elevens utveckling. 

Kadesjö (2001) tar upp hur vanligt det är att elever i skolan har olika former av omogen 

motorik. Omogen motorik yttrar sig främst när eleven utsätts för mer blandade former av 

övningar och uppgifter. Exempelvis; Hemma i trädgården har eleven inga problem att sparka 

en fotboll till pappa, lagom hårt i rätt riktning. Däremot på en idrottslektion där fler intryck 

och fler elever finns på plats, kommer eleven i fråga att sparka bollen i fel riktning, alldeles 

för hårt och blir klumpig och springer in i de andra eleverna. Det här beteendet kan uppfattas 

som ”du förstör och bara dummar dig” av de andra elever och pedagogerna. En elevs 

motoriska svårigheter leder lätt till koncentrationssvårigheter, i situationer där de motoriska 

färdigheterna ställs som ett krav. Att ”Pelle” har svårt för att sitta stilla kan bero på hans 

motoriska svårigheter.
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Jonson (1983) beskriver även hur pedagogerna tar för givet och förutsätter att elever kan 

uppfatta alla sinnesintryck, kan percipiera, när de kommer till skolan. Detta är en farlig 

uppfattning eftersom alla elever kommer till skolan med olika förmågor, några elever har  

lättare för att uppfatta sinnesintryck än andra. Kan inte eleverna percipiera kommer de ha 

mycket svårt för att uppfatta och komma ihåg och lära sig. 

Ericsson (2005) menar att genom att öva upp sin motoriska förmåga, i form av olika sorters 

rörelseträning, gynnar i slutändan inte bara mognadsprocessen i själva utvecklingen utan 

också inlärningssituationen. Förmågor som kan förbättras genom rörelsestimulans är bland 

annat ökat självförtroende, bättre grov- och finmotorik, bättre koncentration och uthållighet 

och framförallt kommer eleverna ha lättare för att sitta still. Ericsson (2005) skriver även att 

det är summan av alla faktorer, både negativa och positiva, som avgör individens 

utvecklingssituation.

3.2.4 Muskelspänning

Om en elev har muskelspänningar, kommer resultatet förmodligen bli att eleven inte kommer 

kunna sitta stilla på en stol, till exempel i en inlärningssituation skriver Ericsson (2005). 

Eleverna måste använda flera olika muskelgrupper för att upprätthålla kroppen, det kan inte 

göras med ren statisk muskelkraft. Genom att eleverna har svårt för att upprätthålla sin kropp 

kommer de få en ihopsjunken kroppsställning som resultat i att muskelspänningen tröttas ut. 

Vilket leder till att eleverna ständigt måste ändra ställning för att hålla sin kropp i styr. Vidare 

skriver Ericsson (2005) att genom att låta eleverna röra på sig, genom att gå runt en stund, 

ökar detta spänningen i muskelgrupperna och högre muskelspänning bildas. Eftersom 

elevernas muskulatur inte tål långvarig, ensidig belastning, behöver de byta ställning ofta. Att 

de ständigt rör på sig beror alltså inte bara på koncentrationsproblem utan att det kryper i 

kroppen och av faktiskt rent fysiologiska skäl menar Grindberg & Langlo Jagløien (2000). 
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3.2.5 Hjärnan

Nordlund m.fl. (1998) skriver att många forskare har karaktäriserat 1900-talet som 

hjärnforskningens stora genombrott, på grund av all forskning som bedrivits. Genom 

forskning kom de fram till att för att bli en helgjuten människa måste både den högra - och 

vänstra hjärnhalvan stimuleras. Den högra hjärnhalvan stod för bl.a. fantasi och skapande, 

medan den vänstra hjärnhalvan stod för det logiska tänkandet och analys, menar Nordlund 

m.fl.(1998). Vid denna upptäckt koncentrerade pedagogerna på att stimulera endast den 

vänstra hjärnhalvan hos sina elever, medan senare forskning visade att eleverna använder 

båda hjärnhalvorna i alla typer av aktiviteter.   

   

Parlenvi & Sohlman (1985) skriver att det är mycket som tyder på att utvecklingen i de båda 

hjärnhalvorna sker när eleverna undersöker, forskar, arbetar och leker samtidigt som de 

lyssnar, talar och tänker. De båda hjärnhalvornas specialisering och samarbete börjar bli 

effektivt vid sju års ålder och hjärnbalken anses vara lika utvecklad som hos en vuxen vid 

elva års ålder. Hjärnbalken och hjärnan fortsätter hela livet att utvecklas hävdar Parlenvi & 

Sohlman (1985). Hela kroppen är ett inlärnings instrument enligt Ericsson (2005). Rörelsen är 

en viktig del för att människan ska kunna skapa nätverk av våra nervceller. Vi människor 

bygger neurala nätverk när vi upplever, tar in information om någonting, rör oss, växer, lär 

oss någonting nytt, det nya nätverket formar vårt sätt att tänka. Nätverken ordnas och 

omordnas hela tiden, hela livet ut, vilket ger oss förmågan att mota stimuli utifrån skriver 

Hannaford (1997). Desto oftare nervcellerna i det centrala nervsystemet används, desto 

snabbare går impulsöverföring och bearbetning av ny information. Om neuroner (nervceller) 

skadas kan andra neuroner ta över den förlorade funktionen, exempelvis talet. Hannaford

(1997) menar att inlärning sker genom erfarenheter och sinnesförnimmelser. Hon fortsätter att 

beskriva hur forskning förklarar hur rörelse är nyttig för nervsystemet. Koordinerade rörelser 

ex, muskelaktiviteter stimulerar produkten av neurotrofiner, vilka är naturliga ämnen som 

stimulerar tillväxten av nervcellen, samt ökar nervförbindelserna i hjärnan. Även Nordlund 

(1998) menar att när elever leker och arbetar så tränar de hjärnan på många olika sätt. 
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3.2.5.1 Perception 

Genom sin perception kopplar eleven ihop nya sinnesintryck med sina gamla erfarenheter och 

sparade minnen och får genom detta nya visioner skriver Nordlund m.fl.(2004)

De delar även in perceptionen i fyra olika  delar.

1. Visuell perception - det människan ser och kan tolka

2. Auditiv perception - det människan hör och förstår

3. Taktil perception - det människan känner på ytan

4. Kinestetisk perception – det människan känner på djupet (kroppsuppfattning)

Genom sin perception får eleven en uppfattning om omvärlden. Genom att de får in olika 

sinnesintryck kommer dessa bearbetas av vår hjärna och tillsammans med andra intryck ge 

oss en uppfattning av vad eleven egentligen ser och sedan kommer ihåg skriver Ericsson 

(2005). Sinnesintrycken som vi får in bearbetas olika hos oss i våra hjärnor tillsammans med 

nervsystemet, och detta är otroligt viktigt eftersom vi behöver kunna percipiera för att få 

varsin minnesbank där erfarenheter, minne och intryck kommer att lagras menar Ericsson 

(2005). På hemsidan (www.sv.wikipedia.org) beskrivs hur människan genom sin perception 

bearbetar både medvetna och omedvetna processer från olika sinnesintryck i hjärnan. Utan vår 

perception skulle vi inte känna igen ansikten och inte heller kunna bedöma avstånd.

Vidare beskriver Ericsson (2005) om hur perceptionssvårigheter och att motoriken påverkar 

varandra. Eftersom perceptionen hänger ihop med hjärnans förmåga att bearbeta 

informationen, blir då resultatet av dålig perception att det finns avvikelser i hjärnans 

funktion. Hjärnans funktion av att exempelvis tolka sinnesintryck är nedsatt, vilket i sin tur 

påverkar motoriken och kan bland annat göra att eleven uppfattas som klumpig eller 

hyperaktiv.

Vår uppfattning:  Motorik är att eleverna kan både använda sig av både grov- och fin motorik 

på ett bra sätt. Allt ifrån springa, hoppa, hålla en penna och hantera sina rörelser etc. 

Balansen är också en väldigt viktig del i motoriken, för att eleverna exempelvis ska kunna 

sitta still i klassrummet. Det är viktigt att eleverna har grov- och fin motorik så att de klarar av 

skolsituationen.   
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3.3 Pausgymnastik

Pausgymnastik är ett centralt begrepp i vårt utvecklings arbete, nationalencyklopedin 

beskriver pausgymnastiken som pauser i arbetet, pauserna innehåller enkla gymnastiska 

övningar. Övningarna ska vara enkla och ska kunna genomföras på platsen där eleverna 

arbetar. Pauserna började som en metod för att motverka skadeverkningar vid långa ensidig 

arbetssällning. Pausgymnastiken kom redan på 1940-talet och utövarna var då arbetare på 

kontor eller inom industrin. 

3.3.1 Varför är det viktigt med fysisk aktivitet

Enligt Raustorp (2004) ser vårt samhälle helt annorlunda ut jämfört med för 70 eller 500 år 

sedan. Trots samhällsutvecklingen så är människan genetiskt sett den samma, människan är 

skapad för ett liv i rörelse. Annerstedt (1988) nämner också att rörelsen är central för 

människans utveckling. Vår kropp är byggd för aktivitet och inte för stillhet. 

Bernerskog (2006) menar att det finns ett samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och 

psykisk hälsa hos eleverna. Även självkänsla, och självuppfattning förbättras när eleverna

utför någon fysisk aktivitet medan ångest och stressnivå minskar. 

3.3.2 Fysisk aktivitet – studieresultat finns det samband   

I Bunkefloprojektet (som presenteras närmare under tidigare forskning) upptäcktes slående 

resultat i att den dagliga rörelseaktiviteten hos eleverna gav bättre resultat i balans, 

koordination och framför allt ledde till en bättre motorik hos de utvalda redovisar 

Riksidrottsförbundet (2001). För att få in den dagliga fysiska aktiviteten bättre i skolorna 

menar Riksidrottsförbundet (2001) att skollagen borde kompletteras med att; 

- Eleverna i grundskolan skall erbjudas organiserad fysisk aktivitet minst 30 minuter 

varje skoldag 

(Riksidrottsförbundet (2001) s.3) 
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Ericsson (2005) beskriver Bunkefloprojektets positiva resultat och nämner att det blev ett lyft 

för både elever och pedagoger på skolan. Projektet gav pigga, glada och energiska elever. 

Även Malmö högskola har fått forskningsstöd för att kunna mäta hur motoriken påverkar 

koncentrationsförmågan och skolprestationer hos elever i ämnena svenska och matematik. 

Deras resultat visade sig även dessa mycket positiva. De fann klart bättre 

koncentrationsförmåga hos eleverna redan efter bara ett år.

3.3.3 Vad kan pedagogen göra i undervisningen

Enligt Nordlund m.fl. (1998) så bidrar fysisk och regelbunden aktivitet till att eleven

utvecklas både motoriskt och mentalt. Genom den dagliga rörelseträningen vid avbrott i 

undervisningen/verksamheten ges möjlighet att förbättra förutsättningarna för inlärning av 

kunskaper, att förstärka inlärning av begrepp och orsakssammanhang. Detta görs genom bl. a  

rytmik, ramsor och lekar. Om undervisningen innehåller korta rörelsepass på 5-10 minuter 

leder det till att eleven får utlopp för sitt rörelsebehov. Detta bidrar  till bättre koncentration 

och motivation för det fortsatta arbetet menar Nordlund m.fl.(1998). Det som krävs för att 

elever skall kunna sitta stilla är bl.a. att balanssinnet är välutvecklat. Om eleverna inte har en 

god balans kan de behöva ändra kroppsställning väldigt ofta menar Sandborgh & Stening

(1993). Detta leder till att eleven blir mindre effektivt under övningar i klassrummet pga. att 

det är mycket påfrestande att behöva ändra kroppsställningen ofta. Det som krävs för att

eleven skall kunna sitta stilla är 

- de får röra sig så ofta och mycket som möjligt

- springa och hoppa för att träna grovmotoriken

- träna balans och koncentration.

Enligt Ericsson (2005) är det nödvändigt att vid stilla arbete få regelbundna avbrott inte bara 

ur ergonomisk synvinkel, utan avbrotten kan också ha betydelse för perceptuell och motorisk 

utveckling och för koncentrationsförmågan. Ericsson (2005) menar även att alla elever och 

vuxna mår bra av pauser, men för elever med motorik och/eller koncentrationssvårigheter kan 

de här pauserna vara ännu viktigare.
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”En målinriktad rörelseträning förbättrar barns förutsättningar för 

inlärning och förstärker dessutom själva inlärningsprocessen” 

( Ericsson (2005) s. 57)

Sandborgh & Stening (1993) hävdar att när pedagogen ska använda sig av rörelseträning ska 

det präglas av lugn och inte av en tidspressad eller tävlingsinriktad atmosfär. Pedagogen skall 

kräva koncentration och uppmärksamhet av eleven under rörelseträningen. När eleven har 

kontroll över sin uppmärksamhet betyder det att de kan koncentrera sig. Träning av

koncentration i samband med rörelseträning innebär det bl.a.

- aktivt lyssna

- aktivt se

- minnas

- känna

- vara upptagen av en uppgift

      - balansera

Enligt Sandborgh & Stening (1993) bör rörelse träning (pausgymnastik) präglas av:

- en trygg och positivt tillåtande atmosfär

- en dialog både mellan pedagog – elev och mellan elev – elev

- fantasi och kreativitet

Det är viktigt som pedagogen att vara medveten om vad målet med rörelseträningen 

(pausgymnastiken) är. Om pedagogen inte vet grunden till rörelseträningen är risken stor att  

fastna i rörelseexempel. Pedagogen kan ibland glömma bort vad som är målet med 

rörelseträningen när man ger exempel på olika övningar. Alla elever har behov av att röra sig, 

eftersom människan inte är född till stillasittande arbete.

Vår uppfattning:  Pausgymnastik är ett avbrott från det teoretiska och stillasittande arbete som 

elever utför i skolan. Pausen ska innehålla bland annat motorisk träning, balans och även att 

eleverna får röra på sig och får upp lite puls.   
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3.3.4 Vad står det i styrdokumenten

I Lpo 94 står det bland annat att, för ett aktivt lärande ska skoldagen erbjuda alla elever 

fysiska aktiviteter, både arbete och lek, för att stimulera eleverna. Eleverna ska få använda 

alla sina sinnen vid inlärning, bland annat de praktiska och estetiska. Genom att eleverna får 

tillgång till drama, dans, musik, bild mm. i skolans vardag bidrar det här till lustfyllt arbete.

Mål att uppnå enligt Lpo 94

”Har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt

 har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön”

Lpo 94 har från och med den 27 februari 2003 fått följande tillägg: 

” Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk

aktivitet inom ramen för hela skoldagen...”

( Bernerskog (2006) s.6) 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Bunkefloprojektet    

Projekt startade 1999 och är ett samarbete mellan forskning, skola och idrottsföreningar. 

Projektet är välkänt landet över och tog stor plats i medier. Ängslättskolan i Bunkeflostrand, 

Skåne, var den första skolan som deltog i projektet och de anser att eleverna ska få tillgång till 

rörelse varje dag, dels den spontana leken, dels promenader och andra rörelseaktiviteter. På 

hemsidan (www.bunkeflomodellen.com) kan man läsa att det hela började som ett samarbete 

mellan skolan och den lokala idrottsföreningen Bunkeflo IF. En anledning till starten av

projektet var att ortopeden Per Gerdsell ville att sjukskrivningarna i samhället skulle minksa.

Ericsson (2005) menar att genom tidigt agera med de yngre eleverna, visar pedagogen på att 

det är kul och roligt att röra på sig, och de får med sig denna lärdom upp i vuxenvärlden. Det 

är viktigt att angripa problemet innan det kommit upp till ytan. Vidare skriver hon om hur 

övningarna är upplagda, och att de först och främst grundade sig på elevernas ålder. 

Övningarna mäter de motoriska färdigheterna och den motoriska rörelseförmågan. Hon 

fortsätter att beskriva att övningarna är enkla och att de varken kräver svåra utrustningar, 

verbal förståelse eller minnesförmåga, samt har liten skaderisk 

Det är viktigt att pedagogen redan i skolstarten observerar elevernas rörelsemönster eftersom 

då redan tidigt kunna sätta in extra hjälp om detta skulle behövas. Eftersom de motoriska 

bristerna kan ställa till problem för eleverna senare, är det extra viktigt att pedagogen tar sig 

tid och observerar elevernas förmågor på ett tidigt skede skriver Ericsson (2005). Hon anser 

att genom fånga elevernas intresse samt att få dem motiverade till att uppleva rörelseglädje är 

en viktig förutsättning. Hela projektet går ut på att i längden ge eleverna en hälsosam livsstil, 

detta genom förbättrad motorik, starkare benstomme och lägga grunden till goda vanor. Även 

att ge eleverna ökat självförtroende, social förmåga och inte minst av allt en bättre 

koncentrationsförmåga.

Ericssons avhandling (2003) har genomförts som en delstudie i Bunkefloprojektet. Skolan där 

studien genomfördes ligger i ett småstadsområde med närhet till både landsbygd och storstad. 

Upptagningsområdet betraktas som stabilt med små förändringar vad gäller in och 

utflyttningar vilket upplevs som positivt i med att studien kommer att pågå under flera år. I 
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studien deltar alla skolans 251 elever från skolår ett till och med vårterminen i skolår tre.  

Eleverna är indelade i två interventionsgrupper och en jämförelsegrupp. De båda 

interventionsgrupperna har fysiskt aktivitet och schemalagt idrottsundervisning fem lektioner 

per vecka även vid behov förekommer en extra lektion motorisk träning per vecka.  

Jämförelsegruppen har endast skolans ordinarie idrottsundervisning vilket innebär två 

lektioner i veckan.

I  interventionsgruppen i skolår två märks tydliga förbättringar i läsförmåga och 

koncentrationsförmåga. Det skulle kunna tolkas så att de elever som får ökad fysisk aktivitet

och motorisk träning i skolan snabbare uppnår god koncentrationsförmåga och läsförmåga. 

Det innebär att de redan i skolår två uppnår en nivå som eleverna annars inte når förrän i 

skolår tre. 

I slutet av studien såg pedagogerna att de elever med de största koncentrationssvårigheterna 

hade störst förbättring av sin koncentrationsförmåga. Interventionsgruppen hade genom 

motoriks träning och fysisk aktivitet ökat sin koncentrationsförmåga redan efter ett till två 

läsår skriver Ericsson (2003). Eleverna hade även ökat sin uppmärksamhet och impulskontroll 

samt koncentrationsförmågan till det bättre. När eleverna kom upp i skolår tre, kvarstod inte 

resultaten från året innan, fast att de fortsatt med likvärdig övningar. Men dessa skillnader 

fanns inte kvar i skolår tre vilket gör att några säkra slutsatser inte kan dras huruvida 

elevernas koncentrationsförmåga påverkas av interventionen eller ej.

Raustorp (2004) skriver även om en studie som gjorts i skolan med elever i åk 1-3. I studien 

jämfördes en elevgrupp med daglig fysisk aktivitet med en kontrollgrupp som bara hade 1-2 

aktivitetstillfällen i veckan. Resultaten visade att utökad fysisk aktivitet gav bättre 

koncentrationsförmåga. 
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4.2 Kritisk forskning

Det finns inte mycket forskning som visar på att det finns negativa effekter på att träna 

motoriken, och det finns ännu färre forskning som visar på att pausgymnastik skulle ha en 

negativ inverkan på elevernas koncentration. 

Ericsson (2005) skriver i sin bok att det finns olika studier som visar olika resultat på effekter 

av motorisk träning på skolprestationer. Några forskare belyser att det behövs mer forskning 

inom området motorikens betydelse för inlärning, för att kunna dra några slutsatser. 

Ericsson (2005) skriver om forskare som hävdar att empiriska analytiska forsknings resultat 

inte stämmer överens med praktiska pedagogiska erfarenheter. Hon beskriver vidare om hur 

forskare tror att forskning kring motorisk träning är mer tro än kunskap. Hon ser de positiva 

effekterna av motorisk träning som uppstår genom träningen, vilket kan leda till mer 

motivation att lära, men inte att de kan lösa elevernas läsproblem. Samtidigt vill hon påpeka 

att det finns negativa följder med att eleverna får tid till att gå omkring i klassrummet, t.ex. att 

de faktiskt förlorar koncentrationen på uppgiften.
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5. Metod

Det finns två olika forskningsmetoder, de kvalitativa och kvantitativa metoderna. Skillnaden 

mellan de två metoderna är enligt Trost (1997) att kvantitativa studier har i syfte att visa 

resultatet i procent och uppskatta befolkningsparametrar, medan kvalitativa studier går ut på 

att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera. 

Kvalitativ metod är bra att använda sig av enligt Eliasson (2006) när forskaren vill tränga in 

och analysera något på djupet och beskriva med ord och inte med siffror. Det finns många 

olika sorters kvalitativa metoder, de två vanligaste metoderna är observation och intervju. 

Eliasson (2006) beskriver hur observatören och intervjuaren kan variera sig. Observatören kan 

vara mer eller mindre deltagande under observationen, medan intervjuaren kan vara mer eller 

mindre strukturerad med sina intervjufrågor. Denscombe (2000) beskriver kvalitativ metoder

som en tolkningsprocess där forskaren försöker att tolka hur människor förstår saker och deras 

olika beteendemönster som kommer fram från undersökningen. Han menar även att 

forskarens roll är en viktig del i tolkningsprocessen vid användning av den kvalitativa 

metoderna. 

Kvantitativa metoder beskriver Denscombe (2000) som data som bygger på siffror och 

resultaten presenteras i form av diagram och tabeller. Det vanligaste sättet att samla in data på 

är enligt Eliasson (2006) genom enkät- och intervjuundersökningar som består av 

frågeformulär. Tillvägagångssättet har stor betydelse, det är viktigt att man får in så många 

svar som möjligt från de tillfrågande, annars kan undersökningen inte ge ett rättvisande 

resultat menar Eliasson (2006). De kvantitativa metoderna vill oftast uttala sig om hur utbredd 

olika förhållanden och attityder är bland den gruppen som är tillfrågad. 

Eftersom vi vill studera upplevelser av pausgymnastiken så lämpar sig kvalitativa intervjuer 

bäst. Genom att genomföra kvalitativa intervjuer istället för en mer kvantitativ studie, får vi  

mer uttömmande svar om elevernas och pedagogens upplevelser om pausgymnastik, än om de 

skulle svarat på en enkät eller om vi skulle observerat dem. Genom de kvalitativa intervjuerna 

får vi även fram elevernas och pedagogens mimik, gester och kroppsspråk, vilket inte kommit 

fram om vi skulle genomfört en kvantitativ studie. 
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5.1 Intervju

När skribenten gör en intervju bör den dokumenteras på något sätt, antingen genom 

inspelning på band eller göra regelbundna anteckningar under själva intervjun. Som skribent 

kan både enskilda intervjuer tillämpas samt genomföra så kallade gruppintervjuer där flera 

intervjuade deltar samtidigt, skriver Eliasson (2006). När skribenten senare ska analysera sin 

intervju är det lättare om intervjuerna har spelats in på band, då kan skribenten gå tillbaka och 

lyssna och även citera av den intervjuade ordagrant. När skribenten använder sig av

anteckningar blir det svårare att citera ordagrant. Det är lättare att anteckna en intervju om den 

är kort eller strukturerad.  

Eliasson (2006) beskriver olika upplägg när hon beskriver intervju, den helt ostrukturerade

intervjun, semi- eller halvstrukturerade intervjun och slutligen den strukturerande intervjun. 

Intervjun som är helt ostrukturerad intervju  kallas för djupintervju, eftersom man ofta 

kommer in på djupet under intervjun, menar Eliasson (2006). Intervjun kan mer likna ett 

vanligt samtal mellan intervjuare och intervjuaren, samtalet handlar om det ämne som 

intervjuaren behandlar. Intervjuguiden har endast någon enstaka fråga som intervjuaren utgår 

ifrån, därmed har intervjuaren stor möjlighet till att komma åt intervjuarens egna 

uppfattningar. 

En mer styrd intervjuform är den semi- eller halvstrukturerande intervjun. Intervjuguiden 

innehåller fler frågor och berör mer än ett område under intervjun, skriver Eliasson (2006). 

Det finns fortfarande möjlighet att gå i på djupet på frågorna, så mycket som den intervjuade 

medger. 

Den mest styrda intervjuformen är den strukturerade intervjun. Intervjuguiden är nu mer ett 

frågeformulär/intervjuguide, där intervjuaren inte har samma möjlighet att gå in på djupet i 

frågorna, så som djupintervjun ger möjlighet till. Intervjuaren måste följa strukturen i 

frågeformuläret/intervjuguiden för att datainsamlingen ska kunna jämföra intervjuerna senare, 

menar Eliasson (2006). Kvantitativa undersökningar använder sig ofta utav strukturerade 

intervjuer.   
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I vår studie valde vi att arbeta med en kombination av ostrukturerad och semi- eller 

halvstrukturerande intervjuform. Vi hade inte många frågor och frågorna var väldigt öppna 

och beskrivande. Som skribent kan man välja att gå in på djupet med den intervjuade för att 

verkligen få den intervjuades tankar och uppfattningar inom vårt ämne. 

5.2 Urval

I vår studie valde vi en skola som ligger i Småland på grund av att en i gruppen har haft sin 

VFU där. Hon kände till både skolan, pedagogen och eleverna väl, vilket vi tyckte var en 

viktig aspekt för att eleverna skulle känna sig trygga och att det blev en mer avslappnad miljö 

under intervjusituationen. Eleverna som vi har intervjuat går i skolår 4, det vill säga är 10 år. 

Intervjuerna genomförde vi gruppvis á tre elever med en som intervjuar, samt en som 

observerar, för att eleverna inte skulle känna sig i underläge. 

5.3 Etik

Det etiska handlar enligt Denscombe (2004) om vad forskaren ”bör” och ”inte bör” göra i en 

studie. Det finns många etiska koder inom forskningen och Denscombe (2004) slår fast vid att 

de etiska koderna inte är regler för uppträdande, utan det är olika principer. Vid inspelning av 

en intervju bör den intervjuade gett sitt samtycke innan intervjun börjar. Även samtycke från 

den intervjuade bör finnas med om skribenten har i avsikt att citera från intervjun menar 

Eliasson (2006).  

Eftersom vi intervjuar elever som inte är myndiga, skickade vi ut ett informationsbrev till 

elevernas föräldrar (bilaga 1).  I brevet informerade vi om att eleverna kommer att vara 

anonyma, att varken deras namn eller namnet på skolan kommer att finnas med i studien. Vi 

informera även om att det var frivilligt och att vi efter att studien var klar, kommer allt 

material från intervjuerna förstöras. Föräldrarna fick ge sitt samtycke om att deras barn

eventuellt skulle intervjuas. När vi senare kom till klassen informerade vi eleverna ännu en 

gång om de etiska reglerna. Vi frågade även speciellt de elever som skulle medverka i 

intervjuerna om deras godkännande. Vi påpekade ännu en gång att intervjuerna var frivilliga 

och att eleverna fick lov att avbryta när de ville.
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Enligt Denscombe (2004) har forskarna en skyldighet till att skydda personerna som deltagit i 

studien. Det tog vi hänsyn till och i våra utskrifter av intervjuerna fingerade vi alla namnen 

som medverkade i intervjuerna och även namnet på skolan.  

5.4 Utvecklingsarbete 

Johansson & Svedner (2004) beskriver olika uppläggningar av studier. Den ena 

uppläggningen kallar de för undervisningsförsök. Undervisningsförsöken innebär att ett 

projekt genomförts, det kan innebära att de sker en förändring eller ett ingrepp i vardagen. När 

projektet är avslutat så utvärderas resultatet. Skribenten och den som utför projektet behöver 

inte vara samma person, eleverna och den som utför projektet är inte delaktiga i projektets 

upplägg och forskaren reviderar inte någonting under projektets gång. Vårt 

undervisningsförsök har vi valt att kalla för utvecklingsarbete. Vårt arbete följer i stora drag 

de upplägget som Johansson & Svedner (2004) beskriver ovan. 

Med utvecklingsarbetet menar vi de tre veckorna som pedagogen genomförde pausgymnastik 

med klassen, det genomfördes för att se om det hjälper eleverna att öka sin koncentration 

genom små rörelse pauser (som vi kallar för pausgymnastik), vid lämpligt tillfälle någon gång 

under dagen. Vi ville studera om eleverna upplever att deras koncentration har blivit bättre,

dvs. om de kan komma igång, hålla fast vid och avsluta en arbetsuppgift lättare nu (efter 

utvecklingsarbetet), än innan de började utföra pausgymnastiken. Vi ville även utvärdera hur 

pedagogen upplevde utvecklingsarbetet.  

Under tre veckors tid har pedagogen utfört pausgymnastik med sin klass minst en gång om 

dagen. Pausgymnastiken har skett vid ett lämpligt tillfälle någon gång under skoldagen, då 

pedagogen upplevt sin klass som okoncentrerad. Pausgymnastiken varierar mellan, sång, 

musik, balansövningar, hjärngympa och även ett färdigt material från Friskis och Svettis 

”Röris”. Varje pausgymnastik tillfälle varierade mellan 5-10 minuter (bilaga 2). 

Före utvecklingsarbetet intervjuade vi både elever och pedagogen om hur de upplevde deras 

skol- och klassrumssituation. Efter tre veckor med pausgymnastik, återvände vi till klassen 

och intervjuade samma elever och pedagogen ännu en gång. Vi frågade även denna gång om 

hur de upplevde sin skol- och klassrumssituation, för att se om den hade förändrats sedan före 
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utvecklingsarbetet. Eleverna fick även svara på frågor om hur de upplevt att utöva 

pausgymnastik, detta blev en form av utvärdering av utvecklingsarbetet.

5.5 Datainsamlingsmetoder

Vi valde att arbeta med kvalitativa intervjuer och utvecklingsarbete som vår 

undersökningsmetod. Vi åkte först ut till skolan och intervjuade elever och pedagogen om hur 

de upplever skolsituationen, klassrumssituationen och deras tankar kring pausgymnastik. 

Därefter genomförde pedagogen pausgymnastik med eleverna en gång om dagen, i tre 

veckors tid. 

När de tre veckorna var över åkte vi tillbaka till skolan och intervjuade samma elever som 

tidigare och även pedagogen. Vi gjorde även en utvärdering med dem om hur det gått med  

pausgymnastiken. 

5.6 Procedur

Vi började med att arbeta ihop en intervjuguide (bilaga 3) som skulle passa bra till 

gruppintervjuer till elever i skolår 4. Vi utgick från Trost (1997) om hans uppfattningar och 

tankar kring kvalitativa intervjuer. Det som vi mest tog fast vid var att vi inte skulle ställa 

”varför” frågor, utan i stället ska den intervjuade beskriva hur de upplever eller känner sig i 

situationer som uppkom under utvecklingsarbetet. 

Det var inga problem att få tag på en skola och en pedagog som ville vara med och hjälpa oss 

med vår studie. Hela vår studie började med att vi skickade ut ett informationsbrev till 

föräldrarna, där vi berättade om vilka vi var och vad vår studie handla om. All etisk 

information fanns även med i informationsbrevet, där föräldrarna fick ge sitt samtycke på att 

eleverna fick delta i vår studie. Några elever blev även intervjuade vilket spelades in på band. 

Givetvis var det även upp till eleverna om de ville medverka eller inte. Efter att fått in 

godkännandet från föräldrar och fått samtycke från eleverna lottade pedagogen om vilka sex 

elever som skulle delta i vår intervju, tre tjejer och tre killar. Däremot deltog alla i klassen i 

pausgymnastiken. 
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Innan vi genomförde intervjuerna med eleverna provade vi vår intervjuguide med att göra 

pilot intervjuer, för att se hur utfallet på våra frågeställningar. Intervjuerna före 

utvecklingsarbetet handlade mycket om skol- och klassituationen och även vad eleverna och 

pedagogen tänkte på när de hörde ordet pausgymnastik. Intervjuerna efter utvecklingsarbetet 

frågade vi även denna gången om skol- och klassituationen om den förändrats något under 

utvecklingsarbetet, men även en liten utvärdering om hur eleverna och pedagogen upplevt 

pausgymnastiken.

Vi valde att använda oss av en kombination av ostrukturerad och semi- eller 

halvstrukturerande intervjuform. Intervjuguiden innehåller inte många frågor, men frågorna 

var väldigt öppna och intervjuaren kunde gå mer djupgående på några frågor. Vi valde att ha 

intervjuerna gruppvis, tre flickor och tre pojkar i varje grupp, på grund av att eleverna skulle 

känna sig trygga med varandra. 

Innan intervjun påbörjades lät vi eleverna säga sitt namn och även vad de tyckte om att göra. 

Detta lyssnade vi sedan på för att eleverna skulle få höra hur det låter när de hör sig själv på 

band, men även för att lätta upp stämningen så att de inte skulle vara så nervösa när sedan 

intervjun påbörjades. Alla intervjuer spelades in på band för att underlätta för oss skribenter

när vi senare skulle analysera materialet. 

Under intervjuerna med eleverna var det en intervjuare och en observatör. Intervjuaren höll i 

själva intervjun, medan observatören satt i bakgrunden och observerade elevernas gester, 

mimik och kroppsspråk under intervjun. Det är viktiga detaljer som inte kommer med vid 

dokumentation med hjälp av bandspelaren. Under intervjun med pedagogen var vi alla tre 

närvarande. Vi valde att ha en observatörer och två intervjuare, just bara för att vi inte skulle 

missa några frågor. Efter intervjun med pedagogen fick pedagogen ett kompendium med 

exempel på övningar som hon kunde utföra under de tre kommande veckorna.

Tre veckor senare åkte vi tillbaka till skolan och klassen för att intervjua samma elever en 

gång till. Intervjun bestod av samma frågeställningar som första gången, men även en 

utvärdering om hur de upplevt att utföra pausgymnastiken. Vi intervjuade även pedagogen en 

gång till om hur hon upplevt det att utföra pausgymnastiken. 
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Anledningen till att vi gjorde intervjuer både före och efter utvecklings arbetet var för att vi 

ville se om eleverna upplever att de kan koncentrera sig bättre efter att haft pausgymnastik. 

Den första intervjun innan utvecklingsarbetet var för att veta hur eleverna upplever sig själva 

när de arbetar i skolan och om hur de upplever skol- och klassrumssituationen, dvs. en slags 

förförståelse. När alla intervjuer var färdiga skrev vi ut dem och samtidigt fingerat vi alla 

namn och skolans namn i utskriften. Vi skrev ut intervjuerna för att det skulle bli lättare att 

analysera senare.   

När vi analyserat resultatet jämförde vi elevernas och pedagogens svar före och efter 

utvecklingsarbetet för att se skillnader och likheter. I analysen har vi även studerat hur 

pedagog och elever har upplevt utförandet av pausgymnastiken. Därefter har vi dragit våra 

slutsatser. 

5.7 Validitet och Reliabilitet 

Vid en  vetenskaplig studie är det viktigt att tala om dess validitet och reliabilitet. Med 

validitet menar Johansson & Svedner (2004) att resultatet skall ge en så bra bild som möjligt 

av det som undersökts, i vårat fall utvecklings arbetet. Å andra sidan skall även reliabiliteten 

behandlas dvs. tillförlitligheten i vår studie. 

Eftersom vårt utvecklingsarbete endast pågått i tre veckors tid är det svårt att se en sann bild 

av det vi undersökt. Därför har det vi kommit fram till att resultatet har ganska liten 

reliabilitet. Däremot om vi hade utfört utvecklingsarbetet under en längre period så hade 

reliabiliteten troligen ökat. För att öka reliabiliteten har vi genomfört intervjuerna med samma 

elever och använt oss av frågor som täcker in vårt syfte med utvecklingsarbetet. Klassen som 

vi genomförde vårt utvecklingsarbete i är enlig pedagogen en ”vanlig klass” med lika många 

pojkar som flickor, tillsammans med en pedagog. Även i denna klass fanns det vardagliga 

konflikter som ofta utspelade sig på rasterna. Flertalet elever tyckte det var kul att gå till 

skolan. Några ämnen var roligare än andra, till de roliga hörde matematik, engelska och idrott. 

På grund av de här faktorerna tror vi att även om vi valt en annan klass hade det slutgiltiga 

resultatet varit likvärdigt.   
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En av skribenten kände eleverna och pedagogen sedan tidigare vilket vi tyckte var bra 

eftersom de inte skulle känna nervositet under intervjuerna. Samtidigt kan de påverka och ha 

en hämmande effekt på elevernas, men även pedagogens uttalande, som ibland kunde frångå 

ämnet. För att öka graden av reliabilitet vid intervjutillfällena bandades alla intervjuer. Vid 

intervjutillfällena närvarande en observatör som observerade elevernas och pedagogens 

mimik, kroppsspråk och gester. Vi försökte genom pilotintervjuer bli säkrare i rollen som 

intervjuare, men vi kan därmed inte kalla oss som rutinerade intervjuare. På grund av 

orutinerade intervjuare var det svårt att inte uttrycka sina förväntningar och värderingar. Detta 

kan i viss mån ha påverkat de intervjuades uttalanden.

Vid intervjutillfällena med eleverna tillämpades gruppintervjuer, detta kan ha påverkat 

eleverna både positivt och negativt. Under intervjutillfällena med eleverna observerades att de 

påverkade varandra med sina åsikter, vilket vi uppfattade som negativt. Det positiva med 

gruppintervjuerna var att eleverna gav uttömmande svar. Detta märktes tydligt när en av 

eleverna inte var närvarande vid den sista gruppintervjun efter utvecklingsarbetet. Vi tog vid 

ett senare tillfälle kontakt med henne och upplevde hennes svar nervösa och kortfattade. Vi 

tror detta kan bero på att hon fick besvara frågorna enskilt och inte hörde klasskompisarnas 

åsikter.

Vid kvalitativa intervjuer kan det vara lätt att misstolka elevernas och pedagogens svar. För 

att få en så hög validitet som möjligt i studie valde vi skribenter att ordagrant transkribera alla 

intervjuer. Utskrifterna har vi använt oss utav när vi analyserat materialet.

Sammanfattningsvis anser vi att reliabiliteten och validiteten har blivit så trovärdiga som 

möjligt, utifrån våra förutsättningar. Vi anser att man kan generalisera och även dra paralleller 

till andra klasser utifrån resultatet.
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6. Resultat

I detta avsnitt kommer vi att redovisa våra intervjuer. Vi kommer att dela in resultatet i två 

olika avsnitt, före samt efter utvecklingsarbetet, för att underlätta läsningen. Det första 

avsnittet behandlar bakgrunds fakta och relevant fakta som uppkom under intervjun före 

utvecklings arbetet med både eleverna och pedagogen. I den andra delen kommer vi att 

redovisa resultatet av vårt utvecklingsarbete och om det har skett några förändringar, samt 

pedagogs och elevernas syn på utvecklings arbetet. Resultaten har vi disponerat efter våra 

intervjuguide.

6.1 Före utvecklings arbetet

Pedagog (Åsa)

Är eleverna mer koncentrerade vid någon tidpunkt/tidpunkter under dagen?   

Pedagogen upplever att det inte är någon speciell tidpunkt på dagen som är den ultimata 

inlärningsmiljön för eleverna. Hon belyser dock att det måste gå en stund in på lektionen 

innan eleverna upplevs som koncentrerade. Personligen tycker hon inte om att de tunga 

ämnena ligger på morgonen exempelvis matematik, eftersom:

Det finns ju två olika sorters människor, morgonlärkor och nattugglor,

man måste låta dem få en chans  (Åsa)

Är eleverna mer okoncentrerade vid någon tidpunkt/tidpunkter under dagen?

Pedagogen upplever bestämt att det är sist på dagen som eleverna är som mest 

okoncentrerade. Även måndag morgon kan eleverna vara oroliga och uppe i varv för att de 

inte har träffat sina kompisar på hela helgen. Pedagogen fortsätter och beskriva hur eleverna 

brukar ha mycket att berätta om helgen när de kommer tillbaka till skolan på måndags 

morgonen. Detta brukar leda till en orolig klassrumssituation. Pedagogen beskriver eleverna 

som 

 De är ju inte oroliga, men liksom uppstimmade och så... (Åsa)
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Vad tänker du på när du hör begreppet pausgymnastik?

När vi ställde frågan till pedagogen funderade hon en liten stund. Sedan berättade hon att 

pausgymnastik kan användas när pedagogen märker att eleverna är lite oroliga. Hon beskriver 

sedan en övning som hon brukar tillämpa, en sångövning på antingen engelska eller svenska. 

Ja, när man märker att det är lite oroligt så kan man

göra lite övningar som lugnar dem. (Åsa)

Pedagogen associerar även pausgymnastik med att ta det lugnt. Hon menar att skolan är en 

stressad miljö och därför krävs det lite lugn ibland. 

Men det är lite så, pausgympa att ta det lugnt för 

skolan är stressad, de är bara så. Fast man inte tycker det. (Åsa) 

Elever (Anna, Ella, Fia, Kalle, Per, Linus)

Bakgrunds fakta om elevernas skolsituation.

Alla eleverna beskriver skolan som rolig men ibland lite tråkig när de har tråkiga ämnen. 

Favoritämnena är idrott, matte och engelska och självklart rasterna. 

Idrotten är så rolig för man får göra olika grejor... (Anna)

Överlag är eleverna nöjda med sin skolsituation och tycker att det är roligt att gå till skolan. 

Det som känns mindre bra i skolan är att man blir mobbad ibland och att man

ibland även själv kan vara mobbaren... även läxorna kan ibland vara tråkiga. (Kalle)

Hur känner du dig när du skall sitta i klassrummet och jobba?

Att sitta och jobba i klassrummet kan ibland kännas jobbigt tycker eleverna på grund av att 

det oftast blir mycket prat och stök.

Usch, svetten bara rinner... (Per)
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Beroende på ämne så känns det ibland lättare/svårare att sitta i klassrummet. Matte och 

engelska tillhörde de tyngre ämnena och upplevs som lite jobbiga ibland. 

Puhh, bara börja tänka på engelska är inte roligt alltså... (Linus)

Kan du jobba bra någon gång under dagen, hur känns det då?

Eleverna känner att de jobbar på bra mestadels av dagen, något lättare går det när de kommer 

in efter en rolig rast. Eleverna upplever även morgonen som en bra tidpunkt för effektivt 

arbete eftersom de känner sig utvilade och pigga.

Ja, på morgonen...för då är jag mer pigg eftersom jag inte har

jobbat så mycket, då kan jag tänka. (Fia)

Eleverna berättar att det de inte hinner med under dagen resulterar i hemläxa, vilket gör att de 

jobbar på bra under lektionerna just för att slippa få hemläxa.

När jag ligger i den takten som fröken säger att den sidan ska man vara på,

och så när jag ligger bra till, då känner jag att jag jobbar bra. (Ella)

Känner du att du inte kan jobba så bra någon gång under dagen? Hur känns det, och vad 

gör du då?

De flesta av eleverna upplever att det är svårt att jobba bra minst någon gång under dagen. 

Dels för att det är för mycket prat i klassrummet, dels för att det lätt blir oroligt när pedagogen 

lämnar klassrummet. 

När det är stökigt och pratigt i klassrummet är det jobbigt när man försöker

koncentrera sig, det går liksom bara runt i huvudet. (Kalle)

Man får ingenting gjort, man kan försöka stänga sina öron... (Ella)

Eleverna upplever även att det är svårt att koncentrera sig när de andra eleverna leker med 

pennor och ramlar in i varandras bänkar. 

När jag sitter bredvid några pratmakare, eller sådana som pratar ja,

och när de pratar så får jag säga till dem och då kan jag inte koncentrera mig,

för då blir jag bara så himla störd. (Anna)
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Innan lunch och rast brukar det vara som mest högljutt när de kommer in i klassrummet 

påpekar eleverna. 

Jag  pratar nog mer när det snart är rast, för då vet jag 

ju att jag  snart ska få ha skoj och leka och så.  (Anna)

De har många olika strategier som de använder sig av när de behöver koncentrera sig. Någon 

elev håller för öronen, en annan struntar bara i det, en tredje skriker åt de andra att hålla tyst.

Jag blir bara så vansinnig, så att det till och med kan komma svärord. (Fia)

Vad tänker du på när du hör ordet pausgymnastik?

 De flesta eleverna tänker på idrotten när de får den här frågan. 

Det är när man gympar så är det paus och sen får man gå och dricka,

de tänker jag på när jag hör pausgymnastik. (Per)

Det är när man har gymnastik och sen är det paus och

så får de förklara nya regler på en ny lek. (Anna)

En annan flicka tror att det är när eleverna slutar att göra något, på gympan kanske.

Kanske kan pausgymnastik vara en sorts rast, undrar några elever?

6.2 Efter utvecklingsarbetet

Pedagog (Åsa)

Är det någon förändring i klassen efter pausgymnastiken?

Pedagogen upplever att det är svårt att uppmärksamma några nämnvärda skillnader i klassen 

efter att ha utfört pausgymnastiken under tre veckors tid. Hon menar att eftersom eleverna är 

uppe och springer runt även utan pausgymnastiken, så blir resultatet lite missvisande än om de 

varit helt stillasittande som eleverna var förr. 

Det var annat på min tid, då var det inte tillåtet 

att röra på sig under lektionstid. (Åsa)
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Vad har varit positivt under perioden med pausgymnastik?

Pedagogen upplevde att eleverna tyckte att pausgymnastiken var rolig, när pedagogen sagt;

Att nu lägger vi pennorna, har de sagt

att nu är det pausgymnastik ungefär... (Åsa)

Det positiva med pausgymnastiken är att den har blivit kontinuerlig och att det är bra att 

eleverna är uppe och rör sig förklarar pedagogen vidare. Pedagogen har inte upplevt att 

eleverna har kommit upp i varv efter pausgymnastiken, vilket hon kanske kan ana och oroa 

sig för ibland. Eleverna har kunnat återgå till sina arbeten utan några problem.

Jag var ändå lite orolig för att de skulle stissa upp sig,

 och sedan fortsätta vara det. (Åsa)

Vad har varit negativt under perioden med pausgymnastik?

Här svarar pedagogen bestämt och snabbt att det inte funnits något negativt med 

pausgymnastiken i sig. Hon påpekar ändå att det kan vara svårt att bryta upp och ha 

pausgymnastik vid rätt tillfälle. 

Men idag var eleverna tysta som i graven, så det var svårt 

att hitta rätt tillfället att bryta upp, och ha pausgymnastik. (Åsa)

Anser du att eleverna kan koncentrera sig bättre efter att de haft pausgymnastik eller 

pausgymnastik är bara ett störande moment?

Pedagogen tyckte att den här frågan var svår att svara på i med att det bara gått tre veckor. 

Hon påpekar ändå att pausgymnastiken har gynnat både sig själv och elever i positiv riktning. 

Jag tycker att det har utfallit positivt. (Åsa)

Elevernas lektionspass är relativt korta och hon menar på att även utan pausgymnastiken 

brukar eleverna vara uppe och röra på sig lite. 

 Eleverna själva har tyckt det har varit roligt att ha pausgymnastik. Pedagogen förklarar hur 

pausgymnastiken har blivit kontinuerlig, eftersom de haft det varje dag. Hon har ofta fått 

förfrågan från eleverna när det är dags för pausgymnastik. Pausgymnastiken har inte upplevts 
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som ett störande moment, snarare tvärtom, eftersom det blivit ett naturligt moment för 

eleverna.   

Kommer du att fortsätta med pausgymnastik?

På denna frågan svarar pedagogen jättesnabbt och tvärsäkert ja. 

Ja, det kommer jag absolut göra. (Åsa)

Elever (Anna, Ella, Fia, Kalle, Per, Linus)

Bakgrunds fakta om elevernas skolsituation

Eleverna uppfattar att skolsituationen har blivit bättre än sist vi var där (tre veckor tidigare). 

De säger att det är bättre klassrumsmiljö, att det är lite tystare.

Hmm, det är rätt så roligt ibland för man får

 lära sig grejer och så...  (Fia)

Eleverna tycker även att rasterna är roligare nu, eftersom de andra eleverna är snällare och 

alla får vara delaktiga, exempelvis på fotbollen fortsätter de. 

Nu är det roligare på rasterna för ...alla...får ju

liksom vara med och leka och spela fotboll och så (Ella)

Hur känner du dig när du skall sitta i klassrummet och jobba?

Eleverna var alla överens om att det går bättre att sitta och jobba i klassrummet eftersom det 

är lite tystare och inte lika högljutt längre. 

Det känns inget särskilt, det är bara till att ta upp grejerna och börja jobba. (Anna)

Om det är tyst i klassen så är det mycket lättare att jobba.

Då hmm, kan man jobba mycket bättre också, och så får man talen

mycket snabbare i skallen så man tänker ut det snabbare.  (Ella)
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Kan du jobba bra någon gång under dagen, hur känns det då?

Några av eleverna menar att de jobbar extra bra när de tycker det är ett roligt ämne, så som 

matte eller engelska. Om det är tyst i klassen är det mycket lättare att jobba menar eleverna 

på. En elev förklarar att om han är  koncentrerad så kommer han också lättare in i vad ska 

göra och kommer fortare framåt.

Jag jobbar bra med matten nu för det e ganska lätta tal och så....

då är det kul att jobba så man kommer långt fram. (Kalle)

När det är pratigt är det väldigt störande att sitta och jobba menar eleverna. De är medvetna 

om, att om de börjar prata, brukar det leda till att klasskamraterna också börjar prata. 

Jag gör bara det jag ska, och om någon försöker prata med mig

så svarar jag inte eftersom det bara skulle bli mer prat... (Fia)

Känner du att du inte kan jobba så bra någon gång under dagen? Hur känns det, och vad 

gör du då?

När det är väldigt pratigt och stökigt i klassrummet är det svårt att jobba bra,

man rycks liksom in i att göra som de andra....och  prata och så. (Linus)

Eleverna menar på att det är svårt att jobba i slutet av skoldagen, eftersom de oftast är trötta 

och hungriga.

När vi går till tre äter vi så tidigt och då blir jag hungrig

och får ont i magen och så, så har jag svårt att jobba bra. (Anna)

Eleverna berättar att istället för att göra vad de ska, springer de runt i klassrummet och pratar, 

knuffas och tittar i varandras böcker. Det är också väldigt lätt att eleverna börjar prata med 

den som sitter bredvid. 

När Pontus sitter bredvid mig brukar han alltid leka med sina pennor och prata med mig, 

och då börjar jag också att prata ju, även om jag inte vill... (Kalle)
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Eleverna påpekar också att det kan vara svårt att koncentrera sig om det varit bråk på rasten 

innan. Bråket måste då redas ut och det kan vara svårt att skingra tankarna menar de.

Om man har bråkat på rasten, och någon kanske har sagt att; fan va dum du är,

så blir det ju mycket prat om det på lektionen och så... (Per)

Vad tyckte du om att ha pausgymnastik?

Eleverna tyckte att det var roligt men lite mesigt att ha pausgymnastik. Övningarna som 

innebar att de skulle vifta på händerna var mesiga. Eleverna tyckte att de skulle få springa runt 

mer och knuffas och så. 

Man fick rätt mycket svett och så på vissa saker...armhävningarna på stolen. (Linus)

Eleverna såg alla fram emot pausgympan dock, och tyckte det var tråkigt när de haft den, för 

det innebar att de inte skulle ha mer pausgymnastik under dagen. 

Lite tråkigt för sen när man har haft den, så har man ju redan 

haft den liksom...jag ser ju fram emot den. (Ella)

Hur känner du dig efter att haft pausgymnastik?

Här var det lite oense svar. Några elever tyckte det var lätt att komma igång och jobba igen, 

eftersom de fått springa av sig lite. 

Efter pausgympan känns det lite, om man pausar när man har engelska eller så... så får man ju pausa där, och 

sedan har man ju det. Sedan när man ska börja igen så har man ju inte ha samma takt som man hade innan, och 

då är et svårt att fortsätt jobba. (Anna.)

Andra elever menade att det var jobbigt då de varit tvunget att släppa det de höll på, och 

glömde sedan av hur de skulle fortsätta, efter pausgymnastiken. 

Det var roligt att springa och så, men  lite jobbigt att börja jobba när man sprungit. (Linus)

Det är lite som idrott, det är kul. (Ella)
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6.3 Sammanfattning av resultat del

Pausgymnastiken har gett positivt utfall hos de flesta elever samt hos pedagogen. Lika viktigt 

är att belysa att alla elever inte upplevt pausgymnastiken som positiv utan kände att det var 

svårt att återgå till skolarbetet efter pausgymnastiken. Eftersom utvecklingsarbetet endast 

pågått i tre veckor var det svårt att se tydliga skillnader och effekter hos eleverna, om de 

kunde koncentrera sig mer. 
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7. Diskussion

Vi kommer att analysera och diskutera vårt material genom en beskrivande jämförelse över 

hur eleverna och pedagogen upplevt utvecklingsarbetet. Jämförelsen kommer gå till på 

följande sätt, att vi jämför hur eleverna och pedagogen upplevde skol- och klassrumssituation 

före utvecklingsarbetet och hur de upplevde skol- och klassrumssituationen efter 

utvecklingsarbetet, blev det någon skillnad? Vi ska även besvara våra frågeställningar som var 

följande:

- Hur påverkar pausgymnastik elevers koncentration

- Hur upplever elever pausgymnastik

- Pedagogens perspektiv på pausgymnastik

Vi kommer jämföra resultatet med tidigare forskning och det som sägs i den litteraturen som 

vi tagit del av. 

7.1 Elevernas skol- och klassrumssituation

Eleverna som ingick i vår intervju del ansåg inte att skolsituationen ändrades märkbart under 

de tre följande veckorna som utvecklingsarbetet pågick. Några påpekade att det hade blivit 

bättre sen vi var där sist, det var tystare och lugnare i klassrummet. Vi är inte säkra på om 

detta enbart är ett resultat av pausgymnastiken eller om det kan bero på att klassen har jobbat 

väldigt intensivt med kompissamtal under samma period. Å andra sidan kan det vara vårt 

utvecklingsarbete som har bidragit till en lugnare klassrumssituation, eftersom även detta är 

en form av kompis/samarbete mellan eleverna. 

Eleverna själva kände att de kunde koncentrera sig mycket mera om ämnet i fråga var roligt, 

vilket gjorde att de kände sig mer motiverade. Motivationen spelar en central roll i elevernas 

koncentration menar Kadesjö (2001), att elevens okoncentration också beror på att det då inte 

finns samband mellan elevens motivation och pedagogens intentioner. Lika viktigt är att inte 

döma ut eleverna om de inte orkar sitta still och jobba, eftersom detta inte enbart behöver bero 

på okoncentration utav delvis på att de helt enkelt är ”barn” som inte orkar sitta stilla för 

länge. Ericsson (2005) menar att elevernas koncentration har en stor koppling till dess 

motorik och balans. En elev kan inte sitta still i samma ställning för länge, detta på grund av 
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diverse kroppsliga skäl, så som muskelspänningar. Vi blev positivt överraskade om elevernas 

självuppfattning. De kunde med ord förklara vad de gjorde och hur de betedde sig när de var 

okoncentrerade. De visste att om de börjar prata kommer förmodligen bänkkamraten göra 

samma sak, att ljudnivån i klassrummet är ett resultat av deras egen okoncentration  var 

eleverna införstådda med. Sammanfattningsvis kan vi dra paralleller till Kadesjö (2001) att 

elevernas egen självtillit har en stor betydelse för koncentrationsförmågan. Eleverna är väl 

införstådda med att deras handlingar ger konsekvenser, pratar eleven blir konsekvensen ett 

stökigare klassrum, vilket i sin tur leder till en okoncentrerad lär miljö.

7.2 Pedagogens uppfattning om skol- och klassrumssituationen

Pedagogen tyckte inte att hon kunde ge en rättvis utvärdering när hon endast utfört 

pausgymnastik under tre veckors tid. Hon menar att resultatet av pausgymnastiken säkerligen 

visat annorlunda om eleverna hade varit stilla sittande under hela dagen som det var förr i real 

skolan. Samtidigt påpekar hon att dagens elever har mer spring i benen och det är inte ofta de 

sitter still en hel lektion. Vi anser att genom pausgymnastiken få bort mellanspringet under 

lektionerna, när de vet att de ska få röra på sig i en organiserad form. Vi anser att 

pausgymnastiken kan stilla elevernas rörelsebegär. Enligt Bernerskog (2006) finns det 

samband mellan regelbunden fysisk aktivitet och elevernas stressnivå. Ges eleverna tid till att 

röra på sig, sjunker därmed stressnivån och eleverna får då möjlighet till att utföra sitt 

skolarbete. 

7.3 Elevernas och pedagogens uppfattning om pausgymnastik

Eleverna var samstämmiga i att det var kul att ha pausgymnastik. Några tyckte dock att det 

var lite töntigt och pinsamt eftersom i en del övningar skulle de vifta konstigt med händerna. 

Det här kan bero på att eleverna är ovana att utföra motoriska övningar som behandlar fin-

och grovmotoriken, dels att aktiviteterna utförs i klassrummet som även det är ett ovanlig 

situation för eleverna. Å andra sidan ställer vi oss frågan om eleverna upplevt det lika genant 

att utföra samma övningar i idrottshallen, vilket skulle vara en mer vanlig situation för dessa 

övningar. 
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Vi anser att många pedagoger drar sig för att använda sig utav pausgymnastik, dels för att 

utrymmena i klassrummen ofta är mycket begränsade, dels för att det tar tid från ämnet samt 

okunskap. Det finns många enkla praktiska övningar som kan tillämpas i klassrummet och det 

är bara fantasin som sätter gränser. Vi antar att många pedagoger drar sig för att utföra rörelse 

i klassrummen på grund av att pedagogerna ”förstorar” hela situationen och tror att det är som 

ett extra idrottspass. Raustorp (2004) beskriver hur viktigt det är med daglig fysisk aktivitet. 

Han menar att det räcker med 10 minuter några gånger om dagen för att uppnå positiva 

hälsovinster. Han fortsätter och beskriver hur viktigt det är att eleverna har en bra motorik och 

perception. Detta i sin tur leder till att eleverna lättare kan koncentrera sig, vilket är en viktig 

förutsättning för lärandet. Som tidigare nämnts är det varken tids eller resurs krävande, det 

handlar om mod och att väcka tanken hos pedagogen. Vi samstämmer med Raustorp (2004) 

att det inte enbart är motorikövningarna som är syftet i pausgymnastiken, utan även pausen 

från det teoretiska arbetet är minst lika viktig. Detta för att den teoretiska kunskapen lättare 

faller på plats när man utför exempelvis en fysisk aktivitet, som inte har med teoretiskt arbete 

att göra.

Sammanfattningsvis är det viktigt att pedagogen lägger pausgymnastiken då det lämpar sig 

som bäst för eleverna. Med detta menar vi att pausgymnastik inte behöver utföras vid samma 

tidpunkt varje dag, utan att pedagogen måste känna av när eleverna börjar bli okoncentrerade. 

Det var enligt pedagogen det svåraste under hela utvecklings arbetet, att hitta rätt tidpunkt. 

Pedagogen upplevde att eleverna var som mest okoncentrerade sist på dagen, även på måndag 

morgon. Ett lämpligt tillfälle är då att utföra en lite lugnare pausgymnastik exempelvis en 

rörelse saga. Pausgymnastiken kan då leda till att eleverna kommer ner i varv och blir mer 

koncentrerade, alla måste få starta med samma förutsättningar. Vi anser att det är viktigt  att 

man känner sina elever väl innan man börjar utföra pausgymnastik. Det finns många faktorer 

som är av betydelse bl.a. om eleven i fråga verkligen är okoncentrerad eller om eleven bara 

”spelar teater”. 

Vi anser att pausgymnastiken kan individualiseras, alla elever är olika och har olika  

rörelsebehov. Genom att individualisera pausgymnastiken kan pedagogen fånga upp de 

eleverna som är okoncentrerade och behöver en paus, medan de koncentrerade eleverna får 

fortsätta med sitt skolarbete. Som pedagog krävs det lite mer planering och en bra 

organisation för att individuell pausgymnastik skall fungera. När man individualiserar 

pausgymnastiken kan pedagogen låta eleverna själva få ta ansvar för när de behöver en paus. 
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Pedagogen kan ha tillverkat en ”Pausgymnastik låda” där eleverna kan välja olika övningar 

när de känner sig omotiverade och okoncentrerade. 

Vi ställe frågan till både eleverna och pedagogen före utvecklingsarbetet om vad de hade för 

uppfattningar om pausgymnastik. Det var med blandade funderingar och åsikter både eleverna 

och pedagogen beskrev sin uppfattning. Resultatet visar att elevernas uppfattning av 

pausgymnastik inte överensstämmer med vår definition. Det verkar också som att pedagogens 

uppfattning inte heller riktigt var lik vår, då hennes uppfattning var att pausgymnastik var en 

lugn stund för eleverna att återhämta sig. Det här styrker vår uppfattning om att det tyvärr inte 

är många pedagoger som utför daglig fysisk aktivitet. Det tycker vi verkar lite ologiskt 

eftersom det år 2003 kom ett tillägg i Lpo 94 som uppmanar skolan att sträva mot dagligt 

fysisk aktivitet för alla skolbarn. Att få pedagoger använder sig av pausgymnastik tror vi i 

grunden bottnar i tidsbrist, men även att pedagogerna inte uppdaterar sig i läroplanens tillägg. 

Även bristfällig information från rektorn kan vara en faktor.

Efter utvecklingsarbetet uppfattade fortfarande eleverna att pausgymnastik innebar att de hade 

paus i gymnastiken. Pedagogen klargjorde för oss skribenter att hon kommer fortsätta att 

utöva pausgymnastik dagligen med sina resterande klasser. Hon delade även med sig av sina 

nya kunskaper till resterande kollegor, detta gjorde oss mycket glada och vi ser det som en 

väg till att de uppfyller det nya strävans målet i Lpo 94. 

Vi anser att det är intressant att pedagogens och elevernas upplevelser skiljer sig åt vad gäller 

pausgymnastiken. Medan pedagogen enbart såg positiva effekter upplevde några elever att 

pausgymnastiken hämmade deras fortsätta inlärning. Det här anser vi bottnar i att det krävs 

mer koncentration från eleverna för att kunna utföra sitt skolarbete. Pedagogen däremot 

behöver inte samma grad av koncentration som eleverna för att utföra sina arbetsuppgifter. 

Hon avbryter sina arbetsrutiner, medan eleverna avbryts i sin inlärningsprocess, vilket vi 

anser resulterade i att några elever och pedagogen upplevde pausgymnastiken olika.  

Hälsa och rörelse är i fokus just nu enligt de flesta medier. Pausgymnastiken kan nog i 

dagsläget ses som ett komplement till den dagliga fysiska aktiviteten, vilket vi inte anser. 

Många pedagoger uppfattar kanske pausgymnastiken som en fysisk aktivitet, istället för en 

aktivitet som i längden  kommer öka elevernas koncentration. Därmed hoppas vi att 
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pausgymnastiken överlever denna vågen och att pedagogerna i framtiden kommer  använda 

pausgymnastiken  som ett hjälpmedel för att öka elevers koncentration. 

7.4 Kritiska tankar om pausgymnastik

De negativa tankarna kring utvecklingsarbetet är inte många, men de fanns. Som vi nämnt 

innan var det elever som tyckte att det var jobbigt att återgå till arbetet efter utförandet av 

pausgymnastiken. Pedagogen hade inga negativa erfarenheter av pausgymnastiken, förutom 

att hon tyckte att det var svårt att veta när hon skulle bryta för pausgymnastik. Detta anser vi 

är en mycket viktiga synpunkter som måste diskuteras. Det finns endast ett fåtal studier om 

hur fysik träning påverkar skolsituationen. Med den forskning vi har kan vi inte dra några 

slutsatser på varför eleverna upplever att det var svårt att komma tillbaka till arbetet efter att 

de utövat pausgymnastik. Vi tror att deras negativitet kan bero på att de  var mycket 

koncentrerade innan pausgymnastiken men att de hade svårt att återuppta arbetet efter pausen. 

Därför upplevdes pausgymnastiken bara som ett störande moment för de koncentrerade 

eleverna. Det kan handla om ovana från både eleverna och pedagogen. Eleverna tycker att det 

är ovanligt och kanske lite jobbig att mitt i arbetet behöva upp och röra på sig en liten stund. 

Från pedagogens sida kan det handla om tajming, när hon ska bryta för pausgymnastik eller 

om hon ska eleverna få fortsätta jobba, fast att de har varit stillasittande en längre tid.

Flertalet elever tyckte att det var lätt att återgå till arbetet efter pausgymnastiken. Vidare 

fortsätter några elever dock att berätta att de upplevde att det var jobbigt att komma tillbaka 

till arbetet och behålla koncentrationen som de hade innan pausgymnastiken. I detta 

sammanhang kan det bero på att de elever som upplevde att det var jobbigt att återgå till 

arbetet efter pausgymnastiken, var koncentrerade innan pausgymnastiken påbörjades. Därför 

upplevde de pausgymnastiken som ett störande moment. Övriga elever kan vid det tillfället 

innan pausgymnastiken, varit okoncentrerade och upplevde att de behövde en paus. 
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7.5 Yrkesrelevans

Studiens relevans i vårt yrkesval som pedagoger anser vi är i hög grad. Flertalet forskare ha 

kommit fram till att den dagliga fysiska aktiviteten hjälper eleverna till bättre koncentration 

och därmed kan det leda till att eleverna lär sig mer. Det som vi anser är viktiga aspekt om 

pedagogen ska tillämpa sig utav pausgymnastik är att det måste lämpa sig till hela gruppen 

och att man måsta anpassa övningarna till elevernas individuella nivå. Övningarna får inte 

vara för lätta eller för svåra, det ska vara motoriskt utmanande. Pedagogen måste även ha i 

åtanke om det är några elever som tycker det är jobbig att utföra pausgymnastik, som några 

elever ansåg i studien. Som pedagog är det viktigt att tänka på alla individer i sin klass, ingen 

elev ska uppleva pausgymnastik som pinsamt och genant, utan att det ska vara roligt. Däremot 

anser vi att pausgymnastik kanske inte lämpar sig i alla klasser, några klasser kan behöva mer 

fysisk aktivitet, än de 5-10 minuterarna som pausgymnastiken innebär, medan i en annan 

klass kanske eleverna inte klarar av pausgymnastik, utan behöver en mer stillsam paus. Som 

vi nämnt tidigare kan pedagogen även individualisera pausgymnastiken, genom att låta de 

elever som har svårt att koncentrera sig utföra pausgymnastik. Pausen anser vi som den 

absolut viktigaste, som vi även nämnt innan får vi medhåll från Raustorp (2004).

Oavsett ålder kan inte eleverna kan sitta still och jobba, utan eleverna måste få tillgång till 

pauser från det teoretiska arbetet. Pauserna behövs som sagt i alla åldrar, men med olika långt 

mellanrum. De yngre eleverna behöver många och täta pauser, medan elever på gymnasiet 

och till och med på högskolor och universitet behöver pauser, men med lite längre mellanrum, 

bara för att få koppla bort det teoretiska en stund. 
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8. Slutdiskussion

Vårt syfte med studien var att få en uppfattning om hur pausgymnastik påverkar elevers 

koncentration, hur de upplevde pausgymnastiken samt pedagogens perspektiv på studien. Vi 

utgick från vår intervjuguide med frågor om hur eleverna samt pedagogen uppfattade 

koncentration och hur de såg på skol –och klassrumssituationen. För att få svar på frågorna 

som vi grundat studien på, utförde vi intervjuer både före och efter utvecklingsarbetet. Detta 

för att se om elevernas, samt pedagogens uppfattningar hade ändrats genom 

utvecklingsarbetets gång. 

Eleverna upplevde pausgymnastikens påverkan som positiv, att de efter utvecklingsarbetet 

hade lättare att koncentrera sig. De ansåg även att pausgymnastiken var rolig överlag och att 

det var skönt att få röra lite på sig när de kände att det ryckte i kroppen. Eleverna själva tycker 

att klassrumssituationen har blivit lugnare och upplever efter utvecklingsarbetet att de nu mer 

vet vad det innebär att vara koncentrerad och hur de beter sig när de är 

koncentrerade/okoncentrerade. Pedagogen ansåg även hon att pausgymnastiken var i positiv 

anda, då hon upplevde sin klass som lite lugnare. Hon kommer fortsätta med detta utvecklings 

arbete vilket vi upplever mycket positivt. 

Genom vårt utvecklingsarbete känner vi att vi har väckt en tanke hos eleverna och pedagogen. 

Vi har fått dem att öppna ögonen för ordet koncentration och eleverna har fått jobba med sig 

själva. Efter tre veckor kunde eleverna förstå att deras roll i klassrummet är av stor betydelse 

och ännu mer hur de beter sig i klassrummet. 

Alla elever är unika och alla kommer till skolan med olika förutsättningar. Utifrån detta måste 

pedagogen planera, utvärdera, samt reflektera över hur han/hon som pedagog kan göra det 

bästa för eleverna. 

Det som tidigare sagts i analys och diskussionen är att många olika faktorer måste stämma 

överens för att åstadkomma en lugn klassrumssituation. Vi hoppas kunna tillämpa 

pausgymnastik som ett hjälpmedel för att åstadkomma denna lugna klassrumssituation i vår 

kommande pedagogroll. Som sagt, människa är inte skapad för stillasittande arbete, utan har 

ett fysiskt behov. 
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Det som vi anser är mycket intressant och som framkommit under studiens gång är att 

pedagogens och elevernas uppfattningar delvis inte överensstämmer. Det är viktigt att ha i 

åtanke att bara för att pedagogens uppfattning och upplevelse av pausgymnastiken var positiv, 

behöver inte elevernas uppfattning vara densamma. Viktigt är därför att ta del av elevernas 

tankar, åsikter och totala upplevelser i samband med nya inlärningssituationer. 

Genom vårt utvecklingsarbete bidrar vi med att man får ta del av elevernas åsikter och 

upplevelser av pausgymnastik. Med studien vill vi även belysa hur viktigt det är med daglig 

rörelse i den teoretiska undervisningen.  

8.1 Vidare forskning

De tankar som kommit fram under studiens gång är att det skulle vara intressant att utföra vårt 

utvecklingsarbete en längre tid och med flera olika klasser samtidigt. Detta för att se om 

resultatet hade blivit likvärdigt med det resultat vi fått fram genom vår studie. Eftersom 

eleverna i de yngre åldrarna tillämpar rasterna ofta till fysisk aktivitet får de här mycket 

rörelse, därför hade det varit intressant att följa hur utvecklingsarbetets utfall hade resulterat i 

de högre åldrarna (skolår 6-9). Även här är det viktigt att eleverna får röra på sig, dels för att 

stimulera den växande kroppen, som brukar utvecklas oerhört mycket under högstadietiden, 

dels för att de flesta elever faktiskt inte längre använder rasterna till fysisk aktivitet. 
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Bilaga 1
Hej alla föräldrar!

________som har gjort sin praktik i ert barns klass är nu inne på sin sista 
termin på lärarutbildningen. Jag och två av mina studentkolleger håller på 
att skriva vårt examensarbete som handlar om pausgymnastik. 
Vi har valt att utgå ifrån elevens perspektiv i vårt examensarbete, därför 
kommer vi att vilja intervjua ert barn vid två tillfällen. Under intervjuerna 
kommer eleverna att intervjuas i grupp för att de ska känna sig trygga 
under intervjun. Vi kommer att spela in intervjuerna på band, dessa band 
kommer senare att förstöras. Vi kommer aldrig att nämna varken ert 
barns eller skolans namn i vårt arbete.   

Intervjuerna är helt frivillig, men vi skulle uppskatta om vi fick ta del av 
ert barns tankar och åsikter! 
     
Vi har inte möjlighet att intervjua alla elever i skolår 4 därför har vi 
tillfrågat sex stycken.

Med vänliga hälsningar

Sara, Lisa och Therese

Om ni har några frågor kan ni ringa till oss:

Sara Jönsson 070-123 45 67
Lisa Nilsen 070-123 45 67
Therese Larsson 070-123 45 67

Lämna denna delen till Ulla innan fredagen 26/10

-----------------------------------------------------------------------

Mitt barn heter:___________________

han/hon får medverka i intervjun.

han/hon får inte medverka i intervjun.

________________________________________
(Målsmans underskrift)
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Bilaga 2

PAUSGYMNASTIK ÖVNINGAR!!!
               
                     vecka 45-47

1. Gör si gör så.
Om ledaren säger ”gör så” och visar en rörelse skall eleverna 
göra efter. Säger ledaren ”gör si” skall eleverna stå stilla.
Den här övningen kan man göra på engelska också så får 
eleverna öva på det.

2.  Huvud, axlar, knä och tå. 
Eleverna gör rörelserna till sången. (Ekstedt (1993) s. 96)

3. Följa John 
Eleverna jobbar två och två. Den ena gör olika rörelser och den 
andra eleven gör likadant. (Parlenvi & Sohlman (1985) s. 70)

4. Fader Abraham 
Eleverna gör rörelser till sången. (Ekstedt (1993) s. 90)

5. Rörelse kort. 
Eleverna får ta ett rörelse kort, som de sedan skall göra.
(www.kalvin.mu)
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Bilaga 2

6.  Kan du sätta en potät 
Eleverna gör rörelserna till sången.(Ekstedt (1993) s. 101)

7.  Rörelse saga. 
Eleverna gör rörelserna till sagan.(www.lektion.se)

8. Friskis och svettis.
Gör övningarna som finns på Cd skivan.

9. Mattegympa
Exempelvis hoppa gångertabellen 

10. Balans övning (Bågesund 2006)

LYCKA TILL!!!

Therese, Lisa och Sara
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Bilaga 3

Intervjuguide

Intervjufrågor till pedagogen före utvecklingsarbetet

KLASSITUATIONEN
Beskriv din klass
Berätta om dagen

Är eleverna mer koncentrerade vid någon tidpunkt/tidpunkter under dagen? 
Är eleverna mer okoncentrerade vid någon tidpunkt/tidpunkter under dagen? 

UTVÄRDERING
Hur tror du att pausgympa kommer att påverka dina elever?
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Bilaga 3
Intervjufrågor till elever före utvecklingsarbetet

SKOLSITUATIONEN

Hur känns det att vara i skolan?
     Vad är det som är bra?

Vad är det som är mindre bra?

KLASSRUMS SITUATIONEN

Hur känner du dig när du skall sitta i klassrummet och jobba?

     Hur känns det när du är koncentrerad?
      Känner du dig koncentrerad någon gång under dagen? 

      
      Hur känner du dig när du är okoncentrerad?
     Känner du dig okoncentrerad någon gång under dagen?
     Vad gör du när du känner dig okoncentrerad?

UTVÄRDERING

Vad tänker du på när du hör ordet pausgympa?
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Bilaga 3

Intervjufrågor till pedagogen efter utvecklingsarbetet

KLASSITUATIONEN
Berätta om dagen

UTVÄRDERING
Är det någon förändring i klassen efter pausgympan?

Vad har varit positivt under perioden med pausgympa?
Vad har varit negativt under perioden med pausgympa?

Anser du att eleverna kan koncentrera sig bättre efter att de haft pausgympa/ 
eller pausgympa är bara ett störande moment?

Kommer du att fortsätta med pausgympa?
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Bilaga 3
Intervjufrågor till eleverna efter utvecklingsarbetet

SKOLSITUATIONEN

Hur känns det att vara i skolan?
     Vad är det som är bra?

Vad är det som är mindre bra?

KLASSRUMS SITUATIONEN

Hur känner du dig när du skall sitta i klassrummet och jobba?

     Hur känns det när du är koncentrerad?
      Känner du dig koncentrerad någon gång under dagen? 

      
      Hur känner du dig när du är okoncentrerad?
     Känner du dig okoncentrerad någon gång under dagen?
     Vad gör du när du känner dig okoncentrerad?

UTVÄRDERING

Vad tänker du på när du hör ordet pausgympa?
Vad tyckte du om att ha pausgympa?

     Hur känner du dig efter att haft pausgympa?
     Hur kändes det att efter pausgympan att börja jobba igen?


