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Förord 

Efter ett hårt, slitsamt, roligt och lärofyllt arbete är nu mitt examensarbete äntligen färdigt. Jag 

skulle vilja tacka min handledare Annika Åstrand för all hjälp och allt stöd som jag fått med 

mitt examensarbete. Ett stort tack riktas även till Anne Lindblom som tillsammans med min 

handledare, givit mig och flera andra studiekamrater möjligheten att få delta i en gemensam 

handledning som har varit värdefull för mig i mitt skrivande. Jag skulle även vilja tacka 

studiekamrater som hjälpt mig med min text under vår gemensamma handledning.  

Ett stort tack vill jag ge till min syster som varit min förste korrekturläsare. Ett stort tack ska 

även riktas till vänner och familj som har stått ut med mina upp- och nergångar under mitt 

skrivarbete. 

Ett stort tack riktas till rektor och lärare som ställt sig positiva till min undersökning och 

givetvis riktas det största tacket till alla barn som ställt upp i min undersökning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The purpose with this study was to see the relation between gymnastic pause and 

concentration to find out the students in a first grade experiences and thoughts about 

gymnastic pauses in the classroom. I have made a qualitative study to fulfill my purpose, I 

have observed students before and after the gymnastic pauses, carried through gymnastic 

pauses with the pupils and interviewed pupils in group. 

Previous research shows that the good working atmosphere and concentration has improved 

when pupils have had gymnastic pauses but it is difficult to say how it looks in the long term 

when the research doesn’t show that. 

In my study, it appears that the gymnastic pauses make it calmer in the classroom. Some of 

the pupils believe that they have had a better ability to concentrate after the gymnastic pauses 

while some pupils believe that they have not had a better ability to concentrate. Some pupils 

say it's good to get a break to carry on with the schoolwork during the entire lesson. Some 

pupils say they find it hard to be interrupted during their work. 

Something that no previous research shows is the part of pupils who doesn’t think that 

gymnastic pauses are a good and workable thing. There are pupils who are more disturbed by 

the gymnastic pauses and have difficulty to carry on with the schoolwork they should do after 

being interrupted for gymnastic pauses as my results show. Ericsson (2006) writes that 

children need adult assistance to get back to theirs concentration after being interrupted by 

something. I think this is important to consider as a teacher. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att se relationen mellan pausgymnastik och koncentration genom att ta 

reda på elever i en årskurs ettas upplevelser och tankar om pausgymnastik i klassrummet. För 

att uppfylla syftet har jag gjort en kvalitativ undersökning, jag har observerat elever innan och 

efter pausgympa, genomfört pausgympa med elever samt intervjuat elever i grupp. 

Tidigare forskning visar att arbetsron och koncentrationen har blivit bättre när elever har haft 

pausgymnastik men det är svårt att säga hur det ser ut på lång sikt då den tidigare forskningen 

inte visar detta. 

I min studie visar det sig att pausgymnastiken leder till att det blir lugnare i klassrummet. En 

del av eleverna anser att de har fått en bättre koncentrationsförmåga efter pausgympan medan 

en del elever anser att de inte har fått en bättre koncentrationsförmåga. En del elever säger att 

det är bra att få en paus för att orka med uppgifterna under hela lektionen. Några elever säger 

att de tycker att det är jobbigt att bli avbruten under sitt arbete.  

Något som inte den tidigare forskningen tar upp, är den del av elever som inte tycker att 

pausgympa är en bra och fungerande sak. Det finns elever som blir mer störda av 

pausgymnastiken och får svårt att orka fortsätta med uppgiften som de ska göra efter att ha 

blivit avbrutna för pausgymnastik vilket mitt resultat visar. Ericsson (2006) skriver att barn 

behöver hjälp av en vuxen för att kunna komma tillbaka till sin koncentration efter att ha 

blivit avbruten av något. Detta tycker jag är viktigt att tänka på som pedagog. 
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1 Inledning 

Jag är en person som har svårt att sitta stilla och koncentrera mig längre stunder. Jag är en 

sådan person som behöver röra mig mellan varven för att orka sitta och jobba med något. När 

jag gick i klass 1-3 hade jag en fröken som brukade stoppa oss elever mitt i lektionen. Vi barn 

fick ställa oss upp och sjunga ”Huvud axlar knä och tå”, samtidigt som vi gjorde rörelser. Vi 

gjorde rörelserna flera gånger om och varje gång sjöng vi och rörde oss fortare och fortare. 

När det inte gick att röra oss fortare eller sjunga snabbare fick vi sätta oss och jobba igen. För 

mig som har svårt att sitta stilla längre stunder, var det här en uppskattad och rolig paus som 

gjorde att jag fick förnyad energi och koncentration att sitta med mitt skolarbete och fortsätta 

jobba ännu mer. Efter tredje klass när jag fick nya lärare, slutade också dessa avbrott mitt i 

lektionen. Vi hade även längre lektioner och jag minns att det var så jobbigt att sitta stilla och 

jag kunde inte koncentrera mig. Jag tänkte bara på den jobbiga ”träsmaken” som man kan få 

när man sitter länge. Jag framförde detta till mina lärare som trodde att mina problem kunde 

underlättas med en dyna… vilket det inte gjorde. 

Åren gick och jag började på Karlstads Universitets lärarutbildning. Under mitt andra år då 

jag läste min inriktning Hinder och möjligheter för lärande, hade vi en pedagog i ett moment 

som heter rörelse. Under en teoretisk lektion avbröt hon mitt i under lektionen och vi fick 

ställa oss upp för att göra rörelser till musik, begreppet Pausgympa kom upp och likaså mina 

gamla minnen från årskurs 1-3 då vi fick sjunga och göra rörelser till Huvud, axlar knä och tå. 

Där och då började tankarna på Pausgympa och examensarbete komma till mig. Påverkar 

Pausgympan koncentrationen och i så fall, på vilket sätt? 

I detta arbete definierar jag pausgymnastik som att eleverna har någon sorts idrottsliknande 

aktivitet under lektionen. För mig innebär detta att det kan vara allt från rörelser till musik till 

massagesagor. Pausgymnastik för mig är alltså ett avbrott i den ordinarie undervisningen för 

att göra något med kroppen. 

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka relationen mellan pausgymnastik och koncentration 

hos elever i en årskurs 1 och att nyansera våra föreställningar om rörelse och koncentration. 
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1.2  Frågeställningar 

Vad händer i klassrummet före och efter pausgymnastiken? 

Hur tycker eleverna att det är att ha pausgymnastik? 

Påverkar pausgympan koncentrationen enligt eleverna? 

1.3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att skriva vad litteraturen tar upp om koncentrationen, 

koncentrationssvårigheter, lek, rörelse och motorik samt pausgymnastik. Jag kommer att dela 

in bakgrunden i rubriker utifrån dessa ämnen. Koncentrationssvårigheter ingår inte i min 

undersökning men jag anser att det är intressant och relevant för mitt arbete att belysa och ta 

upp vad koncentrationssvårigheter är för något och hur det kan visa sig för att på så sätt skapa 

en förförståelse.   

1.3.1 Koncentration 

Det går att se på koncentrationsförmåga ur olika perspektiv. Det ena perspektivet är ett 

relationellt perspektiv där koncentrationsförmågan är situationsbunden och beroende av 

omgivningen. Sedan finns det punktuella perspektivet då koncentrationsförmågan är 

personbundet, något som finns inuti individen. Det punktuella perspektivet på 

koncentrationsförmågan är det vanligaste synsättet hos forskare. (Ericsson, 2006) 

Med koncentrationsförmåga menas att en person kan styra sina tankar och handlingar men 

består även av perceptionen (varseblivning), kognition (tänkande), minne, språk och motorik 

(rörelseförmågan). Att kunna arbeta koncentrerat handlar om många faktorer såsom 

bearbetning, styrning, reglering, känsla och handling. (Duvner, 1998)  

För att kunna koncentrera sig behöver människan ha en förmåga att fånga in information och 

rikta sin uppmärksamhet, perception, tankar och känslor mot en uppgift (Ericsson, 2005; 

Kadesjö, 2009). Det krävs även att en person kan strunta i information som inte behövs samt 

att sätta igång, fasthålla och avsluta en uppgift (Kadesjö, 2009). Duvner (1998) skriver att 

koncentrationsförmågan består av att man kan fokusera, vara uthållig samt kunna ha en 

fördelad uppmärksamhet. Med fokusering menas att en person kan rikta sin uppmärksamhet 

mot något och kunna begränsa sinnesintrycken och tankeprocesser. Med uthållighet menas att 

en person orkar hålla kvar sin uppmärksamhet så länge som behövs tills en uppgift är färdig. 
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Med det sistnämnda, fördelad uppmärksamhet menas att en person kan göra två saker 

samtidigt och kunna växla uppmärksamheten på olika saker. (Duvner 1998)  

För att barn ska kunna koncentrera sig på något, behöver de kunna tolka sinnesintryck från 

omgivningen. Vidare beskrivs det att en uppgift behöver vara meningsfull och motiverande 

för att barn ska kunna koncentrera sig på en uppgift. (Ericsson, 2006; Olsson och Olsson, 

2008) När ett barn koncentrerar sig menar Kadesjö (2009) att det blir ett möte med 

verkligheten och fantasin, barnets inre. Vidare uppfattar jag att Kadesjö (2009) menar att barn 

kan ta in information som finns konkret kopplat hos barnen men det blir svårare att ta in 

information som inte stämmer överens med barnens inre liv då barn har svårt att förstå det 

abstrakta. När det gäller vilka intryck som barn uppfattar eller inte beror på olika saker såsom 

barnens tidigare erfarenheter, kunskap och intellektuella nivå. Vidare pekar författaren på att 

det går att se på barnet ifall han/hon har uppfattat ett intryck eller inte genom att uppfatta 

barnets känslor, vilka känslor som syns, minnen som väcks hos barnen samt att uppfatta 

barnens motivation. (Kadesjö, 2009)  

Elevers självsäkerhet och motivation för en uppgift har en stor betydelse för 

koncentrationsförmågan (Kadesjö, 2009). Stressen i skolan påverkar koncentrationen negativt 

och författarna reflekterar att elever med koncentrationssvårigheter blir bara fler och fler. De 

menar på att stressen i skolan gör så att barnen får svårt att koncentrera sig. (Dahlin, Ingelman 

och Dahlin, 2008) Stressade barn påverkas på olika sätt och ett av dessa är att koncentrations- 

och inlärningsförmågan påverkas negativt (Wolmesjö, 2006). Ericsson (2005) diskuterar om 

att samhället och skolan ställer för höga krav på dagens förskole- och skolbarn genom att 

barnen ska sitta stilla, ha ett moget och självständigt beteende med en god impulskontroll. 

Dessutom blir elevgrupperna större och skolan för en pedagogik som gör att klassrumsmiljön 

blir stökig. Detta leder till att barnen blir stressade och att de kan få 

koncentrationssvårigheter.(Ericsson, 2005) I dagens skola blir barnen avbrutna i sitt arbete 

och sedan får eleverna själva komma tillbaka till att koncentrera sig när de i själva verket 

behöver få hjälp av en vuxen att komma tillbaka och koncentrera sig på sin skoluppgift 

(Ericsson, 2006). 

1.3.2 Koncentrationssvårigheter 

Det finns olika sorter av koncentrationssvårigheter och en person kan ha en typ men även ha 

en blandning av olika sorter. En typ är stora och varaktiga koncentrationssvårigheter som 
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beror på olika saker och visar sig på olika sätt beroende från barn till barn. Sedan finns det 

situationsbundna koncentrationssvårigheter som visar sig under vissa förhållanden eller en 

viss typ av situation. Det kan handla om motoriska eller perceptuella svårigheter som gör att 

det blir svårt att koncentrera sig. (Kadesjö, 2009) Oftast rör det sig om yttre omständigheter i 

barnets miljö som leder till att ett barn får svårt att koncentrera sig (Ericsson, 2005).   

Primära koncentrationssvårigheter är biologiskt betingat, då det beror på medfödda eller tidigt 

förvärvade brister i hjärnans funktion. Primära koncentrationssvårigheter märks av tidigt och 

följer med under barnets barndomstid. Ett barn med primära koncentrationssvårigheter har 

problem att rikta sin uppmärksamhet på en uppgift, sortera bort onödiga intryck som inte 

behövs samt att kunna fortsätta med en uppgift tills den blir klar. Ett barn med primära 

koncentrationssvårigheter har svårt med sin koncentration när något inte känns motiverande 

eller spännande samt vid uppgifter/aktiviteter där det inte finns några tydliga regler och 

gränser. (Kadesjö, 2009)  

Vanliga problem för barn med primära koncentrationssvårigheter är bland annat problem med 

sin uppmärksamhet då barnet blir lätt störd, impulsivitet, svårt att hitta en jämn och bra 

aktivitetsnivå samt svårigheter att förstå och följa instruktioner. (Kadesjö, 2009) Elever med 

primära koncentrationssvårigheter kan ha bristande motorik, perceptionssvårigheter, 

språkstörningar och brister intellektuellt men även andra svårigheter (Ericsson, 2005; 

Kadesjö, 2009).   

Barn med koncentrationssvårigheter kan ha en omogen motorik. Då kan barnet fungera som 

ett litet barn på det motoriska planet och uppföra sig klumpigt i rörelserna. (Kadesjö, 2009) 

Elever med koncentrationssvårigheter har inte bara problem med sin grovmotorik utan kan 

även ha problem med sin finmotorik och ha en bristande handmotorisk precision. Motoriken i 

sig kan leda till att ett barn kan få koncentrationssvårigheter i fall där en fungerande motorik 

behövs.(Ericsson, 2005)  

Elever med koncentrationssvårigheter har svårt att uppfatta tillsägelser och instruktioner, 

därför är det viktigt att pedagoger är tydliga i sin undervisning (Kadesjö, 2009). Olsson och 

Olsson (2008) är även de inne på samma spår då de menar att barn med 

koncentrationssvårigheter behöver konkreta förklaringar då de har svårt att ta till sig abstrakt 

kunskap, vilket jag nämnt tidigare. Barn med koncentrationssvårigheter mår bra av struktur 

och fasta rutiner vilket är bra för deras skolarbete (Ericsson, 2005). 
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Barn med koncentrationssvårigheter kan uppfattas som överaktiva då de kan ha svårt att sitta 

stilla (Olsson och Olsson, 2008). Många barn med koncentrationssvårigheter drar till sig 

uppmärksamhet och stör andra elever om de är hyperaktiva, det vill säga att de har svårt att 

sitta stilla och har svårt att anpassa sitt arbetstempo. (Kadesjö, 2009) Andra barn med 

koncentrationssvårigheter kan istället vara passiva. Med passiva menas att de inte stör de 

andra eleverna och drar till sig uppmärksamhet då de sitter tysta och stilla. Passiva elever med 

koncentrationssvårigheter har svårt med att komma igång med en uppgift. (a.a.) 

En elev med koncentrationssvårigheter tröttnar snabbt på en uppgift, eleven behöver ha en 

jämn rytm mellan stillasittande arbete och fysiska avbrott. Samtidigt menar samma författare 

att eleven inte får vara för uppsluppen för att kunna sätta sig ner och arbeta efter det fysiska 

avbrottet. (Kadesjö, 2009) 

1.3.3 Lek, rörelse och motorik 

Begreppet motorik kan förklaras på följande sätt, att det är människans rörelseförmåga som 

innefattar flera olika hjärnfunktioner som alla tillsammans skapar rörelsekapaciteten hos 

människan (Ericsson, 2005; Langlo-Jagtøien, Hansen och Annerstedt, 2000). När det gäller 

motorik talas det om grovmotorik och finmotorik. Grovmotorik är rörelser som används av 

stora muskelgrupper som till exempel armar, ben och mage, medan finmotorik är precisa 

rörelser som används av ansiktets muskler och händer till exempel. (Langlo-Jagtøien m.fl. 

2000) Den motoriska utvecklingen pågår under hela livet och har betydelse för en människas 

inlärning och koncentration (Ericsson, 2005). Den motoriska handlingskedjan kan liknas vid 

förloppet när någon koncentrerar sig. Den första nivån kallas för perceptionsfasen då barnet 

tar in och tolkar information och får på så vis en idé hur kroppen ska reagera genom en inre 

föreställningsbild. Vid den andra nivån gör hjärnan upp en plan över hur rörelsemönstret ska 

genomföras. Sedan skickar hjärnan impulser till de muskler som behövs och styr på så sätt 

själva genomförandet. Här bör grundläggande rörelser såsom att hoppa, sitta och gå vara 

automatiserade, det vill säga att de grundläggande rörelserna ska gå lätt och utan större 

svårigheter. (Ericsson, 2005)  

Motoriken och perceptionen ligger nära förbundet med varandra. Det behövs ett fungerande 

samarbete mellan dessa för att rörelser ska gå lätt och utan besvär för ett barn. En försenad 

utveckling motoriskt hämmar perceptionen och tvärtom. (Ericsson, 2005)  
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En fungerande motorik krävs i lek, sport samt skoluppgifter och därför är det viktigt att 

pedagoger är uppmärksamma på elever med bristande motorik så de kan få den hjälps som 

behövs (Kadesjö, 2009). Den motoriska utvecklingen påverkas av barnets mognad men det 

går inte bara att skylla på ett barns mognad ifall denne har bristande motorik. Miljön spelar 

även den en stor roll hos den motoriska utvecklingen och det gäller att pedagoger och andra 

människor i barnets omgivning kan ge en stimulans till fysisk aktivitet hos barnet. (Ericsson, 

2005) Bristande motorik kan leda till koncentrationssvårigheter (Kadesjö, 2009; Olsson och 

Olsson, 2008). Motoriska svårigheter är inte bra för koncentrationsförmågan. Arbetet blir mer 

tröttande då koncentrationen ligger på de motoriska momenten och stör arbetsminnet. 

(Duvner, 1998; Ericsson, 2005) Minnesproblem kan i sin tur ge koncentrationssvårigheter 

(Duvner, 1998). Vidare skriver Duvner (1998) att svårigheterna med motoriken skapar en 

olustkänsla som påverkar elevens motivation på ett negativt sätt. Att eleven kan känna att det 

är jobbigt att behöva göra trianglar då det kan vara svårt för eleven att vika ett papper och 

klippa jämnt och fint.  

En god lärmiljö innebär bland annat att eleverna ska vara i god form och hjärnan ska vara i ett 

tillstånd där hjärnan är pigg nog att ta in lärdomar. Hälsoarbete i skolan handlar bland annat 

om att öka den fysiska aktiviteten i skolan då rörelse påverkar inlärning positivt. (Wolmesjö, 

2006) Fysisk aktivitet är en källa till glädje som gör att en person mår fysiskt bra, så då 

påverkas koncentrationsförmågan och inlärningsförmågan på ett positivt sätt (Grindberg och 

Langlo-Jagtøien, 2000). ”Barn i rörelse är glada barn!” (Langlo-Jagtøien m.fl. 2000:24). 

Författarna anser att skolan ska stimulera elevernas behov av rörelse (a.a.). Ett grundläggande 

behov hos barn är att röra på sig och författarna pekar på att det är viktigt för barn i lägre 

åldrar att röra sig varje dag i skolan för att automatisera grundläggande rörelser (Langlo-

Jagtøien m.fl. 2000).  

Rörelse tar inte bort problemen för barn med koncentrationssvårigheter men rörelsen gör 

vardagsarbetet i skolan lättare (Kadesjö, 2009). Fysisk aktivitet gör så att barn blir bättre på 

att skärpa sin uppmärksamhet och får även en bättre uthållighet (Grindberg och Langlo-

Jagtøien, 2000).  

När det kommer till lek är kroppen och den fysiska aktiviteten en viktig inkörsport för att 

kunna leka (Langlo-Jagtøien m.fl. 2000). Vid lek krävs koncentration och därför är leken ett 

bra sätt att träna upp sin koncentrationsförmåga (Dahlin m.fl. 2008; Langlo-Jagtøien m.fl. 
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2000). Jag har tidigare nämnt att stress inte är bra för koncentrationsförmågan och i boken 

Besjälat lärande står det att lek är avkopplande vilket minskar stressen samt att när barn leker, 

tränas kroppens och hjärnans muskler (Dahlin m.fl. 2008). Vid lek bearbetar barn sina 

upplevelser med hjälp av sin fantasi, intuition och rörelse (Wolmesjö, 2006). Genom att leka 

utvecklar barn färdigheter både kognitivt, emotionellt och socialt. Barn som inte leker har en 

riskfaktor för att utveckla inlärningssvårigheter, beteendeproblem samt motoriska problem. 

Alla barn måste få leka, även när det gäller den fysiskt aktiva leken då lek är en grund för 

inlärning. (Langlo-Jagtøien m.fl. 2000) 

1.3.4 Pausgymnastik 

Lilla Lisa 7 år sitter i skolan. Hon läser, skriver och koncentrerar sig på sitt arbete. Helt 

plötsligt reser hon sig. Hon sträcker på kroppen, skakar loss och rör sig. Läraren undrar vad 

hon håller på med. Då säger Lisa: ”Jag måste bara vila lite” (Wolmesjö, 2006:14). 

Lilla Lisa är ett exempel på vad pausgymnastik i klassrummet kan gå ut på. Susanne 

Wolmesjö (2006) skriver att alla människor, stora som små, kan tycka att det är jobbigt att 

sitta stilla för länge. Då kan ett rörelsepass under dagen fungera som vila och återhämtning. 

Elever måste få ut sin fysiska energi under skoldagen då barn inte ska sitta stilla för länge 

(Grindberg och Langlo-Jagtøien, 2000). Regelbundna avbrott vid stillasittande arbete kan ha 

betydelse för motorisk och perceptuell utveckling samt för koncentrationsförmågan (Ericsson, 

2005). Dessa pauser kan vara viktigare för barn med bristande motorik och 

koncentrationssvårigheter (a.a.). Kadesjö (2009) anser att det ska ges mer tid för rörelse i 

skolan för att gynna elevernas motoriska utveckling. Det kan vara rörelselekar eller sånglekar 

under lektionen (a.a.). Skolan ska ge tid att genomföra rörelseaktiviteter dagligen och få 

barnen att trivas och behärska alla utvecklingsområden (Langlo-Jagtøien m.fl. 2000). 

Överaktiva barn bör få tid att få ur sig all rörelse som behövs för att bli mer pigga och 

motiverade på skoluppgiften (Kadesjö, 2009).  

Pausgympa kan även vara bra att använda sig av för att barnen ska få olika sätt att lära sig 

saker på som till exempel att forma siffror och bokstäver med hjälp av kroppen. En del barn 

lär sig bäst genom att använda kroppen och då kan pausgympa fungera bra samtidigt som 

barnen får en paus från det stillasittande arbetet. (Ericsson, 2005) 

Rutger Ingelman m.fl. (2008) skriver om SOS, det vill säga Stämning, Omväxling och 

Spänning, vilket visar på avbrottets betydelse för motivationen. Då ett litet avbrott som till 
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exempel att eleverna sjunger en sång eller leker en lek under en lektion kan öka elevernas 

motivation (a.a.).  

Rörelse i klassrummet ökar trivseln i skolan bland eleverna påstår Wolmesjö (2006). Elever 

som har fysisk aktivitet dagligen i skolan är gladare, har en lugnare stämning i klassrummet, 

de har bättre koncentrationsförmåga, det är en positiv stämning bland eleverna samt att 

kunskapsutvecklingen har främjats. (a.a.) Avslappningsövningar är en bra träning för barn 

med koncentrationssvårigheter att komma ner i varv (Ericsson, 2005). 

Susanne Wolmesjö (2006) har gjort en studie om rörelseaktivitet i skolan genom att intervjua 

pedagoger och genomfört en enkätundersökning bland elever som har rörelseaktivitet i 

skolan. Resultatet visar att flera lärare upplever att elevernas koncentration blivit bättre efter 

att de haft en fysisk aktivitet. En del lärare upplever att deras elever får mer energi och blir 

lugnare medan en del elever blir tröttare. Eleverna själva upplever att de blivit lugnare, mer 

avspända, lättare för att koncentrera sig efteråt och att det är roligt. Någon elev tycker att det 

är jobbigt att bli avbruten med sitt skolarbete under lektionen (Wolmesjö, 2006).  

1.3.5 Sammanfattning 

Det går att se på koncentration med olika perspektiv, det punktuella perspektivet och det 

relationella perspektivet (Ericsson, 2006). Detta påverkar hur forskare och andra människor 

ser på koncentration och koncentrationssvårigheter. Om koncentrationssvårigheter beror på 

medfödda orsaker eller om det är miljön runt omkring som orsakar koncentrationssvårigheter. 

Ericsson (2005) anser att samhället ställer för höga krav på barnen i dagens skola vilket leder 

till stress vilket även Dahlin m.fl. (2008) reflekterar över. Detta i sin tur leder då till 

koncentrationssvårigheter vilket visar på att miljön orsakar problemen. 

Sammanfattningsvis går det att säga att litteraturen visar på att det är bra för barn att röra sig i 

skolan för att få mer motivation, koncentration och avslappning. Litteraturen tar inte upp 

mycket om negativa saker med pausgymnastik. I Wolmesjös (2006) studie var det någon elev 

som tyckte att det är jobbigt med att bli avbruten under en lektion. Kadesjö (2009) pekar på 

att rörelse i klassrummet är bra men att barnen inte ska bli för uppspelta av aktiviteten. 

Däremot tar Ericsson (2006) upp att barn behöver hjälp för att hitta tillbaka till sin 

koncentration. Det går att läsa mellan raderna och se att det finns negativa saker med 

pausgymnastik i litteraturen men att alla dessa negativa orsaker går att lösa genom att 

pedagogen hjälper barnet att återfå sin koncentration. 
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1.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att skriva om tidigare forskning kring ämnet rörelse i klassrummet. 

Detta avsnitt kommer att behandla Ingegerd Ericssons avhandling Motorik, 

koncentrationsförmåga och skolprestationer (2003) och Torsten Norlanders (2004) 

vetenskapliga artikel Enkla fysiska rörelser i klassrummet minskade bullret från storstadsljud 

till restaurangsorl.  

 

Ericssons syfte med sin avhandling Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer 

(2003), var att undersöka om det går att påverka elevers motorik, skolprestationer och 

koncentrationsförmåga genom att eleverna har mer idrottsundervisning. Alla elever i klass 1-3 

skulle få allsidig motorisk träning varje dag på en lekfull nivå där rörelseglädjen var viktigast. 

De barnen med bristande motorik fick individanpassad motorikträning i mindre grupper minst 

en gång i veckan utöver den dagliga motoriska träningen. För att undersöka detta gjordes 

observationsgrupper med två interventionsgrupper, med en grupp som deltog i den dagliga 

motoriska träningen och en grupp som fick fungera som jämförelsegrupp. Jämförelsegruppen 

fick ingen extra idrott i deras undervisning. Skolsköterskan och pedagoger som eleverna 

känner, fick observera eleverna. För att mäta koncentrationsförmågan hos eleverna har 

föräldrar och lärare tillsammans fått se över elevernas koncentrationsförmåga. Vid resultatet 

går det inte att säga säkert om eleverna har fått en ökad koncentrationsförmåga eller inte efter 

ökad idrottsundervisning samt ökad motorisk träning. Enligt pedagogerna har eleverna i 

interventionsgruppen bättre uppmärksamhetsförmåga och impulskontroll men då detta inte 

kvarstår nästa läsår så går det inte att säga säkert hur det ser ut på lång sikt. Resultatet visar 

dock att skillnaderna på koncentrationsförmågan minskar när mer idrott ges mellan elever 

som har god motorik och elever med bristande motorik. Resultatet visar att barn med 

bristande motorik har likvärdig koncentrationsförmåga med barn med god motorik. 

Koncentrationen blev bättre i takt med att motoriken förbättrades. 

Bakgrunden till Norlanders (2004) artikel var att bullret inom skola och barnomsorg har ökat. 

Forskning har visat att ljud påverkar barnen negativt genom ökad stress och påverkan på den 

intellektuella och språkliga utvecklingen. Uppmärksamhetsförmågan, motivationsförmågan 

och koncentrationsförmågan försämras vid höga ljudnivåer. För att se om forskningen stämde 

ville Norlander mäta ljudnivåer på en skola och undersöka om det gick att påverka 

ljudnivåerna positivt på ett enkelt sätt. För att testa detta valdes en mellanstadieskola ut 
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slumpmässigt och sedan mättes ljudnivån i sex klasser under tre veckor. Ljudmätarna blev 

gömda så att ingen av lärarna eller eleverna skulle kunna observera ljudmätarna. Efter detta 

genomfördes stretchnings- och avslappningsövningar i klassrummet under fyra veckor hos 

fem av klasserna. Den sjätte klassen fick fungera som en kontrollgrupp och fick inte 

genomföra stretchnings- och avslappningsövningar i klassrummet. Efter dessa fyra veckor 

mättes ljudnivån i alla sex klasserna igen under tre veckor. Resultatet visar att i de fem 

klasserna som använde sig av stretchnings- och avslappningsövningarna, minskades ljudnivån 

samt att pedagogerna upplevde att elevernas koncentration förbättrades. I kontrollgruppen, 

den sjätte klassen, minskades inte ljudnivån. Norlander tror att förklaringen till den minskade 

ljudnivån är att stretchnings- och avslappningsövningarna var en brygga mellan rasternas fria 

aktiviteter då eleverna får utlopp för sina behov att röra sig, till arbetet i skolan då de behöver 

koncentrera sig på sina skoluppgifter. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det kortsiktigt har varit positivt med rörelse i 

klassrummet utifrån den forskning som jag läst. Något som jag tänkt på efter att ha läst den 

tidiga forskningen, är att forskningen kring pausgympa och dess effekter, är svårt att säga hur 

det ser ut på lång sikt. Utifrån Ericssons avhandling höll inte det positiva och lugna 

stämningen i sig efter nästa läsår och från Norlanders vetenskapliga artikel finns det inga 

uppgifter om hur det ser ut på lång sikt. Är det fortfarande tystare och lugnare i klassrummet 

eller inte? 

2 Metod 

För att uppnå mitt syfte, har jag dels genomfört pausgympa i en klass 1, observerat vad som 

hände i klassrummet före pausgympan och vad som hände i klassrummet efter pausgympan. 

Jag genomförde även gruppintervjuer i klassen om hur eleverna själva upplevde pausgympan. 

I min undersökning använde jag mig av en kvalitativ undersökning som en utgångspunkt för 

mina intervjuer. Kvalitativ undersökning är att studera den sociala verkligheten och syftet är 

att beskriva och analysera beteendet hos människor med utgångspunkt från de som studeras 

(Bryman, 2006). Vid kvalitativa undersökningar är det undersökarens uppgift att se eller 

uttrycka händelser, handlingar, normer och värden utifrån deltagarnas perspektiv, man ser 

något med någon annans ögon (a.a.). Jag ville veta vad eleverna tyckte om pausgympa, hur de 

upplevde att det är för något. Tyckte eleverna att det var bra och okej att ha rörelse i 

klassrummet. De kanske tyckte att det inte passar att ha pausgympa i klassrummet utan att 

idrott ska vara i idrottshallen. 
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2.1 Deltagande observation 

Observation är bra för att samla information om saker som rör beteenden och skeenden i 

naturliga situationer. Observation är bra vid explorativa undersökningar, då blir observationen 

en grund för vidare insamling på ett annat undersökande sätt. (Patel och Davidson, 2003) Jag 

observerade vad eleverna gjorde innan och efter pausgympan för att jag skulle ha ett 

diskussionsunderlag till mina gruppintervjuer. Jag tyckte att observationer passade mig då jag 

själv skulle genomföra pausgympan. Sedan tog jag upp det med mina intervjupersoner vad de 

ansåg om detta för att de lättare skulle kunna tänka efter om det blev någon skillnad efter att 

de hade fått utföra pausgympan.  På så sätt blev jag en deltagande observatör. Vid deltagande 

observationer där observatören är känd bland observationsgruppen är det viktigt att 

observatören håller sig opartisk, det vill säga att inte värdera, under observationernas gång. En 

nackdel vid observationer där deltagaren är känd är att observationsgruppens vanliga beteende 

kan ändras. (Patel och Davidson, 2003) Jag var känd hos min undersökningsklass men jag såg 

inte detta som en nackdel då jag ville att eleverna skulle känna sig trygga med mig och att det 

inte skulle vara något konstigt att jag var där. På så sätt ansåg jag att det var en fördel att jag 

var känd hos barnen. Jag höll mig opartisk då jag bara skrev ner vad som hände utan att döma 

någon.  

Observationer bör vara systematiskt planerade och att observatören skriver ner den insamlade 

informationen metodiskt. Vid ostrukturerade observationer går det inte att registrera allt som 

händer men så mycket som möjligt. (Patel och Davidson, 2003) Jag planerade mina 

observationer och tänkte noggrant igenom vad jag skulle göra innan själva observationerna. 

Jag valde att ha ostrukturerade observationer då jag inte i förväg bestämt mig för vad jag 

skulle titta efter. Jag observerade bara vad klassen gjorde innan och efter pausgympan. Jag 

registrerade allt som hände med papper och penna för att lättare komma ihåg vad som hände.  

2.2 Kvalitativ intervju 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer. Jag hade några fasta frågor och 

eventuellt ha obestämda följdfrågor beroende på vad eleverna svarade. Jag tänkte ha 

obestämda följdfrågor då jag inte visste hur deltagarna skulle komma att svara och inte förrän 

jag hört svaret, kunde jag ställa de rätta följdfrågorna. Om jag kände att det inte behövdes en 

följdfråga på ett svar, ställde jag givetvis inte en följdfråga. Patel och Davidson (2003) och 

Bryman (2006) skriver att kvalitativa intervjuer har en låg standardisering vilket betyder att 

frågorna som ställs ger utrymme för deltagarna att svara med egna ord. Vidare står det att 
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intervjuaren väljer frågor i den ordning som passar bäst vilket har en låg strukturering (a.a.). 

Bryman skriver även att intervjuaren ska utgå från utformande huvudfrågor som ska täckas in 

under intervjun (a.a.). Vid kvalitativa intervjuer kan intervjupersonerna svara mångtydigt. Då 

är det intervjuarens uppgift att klargöra om den mångtydigheten beror på brister i 

intervjusituationen till exempel (Kvale och Brinkmann, 2009).  Jag anser att jag inte kunde ha 

för många förutbestämda frågor då jag ville att deltagarna skulle få det utrymme de behövde 

för att svara med egna ord. 

2.3 Intervjuer i grupp 

Bryman skriver att gruppintervjuer innebär ostrukturerade intervjuer i grupp (2006). Vid 

gruppintervjuer tar undersökaren reda på hur en grupp barn tänker tillsammans kring olika 

företeelser (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2000). Vidare står det om fördelar med 

gruppintervjuer och dessa är att barnen blir medvetna om olika sätt att tänka och att barnen 

förstår saker och ting på ett annat sätt än tidigare (a.a.). Bryman (2006) anser att en fördel 

med gruppintervjuer är att undersökaren kan se skillnader mellan deltagarna. Vid mina 

gruppintervjuer var jag uppmärksam över barnens olika sätt att tänka på ett tydligare sätt än 

om jag hade suttit med barnen ett och ett. Jag ville även göra eleverna medvetna om att alla 

tycker olika och har olika sätt att tänka, inte bara ett sätt utan flera sätt att tänka. 

2.4 Barnintervjuer i grupp 

Jag ville använda mig av kvalitativa intervjuer i grupp då jag vill veta hur mina deltagare 

upplever pausgympan. I boken Forskningsmetodikens grunder står det att syftet med 

kvalitativa intervjuer är att upptäcka och urskilja något utifrån deltagarnas livsvärld och 

uppfattningar (Patel och Davidson, 2003). Vidare står det att det inte går att ha färdiga 

svarsalternativ eller att det finns några ”rätta” svar. Vid kvalitativ intervju är deltagarna i 

undersökningen och den som intervjuar med i ett samtal (a.a.). Det gäller för den som 

intervjuar att prata på deltagarnas nivå så att deltagarna inte känner sig hämmade vilket då 

leder till att det blir ett samtal med ett meningsfyllt och sammanhängande resonemang (Patel 

och Davidson, 2003). Jag tänkte intervjua eleverna på deras nivå, att jag inte använde ett för 

svårt språk så att jag kunde få ut så mycket som möjligt utifrån intervjuerna. En aspekt av den 

kvalitativa forskningsintervjun är att den som undersöker har en medveten naivitet, det vill 

säga att den som intervjuar visar en öppenhet och inte har färdiga tolkningsscheman (Kvale 

och Brinkmann, 2009). Kvale och Brinkmann (2009) skriver att en kvalitativ 

forskningsintervju ska försöka täcka både faktabiten och meningsbiten, lyssna på det som sägs 
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mellan raderna. Vid en kvalitativ forskningsintervju tar intervjuaren fasta på att få deltagarna 

att beskriva hur det tycker och tänker så exakt som möjligt. Frågan varför är viktig. Varför 

upplever du det som så och varför gör du som du gör? (Kvale och Brinkmann, 2009). Jag 

hade inte ett färdigt tolkningsschema utan analyserade och lyssnade på vad barnen sade 

mellan raderna efter intervjun. Det var som sagt viktigt att tänka på att det inte fanns några 

rätta svar vid kvalitativa intervjuer.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) anser att barns tankar har betydelse för vad de 

förstår och uppfattar av omvärlden. Vidare skriver de att det är en pedagogs uppgift att möta 

och utmana barnets tankevärld genom att ta reda på hur barn tänker (a.a.). För att ta reda på 

hur och vad barn tänker så måste de ställas i en sådan situation där de behöver tänka 

(Doverborg och Pramling Samuelsson, 2000). Det står även om någon vill förklara varför en 

grupp barn beter sig eller tänker på ett visst sätt så måste jag ta reda på hur barnen tycker och 

tänker (a.a.). Om jag skulle ha valt att endast observera barnen eller intervjua deras klasslärare 

så skulle jag inte komma fram till vad barnen egentligen tycker och tänker. Det går inte att 

tankeläsa barnen vid observation. Därför valde jag att utföra barnintervjuer i grupp för att 

försöka förstå vad barnen ansåg om pausgympa och vad de kände när de fick utföra 

pausgympa. 

 

En inledning av barnintervjuer kan vara att intervjun har en utgångspunkt i en för barnet känd 

situation eller upplevelse vilket även skapar ett förtroende till den personen som intervjuar 

(Doverborg och Pramling Samuelsson, 2000). Jag genomförde pausgympan på egen hand så 

att barnen hade något konkret att relatera till vid gruppintervjun. Annars kunde det bli svårt 

för eleverna att veta vad de skulle tänka på, de kanske inte visste innan vad pausgymnastik var 

för något. 

 

Vid intervju av barn bör intervjuaren tänka på att förmedla att det inte finns ett rätt svar på en 

fråga (Kvale och Brinkmann, 2009). Detta förmedlade jag till mina deltagare för annars kunde 

det bli att de svarar som de trodde jag ville att de skulle svara. För att få ut det mesta av 

intervjuerna som möjligt, behövde barnen få veta att de kunde svara precis hur de själva 

tänkte och tyckte. Intervjuaren bör tänka på att anpassa frågorna till barnets ålder, att inte 

ställa komplicerade frågor eller flera frågor i taget (Kvale och Brinkmann, 2009). Detta tänkte 

jag på då jag inte hade många färdigformulerade frågor. Jag försökte se vart intervjuerna förde 
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oss. I min intervjuguide skrev jag ner frågor och utgick från de områdena som frågorna 

behandlade. Jag valde hur eleverna tyckte att det var i klassrummet, innan och efter 

pausgympan, vad de tyckte om själva pausgympan och om något förändrades efter 

pausgympan. Sedan anpassade jag mitt språk till barnens nivå för att de skulle kunna känna 

sig trygga och kunna svara på mina frågor.  

 

Intervjuaren bör se till att barnen intervjuas i en för barnen naturlig miljö (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Det är bra att välja en lugn plats för intervjun för att hindra att barnet 

tappar koncentrationen (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2000). Jag hade klassrummet 

som intervjuplats. Klassrummet hade en samlingshörna där barnen fick sitta på mjuka dynor 

på golvet och den platsen utnyttjade jag. Där visste jag att barnen kände sig lugna och trygga 

då de brukar ha sin fruktsamling där.  

 

Vid intervjuer av barn är det viktigt att tänka tidpunkten vid själva intervjun (Doverborg och 

Pramling Samuelsson, 2000). Är barnen trötta, kan detta påverka intervjun (a.a.). Under tre av 

mina fyra tillfällen genomfördes pausgymnastiken och intervjuerna på morgonen. Vid ett av 

tillfällena genomfördes pausgympan och intervjun senare på dagen, efter lunchen. Jag 

hoppades att det tillfället efter lunchen skulle gå bra då det fanns risk för att barnen var trötta.   

Själva tiden för hur länge intervjun kan pågå kan vara från fem minuter till trettiofem minuter, 

tiden beror på deltagarnas ålder (Pramling Samuelsson, 2000). Det är viktigt att undersökaren 

kan känna av hur länge barnen orkar bli intervjuade (a.a.). Jag tänkte att varje intervju skulle 

vara mellan tjugo minuter upp till en halvtimme. Detta berodde helt och hållet på hur länge 

eleverna orkade sitta och koncentrera sig på intervjun. Jag genomförde sju gruppintervjuer. 

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver att intervjuaren ska ge barnen tid att 

tänka efter innan de svarar. Vidare står det att ja och nej frågor ska undvikas, samt att 

intervjuaren måste respektera om ett barn inte vill svara på en fråga (a.a.). Jag satt medvetet 

och var tyst en stund efter varje ställd fråga så att barnen kunde få tid till att tänka och 

reflektera över vad som menades med frågan och vad de tyckte, vad de ville svara. En del 

barn behövde kanske tid på sig att tänka efter vad den där frågan egentligen betydde. Om 

barnen sade att de inte förstod frågan så gällde det för mig att förklara och kanske ställa 

frågan med andra ord. Om en elev kanske inte ville svara på en fråga så respekterade jag 

detta. Det var inte meningen med intervjuerna att barnen skulle känna sig illa till mods.  
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2.5 Urval 

Jag valde att göra min undersökning i en klass där jag gjort min VFU. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2000) skriver att vid barnintervjuer är det en klar fördel om pedagogen 

känner barnen. Detta har jag tagit i beaktande då jag ville få ut så mycket av barnintervjuerna 

som möjligt och jag tyckte att det bästa sättet att göra detta på var att genomföra min 

undersökning i en klass där barnen redan kände sig trygga med mig. Vi har diskuterat 

konsekvenser med att genomföra min undersökning i en klass där jag haft VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) men då jag aldrig hade testat pausgymnastik i min egen 

undervisning eller sett en pedagog genomföra detta i denna klass så hade jag inga förutsagda 

tankar om hur det eller det barnet kommer att påverkas av pausgymnastik. Jag genomförde 

alltså min undersökning i en årskurs ett på en skola som ligger i en liten kommun i mellersta 

Sverige.  

2.6 Förberedelser 

Till att börja med har jag tagit kontakt med en klasslärare samt skolans rektor för att få deras 

godkännande. Sedan har jag skrivit ett brev till föräldrarna för att informera om vem jag är, 

vad jag ska göra samt be om deras tillstånd att intervjua och observera deras barn. I brevet 

berättar jag att alla barn kommer att vara anonyma och att de när som helst kan dra sig ur 

undersökningen (Se bilaga 1). I boken Forskningsmetodikens grunder står det att personer 

som ska ingå i en undersökning måste få information om syftet och om anonymiteten (Patel 

och Davidson, 2003). Kvale och Brinkmann (2009) skriver om informerat samtycke, vilket 

betyder att undersökningspersonerna blir informerade om det allmänna syftet med 

undersökningen, hur undersökningen ska genomföras samt vilka risker och fördelar som finns 

genom att delta i undersökningen. Vidare står det att informerat samtycke innebär att det är 

frivilligt att delta i undersökningen samt att personerna har rätt att sluta delta i 

undersökningen när som helst under undersökningens gång. 

 

Innan jag startade min undersökning har jag berättat för barnen vad undersökningen skulle 

handla om och att det som barnen sade var viktigt. Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2000) anser att för att få barnen att inse hur viktiga just de är, är det viktigt att berätta för 

barnen att det de säger är viktigt och att poängtera att det de säger spelas in. Innan man 

genomför en undersökning bör den som intervjuar ställa sig frågan om hur undersökningen 

förbättrar situationen för de som deltar (Kvale och Brinkmann, 2009). Jag kom även till 
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klassen vid ett tillfälle och berättade att jag skulle genomföra undersökningen hos dem. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver att kontakten med barnen underlättas om 

pedagogen innan besök, berättar vem som ska komma och vad som ska ske. Detta behövde 

inte klassens lärare göra då jag gjorde detta själv men jag ville att eleverna skulle vara 

förberedda på att det var just jag som kom och vad jag skulle göra. Annars kunde jag ha 

riskerat att det kunde bli rörigare om jag kom in i klassen utan förvarning och detta ville jag 

förhindra. 

 

För att förbereda mig inför min undersökning har jag läst tidigare forskning inom ämnet för 

att jag ska få förkunskap inom mitt ämne som jag ville undersöka. Enligt Patel och Davidson 

(2003) är det en fördel om personen som ska genomföra en kvalitativ intervju har 

förkunskaper inom sitt område. Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjuaren måste ha 

kunskap om intervjuämnet. 

 

Jag har även tittat i Ingegerd Ericssons bok Rör dig – Lär dig (2005) för att hitta övningar till 

min pausgymnastik samt varit inne på www.lektion.se för att hitta en massagesaga, se bilaga 

3. Därefter har jag skrivit en intervjuguide som ett stöd vid mina intervjuer, se bilaga 4. 

2.7 Etiska aspekter 

Innan undersökningen bör undersökaren fråga sig vilka konsekvenser det kan bli för 

deltagarna och hur man säkrar konfidentialiteten (Kvale och Brinkmann, 2009). För att säkra 

konfidentialiteten kommer jag att förstöra all min datainsamling efter att jag genomfört, 

skrivit ner och analyserat mitt resultat. Jag kommer inte att avslöja i vilken kommun skolan 

ligger i, vad skolan heter eller något av barnens namn. Alla deltagare kommer att vara helt 

anonyma. Det kommer inte att vara någon förutom jag själv som får ta del av mitt insamlade 

data.  

Jag har även informerat alla deltagare och föräldrar om mitt syfte med min undersökning för 

att säkerställa informationskravet. I mitt brev till vårdnadshavare tog jag upp att deltagandet 

var frivilligt och att de när som helst kunde dra sig ur undersökningen. Jag informerade även 

om vart undersökningen kommer att publiceras. Då min tilltänkta undersökningsgrupp är 

under 15 år fick vårdnadshavare tillsammans med sina barn bestämma och godkänna om de 

skulle vara med i min undersökning. Se bilaga 1. 

http://www.lektion.se/
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2.8 Tillförlitlighet 

Patel och Davidson (2003) skriver om validitet och reliabilitet, vid kvalitativa undersökningar 

används andra ord som tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet. Jag 

kommer att använda mig av ordet tillförlitlighet. Med min undersökning skulle jag se hur 

eleverna upplevde pausgymnastik och om de upplevde att koncentrationen förändrades. Patel 

och Davidson (2003) skriver att vid kvalitativa undersökningar ska undersökaren upptäcka 

särdrag, tolka och förstå innebörden av det deltagarna förmedlar samt att beskriva deltagarnas 

åsikter. Det gäller för undersökaren att tillämpa sin förförståelse under hela 

undersökningsprocessen för att stärka tillförlitligheten (a.a.). Då jag förberedde mig genom att 

läsa tidigare forskning och litteratur så kunde jag använda min förförståelse när jag tolkade 

min datainsamling. Jag tolkade min datainsamling objektivt samtidigt som jag tänkte över vad 

litteraturen och tidigare forskning tar upp om detta. Sedan skriver Patel och Davidson (2003) 

att undersökaren måste tänka på om det finns ett tillräckligt underlag av datainsamlingen för 

att göra en trovärdig tolkning. I mitt läge så kunde inte jag säga att det jag kommer fram till 

gäller i alla situationer. Jag var ute och undersökte ett antal gånger men mina resultat kunde 

ha påverkats av att något hade hänt på en rast eller liknande så att det skulle komma att vara 

en rörig stämning i klassrummet till exempel. Varken jag eller deltagarna kunde rå för att 

utomstående saker kunde hända. 

När det gäller om andra vill göra om precis samma sak som jag undersökt så går inte detta att 

göra helt och hållet då jag har använt mig av ostrukturerade intervjuer, det vill säga att jag inte 

hade helt färdiga frågor till mina deltagare då jag inte visste hur mina intervjuer skulle komma 

att utvecklas då deltagarna fick det utrymme att svara det de ville och att jag inte styrde 

deltagarna helt och hållet. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att realibiteten kan motverka 

kreativiteten och variationsrikedomen, det är bättre om intervjuaren kan improvisera och följa 

upp deltagarnas svar och infall. Jag tänkte genomföra min undersökning på det här sättet för 

jag ville ta reda på vad barnen tyckte och tänkte. Om jag styrde barnen med till exempel en 

intervju där det fanns färdiga svar att kryssa i, så styrde jag eleverna och har redan 

förutfattade meningar om vad eleverna tyckte och tänkte. 

2.9 Genomförande 

Jag var i min undersökningsklass vid fyra tillfällen under två veckor. Vid det första tillfället 

kom jag till klassen vid skoldagens början. Jag avbröt för pausgympa mitt under den första 

lektionen och vi lekte en lek som heter ”Gör si, gör så”, därefter genomförde vi en 
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avslappningsövning, se bilaga 2. Sedan hade jag två gruppintervjuer med fem, respektive tre 

barn efter förmiddagsrasten.  

Vid det andra tillfället kom jag till klassen vid skoldagens början. Jag avbröt mitt under 

lektionen för pausgympa under den första lektionen. Pausgympa som vi genomförde var 

sången ”Huvud, axlar, knä och tå” med rörelser och till min hjälp använde jag Mora Träsk cd-

skiva. Efteråt avslutade vi med en avslappningsövning, se bilaga 2. Efter morgonrasten 

genomförde jag två gruppintervjuer med fem elever åt gången.  

Vid det tredje tillfället kom jag till klassen efter lunchrasten, till den sista lektionen för dagen. 

Jag avbröt mitt under lektionen för pausgympa och vi lekte en lek som heter ”Gör si, gör så”. 

Därefter genomförde jag två små gruppintervjuer med två i varje grupp en stund efteråt på 

grund av att barnen snart skulle få sluta för dagen.                                                                                           

Vid det fjärde tillfället kom jag till klassen vid skoldagens början. Jag avbröt mitt under 

lektionen för pausgympa under den första lektionen och jag läste en massagesaga och 

eleverna fick massera varandra, se bilaga 3. Därefter genomförde jag min gruppintervju med 

fyra elever efter förmiddagsrasten.                                                                                                             

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) anser att det är en fördel att spela in intervjuerna 

då intervjuaren inte hinner skriva ner allt som barnen säger. Om intervjun ska analyseras bör 

hela intervjun tas med i analysen (a.a.). Jag använde min mobiltelefon till att spela in 

intervjuerna. Detta för att jag inte skulle missa saker som sades av barnen om jag satt och 

försökte skriva ner allt som sades. Om jag spelade in intervjuerna, skulle det underlätta för 

mig vid arbetet av analysering och tolkning av resultatet. 

 

Efter datainsamlingen har jag att skrivit ner allt material på datorn och sedan sett vad jag 

egentligen fått fram utifrån mina intervjuer och delat upp mitt resultat i olika teman. Därefter 

har jag skrivit en mall över alla deltagare för att ge barnen påhittade namn. Därefter har jag 

skrivit ner resultatet som en blandning av en berättelse och dialog för att det ska bli lättare för 

läsaren att läsa resultatet samtidigt som jag vill ha med citat av vad barnen har sagt under 

intervjuerna. 
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3 Resultat 

Efter att ha bearbetat mina resultat har jag kommit fram till följande huvudrubriker som är 

Observation före och efter pausgympan, Elevernas syn på hur det var i klassrummet innan och 

efter pausgympan, Elevernas upplevelse av pausgympan, Koncentration samt 

Sammanfattning. 

Min undersökningsklass består av 18 elever som går i första klass. Alla elever är sju år gamla. 

Tio av dessa elever deltar i gruppintervjuerna. Eleverna som deltar i intervjuerna är Sofia, 

Carin, Lina, Vilhelm, Malin, Erik, Jonas, Sigge, Hanna och Anna. Under veckan som 

undersökningen genomfördes var klassläraren sjuk så klassen fick ha en vikarie. 

3.1 Observation före och efter pausgympan 

3.1.1 Undersökningstillfälle 1 

Klassen har en vikarie. Vikarien pratar om hur dagen kommer att se ut för eleverna. Några 

elever sitter och pratar med varandra där de sitter. Två elever pratar med varandra från två 

olika håll i klassrummet. Hälften av eleverna sitter tysta och tittar på vikarien. Vikarien 

berättar för klassen att det är någon som fyller år som de ska sjunga för. Hela klassen ställer 

sig upp utan födelsedagsbarnet som sitter på sin plats och ler. Klassen sjunger. Vikarien ger 

ordet till mig och jag genomför pausgympan. Efter pausgympan sätter sig eleverna på sina 

platser, de tittar på mig och är helt tysta. Jag ger ordet till vikarien genom att säga att hon kan 

ta över nu. Vikarien berättar att de ska arbeta med bokstavsboken. Alla elever ställer sig upp 

och springer till sina lådor som står runt om i klassrummet. Eleverna ropar till varandra att 

”jag kommer först”. Några elever blir osams då en elev uttrycker att det inte är roligt att tävla. 

När alla barn kommit till sina platser diskuterar flera elever om lådorna med varandra. 

Vikarien säger åt eleverna att sluta tjafsa och att de ska jobba istället. Nu har alla barn fått upp 

sina böcker och slagit upp de sidor som de ska arbeta med. Barnen pratar med varandra 

samtidigt som de arbetar. Efter en stund är det dags att lägga ner sina böcker för att gå till 

idrottshallen. Barnen springer till sina lådor och ropar till varandra att de ska skynda sig. 

3.1.2 Undersökningstillfälle 2 

Fem elever sitter och skriver på klassrummets fyra datorer. Två elever skriver tillsammans. 

Eleverna pratar med varandra vad de ska skriva om och hur olika bokstäver ser ut. De flesta 

elever ska välja en bok för att läsa. Killarna i klassen går igenom bok efter bok och pratar och 

skrattar tillsammans. De får en tillsägelse av vikarien att ta sig en varsin bok och läsa. Några 
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av killarna gör detta medan två står kvar och säger att de inte vill läsa. Barnen pratar högt med 

varandra och en elev säger att hon inte kan koncentrera sig. När halva lektionen har gått 

avbryter jag eleverna och genomför pausgympa. Efter pausgympan får eleverna fortsätta att 

jobba. Barnen som sitter vid datorerna skriver och viskar till varandra. Killarna som inte ville 

läsa har satt sig och ritat var för sig. De elever som sitter och jobbar med enskilda 

arbetsböcker sitter tyst och jobbar. En elev sitter och nynnar samtidigt som hon ritar bilder till 

sin sagobok. Efter femton minuter är det dags för eleverna att plocka ihop och sätta sig och ha 

fruktstund. 

3.1.3 Undersökningstillfälle 3 

Eleverna kommer in från lunchrasten. De kommer in en och en. Några elever är lite sena för 

de säger att de har lite svårt att slita sig från fotbollsplanen. Eleverna får veta att de ska arbeta 

med bokstavsboken under tiden som de kommer in. Allteftersom barnen kommer in, sätter de 

igång och arbetar. Det är tyst. Några elever sitter och pratar tyst med varandra. En elev sitter 

och tittar rakt fram. Efter halva lektionen avbryter jag barnen i deras arbete för att genomföra 

pausgympa. Efter pausgympan får barnen sätta sig och fortsätta jobba. Flera barn frågar 

vikarien när de får sluta. Eleverna börjar prata högt med varandra, skoja och skratta 

tillsammans. De pratar om pausgympan. En elev börjar gå fram och tillbaka i klassrummet. 

En elev säger att hon är trött. Efter cirka femton minuter får eleverna plocka ihop sina saker. 

Eleverna börjar springa till sina lådor och ropa till varandra att skynda sig. När alla har lagt 

ner sina böcker får de ställa upp sina stolar innan de får sluta för dagen. 

3.1.4 Undersökningstillfälle 4 

Eleverna sitter tysta vid sina platser och tittar framåt på vikarien som visar hur eleverna ska 

göra en bilduppgift. Flera elever räcker upp handen. Vikarien låter eleverna ställa frågor som 

hon besvarar. Därefter är det utdelning av papper, kladdkritor och vattenfärg till barnen. 

Några barn får vänta en stund innan de får materialet. De sitter och pratar med varandra om 

hur de ska måla. När alla elever fått sitt material börjar de rita och måla. Barnen pratar tyst 

med varandra. De pratar om bilden. Vikarien går runt och hjälper de elever som vill ha hjälp 

med något och ger förslag om eleven ber om det. Eleverna pratar högt med varandra. En elev 

säger att det gör ont i hennes hand när hon ritar så mycket. En annan elev håller med. Efter 

halva lektionen avbryter jag eleverna i deras målande och genomför pausgympa. Efter 

pausgympan sätter sig eleverna och målar igen. Barnen sitter tysta förutom två elever som 

sitter och nynnar. En elev är färdig med sin bild och får ta fram eget arbete att jobba med 
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under tiden. Efter cirka tjugo minuter ber vikarien eleverna att tvätta sina händer och hämta 

sin frukt till fruktstunden, de ska få fortsätta med sina bilder efter rasten berättar vikarien. 

3.2 Elevernas syn på hur det var i klassrummet innan och efter 

pausgympan 

3.2.1 Undersökningstillfälle 1 

Carin berättar att det brukar vara rörigt på morgonen. Sofia berättar att när hon kommer in i 

klassrummet på morgonen så märker hon inte alltid att lektionen har börjat och sedan kommer 

hon på sig själv och tänker ”ja, just det”. Sedan vill hon gärna prata om saker och oftast sitter 

bästisarna vid andra bord. Så kanske de flesta tänker tror Sofia. Sofia säger även att jag är här 

och då lyssnar vi inte lika mycket. Ja, för det är många som tycker om att det är just jag som 

kommer och då kanske de andra blir mer högljudda fortsätter Carin. Lina tycker inte att det 

känns som vanligt när inte deras ordinarie lärare är där då hon är sjuk denna vecka. 

Lina säger att det är rörigare efter pausgympan. Carin håller inte med för hon säger att hon 

tycker att det blir knäpptyst i klassrummet. Vi diskuterar vad det kan bero att de känner så 

olika. Lina tänker efter en stund och säger sedan att det alltid blir högljutt när klassen ska 

hämta sina böcker i lådorna, det är alltid en tävling över vem som kommer först och så, vilken 

bordsgrupp som är klara först. Erik flikar in med att det alltid är så när de ska tvätta händerna 

och gå till maten också. Carin avbryter här och säger att de faktiskt inte gick till lådorna på en 

gång utan att de fick sitta ett tag på sina plaster och lyssna på fröken och då var det ju lugnt 

fortsätter Carin. Lina håller med om detta men säger att hon ändå tycker att det är jobbigt när 

de ska till sina lådor. Malin och Anna säger att de tycker att det blev lugnt och skönt i 

klassrummet efter pausgympan. Malin kunde höra sig själv tänka då enda tills det var dags att 

gå till lådorna. Sofia säger att hon tycker att det var ganska tyst efter pausgympan först men 

att det sedan blev pratigt igen. Jonas säger att det var pratigare innan pausgympan och lugnare 

efteråt. 

3.2.2 Undersökningstillfälle 2 

Vilhelm berättar att det är rörigt för att alla ska hålla på, bara hålla på med något och säga 

saker som man inte ska säga egentligen. När det är så rörigt är det inte lätt för Lina att 

koncentrera sig och hon glömmer bort vad hon ska skriva. Sedan vill hon bara springa ut för 

det är svårt att sitta stilla när hon inte kan koncentrera sig. Malin håller med för hon glömmer 

bort allting som hon ska göra när det är rörigt runt omkring henne. 
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Efter den andra gången med pausgymnastik säger Sofia att det till en början är rörigare och 

pratigare i klassrummet en kort stund innan det blir lugnt och tyst efter pausgympan. Hon 

berättar att hon tror att det beror på att själva pausgympan var så rolig så att alla behövde en 

liten stund på sig att prata om den först. Anna säger att hon minsann tycker att det blev 

mycket lugnare efteråt för hon behövde inte prata om pausgympan fast den var rolig.  

3.2.3 Undersökningstillfälle 3 

Erik och Sofia säger att de tycker att det är ganska lugnt innan pausgympan. Erik tycker att 

klassen jobbar bra ibland. Hanna däremot säger att det är lite pratigt och att det inte alltid är så 

lätt att jobba när hon pratar samtidigt med sina bordskompisar. Erik berättar att när de får 

jobba med bokstäver så vet nästan alla vad de ska göra eftersom de gör samma saker med alla 

bokstäver och att det de gör då, är väldigt roligt.  

Erik och Sofia diskuterar med varandra om hur det blev i klassrummet efter pausgympan. De 

är överens om att det blev rörigare efter pausgympan. De tror att det beror på att alla blev 

trötta efteråt eftersom de hoppat och skuttat så mycket. Sofia säger även att det beror på att 

pausgympa inte är något som de brukar få göra i skolan och att de flesta kanske trodde att 

lektionen var slut för dels var det i slutet av skoldagen och dels brukar de göra roliga 

aktiviteter och andra saker som de inte gör annars, alldeles innan de brukar sluta. Erik 

instämmer och säger att så kan det nog vara. 

3.2.4 Undersökningstillfälle 4 

Innan pausgympan säger Jonas att han tycker att det var jobbigt för han var trött i handen och 

det var många som pratade väldigt högt. Vid det fjärde undersökningstillfället säger Sofia, 

Lina, Hanna och Jonas att det blev lugnare i klassrummet. De säger att de tror det beror på att 

alla blev avslappnade i kroppen efter massagen. Sedan kunde de sitta på sin plats och bara 

måla klart teckningen men det var några som satt och sjöng men det var ingen som sjöng för 

högt. 

3.3 Elevernas upplevelse av pausgympan 

3.3.1 Undersökningstillfälle 1 

De flesta av barnen säger att de tycker att det är roligt med pausgympa. Jonas säger följande: 

Jag?! Jag, jag, jag tycker att det är bra för det är roligt… och … väldigt kul! Sofia förklarar 

det som så att hon tycker om att leka lekar och så, och leken ”Gör si, gör så” har hon gjort en 
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gång i vattnet på simskolan så då fick hon minnen av tidigare upplevelser. Sofia säger även att 

hon blev trött efter pausgympan men att det samtidigt känns bra i kroppen för då är hon lugn. 

Det är skönt att skaka lite i kroppen förklarar hon vidare. Jonas säger att han också är lugn och 

att det är skönt att vara lugn. Malin säger att hon tycker att det är roligt med pausgympa för då 

får hon motion och hon har hört att det är bra med motion. Carin sitter tyst och tänker en 

stund men sedan berättar hon att det är avkopplande med pausgympa. Då flikar Anna in med 

att det är ”avkopplat” med pausgympa. Då frågar jag Anna vad avkopplande är för något 

egentligen. Det vet inte Anna men Carin svarar att det är när man känner sig lugn och det är 

hon när hon får röra lite på sig. Precis säger Anna då. Lina berättar: ”Jag har varit sjuk 

ganska länge så jag ville egentligen vara ledig lite till men det går ju inte för jag är ju 

tvungen att gå till skolan så jag tycker att pausgympan var väldigt jobbig för jag orkade inte 

göra alla rörelser”. 

3.3.2 Undersökningstillfälle 2 

Sofia säger att hon tycker att när man har pausgympa så kan hon tänka mycket bättre och 

sedan är det lite lättare att sitta stilla längre. Jag frågar Sofia hur det är att sitta stilla länge och 

då svarar hon att det är roligt på ett sätt att sitta stilla för då kan hon lära sig saker men 

samtidigt vet hon inte om hon skulle orka sitta stilla i en hel dag, kanske men hon är inte 

säker. Hon skulle nog behöva en paus för att sträcka på benen och dricka vatten för då kanske 

hon kan bli piggare och fortsätta arbeta. Lina säger att det är ju bara att säga till sig själv att nu 

ska hon fixa det här så gör hon det men hon får ont i handen av att jobba för länge och sen är 

det ganska svårt att vara tyst för länge också och det behöver hon vara för att få något gjort. 

Vilhelm säger att det var lite roligare med sångleken ”Huvud, axlar, knä och tå” på dagis för 

då gick det ännu fortare, så då är det faktiskt inte lika kul när det går sakta men musiken är 

bra. Carin avbryter här och säger till Vilhelm att de rör sig ju i alla fall, sedan tittar hon på 

mig och säger att det är roligt men lite jobbigt också för hon blev lite trött efteråt. Erik säger 

att han blev ganska trött efter att ha skuttat och så. Lina säger att hon tycker att det var roligt 

att röra på sig för hon har också gjort den sångleken på dagis och det blir speciellt roligt när 

det går snabbare och snabbare fast… hon ville egentligen fortsätta att jobba berättar hon. 

3.3.3 Undersökningstillfälle 3 

Jonas tycker att avslappningsövningen var tråkig och Sofia håller med. Det är inget roligt när 

man inte kan säger hon fast om de får träna på den kanske den blir roligare. Malin tycker att 
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det är jobbigt när inte alla kan men hon gjorde inga fel i alla fall. Carin förklarar att det är ju 

lite jobbigt att hänga med men de måste få tid att lära sig, det gör ingenting om någon gör fel. 

Malin tänker en stund och säger att hon kunde men inte de andra men de kanske kan nästa 

gång.    

3.3.4 Undersökningstillfälle 4 

Vid det fjärde och sista tillfället var det dags för massagesaga. Lina säger följande om att få 

massage: ”Man blev avslappnad, gud vad skönt det var!”. Hanna håller med och tycker att på 

något konstigt sätt så blir hon faktiskt avslappnad av massage men hon vet inte varför. Lina 

säger att hon är mycket mjukare i kroppen och att hon kan tänka bättre. Det håller Hanna med 

om. Sofia berättar att när hon har masserat någon så kan hon tänka mer. Lina flikar in och 

säger att då har vi alla fått röra på våra fingrar. Sofia sitter tyst en stund och säger sedan att 

det blir lättare att greppa pennan efteråt, speciellt som nu när de har ritat så himla hårt med 

kladdkritor. Jonas säger att det var skönt för hans händer också, det är roligt att massera säger 

Jonas att han tycker. Lina säger att hon tycker att det på något sätt är skönt att röra andra och 

få klämma lite. ”Ja, en del vill ha hårt och andra vill ha löst, vi lyssnar på varandra då och 

det känns bra” berättar Sofia. Det var ingen som gjorde något dumt under tiden när de 

masserade säger Hanna. Samtidigt som barnen tycker att det är bra med massagesaga så 

tycker barnen att det kan vara lite jobbigt att avbryta lektionen när de ritar. Lina säger att det 

var bra för händerna att ge lite massage men samtidigt säger Hanna att det blev lite dumt för 

hon var på väg att rita ett hjärta och hon hann bara rita halva hjärtat och sen efter 

massagesagan så blev inte den andra halvan lika bra, det är lite tråkigt säger hon.  

3.4 Koncentration 

3.4.1 Undersökningstillfälle 1 

Eleverna tycker överlag att det är skönt att röra på sig för då blir de lugnare och får det lättare 

att sitta stilla och fokusera på sina skoluppgifter. Barnen säger att de tycker att det fortfarande 

är pratigt i klassrummet efter pausgympan men inte lika mycket som innan och att det blir 

mer arbetsro. Sofia säger att det kan vara skönt att prata med varandra samtidigt som de 

jobbar för hon tror att klassen tycker om och mår bra av att prata med varandra. Erik säger att 

det är lättare att koncentrera sig efter att ha haft pausgympa för han tycker att det blir tystare i 

klassrummet. Han kan bli störd när någon börjar prata med honom och då blir det svårt att bli 

färdig med något. Vid det första undersökningstillfället så säger Lina att det inte går att 
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koncentrera sig för henne då hon varit sjuk länge och hon blev så himla trött av pausgympan 

att hon inte orkar fortsätta jobba vidare efteråt. 

3.4.2 Undersökningstillfälle 2 

Malin säger att det är lättast att koncentrera sig när det är lugnt och tyst omkring henne. 

Hanna berättar att det har varit lättare att tänka och koncentrera sig efter pausgympan. Sigge 

håller med och säger att det inte blir lika pratigt i klassrummet då. Lina säger att hon känner 

att när de får röra på sig i klassrummet så blir de flesta lugna vilket gör att hon kan tänka 

bättre. Sofia säger att pauser gör så att hon blir pigg och orkar fortsätta jobba med det hon ska. 

Jonas säger att han tycker om att ha pausgympa för om han sitter och arbetar med en uppgift 

för länge blir han uttråkad och slutar göra det han ska, han tappar bort sin koncentration då. 

Sofia säger att det är roligt att röra på sig för då blir hon pigg vilket gör att hon orkar sitta 

stilla och kämpa med en skoluppgift ännu längre än vad hon skulle ha orkat annars. För Carin 

är det ingen skillnad med koncentrationen för hon säger att hon klarar av att sitta stilla länge 

och koncentrera sig på sitt eget arbete. 

3.4.3 Undersökningstillfälle 3 

Vid det tredje tillfället blir det rörigare i klassen efter pausgympan och då säger eleverna att 

det blir svårare att koncentrera sig och få någon bra arbetsro. Sofia säger att det blir svårt att 

fortsätta jobba då, att det skulle vara skönt att få rast eller bara sluta för dagen då. Erik håller 

med, han säger att han blev så trött efteråt att han inte orkade mer för den dagen.  

3.4.4 Undersökningstillfälle 4 

Vid det fjärde tillfället säger eleverna att det går lättare att tänka efter att de fått massera 

varandra. Jonas säger att han tycker att det var bra med en paus för då kunde han tänka lite 

hur han ville att bilden skulle vara. Sedan säger Sofia, Lina, Hanna och Jonas att det är skönt 

för händerna att massera för då slutade de att tänka på att det gjorde ont i händerna och att de 

istället kunde tänka på sin bild. De vill ju att bilden skulle bli så bra som möjligt. 

3.5 Sammanfattning 

Jag har fått många olika uppfattningar och reaktioner i mitt resultat. En sak som går att säga är 

att rörelse och koncentration kan betyda en mängd olika saker för olika personer. Eleverna 

upplever pausgympan på olika sätt, en del tycker att det är skönt medan andra tycker det är 

jobbigt med en paus mitt i lektionen till exempel. 
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4 Diskussion 

I denna del har jag delat upp diskussionen i fyra avsnitt. Avsnitten är en metoddiskussion där 

jag kommer att diskutera mitt tillvägagångssätt och vad som kunde ha gått bättre. I det andra 

avsnittet kommer jag att diskutera mitt resultat i relation till vad den tidigare forskning och 

annan litteratur visar. I det tredje avsnittet, kommer jag att diskutera om 

koncentrationssvårigheter beror på individen eller miljön. I det fjärde avsnittet kommer jag att 

skriva några avslutande ord om min studie. 

4.1 Metoddiskussion 

Det är ofta så att en person har en klar idé i sitt huvud hur denne vill att något ska genomföras 

men det är alldeles för ofta som det inte riktigt går som man tänkt sig. Jag hade en klar bild 

över hur jag skulle genomföra min undersökning. Jag har läst metodlitteraturen på ett 

noggrant sätt och tänkt efter hur jag ville göra i varje steg. Det är mycket här i världen som 

man inte kan påverka vilket kan kännas lite jobbigt ibland men då gäller det att bara göra det 

bästa av situationen. Till mitt första undersökningstillfälle hade klassen en vikarie som inte 

visste om att jag skulle komma men jag pratade med vikarien och det var inga problem. Jag 

förklarade hur jag skulle genomföra pausgympan och att det bara skulle ta några minuter, 

sedan skulle eleverna få sätta sig och jobba igen. Så i det fallet gick det bra. Vid det tredje 

tillfället skulle jag genomföra pausgympan under dagens första lektion men då blev det 

framflyttat på grund av andra saker och då blev pausgympan flyttad till sista lektionen och då 

fick jag väldigt lite tid för intervjuerna. När det gäller att intervjua barn så måste det finnas 

ordentligt med tid för barnen så att de kan få den tiden de behöver tänka igenom vad de vill 

svara på mina frågor (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2000). Under de tre övriga 

undersökningstillfällena så känns det som att jag har haft den tid som behövts. Under mina 

intervjuer har det verkligen varit som det står i Doverborgs och Pramling Samuelssons (2000) 

bok om barnintervjuer. Barnen säger verkligen det de känner och de behöver få tid att tänka ut 

svar, det var en stor utmaning för mig att vara tålmodig och invänta svaren. Det märks även 

tydligt att barn blir påverkade av saker som finns färskt i deras minne. Jag tänker främst på 

den första gången då det blev en del konflikter när barnen skulle hämta böcker i sina lådor. Då 

genomförde jag två gruppintervjuer och under båda dessa intervjuer tog en hel del tid åt att 

prata om detta. Jag tror att eleverna behövde göra det för så fort den incidenten var överstökad 

så kunde vi diskutera och samtala om pausgympan. 
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Även om jag inte fick in intyg från alla vårdnadshavare så fick alla elever vara med på 

pausgymnastiken då det inte var något som dokumenterades, däremot fick de självklart inte 

vara med under observationerna och gruppintervjuerna då jag skulle ha brutit mot 

konfidentialiteten och föräldrarnas samtycke (Kvale och Brinkmann, 2009). Många av 

eleverna kom till mig och ville vara med under gruppintervjuerna och de blev väldigt 

besvikna när de inte fick vara med. Dessa elever sade till mig att de hade frågat sina föräldrar 

att de fick tillåtelse att delta men så länge som jag inte hade en underskriven lapp, så var det 

inte mycket som jag kunde göra åt saken.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver om att det är en fördel om barnen känner 

sig trygga med intervjuaren för att få ut det mesta möjliga av intervjuaren. Detta håller jag 

fullständigt med om då eleverna är trygga med mig och vågade svara på mina frågor. En 

nackdel är att barnen var glada över att jag kom dit och att det kan ha gjort att det var rörigt i 

klassrummet innan jag genomförde pausgymnastiken. Detta är inte något som jag kan veta 

säkert men det är något som jag tänkt på då barnen själva tagit upp detta under intervjuerna. 

Det har varit en stor utmaning för mig att intervjua barnen, det är inte alltid lätt för dem att 

öppna sig trots att de känner sig trygga med mig då klassen känner mig sedan tidigare. Det 

berodde så mycket på vad som hänt tidigare i barnens värld, någon fyllde år och kunde inte 

sluta tänka på det medan en annan var förkyld och inte helt kry medan en tredje elev berättade 

i slutet av en intervju att denne inte kände sig bekväm vid att bli inspelad och detta 

accepterade jag så klart.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver att det är en fördel att spela in 

intervjuerna. Detta har jag känt vara en fördel för mig då det är svårt att uppfatta allt som 

eleverna säger under intervjuerna trots att jag verkligen försökte att ta in allt som eleverna 

sade. När jag lyssnade igenom intervjuerna hörde jag en hel del oväntade kommentarer från 

barnen som jag tidigare inte lagt märke till. Jag önskar att jag hade varit ännu mer 

uppmärksam vid intervjuerna. Då hade jag kunnat bygga vidare på några av kommentarerna 

som jag hörde efter intervjuerna. Den största utmaningen var nog att komma på de ”rätta” 

frågorna till barnen för ibland tyckte eleverna att det var svårt att svara på mina frågor och då 

försökte jag att förenkla frågorna samtidigt som jag inte ville ställa ledande frågor. Jag tror att 

några av mina frågor under min allra första intervju var lite ledande. Det var inte så att jag 

lade orden i munnen på barnen men de var så insatta på att diskutera förflyttningar i 
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klassrummet, att jag då fick leda in barnen på pausgympan. Jag tror att jag blev bättre på att 

intervjua barnen med tidens gång men jag önskar att jag hade varit duktigare på det. Jag är 

glad över att jag hade min intervjuguide under intervjuerna. Då var det lätt för mig att se vad 

jag frågat mina elever om samtidigt som jag hade olika följdfrågor och även andra frågor 

under alla intervjuer. Allt berodde på vad som kom upp under intervjuerna. Jag tycker att det 

har varit svårt att undersöka det jag vill, det kanske beror på att det blir för abstrakt för barn 

att fundera över om deras koncentration påverkades av en lek eller massagesaga eller så beror 

det på helt andra saker, jag har inget svar på detta.   

När det gäller mina observationer så var det inte alls tänkt att jag skulle göra några 

observationer, det beslutet växte fram då jag behövde observera vad som hände i klassrummet 

för att använda mig av vad jag såg till gruppintervjuerna. 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att se relationen mellan pausgymnastik och koncentration hos 

elever i en årskurs 1. Jag har utgått från tre frågeställningar som har varit följande:  

Vad händer i klassrummet före och efter pausgymnastiken? 

Hur tycker eleverna att det är att ha pausgymnastik? 

Påverkar pausgympan koncentrationen enligt eleverna? 

Jag anser att jag uppfyllde mitt syfte då jag har besvarat frågan vad som händer i klassrummet 

före och efter pausgympan, vad eleverna anser om att ha pausgymnastik samt tagit reda på om 

pausgymnastiken påverkar koncentrationen och i så fall på vilket sätt. I resultatdiskussionen 

kommer jag att diskutera kring mitt resultat i relation till tidigare forskning och litteratur. 

4.2.1 Klassrummet före och efter pausgympan 

Under intervjuernas gång har jag och eleverna diskuterat mycket om hur det var i 

klassrummet före och efter pausgympan. I min undersökningsklass har det ofta varit rörigt 

anser både jag och eleverna. Något som tog mycket tid under två av mina sju intervjuer var 

diskussionen om förflyttningar i klassrummet. Efter det första undersökningstillfället blev det 

helt knäpptyst i klassen och ingen sade något. Alla lyssnade på vad fröken sade och sedan var 

det dags för eleverna att hämta böcker i sina lådor som finns runt omkring i klassrummet. 

Genast blev det mycket rörigare. Detta var inte något som jag reflekterade kring just då men 
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vid intervjuerna senare samma dag kom det upp att eleverna ansåg att det blev väldigt rörigt 

och skrikigt då. Att det blir som en slags tävling hos eleverna vilka som kommer först till 

lådorna, får fram sina böcker och sedan kan sätta sig och börja jobba. Som pedagog kan jag 

tycka att det är bra att eleverna vill komma igång och jobba så fort som möjligt men inte på 

bekostnad av elevernas välmående. Det blir en slags stress hos eleverna vilket gör att de kan 

bli ledsna om de inte kommer först vilket i sin tur leder till att det blir svårt att koncentrera sig 

på skoluppgiften samt att det kan bli väldiga diskussioner bland eleverna där de anklagar 

varandra och blir osams. Ericsson (2005) skriver om att samhället och skolan ställer allt för 

höga krav på barnen vilket kan leda till stress och koncentrationssvårigheter. Vid barnens 

förflyttning i klassrummet som blir rörig, leder till att barnen får svårt att komma igång och 

koncentrera sig på sin uppgift. Detta gäller inte för alla elever i klassen då alla barn reagerar 

olika. Då kan det kanske vara bra för dessa elever att ha pausgymnastik då lek är avkopplande 

för barnen (Dahlin, Ingelman och Dahlin, 2008). Detta är även något som mitt resultat visar. 

Några elever berättade att pausgymnastiken fungerade som avkoppling för dem.  

Kadesjö (2009) påpekar att barn som har koncentrationssvårigheter behöver ha struktur 

omkring sig. Nu har inte någon av mina deltagare i min undersökning 

koncentrationssvårigheter men jag anser att barn behöver ha struktur i skolan för annars kan 

det leda till att eleverna får det svårt att koncentrera sig. Förflyttningen i klassrummet är inte 

strukturerad. Jag vet inte hur det skulle kunna lösas. Jag minns min egen skolgång och under 

klass 1-3 hade även jag en låda likt min undersökningsklass och jag minns att vi kunde tjafsa 

om vem som skulle få ta sina böcker först och liknande men jag har inget minne av att det var 

svårt att komma igång att jobba eller att det blev rörigt i klassen. Det kanske är som så att 

klassläraren har en diskussion med barnen om hur de själva vill att det ska vara i klassrummet 

vad gäller förflyttningar och liknande. Om jag ställer denna problematik som det var i klassen 

mot vad det står i litteraturen så tar Ericsson (2006) upp att eleverna blir avbrutna under en 

lektion och att de själva får försöka komma till ro med sin koncentration efteråt då de skulle 

behöva hjälp av en vuxen. Barnen i klassen skulle kanske behöva hjälp att komma tillbaka till 

sin koncentration och skoluppgift. 

4.2.2 Pausgympa – ett fungerande koncept eller ej? 

När det gäller att röra sig i skolan så är det ett bra sätt att få eleverna att slappna av och få ur 

sig alla myror i kroppen som barn kan ha. Kadesjö (2009) anser att det är positivt att barn får 

röra sig i klassrummet som en paus under lektionerna men samtidigt anser han att barnen inte 
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ska bli för uppspelta så att de får svårt att sätta sig och arbeta igen. Detta anser jag vara en 

svårighet, vart är gränsen mellan att barnen får röra sig och känna glädje samtidigt som de inte 

får vara för glada? Detta går inte riktigt ihop för mig. När det gäller att barn som rör sig är 

glada har jag också lite svårt att få ihop då det finns barn som inte alls gillar att röra på sig. 

Det kan vara så att de har svårt att utföra vissa rörelser vilket kan leda till att barnet mår dåligt 

av att utföra pausgymnastik i klassrummet. Så alla barn som rör sig är kanske inte glada barn. 

Samtidigt är det viktigt för barn med bristande motorik att röra på sig för att träna upp sin 

motorik. Det är hela tiden en balansgång mellan det som kan vara positivt och det som kan 

vara negativt med pausgympa.  

En del av eleverna i min undersökningsgrupp känner att deras koncentration blev bättre efter 

att ha haft pausgympa i klassrummet. De har fått lättare att koncentrera sig på uppgiften som 

de ska utföra under lektionen. En av eleverna beskrev att han blev uttråkad när han får sitta 

för länge med en uppgift och då har det varit skönt för honom att få ett avbrott under 

lektionen. För andra har pausgympan varit ett störande moment när de sitter och arbetar som 

bäst. Jag tror att pausgympan måste utföras regelbundet för att det ska tillföra något bra, det 

gäller kanske att vara konsekvent och hålla fast vid pausgympan för att se vad det blir för 

effekter på lång sikt. Efter att ha läst den tidigare forskningen så har den visat positiva 

resultat. Om jag ser till Norlanders (2004) vetenskapliga artikel så blev ljudnivån lägre i 

klassrummet vilket leder till möjligheter att koncentrera sig bättre. Det är synd att det inte 

finns uppgifter om hur det ser ut på längre sikt. Utifrån den vetenskapliga artikeln finns det 

inget negativt att säga om pausgympa. Vad gäller Ericsson avhandling (2003) så visade 

resultatet på att det är positivt med pausgympa men att det positiva inte höll i sig tills nästa 

läsår. När det gäller Wolmesjös (2006) studie om pausgympa så tar hon upp allt det positiva 

med pausgympa men skriver väldigt lite text om de elever som inte tyckte att det var positivt 

att ha pausgympa. Jag undrar vad detta kan bero på? Jag vet inte om det beror på om det är jag 

som har använt fel sökord i mitt sökande efter litteratur om rörelse i klassrummet och 

koncentration eller om dagens samhälle är så positiv inför hälsa och idrott som gör att jag 

anser att litteraturen som jag hittat, enbart tar upp positiva saker om rörelse i skolan, är det 

alltid så bra för alla? Finns det kanske inte tillräckligt mycket forskning om ämnet eller är det 

bara så som jag tidigare nämnt att vårt samhälle vill vara så friska och hälsosamma som 

möjligt att vi kanske går med på det mesta som har med detta att göra?  
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Utifrån mitt resultat så har jag inte bara fått fram positiva saker med pausgympa. Det finns 

elever i klassen som inte tyckte om att bli avbrutna under lektionen för att genomföra 

pausgympa då de var så inne i sitt eget arbete. Det förstörde deras koncentration. Dessa elever 

skulle ha behövt hjälp efteråt att hitta tillbaka till sin koncentration som Ericsson (2006) 

skriver. Samtidigt finns det de elever som hade det väldigt svårt att koncentrera sig innan 

pausgympan och som tyckte att det var ett skönt avbrott för att sedan ta nya tag och 

koncentrera sig på sitt. När jag tänker på mig så är pausgympa bra för mig men samtidigt 

inser jag att det inte är bra för alla. Det kanske är som så att en pedagog ska sätta individen i 

fokus och se vad som är bäst för den eller den eleven men då kommer det upp andra hinder. 

Om jag som pedagog väljer att låta de elever som själva vill ha pausgympa få genomföra 

pausgympa, vad ska jag då göra med de andra eleverna som störs i sitt arbete att ha 

pausgympa? Ska jag låta de sitta kvar på sina platser så de får jobba eller ska jag ta ut de 

elever som behöver ha pausgympa ut från klassrummet så att de som vill sitta och jobba inte 

blir störda?! Det är sådana tankar som en pedagog kan ställas inför. För att återkoppla till 

citatet om Lisa (Wolmesjö, 2006:14) som sträcker och rör på sig under en lektion som jag 

skrivit om på sidan 7 under avsnittet om pausgymnastik. Hon gör detta för att vila sig, berättar 

hon för sin frågande fröken. Kan en elev kanske få ta egna initiativ till att få sig en 

återhämtande paus från sitt skolarbete på ett valfritt sätt. En annan elev hade kanske suttit och 

blundat i några sekunder precis som Lisa rörde sig, kan det vara lika bra och återhämtande för 

en elev?  

Något som verkligen fått mig att fundera är det tredje undersökningstillfället då det blev 

rörigare i klassen efter pausgympan. Jag vet att alla barn hade det väldigt roligt under det 

tillfället. Är det så farligt om det blir stökigt i klassrummet någon gång när jag samtidigt vet 

att barnen fått en stund att slappna av och leka tillsammans. Bakgrundslitteraturen tar upp att 

stressen i skolan ökar vilket leder till koncentrationssvårigheter (Dahlin m.fl. 2008; 

Wolmesjö, 2006; Ericsson, 2005) men även om det nu är så, kan inte lite ”stökighet” leda till 

att barnen i längden får det lättare att koncentrera sig. Visst, barnen fick svårt att koncentrera 

sig resten av den lektionen men det kanske var just det de behövde just då? De hade trots allt 

haft en hel dag i skolan med lektioner och kan ha varit väldigt trötta just då. Som Kadesjö 

(2009) nämner att rörelsen inte tar bort koncentrationssvårigheter utan att det gör vardagen 

lite lättare. Ska jag kanske se det som så att nej, barnens koncentration och arbetsro blev inte 

bättre den här gången men jag vet i alla fall säkert att de har haft en bra och rolig stund som 
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gör att de mår bättre. Då de fick slippa kraven på att sitta stilla och arbeta med sitt skolarbete. 

Kanske är det så som Langlo-Jagtøien m.fl. (2000) påstår att barn som får röra sig är glada 

barn?  

4.3 Beror koncentrationssvårigheter på individen eller på omgivningen? 

Koncentrationssvårigheter kan uppkomma på olika sätt, antingen är den biologiskt betingad, 

det kan bero på motoriska svårigheter samt att miljön kan spela in och göra så att eleverna får 

svårt att koncentrera sig. Om den är biologiskt betingad har det olika namn såsom varaktiga 

eller primära koncentrationssvårigheter och ett punktuellt synsätt. Det beror på individen 

vilket Kadesjö (2009) och Ericsson (2006) tar upp och benämner. Om 

koncentrationssvårigheterna beror på yttre orsaker heter det situationsbundna eller sekundära 

koncentrationssvårigheter och ett relationellt synsätt (Kadesjö, 2009; Ericsson, 2006).  Vad är 

då det rätta synsättet? Beror koncentrationssvårigheter på individen eller omgivningen? Är det 

skolan som gör att elever får koncentrationssvårigheter? Det går nog inte att hitta ett ”rätt” 

svar men det går ändå att ta ställning. Jag har flera gånger under arbetets gång skrivit att 

litteraturen tar upp om stressen och de växande kraven på barnen i dagens skola. Med tanke 

på hur vårt svenska samhälle ser ut idag med att en enda människa ska hinna med att arbeta 

heltid, ha en egen välfylld fritid med träning och annat, ha en familj och få alla saker att 

fungera, ha flera bollar i luften samtidigt så leder detta till att denna enda människa kan känna 

sig stressad. Detta färgar av sig på barnen, för hur mycket fritidsaktiviteter har inte dagens 

barn att gå på? Nu menar jag inte att alla barn har en aktivitet för varje dag men generellt sett 

har barnen mycket att göra förutom att gå i skolan och att bara få vara barn. När barnen sedan 

kommer till skolan kanske de är trötta, tänker på saker som hänt hemma och de orkar då inte 

koncentrera sig på sådana saker som att sitta stilla längre stunder och arbeta eller lyssna på 

fröken. Om jag tänker på det här sättet så anser jag att koncentrationssvårigheter beror på 

omgivningen, jag har tagit ett relationellt synsätt. Vi pedagoger måste se till att titta på 

omgivningen när ett barn får problem, inte se det som att det är barnet det är fel på. Saker och 

ting kan ha en eller flera orsaker.   

4.4 Avslutande del 

Jag har upptäckt att rörelse och koncentration kan betyda en mängd olika saker för olika 

personer. Eleverna tycker olika saker om pausgymnastik Jag tror att det är ytterst viktigt att 

jag som pedagog tänker på alla elever. Passar pausgympa för den och den eleven eller finns 

det kanske andra lösningar. Alla människor är olika och det gäller även skolelever. Allt passar 
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inte för alla barn, för en del elever kan pausgympa vara en jättebra sak medan det kan vara 

tvärtom för andra elever. Det kan också handla om att en period tycker en elev att det är 

jobbigt och bara ett störningsmoment med pausgympa och att detta senare förändras och 

pausgympan blir något som känns bra för eleven. Detta kan bero på yttre omständigheter men 

det är ju ändå som så att människan förändras hela tiden och på samma sätt förändras synen 

på det som en person gillar och inte gillar. Att jag som pedagog är lyhörd och ser till varje 

enskild elev, är en viktig del av mitt kommande yrke. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att 

jag som pedagog kan släppa lite på mina tyglar och ha pausgympa för barnen även för skojs 

skull. Skulle det bli stökigare i klassen efter lite pausgympa så vad skulle det då göra för 

skada?! Barnen har förhoppningsvis haft en rolig och positiv stund som de kan tänka tillbaka 

på. 

Trots att min undersökning är väldigt liten jämfört med undersökningar i doktorsavhandlingar 

så tror jag ändå att mitt resultat kan väcka nya frågor att söka svar på då jag anser att den 

litteratur som jag hittat är så positiv när det gäller rörelse. Personligen, för min egen del tycker 

jag att pausgympa är bra, men är det verkligen det för alla elever? Är pausgympa ett hållbart 

sätt att öka elevernas koncentration och inte bara för en kort period? Så det skulle vara 

intressant att se om pausgympan förändrar elevernas koncentration under en längre period. 

Det skulle vara intressant att följa en och samma klass under flera år och se om pausgympan 

ger ett bestående resultat. Det skulle även vara intressant att studera elever som inte tycker att 

pausgymnastik är ett bra och fungerande sätt. Att fördjupa sig i de bakomliggande orsakerna 

kring detta. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Till föräldrar och barn i Klass 1. 

Hej! 

Jag heter Ida Karlsson och har under hösten haft min slutpraktik i xxxxxx på xxxxxxxskolan 

och haft min största del av praktiken i klass 1. Nu är det dags för mig att skriva mitt 

examensarbete, jag ska skriva om ”Pausgympan påverkar koncentrationen”. Under slutet av 

november och i början av december kommer jag att finnas i klassrummet vid fyra tillfällen, 

för att samla data inför mitt examensarbete. Jag tänker dels genomföra pausgympa i klassen, 

vara uppmärksam på hur elevernas koncentration är före pausgympan och om den förändras. 

Jag tänker även genomföra gruppintervjuer i klassen för att ta reda på hur de själva upplever 

pausgympan. Jag har fått tillåtelse av rektor och av klassläraren xxxxxxxxx. För att kunna 

genomföra min studie behöver jag tillåtelse från er att observera och samtala med barnen. Alla 

barn kommer också att tillfrågas och får ge sitt eget samtycke till att delta. Det är frivilligt att 

delta i min studie och ni kan när som helst välja att dra er ur.  

När studien är genomförd kommer all insamlad data att förstöras. Alla namn på barn och 

skola kommer att bytas ut när studien publiceras för att garantera alla inblandade anonymitet.  

Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid lärarutbildningen vid 

Karlstads universitet och finnas tillgängligt att läsa på www.kau.se/bibliotek. 

Vid frågor, kontakta mig på xxx-xxxxxxx eller maila xxxxxxxxxxxxxx 

Mvh Ida Karlsson 

Klipp ut och lämna in talongen till xxxxxxxxx senast 25/11 

 

      

Jag tillåter att mitt barn deltar i samtal   

och att deras skolarbete/aktiviteter dokumenteras                                                    

 

Jag vill inte att mitt/ mina barn deltar i samtal  

eller att deras skolarbete/aktiviteter dokumenteras            

 

Barnets namn………………………………………………………………………………... 

 

Vårdnadshavares underskrift………………………………………………………………... 

 

Ort och datum……………………………………………………………………………….. 

 

http://www.kau.se/bibliotek
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Bilaga 2 

Avslappningsövning 

Jag har ett litet äpple som jag har fått av mor                                                                    

(forma händerna till en rund äppelform)                                                                                       

I äpplet finns ett kärnhus där tio fröbarn bor                                                                        

(visa tio fingrar)                                                                                                                            

I varje rum av huset två fröbarn vila får                                                                             

(forma en handflata till en skål där två fingrar ”läggs ner”)                                                    

Där ligger de och drömmer om sol och ljus och vår                                                            

(båda handflatorna bildar en ”kudde” omväxlande för vänster och höger kind) 

(Ericsson, I. (2005:172). RÖR DIG – LÄR DIG Motorik och inlärning. Stockholm: SISU 

Idrottsböcker.) 
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Bilaga 3 

Massagesaga 

Det var en gång två nyckelpigor som var ute och lekte (händerna på axlarna). De klättrade 

upp för ett högt fint träd (trycker med pekfingret och långfingret vid båda sidorna av 

ryggraden). Nerifrån upp till nacken) och när de kom upp började de äta av de goda 

bladen (knåda trapezius). Men så började det regna (fingertoppar över hela ryggen), och 

det regnade mer och mer (snabbare). Stammen blev alldeles våt och hal så rutsch så 

halkade nyckelpigorna ner (Stryk med båda händerna på axlar och armar). Men så kom 

solen och värmde och torkade (Hjärtan över hela ryggen). Då kunde nyckelpigorna 

klättra upp igen (trycker med pekfingret och långfingret vid båda sidorna av ryggraden) och 

de åt ännu mer av de goda bladen (knåda trapezius (vid nacken ungefär)). Då ropade 

mamma: Nu ska barnen sova! De snälla nyckelpigorna klättrade ner (trycker med 

pekfingret och långfingret vid båda sidorna av ryggraden, från nacken och ner) och sprang 

till sin mamma (händerna på axlarna). 

Tack för att jag fick massera dig! 

(2010-11-24, kl. 11.24. http://www.lektion.se/lektioner/lektion.php?id=9922) 
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Bilaga 4 

 

Intervjuguide 

 Innan pausgympan, hur tyckte ni att stämningen och arbetsron var i klassrummet? 

 Hur tyckte ni att stämningen och arbetsron var i klassrummet var i klassrummet efter 

pausgympan? 

 Känner ni om det var något som ändrades om ni jämför med innan och efter 

pausgympan? Förklara! 

 Hur kände ni er innan pausgympan? 

 Hur kände ni er efter pausgympan? 

 Hur upplevde ni pausgympan? 

 Vad var bra och vad var mindre bra? 


