
Vilken är relationen mellan 

koncentrationsförmåga och 

cykellyssning? 

Kristina Wikström 

 

Specialpedagogiska institutionen 

Uppsats 15 hp /GN 

Specialpedagogik 

Förberedande kurs i specialpedagogik, Uq304F Vårterminen 2012 

Handledare: Magnus Magnusson 

 



 

 

 Sammanfattning 

Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka relationen mellan koncentrationsförmåga och cykellyssning. 

Där i innefattas även två delsyften som är att studera relationen mellan koncentrationsförmågan och 

cykelläsning, -skrivning och -räkning samt utforska om cykellyssning kan verka för en ökad 

inkludering.  

Forskningsansatsen är kvalitativ eftersom uppsatsen är en fallstudie med observation, enkäter och 

kvalitativa intervjuer. Elevurvalet är begränsat till fyra elever och de kvalitativa intervjuerna med 

pedagoger är tre i antalet.  

Resultatet visar att de observerade elevernas koncentrationsförmåga påverkas positivt av 

cykellyssningen, även om det finns en viss skillnad i graden av påverkan mellan de olika eleverna. 

Utmärkande för elev C är att den har en invänjningsperiod första veckan, som sedan avtar. De andra 

tre eleverna använde cykeln mer eller mindre direkt som en hjälp att kunna koncentrera sig bättre. 

Speciellt elev B frågade efter cykeln, vid andra tillfällen än samlingar, eftersom eleven önskade ha den 

under bänken när den arbetade. Även elev D önskade att den kunde ha cykeln under bänken när den 

arbetade men det gick inte eftersom elevens ben var för långa får att kunna cykla under bordet. Med 

elev A märktes en tydlig förbättring i samband med läsning. Utan cykel läste eleven i cirka 10 min, 

men med cykel läste eleven i cirka 30 min. 

I intervjuerna framkom en samstämmighet hur de uppfattade koncentrationssvårigheter i allmänhet 

och hur de önskade att miljön kunde utformas på ett bättre sätt för eleverna. Skillnaderna bestod 

främst i uppfattningen av de enskilda eleverna, vilket kan bero på skiftande arbetslivserfarenhet och 

olika arbetsroller. I deras uppfattning om cykellyssningens påverkan på koncentrationsförmågan i 

jämförelse med om eleverna inte cyklade, kunde jag se en samstämmighet i hur stor skillnaden blev 

även om det fanns en viss variation. Den som skilde ut sig i uppfattningen om en elev, hur mycket den 

tyckte att cykellyssningen hjälpte, var klassläraren rörande elev C. I det fallet såg den undervisande 

läraren ingen större skillnad på om eleven cykellyssnade eller inte, men däremot kunde 

resurspersonerna uppfatta skillnaden. Det skulle kanske kunna bero på att som resursperson är det 

färre elever som man har fokus på och har tid att observera medan den undervisande läraren istället har 

fokus på en stor grupp och kanske inte hinner uppfatta allt som sker i den undervisande situationen. 

Slutsatsen är att jag ser en tendens att cykellyssning, -läsning, -räkning och -skrivning kan verka för en 

ökad inkludering av elever i klassrummet som har svårigheter med koncentrationsförmågan. Jag vill 

betona att detta inte är något quick-fix metod utan snarare kanske en pusselbit i det komplexa 

spektrumet som rör olika frågor i hur man kan arbeta för att hjälpa dessa barn på ett adekvat sätt.  
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Förord 

Jag är glad att jag fått möjlighet att skriva denna uppsats om relationen mellan 

koncentrationsförmågan och cykellyssning. Det har varit spännande och intressant att läsa 

litteraturen och att få vara med i klassrummet och se på vilket sätt som 

koncentrationsförmågan påverkades av cykellyssningen. Jag vill tacka min handledare 

Magnus Magnusson så mycket för att du lät mig skriva om ett ämne som det ännu inte finns 

så mycket forskning om och för det stöd och den uppmuntran du gett mig under uppsatsens 

framväxande. 

De fyra eleverna som valde att vara med samt deras föräldrar som gav dem tillåtelse att delta 

vill jag också tacka så mycket för den viktiga medverkan som gjorde denna fallstudie möjlig 

att genomföra. 

Den undervisande läraren samt resurspersonerna som arbetar med eleverna vill jag också 

tacka så mycket för att jag fick möjlighet att vara med på lektionerna. De kvalitativa 

intervjuerna med er har varit givande och bidragit med viktig kunskap. 

Rektorn som öppnade upp dörren och lät mig genomföra denna fallstudie vill jag också tacka 

så mycket för den öppenheten att vilja och våga prova någonting nytt som de inte hade prövat 

förut i sin undervisning i den skolan. 
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

Under min allra första praktik under Grundskollärarutbildningen, sade en av lärarna på praktikskolan 

att koncentrationssvårigheter, kan bero på att det är en för låg anspänning i musklerna och att det är 

därför de eleverna har så stora rörelsebehov. Hennes ord har funnits med under årens gång, när jag 

arbetat inom skolans värld i olika slags uppgifter. 

 

Under det senaste året har tanken väckts, att om man ger eleven en tillåten rörelse så kommer kanske 

koncentrationen påverkas positivt. Den tillåtande rörelsen blir i denna studie: rörelsen att cykla. De 

elever som deltar kommer att få möjlighet att sitta på en stol med tillhörande ”cykeltrampor” och cykla 

samtidigt som de deltar under t.ex. samlingen i klassrummet, gemensamma genomgångar samt 

tillfällen, när de ges möjlighet att läsa samtidigt eller arbeta med någon arbetsuppgift vid sin plats. 

Efter noga övervägande har jag valt att skapa fyra nya begrepp: cykellyssning, cykelläsning, 

cykelskrivning och cykelräkning. Jag inte funnit någon annan som tidigare gjort en sådan 

forskningsstudie eller har använt sig av dessa begrepp för att beskriva det jag ovan har nämnt att jag 

kommer att studera. Begreppen cykellyssning, cykelläsning, cykelskrivning och cykelräkning 

uppfattar jag som tydliga och enkla i att beskriva det personen gör t.ex. cyklar och lyssnar samtidigt.  

 

De nya begreppen väljer jag att definiera på följande sätt: 

 Cykellyssning: innebär att en person sitter ner på en stol med tillhörande trampmaskin eller på en 

stillastående motionscykel och gör en cyklande rörelse med benen under tiden personen lyssnar på 

någonting, som till exempel en genomgång, en föreläsning eller är med i ett samlingsmoment där även 

dialoger förs mellan olika personer. 

Cykelläsning: innebär att en person sitter på en stol med tillhörande trampmaskin eller på en 

stillastående motionscykel och gör en cyklande rörelse med benen under tiden personen läser. 

Cykelskrivning: innebär att en person sitter på en stol med tillhörande trampmaskin eller på en 

stillastående motionscykel och gör en cyklande rörelse med benen under tiden personen skriver. 

Cykelräkning: en person sitter på en stol med tillhörande trampmaskin eller på en stillastående 

motionscykel och gör en cyklande rörelse med benen under tiden personen räknar. 
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I bästa fall kommer det att verka positivt inkluderande i den ordinarie klassrumsundervisningen, 

genom att eleven erbjuds möjlighet att t.ex. cyklande sitta kvar och delta i samlingen, trots att den har 

”spring i benen”. Min förhoppning med att genomföra studien är att dessa elever ska få möjlighet att 

lyckas istället för att riskeras stämplas som elever som har problem med sin inlärningssituation.  

 

Koncentrationssvårigheter är en mångfasetterad problematik som inrymmer många olika slags 

svårigheter som relaterar till koncentrationsförmågan och som också berör många andra områden som 

till exempel impulsivitet. Som forskande i denna fallstudie är jag mycket väl medveten om denna stora 

rymd av obesvarade frågor och komplexiteten som omgärdar detta forskningsfält. Inriktningen på 

denna fallstudie är att avgränsa enskilda moment i de här elevernas vardag i skolsituationen. De 

moment som studien fäster särskild vikt vid är samlingsmomentet i klassrummet som kräver av eleven 

en koncentrationsförmåga att kunna lyssna samt den koncentrationsförmåga som krävs av eleven när 

den ska läsa eller sitta vid ett bord och arbeta.  

 

Det finns flera faktorer som kan påverka en elevs koncentrationsförmåga. Några av dem är sömn, mat, 

rummets utformning och relationerna mellan individer. Trots alla dessa olika faktorer som kan ändras 

dag för dag finner jag det ändå intressant och viktigt att undersöka relationen mellan 

koncentrationsförmåga och cykellyssning/cykelläsning/cykelskrivning och cykelräkning för att se om 

det går att urskilja någon tendens. 

Koncentrationssvårigheter brukar indelas i tre grupper enligt Kadesjö (2007): 

 varaktiga koncentrationssvårigheter: förorsakar stora problem för barnet och dess 

omgivning   

 sekundära koncentrationssvårigheter: försvinner om man åtgärdar orsakerna till dem 

som har sin grund i till exempel brister i barnets uppväxtmiljö  

 situationsbundna koncentrationssvårigheter: uppkommer i specifika situationer medan 

barnet i andra situationer har förmågan att koncentrera sig 

I denna studie lägger jag inte vikt vid om dessa elever som deltar i studien har en utredd diagnos eller 

inte. Det som däremot får stå i fokus i urvalet av elever är att de alla har som en gemensam faktor att 

de i de givna situationer som undersöks har svårt att finna optimal koncentration.  

Jag finner det betydelsefullt att öka den allmänna kännedomen om vad skolan kan bidra med för att 

hjälpa dessa elever till största möjliga utveckling både socialt och kunskapsmässigt. Min förhoppning 

är att denna uppsats kan var ett steg på vägen att se koncentrationsproblematiken från delvis nya 

infallsvinklar som kanske kan öppna upp nya dörrar och möjligheter för dessa elever och de som 

arbetar tillsammans med dem. 
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1.2 Syfte 

Huvudsyfte: Undersöka relationen mellan koncentrationsförmåga och cykellyssning 

Delsyfte a: Undersöka relationen mellan koncentrationsförmågan och cykelläsning/cykelskrivning 

samt cykelräkning 

Delsyfte b: Undersöka om cykellyssningen kan verka för en ökad inkludering, samt uppmärksamma 

om jag kan identifiera ett större självförtroende eller arbetsglädje eller en minskad arbetsglädje i 

inlärningssituationen. 

1.3 Frågeställningar 

Huvudfrågeställning:  

 Vilken är relationen mellan koncentrationsförmåga och cykellyssning?  

Underordnade frågeställningar:  

 Hur påverkar cykellyssningen elevers koncentrationsförmåga i samlingsmoment och 

gemensamma genomgångar? 

 Hur påverkar cykelläsning/cykelskrivning samt cykelräkning elevers 

koncentrationsförmåga? 

 Hur uppfattar resurspersoner och läraren att elevernas koncentrationsförmåga påverkas 

av cykellyssning och cykelläsning? 

 Vilken är relationen mellan en ökad inkludering och cykellyssning?  

 

2. Litteraturgenomgång 
2.1 Beskrivning av litteraturgenomgångens upplägg 

 

I denna litteraturgenomgång redogörs för vad litteraturen i referenserna anser om vad 

koncentrationssvårigheter är, hur de yttrar sig och vad man bör tänka på som pedagog när man arbetar 

med dessa barn och deras föräldrar. I litteraturgenomomgången presenteras kort några olika 

arbetsmodeller som man kan arbeta utifrån i arbetet med barn med koncentrationssvårigheter.  

 

I slutet av litteraturgenomgången behandlas hur rörelse och motorik är kopplat till koncentration. Det 

är utifrån den delen, som denna fallstudie lutar sig mot i forskningstraditionen i ämnet. Samtidigt är 

denna fallstudie ett försök i att utveckla forskningen ett steg till. Den vetenskapliga teorin som denna 

uppsats anknyter till är systemteori, vilket presenteras i slutet av litteraturgenomgången. 
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2.2 Vad är koncentrationssvårigheter? 

En kort definition av begreppet koncentrationssvårigheter kan göras på detta sätt enligt H. Egidius och 

Studentlitteratur (2006, sid. 208): ”svårighet att hålla uppmärksamheten mot en sysselsättning”. Enligt 

det sättet att definiera begreppet avdramatiseras detta begrepp.  

Det finns en mängd litteratur som belyser ämnet från olika synvinklar. En av författarna är Björn 

Kadesjö (2007) som är med. dr. och forskar kring barn med beteendeproblem och 

utvecklingsavvikelser.  

I boken Barn med koncentrationssvårigheter lyfter han fram och redogör för många olika teman som 

kan innefattas i bokens titel, som exempelvis typiska problem hos barn med koncentrationssvårigheter, 

beskrivningar av svåra situationer som dessa barn lätt hamnar i, hur man kan hjälpa dem på olika sätt 

samt vikten av både skolpersonalens och föräldrarnas viktiga delaktighet för att hjälpa dessa barn på 

bästa sätt.  

Kadesjö (2007) väljer att dela in koncentrationssvårigheter i tre undergrupper: 

1. Stora och varaktiga koncentrationssvårigheter: barnet berörs av det i nästan alla 

situationer i sin vardag. Även människorna i barnets omgivning påverkas av barnets 

problematik med koncentrationen. 

2.  Sekundära koncentrationsvårigheter: orsaker bottnar i barnets uppväxtmiljö. Där 

bristen på koncentrationsförmåga kan bero på att barnet utsätts för stress av olika slag. 

Om detta åtgärdas försvinner koncentrationssvårigheterna.  

3. Situationsbundna koncentrationssvårigheter: uppkommer endast i vissa situationer 

medan barnet i andra situationer kan finna en god koncentration.  

 

2.3 Några viktiga faktorer att ta hänsyn till i arbetet med barn med koncentrationssvårigheter 

 

I den litteratur som finns angiven i referenserna i denna uppsats finns det olika ämnen som 

återkommer gång på gång i arbetet med barn med koncentrationssvårigheter. Några av dem finns 

angivna här: 

 Regler 

 Struktur och gränser 

 Övergångsmoment 

 Specifika hjälpinsatser för elever med koncentrationssvårigheter 

 Rummets betydelse 

 Vad det är som kännetecknar en positiv inlärningsmiljö för elever med 

koncentrationssvårigheter 
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En del av dessa faktorer går ofrånkomligt in i varandra och flätas samman. Ibland skulle vissa 

textavsnitt kunna placeras under flera av ovan nämnda punkter. Det är sällan det bara är en sida av 

myntet som gäller. Snarare är det bildlikt talat så att man behöver använda sig av en mångsidig 

tärning, med många olika aspekter och synvinklar för att få en helhetsbild.  

 

2.3.1 Regler 

 

En orsak till att barn med koncentrationssvårigheter har svårt att följa regler och lyssna på tillsägelser 

kan vara att de har svårt att förstå att det är en tillsägelse och att de har svårt att komma ihåg många 

regler (Kadesjö, 2007). Genom minimalt antal regler och tydliga tillsägelser kan man underlätta för 

barn med koncentrationssvårigheter enligt Kadesjö.  

Kadesjö (2007) nämner att dessa barn har svårt att rikta sin uppmärksamhet och att de har svårare att 

hantera sin impulsivitet. Han påpekar också att det inte finns någon garanti för att barnet kommer att 

lyda tillsägelsen även om den är tydlig. Med tydlighet menar han att tillsägelsen ska vara lätt för 

barnet att förstå så att barnet kan tillämpa det den lärt sig av tillsägelsen vid ett senare tillfälle. 

 

När ett barn får en tillsägelse är det viktigt hur den sägs, vilket budskap den förmedlar till barnet. Om 

det skriver Ahlén (2011), att det är viktigt att man visar att det är barnets agerande, som inte är okej 

men att det inte är barnet personligen det är fel på. Ett exempel på två olika tillsägelser kan vara Ahlén 

(2011, sid.34): ”Nu är jag trött på ditt sätt att tala till mig”,(hänsyftar på agerandet) eller Ahlén (2011, 

sid.34): ”Skärp dig!”, (syftar på personen). 

Barn med koncentrationssvårigheter ställer stora krav på den vuxnes sätt att agera. Som vuxen kan det 

vara lätt att hamna i fällan att börja bemöta eleven på ett auktoritärt sätt istället för att agera med 

auktoritet. Kadesjö (2007) betonar att det är viktigt att den vuxne inte är auktoritär utan snarare 

tillämpar ett pedagogiskt förhållningssätt som överrensstämmer med, hur barnen med 

koncentrationssvårigheter fungerar.  

 

 2.3.2 Struktur och gränser 

 

Ahlén (2011) delar in strukturbegreppet i tre olika nivåer. 

1. Övergripande ramnivå innebär:                                                                                                                        

- att eleven förstår varför den går i skolan                                                                                         

- hur det fungerar i skolan                                                                                                                          

- vilka förväntningar som finns på eleven och att eleven vet hur man gör för att uppnå dem.          

De elever som har problem med denna nivå kan till exempel ha svårt att veta hur ett schema 

ska följas, hur man agerar i skolmiljön på ett adekvat sätt. 
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2. Undervisningsnivån innebär:                                                                                                                               

- att eleven upplever ett sammanhang i undervisningen och i interaktionen med andra.           

Detta steg kan innebära att man arbetar med en anpassad struktur för eleven. Det är viktigt att 

läraren är strukturerad så att det är lätt för eleverna att följa med i vad som händer under 

lektionens olika arbetsmoment. 

3. Kunskapsnivån innebär:                                                                                                                

- att läraren undervisar på ett systematiskt sätt                                                                                     

Eleven får  då en insikt i hur undervisningsinnehållet hänger ihop, eleven kan lättare uppfatta 

mönstren och sammanhangen och utveckla sitt abstrakta tänkande. 

 

2.3.3 Övergångsmoment 

 

Elever med koncentrationssvårigheter brottas enligt Kadesjö (2007) och Ahlén (2011) vanligtvis med 

att de har svårt med övergångsmoment, som till exempel att gå in från rasten för att vara med på 

lektionen i klassrummet, gå från arbetsplatsen vid bordet för att hämta olika sorters material. 

Svårigheten med att börja lektionen efter rasten kan vara att komma ihåg att det är andra regler som 

gäller i klassrummet än exempelvis på fotbollsplanen. I exemplet med att hämta olika sorters 

arbetsmaterial består svårigheten i att övervinna impulsen att gå runt och prata med kompisar i 

klassen. Om detta skriver Greene (2011) och menar att man istället för att säga att eleven har svårt 

med övergångar kan beskriva det som att eleven har svårt att skifta tankespår. Det viktiga för den 

eleven är att man som vuxen lär ut hur man gör för att ändra sitt tankespår. 

 

2.3.4 Specifika hjälpinsatser för elever med koncentrationssvårigheter 

 

Kadesjö (2007) tar upp några synpunkter när elever skickas iväg till speciallärare. Han uttrycker att en 

speciallärarhjälp både kan förstärka en elev på ett negativt och positivt sätt. Eleven kan uppfatta det 

som att den är dålig eller så kan specialläraren bekräfta den på ett positivt sätt så att den upplever det 

positiv att få möjlighet att vara ensam med en vuxen. Om barnet tror att hjälpåtgärden är en korrektion, 

att barnet tror att den inte duger för att den är som den är, blir insatsen till ingen nytta. Men om 

däremot eleven uppfattar insatsen som ett sätt att kunna utvecklas vidare eller att den ges möjlighet att 

lära sig någonting som den verkligen skulle vilja kunna, då faller insatsen väl ut. 

En stödåtgärd som skolan kan använda för att hjälpa en hel klass kan vara att anställa en resursperson. 

En fördel med detta enligt Kadesjö (2007) är att det inte lika lätt utvecklas ett beroendeförhållande 

mellan en elev och den vuxne, eftersom resurspersonen är till för hela gruppen. Arbetslaget måste 

därmed ta ett större gemensamt ansvar för alla barnen och kan inte förlita sig på att det är en person 
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som är huvudansvarig för en viss elev. En nackdel kan vara att en specifik elev med stora behov inte 

får den riktade hjälp som den skulle behöva.   

Andersson (1999) skriver om det komplicerade mottot ¨en skola för alla¨. Intentionen med att 

genomföra detta är att ingen ska segregeras från sin grupp i skolan, att eleverna ska fostras till 

demokratiska medborgare som lär sig visa hänsyn, tolerans och förståelse för alla slags människor. 

Ibland krockar intentionen med verkligheten i klassrummet i skolan, där eleverna möts med alla sina 

olikheter och problem, med svaga och starka sidor. Lärarnas ställs inför mycket stora krav att kunna 

individualisera undervisningen på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den på ett tillfredställande 

sätt och nå målen med utbildningen. Många gånger ställs läraren inför dilemmat att räcka till både för 

de resurskrävande eleverna samt de övriga eleverna i klassen, vilket i många fall är en svårlöst 

ekvation. 

Även Giota (2011), fil dr i pedagogik och docent vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik 

vid Göteborgs universitet, tar upp det komplicerade med särskilda undervisningsgrupper. Giota (2011, 

sid.41) skriver följande ”Att arbeta utanför sina ordinarier klasser eller grupper har visat sig göra att 

elever känner sig utpekade”. Hon berättar även att det har påverkat deras självförtroende och deras 

inställning till lärande negativt. En annan risk när elever med olika svårigheter förs samman kan vara 

att de elever som inte har lika stora problem som andra elever i gruppen löper risk att få mindre hjälp 

och på så vis halka efter ännu mer i undervisningen.  

I intervjun som Svensén (2011) gör med läraren och specialpedagogen Anna Bergsten i Härryda 

kommun, lyfts positiva aspekter fram i att elever placeras i särskilda undervisningsgrupper. För en del 

av de eleverna är det första gången som de känner sig inkluderade i klass när de kommer till den 

särskilda undervisningsgruppen. Även om det inte är friktionsfritt i elevgruppens sociala relationer, så 

märker hon ändå att de trivs och utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Den mindre gruppen 

möjliggör enligt henne att eleverna får möjlighet att komma ikapp med skolarbetet och att eleverna har 

chans att få tillbaka sin självkänsla.  

 

2.3.5 Rummets betydelse 

 

Kadesjö (2007) anser att detta är viktiga faktorer att ta hänsyn till när eleven med 

koncentrationssvårigheter vistas i klassrummet: 

 bör sitta så att den kan se ut över hela rummet 

 bör sitta så att det är lätt att ha ögonkontakt med den undervisande läraren 

 eleven bör ha bänkar istället för arbetsbord 
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Ferm (1999) har genomfört intervjuer med musiklärare för att ta reda hur musik kan användas i arbetet 

med koncentrationssvårigheter. Någonting som kom fram i intervjuerna angående rummets 

utformning var att musiklärarna uppfattade att en av svårigheterna för dessa barn är olika slag av 

öppna planlösningar och stora ytor. 

 

I den kvalitativa intervjustudie som Halvarsson och Hjelm (2006) gjort med lärare om deras tankar 

kring elever med behov av särskilt stöd, framkommer att det även är viktigt att ta hänsyn till hur 

eleverna vill ha sin miljö utifrån dessa aspekter: 

 en del av eleverna påverkas utifrån vilken temperatur det är i klassrummet 

 en del av eleverna påverkas utifrån belysningens styrka i klassrummet 

 en del av eleverna behöver tillgång till ett rum där det är helt tyst för att kunna koncentrera sig 

  

2.3.6 Vad det är som kännetecknar en positiv inlärningsmiljö för elever med 

koncentrationssvårigheter 

 

Elever som kämpar med koncentrationssvårigheter, möter många olika utmaningar i vardagen. Det är 

viktigt att skapa bra förutsättningar för dessa elever att kunna ta del av skolan undervisning på bästa 

sätt, trots de svårigheter som de har. Om man inte arbetar förebyggande för dessa elever riskerar de att 

gång på gång misslyckas vilket i sin tur kan sätta sina spår i elevernas självförtroende och att det även 

kan försvåra lärandet menar Ahlén (2011), som även påpekar att ett förlorat självförtroende kan ta lång 

tid att återfå, samt att det krävs mycket energi för att nå dit.  

Någonting som är övergripande i en positiv inlärningsmiljö, är att dessa barn inte stressas av högt 

ställda krav på dem, om detta skriver Olsson och Olsson (2007). De betonar även att det är särskilt 

viktigt med tanke på att barn med koncentrationssvårigheter balanserar på gränsen för vad de mäktar 

med, och det inbegriper både området kapacitet och koncentration. Andersson (1999) skriver om att 

klassrumsmiljön med stora klasser kan vara splittrande och orolig för elever med 

koncentrationssvårigheter och om de dessutom har en långsammare inlärningstakt kan de ha svårt att 

hantera den stressade arbetssituationen, som uppstår då man känner att man inte riktigt hinner med och 

förstår det som lärs ut. I en mindre undervisningsgrupp däremot finns det ofta större möjligheter att 

anpassa undervisningstakten till den enskilde eleven samt att arbeta mycket med den känslomässiga 

och sociala utvecklingen.  

Olsson och Olsson (2007, sid.21) har även sammanställt en lista med några punkter som är viktiga att 

tänka på i det dagliga arbetet: ” 

 dela upp uppgifter i delmål 

 vara tydlig när man presenterar en uppgift 

 hjälpa eleverna att strukturera information som är viktig för uppgiftslösningen 
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 visualisera information och uppgifter genom att använda bilder och skisser 

 ge omedelbar feedback 

 ge beröm när andra hör på 

 hjälpa eleverna att bli medvetna om sin aktivitetsnivå 

 göra lämpliga avbrott och pauser 

 hjälpa eleverna att bli medvetna om vad som styr deras inlärningsprocess” 

Payton (2010) har gjort kvalitativa intervjuer om pedagogers erfarenhet av att arbeta med barn med 

koncentrationssvårigheter. Det som framkommer där att de bland annat använder sig av stoppljus på 

tavlan som tydligt visar eleven vad som förväntas av den. Rött ljus betyder att eleven ska arbeta under 

tystnad och endast får prata med en pedagog. Gult ljus betyder att eleven får småprata med eleven som 

den sitter bredvid för att hjälpas åt med en uppgift. Grönt ljus betyder att eleven får röra sig fritt i 

rummet exempelvis när det är grupparbete som ska göras. I den intervju studien framkommer också att 

eleven.  I den intervjustudien lyfts det också fram att eleven arbetar i cirka 20 minuter, sedan får den 

ett avbrott med fysik aktivitet till exempel spela fotboll med en pedagog på skolgården. Därefter 

återgår eleven till att arbeta i klassrummet igen.  

Olausson och Segerdorf (2011) har funnit i sin intervjustudie att eleverna gynnas positivt av att få 

tillåtna kortare pauser när koncentrationsförmågan minskar. 

Enligt Klingberg (2011) bör instruktioner vara korta, eftersom de annars lätt glöms bort eftersom 

arbetsminnet har en begränsad kapacitet. Variationen i en elevgrupp kan vara mycket stor hur mycket 

vart och ett av barnen har i arbetsminneskapacitet. Det kan till och med ha skillnader sin se mellan 

som motsvarar flera år.  

2.4 Exempel på några arbetsmodeller som kan användas i arbetet med barn med 

koncentrationssvårigheter 

 

 Exempel och råd vid användandet av en arbetsmodell som i stora delar bygger på ett 

problemorienterat synsätt 

 Presentation av en arbetsmodell som utgår från ett lösningsorienterat synsätt, som med ett 

systemteoretiskt förhållningssätt 

 Presentation av en arbetsmodell som utgår från ett lösningsorienterat synsätt, denna 

modell/metod kallas för: Samarbetsbaserad problemlösning 

2.4.1 Skillnaden mellan en modell som har ett lösningsorienterat synsätt jämfört med ett 

problemorienterat synsätt 

I litteraturen som anges i referenserna finns det två huvudspår, när det gäller arbetsmodeller som 

används. Det ena är att man arbetar utifrån ett problemorienterat synsätt och det andra är att man 

arbetar utifrån ett lösningsorienterat synsätt. Om skillnaderna mellan de olika arbetsmodellerna har 



9 

 

Olsson & Olsson (2007) skrivit om i sin bok Att se möjligheter i svårigheter. I boken skriver de om 

hur det problemorienterade synsättet riskerar att föra samtalen och processen i en negativ cirkel, som 

det kan vara svårt ta sig ur. Det man har fokus på i denna modell är att problemet beskrivs och 

analyseras. Analysen leder till att man får en förklaring till brist på framgång. Om man fäster 

uppmärksamheten på brister och misslyckanden, kan det resultera i att den personen som uppfattas 

vara orsaken till problemet blir skuldbelagd, det kan även orsaka att personer känner sig kränkta och 

sårade. 

Olsson & Olsson (2007) skriver också att i den svenska skolan har den lösningsinriktade modellen 

börjat användas, både i samtal och i pedagogik. Denna arbetsmetod innebär även för läraren att den 

tillsammans med eleven utgår ifrån elevens möjligheter och de mål som formuleras. Lärarens fokus 

blir enligt denna modell att uppmärksamma vilka positiva förändringar som sker och identifiera vilka 

möjligheter till förändring och framgång som finns. I ett samtal mellan en lärare och en elev som 

fokuserar på förmågor, vilka mål som eleven vill uppnå och på vilket sätt som eleven vill nå dit är det 

lättare att få med sig eleven i samarbetet än om man fokuserar på tidigare misslyckanden och problem. 

Denna arbetsmetod ställer krav på läraren att den blir medveten om vilket förhållningssätt den har, 

vilken grundläggande attityd och vilka värderingar den uttrycker när det pratar och agerar i 

förhållandet till eleven. Den här arbetsmetoden bygger på att utveckla positiva relationer till eleverna, 

så att de får möjlighet att uppleva att skolmiljön är positiv och trygg för dem. 

2.4.2 Exempel och råd vid användandet av en arbetsmodell som i stora delar bygger på ett 

problemorienterat synsätt 

Ahlén (2011) utgår i stora delar ifrån ett problemorienterat synsätt där han visar på hur det kan 

användas på ett konstruktivt sätt med positiva resultat. Den arbetsmodell som han visar på har följande 

steg: 

1. Definiera problemet. Det är ett känsligt skede för alla parter eftersom det kan vara svårt att tala 

om det som upplevs som misslyckanden av olika slag. Grunden för att denna samtalsmodell 

ska lyckas är att utarbeta ett gott samarbete mellan alla parter.  

2. Målformuleringen. Målet ska vara realistiskt, uppnåeligt, kunna konkretiseras och utvärderas. 

Det är av stor vikt att eleven själv är med och utformar målet.  

3. Överenskommelser består i att man håller fast vid vad man har bestämt på mötet och fortsätter 

att arbeta efter planen som gjorts. Det innebär även att eleven måste ta de konsekvenser som 

kommer när den frångår den ursprungliga planen.  

4. Ansvar innebär att man klargör vem som har ansvar för de olika momenten i planen som 

utarbetats. 
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2.4.3 En presentation av en arbetsmodell som utgår från ett lösningsorienterat synsätt, som med 

ett systemteoretiskt förhållningssätt 

Inga Andersson är leg. psykolog, fil. dr. i psykologi och har skrivit ett flertal böcker bland annat 

Samverkan för barn som behöver. Den bygger på att samverkan är en nyckel till framgång i arbetet 

med dessa elever. Andersson (1999) betonar att ett problem inte kan ses som en enskild individs 

problem utan att det berör alla personer runt eleven. För att finna en lösning på det aktuella problemet 

krävs det att samspelsmönster mellan de olika personerna förändras. Föräldrarna spelar i denna modell 

en avgörande roll, enligt Andersson (1999) där hon hänvisar till sin arbetslivserfarenhet, när hon 

skriver att utan att ha föräldrarna med sig kommer man ingen vart och når inga nämnvärda framgångar 

eftersom föräldrarna är de betydelsefullaste personerna i barnens liv, oavsett hur svaga de är. 

Den teori som Andersson (1999) använder sig av är systemteori som innebär att man anser att det 

mänskliga handlandet och de mänskliga problemen är någonting som sker och uppstår i interaktionen 

mellan människor. Det är ett system som är sammansatt av flera olika delar och de är i sin tur 

beroende av varandra. Om någon av delarna påverkas på något sätt, inverkar det även på de andra 

inblandade. Inom systemet finns det en bestämd hierarki och det avgör i sin tur maktfördelningen och 

ansvarssystemet. Det finns en viss balans inom systemet till exempel om läraren misstänker att eleven 

kanske drabbas av en hård bestraffning hemma kanske den undviker att meddela hemmet när 

någonting negativ har hänt i skolan där barnet i familjen varit inblandad. Läraren försöker i ett sådant 

fall balansera tillvaron för eleven genom att bli ¨extra snäll¨ mot eleven. 

En arbetsmodell enligt Andersson (1999) skulle kunna ske på detta sätt: 

 När läraren uppmärksammar att det uppkommit ett problem med en elev, bör läraren fundera 

över varför den anser att det är ett problem och om den kan förändra någonting hos sig själv 

göra så att problemet blir mindre.  

 Vilka förändringar kan man göra inom klassen, det kan gälla alltifrån arbetssätt till 

omplaceringar i klassrummet. Det är viktigt att ta reda på om problemet som uppstår är ett 

grupproblem, som har sina rötter i till exempel klassklimatet, sammanhållningen, 

grupptillhörigheten, ledarna i klassen och efterföljarna. 

 Det är viktigt att undersöka, på vilket sätt som elevens föräldrar kan vara ett stöd. Om det är 

en hel grupp gäller det givetvis alla föräldrarna i klassen. Elevers sätt att vara och uppföra sig 

är enligt detta synsätt föräldrarnas uppgift att se till att det fungerar på ett adekvat sätt.  

 Detta steg innebär att man fokuserar på skolan som organisation hur den kan stödja den 

specifika eleven eller elevgruppen.  

 När pedagoger samt övriga parter har gjort sitt yttersta när det gäller ovanstående punkter, 

men inte uppnått önskat resultat, ställs de ofta inför att ta ställning om det ändå inte är bättre 

för den här eleven att byta till en annan skolform.  
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För att uppnå ett gott resultat är en av grundstenarna i Anderssons (1999) sätt att arbeta att använda sig 

av en positiv målformulering när man definierar målet och även att man delar in det man gör i mindre 

delmål.  

2.4.4 Presentation av en arbetsmodell som utgår från ett lösningsorienterat synsätt, denna 

modell/metod kallas för: Samarbetsbaserad problemlösning 

 

Som inledning till nästa arbetsmodell som också baserar sig på ett lösningsorienterat synsätt vill jag 

lyfta ett citat ur boken Vilse i skolan, hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt, 

skriven av Greene (2011) lektor i psykologi i Harvard Medical School i USA. Sammanhanget som 

citatet är hämtat ifrån är när författaren först beskrivit en tidigare traditionell syn på barn med 

koncentrationssvårigheter. Enligt författaren har den traditionella synen på dessa barn varit att dessa 

barn är uträknande, bekräftelsetörstande, tvångsmässiga, svåra att engagera i exempelvis skolarbete, 

visar motstånd mot att följa regler och att detta orsakas av att föräldrarna brister i sin uppfostran av 

barnen, genom att vara oengagerade, endast reagera vid vissa tillfällen på barnens negativa beteende 

och låter sig bli styrda av barnen. Författaren visar med all tydlighet att så inte är fallet med dessa barn 

och deras föräldrar samt att han påvisar att konsekvenser och bestraffningar inte fungerar för dessa 

barn. Nu till citatet från Greenes bok (2011, sid.25),  

”Men – detta är viktigt – den stora majoriteten av krävande barn vet redan hur vi vill att de ska uppträda. 

De vet att de förväntas göra som de blir tillsagda. De vet att de inte bör störa sina klasskamraters arbetsro 

eller springa iväg från skolan när de blir upprörda eller generade. Och de vet att de inte får slå andra 

människor, svära eller tala högt i klassrummet. Därför har de inget behov av att vi anstränger oss för att 

lära dem hur vi vill att de ska uppträda. Och även om det kan vara svårt att tro, vill de flesta krävande 

barn uppträda på rätt sätt. Vi behöver inte ge dem fler klistermärken, beröva dem raster eller stänga av 

dem från skolan; de är redan motiverade. De behöver någonting annat av oss”. 

I resten av boken försöker författaren på flera olika sätt ge svar på vad det är som eleverna behöver av 

oss vuxna i dess omgivning. Utgångspunkten för hans arbetsmetod med krävande barn, som han väljer 

att kalla dem igenom boken är att de här barnen saknar vissa tankefärdigheter. Om ett barn har 

svårigheter med att läsa märks det tydligt i skolans värld och aktiva stödåtgärder sätts in för att hjälpa 

eleven att lära sig denna färdighet. En viktig del i denna metod är finna de triggers (situationer) som 

utlöser elevens utbrott. Se bilaga 1 och 2 för en utförligare beskrivning.  

2.5 På vilka sätt kan motorik och rörelse relatera till koncentrationssvårigheter 

 

Forskningen kring vilken relation som motorik och rörelse har till koncentrationssvårigheter är en 

relativ ny forskning inom specialpedagogiken. I den forskningen finns det kopplingar mellan olika 

forskningsgrenar som till exempel att neuropsykologin kan hjälpa oss att förstå ännu mer vad som 

händer inne i hjärnan om någon har koncentrationssvårigheter och vad som händer i hjärnan när någon 

använder sina muskler. Följande underrubriker kommer att behandlas i denna uppsats: 
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 Orsaker 

 Doktorsavhandlingen av Ericsson (2003) om motorik, koncentrationsförmåga och 

skolprestationer samt andra studier relaterar till likande forskningsområden  

 Förslag på lösningar 

2.5.1 Orsaker 

 

Som tidigare har nämnts i litteraturgenomgången uppvisar många elever med 

koncentrationssvårigheter ett stort rörelsebehov. En term som används i litteraturen kring detta 

ämnesområde är ordet tonus. Med tonus menas enligt Egidius (2006, sid.416) ”vilospänning i 

muskelvävnad, aktivitetsnivå i viss del i det autonoma nervsystemet”.  Ordet autonomt förklaras på 

följande vis av Egidius (2006 sid.30) ”självständigt, oberoende av viljan”. Kadesjö (2007) lyfter fram 

att om en elev ska kunna sitta stilla på en stol krävs det att musklerna har en bestämd muskelspänning 

(tonus). Dessa elever har många gånger svårt med just detta eftersom deras muskelspänning är lägre än 

andras. Barnet med koncentrationssvårigheter försöker lösa detta genom att röra sig ofta genom att till 

exempel ofta byta sittställning, gunga på stolen gå upp och börja gå. När eleven aktiverar sig fysiskt 

ökar muskelspänningen och musklerna får kraft att bära upp kroppen igen. Problemet är att genom att 

ha ett stort behov av att röra sig blir eleven avbruten i sitt arbete med till exempel någon arbetsuppgift 

eller har svårt att sitta stilla och lyssna på en genomgång i en samling en längre stund.  

Ericsson (2003) skriver om det paradoxala att motoriska oroliga barn kan pendla mellan hyperaktivitet 

och total passivitet. En förebyggande åtgärd för att höja och hålla hjärnan på en högre nivå av 

vakenhet skulle kunna vara att eleven får möjlighet till regelbunden motorisk aktivitet. 

Förhoppningsvis skulle det även hindra att barnet hamnar i ett hyperaktivt tillstånd och får en jämnare 

vakenhetsgrad i hjärnan enligt Ericsson. 

Någonting som är viktigt att ta i beaktande när man talar om dessa elevers stora rörelsebehov är att de 

förutom den låga vakenhetsgraden i hjärnan kämpar med att de själva inte kan styra muskelspänningen 

i viloläge, utan de måste aktivera sig fysiskt för att öka den. 

 

Ett sätt att påverka muskelspänning enligt Ericsson (2003) är att stimulera vestibulära receptorer 

genom att röra huvudet i olika lägen. Det påverkar hjärnans bearbetning och upprätthållandet av 

muskelspänningen i upprätt kroppsställning. Egidius (2006, sid.441) förklarar att det vestibulära 

systemet berör ”innerörats balansorgan, balansnerven och de områden i lillhjärnan som reglerar 

balansen”. Egidius (2006, sid.229) beskriver även att lillhjärnans uppgifter är ”att med hjälp av 

impulser från jämviktsorganen i innerörat reglera de större muskelrörelserna, dels med hjälp av 

impulser från storhjärnbarken reglera finmotoriken”. En del barn med koncentrationssvårigheter 

uppvisar även problem med till exempel skrivning, vilket kan bero på brister i impulserna som 
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lillhjärnan får från stora hjärnbarken. Ericsson (2003) skriver att den vestibulära perceptionen som 

berör armarnas och händernas rörelser, skulle kunna bli positivt påverkad av att göra rörelser med 

huvudet i olika höjdlägen men även i olika hastigheter. 

 

Ericsson (2003) skriver att man ännu inte vet vad begreppet automatisering från ett neurofysiologiskt 

perspektiv innebär, men en teori är att barns problem inom till exempel motorik och 

koncentrationsförmåga, skulle kunna bero på brister i automatiseringsförmågan. En bristande 

automatiseringsförmåga kan visa sig genom att personen har svårigheter att automatiskt göra inlärda 

rörelsemönster. Den måste alltså i sin tankevärld fokusera på hur den ska utföra rörelsen. På grund av 

detta minskar personens simultankapacitet och uthållighet.  

Att ha ett välfungerande arbetsminne är av största vikt när man ska minnas någonting som till exempel 

en instruktion. Klingberg (2011) redogör på flera sätt om vad arbetsminnet är, dess funktion och vad 

som kan förhindra det från att fungera funktionellt. Han beskriver att störningsmoment och 

ovidkommande information ständigt hotar ta bort den viktiga informationen från arbetsminnet. När 

arbetsminnet får för mycket information inträffar det att personen drabbas av arbetsminnesluckor och 

glömmer således bort vad som ska göras härnäst. I forskningen har man även funnit att koncentration 

och arbetsminne till stor del sammanfaller med varandra. Han refererar till en forskare vid namn Kane 

från University of North Carolina som studerat hur koncentrationsförmågan ändras under dagen och 

hur olika sorters uppgifter påverkar den. Det Kane kunde finna var att när en uppgift blev mentalt 

krävande och arbetsminnet utsattes för stor belastning, kunde han identifiera att studenter med en lägre 

kapacitet i sitt arbetsminne fick det svårare att koncentrera sig på uppgiften. Studenterna började 

dagdrömma istället för att ägna sin koncentration till arbetsuppgiften. De som hade gott arbetsminne 

orkade däremot vara fokuserade på uppgiften. Till stor del skulle arbetsminne kunna likställas med 

förmågan att kunna kontrollera sin koncentration. 

Klingberg fortsätter att skriva om forskaren Gathercole som studerat arbetsminnet hos olika barn. När 

hon räknade ut medel så visade de sig att barn med diagnosen ADHD fick ett lägre medelvärde än 

andra barn, men att det kunde skilja sig stort mellan de olika eleverna som hade ADHD. Forskaren 

poängterar att det inte går att dra likhetstecken mellan dåligt arbetsminne och ADHD. 

 

Klingberg (2011) skriver även om att det är känt sedan länge att äldre personer som är fysiskt aktiva 

och har en god kondition får bättre resultat på många psykologiska test, särskilt test som prövade 

reaktionssnabbhet, än de äldre som är mer stilla sittande. Det tolkades i början att det berodde på den 

ökade syreupptagningsförmåga som sker i samband med konditionsträning samt att det resulterar i att 

hjärnan får mer syresatt blod. Det som nu har upptäckts är att de positiva effekterna av fysisk aktivitet 

inte bara gäller reaktionssnabbhet utan i ännu högre grad minnet och problemlösning. De kunde se att 

den fysiska aktiviteten påverkade hjärnans celler förutom att det innebar en ökad syresättning av 

blodet i hjärnan. 
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Det finns även studier som är gjorda av Kramer i Illionois University som undersökt hur hjärnan 

påverkats av tre månaders träning. Om detta berättar Klingberg (2011) i sin bok, där han skriver att 

Kramer kunde se att efter den bestämda perioden ökade aktiviteten i hjärnan när deltagarna ställdes 

inför koncentrationskrävande uppgifter. Vid ett senare tillfälle gjorde samma forskargrupp nya studier 

där de fokuserade på att undersöka vad som händer med den vita och grå substansen i hjärnan vid 

konditionsträning. De upptäckte att tjockleken av hjärnbarken hade ökat på flera ställen, det gällde 

även frontalloben. Genom att studera tjockleken på hjärnbarken kan man se att den kan variera från 

person till person och att om den är tunnare än på ett ställe i centrat, som till exempel har med 

inlärning i matematik att göra, kan man se ett visst samband med att den personen har till exempel 

svårare med problemlösning. Enligt de här studierna som gjorts skulle det peka på att personer som 

har koncentrationssvårigheter skulle kunna göra extra konditionsträning och på så vis uppnå en högre 

koncentrationsförmåga efter en tid. 

Även sjukgymnasterna Balkfors och Kroon (2009) påpekar att om man sitter stilla länge så får man 

inte hjälp av den naturliga muskelpumpen som arbetar när benen är i rörelse. Benens rörelser hjälper 

blodet att transporteras fram och tillbaka till hjärta och lungor. Därför blir det en högre blodcirkulation 

i kroppen om benens muskler används och det bidrar i sin tur till att minska tröttheten och öka 

koncentrationen.  

 

Någonting som är avgörande för koncentrationsförmåga är att hjärnan kan integrera sinnesintrycken 

som den får och organisera dem. Ericsson (2003) skriver att detta kan vara en svårighet för barn att 

göra i ett klassrum eftersom det ställer höga krav på hjärnans kapacitet att bearbeta hjärnans 

sinnesintryck på ett adekvat sätt. Utöver att hjärnan ska ha nått en viss utvecklingsnivå för att klara av 

att organisera de många sinnesintrycken måste även eleven vara motiverad för att kunna koncentrera 

sig på skoluppgiften. 

 

Slutligen vill jag avsluta detta med ett citat av Ericsson (2003, sid.68-69)  

”Barn med koncentrationssvårigheter har ofta, men inte alltid, också andra problem t.ex. med perception, 

motorik, språk och kognitiva funktioner. Även om dessa problem inte är den direkta orsaken till barnets 

koncentrationssvårigheter kan de ändå ha stor betydelse för på vilket sätt och hur starkt 

koncentrationssvårigheterna kommer till uttryck. Av den anledningen är det intressant att undersöka om 

man med motorisk/perceptuell träning som pedagogisk metod, kan påverka även barns 

koncentrationsförmåga”. 
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2.5.2 Doktorsavhandlingen av Ericsson (2003) om motorik, koncentrationsförmåga och 

skolprestationer samt andra studier som relaterar till likande forskningsområden  

 

Ingegerd Ericsson (2003) har skrivit en doktorsavhandling i pedagogik och hennes lärarprofession är 

idrotts- och speciallärare. I doktorsavhandlingen förekommer ordet interventionsgrupp. Det betyder 

enligt Egidius (2006, sid. 187): ” den grupp som i experimentellt syfte blivit föremål för åtgärder i 

motsats till kontrollgruppen; den kallas därför även experimentgrupp”. Syftet med att göra 

interventionsstudien, som Ericsson gjorde, var att studera om utökad fysisk aktivitet och individuellt 

anpassad motorisk träning i skolan skulle inverka på elevernas koncentrationsförmåga och 

skolprestationer.  I genomförandet av studien valde hon att försöka skapa en experimentell situation 

genom att använda sig av två årskullar med elever, två interventionsgrupper som får extra motorisk 

träning medan jämförelsegruppen inte får någon extra motorisk träning eller utökad fysisk aktivitet 

utöver ordinarie undervisning.  

Innan interventionen genomfördes gjordes ett förtest av motorik och koncentrationsförmåga, även 

eventuella skillnader i läsutvecklingen studerades. Efter interventionen gjordes även eftertest för att se 

om motorikträningen hade någon påverkan av bestående art rörande motorik och 

koncentrationsförmåga. För interventionsgrupperna schemaläggs det fem idrottslektioner per vecka 

och dessutom en extra som kunde användas vid behov. Jämförelsegruppen hade två idrottslektioner 

per vecka.  

Ericsson konstaterar att eleverna i interventionsgruppen hade förbättras avsevärt när det gällde 

motoriken. Det gällde både elever som hade brister i motoriken vid projektets start samt de elever som 

redan hade god motorik. I jämförelsegruppen, som bara hade två idrottslektioner såg man ingen 

nämnvärd skillnad i den motoriska utvecklingen. 

Studien visar också att eleverna i interventionsgrupperna hade förbättrat sin koncentrationsförmåga 

efter ett år och det gällde både dem som hade lätta och stora koncentrationssvårigheter. Den grupp som 

endast hade haft två idrottslektioner per vecka såg man ingen förbättring i elevernas koncentration. 

Men den skillnaden utjämnas efter det andra året. 

När det däremot gäller skolprestationer märks det en skillnad mellan jämförelsegruppen och 

interventionsgruppen. När man studerade läsutvecklingen när projektet började hade 

jämförelsegruppen en något bättre utgångspunkt än interventionsgruppen, men när man jämförde 

studieresultaten från de nationella proven ett år efter projektets start, upptäckte man i ämnet svenska 

på samtliga studerade delar av provet, att eleverna i interventionsgrupperna hade fått bättre resultat än 

jämförelsegruppen. Skillnaden var som tydligast när det gällde läsförmåga och skrivförmåga. 

Däremot när eleverna i skolår tre gjorde ordkedje- eller läsförståelsetest identifierades ingen större 

skillnad mellan de olika grupperna. 

I ämnet matematik uppnådde interventionsgrupperna ett bättre resultat i ämnet matematik i de 

nationella proven även om inte skillnaderna var stora. 
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Det upptäcktes även att när de jämförde resultaten mellan interventionsgrupperna och 

jämförelsegruppen och tog hänsyn till och jämförde specifikt elever som från början t.ex. hade haft 

stora motoriska brister, var resultaten på de nationella proven bättre i interventionsgrupperna än i 

jämförelsegruppen. Skillnaden visade sig vara större ju större motoriska brister eleverna hade från 

början när de jämför interventionsgrupperna med jämförelsegrupperna. Så i denna studie verkar det 

förefalla så att de elever som tjänar mest på att få extra idrottslektioner är de som uppvisat stora brister 

i motoriken och det verkar finnas ett visst samband mellan skolprestation i teoretiska ämnen och hur 

elevens motorik är. Detta visades sig gälla även för de elever som hade problem med 

koncentrationssvårigheter i de olika grupperna. Det innefattade även elever som exempelvis hade fått 

diagnosen ADHD.   

Klingberg (2011) beskriver ett flertal olika studier som gjorts rörande hur konditionsträning påverkar 

inlärningsprocessen. En studie, som han refererar till en studie som gjorts i en skola i Naperville. I den 

skolan utformades ett program för fysisk träning i skolan. Den sortens träning som lades fokus på var 

konditionsträning. Utöver att elevernas kondition förbättrades, var det framför allt den positiva effekt 

som konditionsträningen hade på elevernas skolprestationer, som forskarna uppmärksammade. I 

nationella prov presterade dessa elever toppresultat i USA, men också när resultaten jämfördes med 

internationella provresultat. Forskningen visade i detta fall att konditionsträning kan förbättra 

kognitiva förmågor. 

 

Klingberg (2011) refererar även till en skola i Titusville, som gjorde liknande förändringar som skolan 

i Naperville, där satsade man på att använda träningsmaskiner, klätterväggar, motionscyklar och 

pulsmonitorer. De valde att öka mängden fysisk träning och istället minska den traditionella 

undervisningen. Det som hände var att barnens skolprestationer ökade från under delstatsmedel till 16 

procent över medel i lästester och med 17 procent över medel i matematiktester. 

I en skola i Kansas City valde man att öka fysisk aktivitet till 45 minuter varje skoldag. Det 

utmärkande i den studien var att de disciplinära åtgärderna i skolan minskade från 228 till 95 från ett 

år till nästa.  

 

Klingberg (2011) hänvisar även till en sammanställning som California Department of Education har 

gjort. I den sammanställningen som Klingberg (2011) hänvisar till, i den framkommer att det kan 

finnas ett samband med bättre kondition och bättre resultat i både matematik och läsning. Däremot 

kunde de inte finna någon påverkan på elevernas prestationer i matematik och läsning när 

muskelstyrka eller smidighet tränades. I sammanställningen poängteras att det är konditionsträningen 

som är nyckel till de positiva effekterna på skolprestationerna.   
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2.5.3 Förslag på lösningar 

 

Två förslag som Kadesjö (2007) ger angående hur man ska agera för att hjälpa det överaktiva barnet 

att få röra sig under ordnade former är följande: 

 gå ut i korridoren och göra en rörelseaktivitet 

 springa runt byggnaden utomhus 

 

Klingberg (2011) redovisar resultat från olika studier som gjorts i ämnet som rör konditionstränings 

eventuella inverkan på elever. Det som framkom var att de positiva effekterna kommer gradvis och 

frekvensen av antal tillfällen har betydelse för resultatet och då är det eftersträvansvärda att träna ofta 

för bästa resultat samt intensivt. Men även lägre intensitet under träningen hade positiva effekter. De 

barn som studerades var mellan fyra till arton år. Det man lade särskilt tonvikt vid att undersöka var 

den perceptuella förmågan, verbala förmågan, problemlösningsförmågan och matematik. I nästan alla 

de olika delarna som studerades inom de olika ämnesområdena upptäcktes det positiva effekter av 

konditionsträning.  

Med hänseende till vad som framkommit i flera undersökningar om konditionsträning anser Klingberg 

(2011) att skolorna borde verka för att införa en ökad mängd av konditionsträning även om andra 

ämnen skulle få en minskad undervisningstid. Några av skälen till detta är att det verkar finnas ett 

tydligt samband mellan goda skolprestationer och konditionsträning samt att konditionsträning 

minskar övervikt och stress. 

 

Även sjukgymnasterna Balkfors & Kroon (2009,) ger rådet att det är viktigt använda rörelse för att få 

en ökad koncentration och bli mindre trött. De refererar till att benens rörelser fungerar som en 

muskelpump som hjälper blodet att transporteras till hjärta och lungor samt att blodet syresätts mer vid 

träning.  

 

För att hjälpa elever som har svårt med finmotoriken kan det vara till hjälp om de tränar på rörelser 

som för huvudet olika höjdlägen i olika hastighet om det skriver Ericsson (2003). Hon skriver också 

om att motorisk träning har stor betydelse för utvecklingen av perceptionsförmågan, vilket i ett vidare 

perspektiv, är en del av den kognitiva utvecklingen. 

 

I intervjustudierna som Ferm (1999) gjort med musiklärare framkommer att musik kan vara ett sätt att 

utveckla motoriska färdigheter och hjälpa till med automatiseringen av vissa rörelsemönster. Det kan 

ske exempelvis med rytmträning genom trumspel. Det kan också vara en fördel att använda sig av 

musiken eftersom det språket inte alltid kräver en muntlig instruktion. En del av dessa barn har lättare 

att ta till sig någonting som de ska härma direkt istället för att fokusera på en verbal instruktion. 
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2.6 Vetenskaplig teori 

I studien av litteratur som berör arbetet med barn med koncentrationssvårigheter knyter denna uppsats 

an till den systemteoretiska grundsynen. Enligt Egidius (2006) betyder begreppet systemteori att det 

finns biologiska och sociala enheter som i sin tur består av olika komponenter som samverkar med 

varandra. Det innebär också att om någonting förändras i någon av enheternas komponenter så kan 

hela systemet påverkas på ett eller annat sätt. 

Kopplingen till denna uppsats forskningsområde där relationen mellan cykellyssning och 

koncentrationsförmåga undersöks relateras till systemteorin på följande sätt. Om samspelet i 

klassrummet mellan elever och lärare utgör en enhet, där de olika individerna, miljön, 

undervisningsmetodik m.m. är enhetens olika komponenter. Om cykellyssning införs vid 

samlingsmomentet och vid genomgångar tillförs en komponent som kanske påverkar den individen 

som använder cykellyssningen. Om det blir en positiv påverkan av cykellyssningen kanske det 

påverkar lärarens förhållningssätt gentemot eleven eftersom läraren då kanske inte behöver markera 

för eleven gång på gång att lyssna. Det kanske även inverkar på de andra elevernas uppfattning av sin 

klasskompis eftersom de då inte upplever att den stör samlingen. Dessutom kanske detta även 

påverkar eleven att bli mer positivt inställd till skolan eftersom den inte får lika många tillsägelser. Om 

någon av de olika enheternas komponenter istället påverkas negativt på något sätt får det 

efterverkningar som blir mer eller mindre stora beroende på den negativa förändringens art.  

 

3. Metod 

3.1 Forskningsansats 

Som forskningsansats har jag valt kvalitativ eftersom jag valt att göra en fallstudie som bygger på 

observation och kvalitativa intervjuer. En fallstudie innebär att man samlar mycket kunskap om en 

specifik företeelse, avgränsar tydligt vad som ingår i studien. Om detta skriver Johannessen A. och 

Tufte P A. (2003 sid.56) i boken Introduktion till samhällsvetenskaplig metod.  De klargör även att 

fallstudien inte är en egen metod utan att den består av flera delar som observation, kvalitativ intervju 

men även enkätundersökningar. 

3.2 Observation 

Observationen är en löpande observation som innebär att det jag ser ske under de lektioner som jag är 

med i klassrummet antecknas. Bilaga 3 visar mitt observationsschema. De anteckningar som skrivs är 

löpande observationstext. Tyngdpunkten är att jag är observerande men eftersom det är barn som är 

med i den här fallstudien och det är många elever i klassrummet gör jag till viss del även deltagande 

observation. Jag har inte några lektioner men jag försöker att på ett så naturligt sätt som möjligt flyta 

in klassrumsmiljön, vilken i sin tur innebär att även föra dialoger med eleverna i klassen. När tillfälle 
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ges sitter jag med en elev i taget för att studera hur eleven agerar vid momentet cykelläsning. Eftersom 

elev a har Lus 7 och elev b Lus 9 enligt läraren, så sitter jag med dem var och en och låter dem läsa 

texten högt för mig när de cykelläser. 

Enligt Johannessen och Tufte (2003 sid.89) beskrivs att man genom observation kan upptäcka saker 

som annars är svåra att få kunskap om. Det man observerar kallas för fält, som i denna observation blir 

de fyra enskilda eleverna, hur de agerar med eller utan möjlighet till cykellyssning eller cykelläsning, 

på vilket sätt deras interaktion gestaltar sig gentemot omgivningen vid dessa enskilda moment. (hur de 

samverkar med sin omgivning) 

3.3 Enkäter 

Läraren och resurspersonerna fyller i Conners förkortade formulär (se bilaga 4) som består av tio olika 

påståenden om barns beteende. Det finns också en skala där den som svarar ska säga om påståendet 

stämmer väldigt mycket, stämmer ganska mycket, stämmer i viss mån stämmer inte alls. De olika 

svarsalternativen ger olika mycket poäng och på så vis kan man mäta elevernas 

koncentrationsförmåga.  För ytterligare förklaringar och förtydligande om hur jag använder mig av 

Conners förkortade formulär se, 4.1.1. 

I det här fallet har jag hämtat inspiration från Ericsson (2003) doktorsavhandling om Motorik, 

koncentrationsförmåga och skolprestationer, där hon har använt sig av detta formulär i sin 

interventionsstudie. 

Även jag använder detta formulär när jag tolkar informationen från mina observationsanteckningar 

som jag gjort i tabellform. Redovisningen av resultaten av Conners förkortade formulär görs i diagram 

för att åskådliggöra om det är någon märkbar skillnad av elevernas koncentrationsförmåga när de 

cykellyssnar eller cykelläser. Det som jag särskilt kommer att vara uppmärksam på är eventuella 

skillnader på elevens beteende utifrån följande aspekter: 

1. Rastlös eller överaktiv: med det menar jag är om en elev rör sig mer eller mindre konstant i 

kroppen i ett moment där eleven förväntas kunna sitta stilla som exempelvis en samling. Det 

jag iakttar är både de små och de stora rörelserna. 

2. Blir lätt upphetsad: med det menar jag om eleven lätt går upp i varv när någonting händer som 

kan vara positiv eller negativt och har de svårt att i vid det tillfället finna 

koncentrationsförmåga. 

3. Stör andra barn: Pratar ofta och vid flera tillfällen rakt ut vid samlingsmoment utan att räcka 

upp handen, samt har svårigheter vid övergångsmoment till exempel att hämta olika 

arbetsmaterial utan att prata med kompisar eller fysiskt till exempel knuffa kompisar på sin 

väg om arbetslådan eller sin plats. 
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4. Misslyckas med att avsluta påbörjade aktiviteter, kan koncentrera sig endast en kort tid: orkar 

till exempel inte arbeta med den bestämda arbetsuppgiften under en lektion utan behöver få 

avbrott för att kunna fortsätta med den 

5. Hela tiden i orolig rörelse: ser om den motoriska oron finns vid fler moment än bara 

samlingsmoment 

6. Ouppmärksam, lätt att distrahera: försöker identifiera om eleven blir lätt störd av olika stimuli 

som finns i klassrumsmiljön som till exempel ljud. 

7. Krav måste omedelbart uppfyllas – blir lätt besviken: Försöker identifiera situationer där 

elevens tålamod brister, exempelvis om den måste vänta på sin tur för att få hjälp med en 

uppgift. 

8. Tar snabbt och lätt till tårarna: undersöker om att gråta är något frekvent återkommande under 

elevens skoldag 

9. Snabba och kraftiga humörsvängningar: försöker identifiera om eleven växlar snabbt mellan 

positiva och negativa känslor. 

10. Humörutbrott, explosivt och oförutsägbart beteende: iakttar om eleven ofta (varje dag) har 

problem med detta 

De tio olika faktorerna är hämtade från Conners förkortade formulär, efter kolontecknen kommer 

mina förtydliganden om vad jag lägger för betydelse i dessa begrepp. 

3.4 Kvalitativ intervju 

En kvalitativ intervju med läraren och resurspersonerna görs eftersom en intervju kan tydliggöra 

personernas upplevelse, hur de uppfattar elevernas agerande med eller utan cykellyssning eller 

cykelläsning. De kvalitativa intervjuerna görs enskilt för att de inte ska påverkas av varandras syn på 

fallstudien.  

Det finns olika sorters kvalitativa intervjuer. Den som jag har valt att använda mig av är delvis 

strukturerade intervjuer eftersom jag anser att det passar bäst i den här fallstudien. Fördelen med dem 

är att man har en lista med generella teman eller frågor som ska tas upp vid intervjun som tar upp de 

forskningsfrågor som fallstudien belyser. Men det finns också en flexibilitet, eftersom den ger 

informanten (den som intervjuas) möjlighet att ge en fördjupad information om det som intervjun 

behandlar. Samtidigt ger den delvis strukturerade intervjun möjlighet att i viss mån jämföra de olika 

intervjuades svar med varandra.  

Svagheten med kvalitativa intervjuer är att det är små urval som görs och att de resultat som 

framkommer inte är generaliserbara. Däremot ger de mycket kunskap om det specifika fallet som 

studeras. Det begrepp som används i detta sammanhang är då överförbarhet. Med det menas enligt 
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Johannessen och Tufte (2003, sid. 74); ”Den kunskap som utvecklas i form av tolkningar, förklaringar, 

mekanismer och begrepp i ett visst forskningsprojekt kan överföras till andra situationer och 

fenomen”. 

Som inspiration till mina frågor i den delvis strukturerade kvalitativa intervjun har utgått från Kristina 

Björkmans (2012) intervjuformulär som hon har använt i sin uppsats om Rörelse och lek med barn 

med koncentrationssvårigheter intervjuer med förskollärare (se bilaga 5). 

3.5 Urval 

Urvalet till fallstudien gjordes på detta sätt. Olika skolor tillfrågades antingen via telefonsamtal eller 

personlig kontakt. Det var en av dem som svarade ja. De som svarade nej gav olika skäl som t.ex. att 

de arbetade med ett projekt där de undersökte på vilket sätt musik påverkar koncentrationsförmågan, 

någon annan skola arbetade med olika belöningssystem för att försök öka elevernas motivation och 

koncentrationsförmåga, någon annan svarade att de inte hade tid att delta i någon fallstudie och 

ytterligare någon svarade först ja men var sedan tvungen att ändra sig eftersom de plötsligt hamnade 

mitt i ett rektorsbyte där den tillfrågade klassläraren hade mycket ansvar i rekryteringen av en ny 

rektor. Den läraren ansåg att det i ett sådant fall skulle bli för mycket arbete med att delta i studien. 

Till slut så fick jag ett positivt svar från en skola som var beredd att vara med.  

I mitt urval av skola valde jag att prioritera en skola som var beredd att pröva någonting nytt som de 

inte hade gjort tidigare. När jag talade med de ansvariga som till exempel rektorn, den undervisande 

läraren samt resurspersonerna var de positiva till att prova något de inte gjort tidigare på den skolan. 

Jag anser att det viktiga i den här undersökningen inte är vilket slags upptagningsområde som skolan 

har av elever, eftersom min erfarenhet som lärare har visat mig genom årens gång att elever med 

koncentrationssvårigheter finns i alla klasser på ett eller annat sätt. Det viktiga för mig var att det 

skulle finnas en nyfikenhet att vilja prova någonting nytt helt förutsättningslöst oavsett som det skulle 

bli ett positivt eller negativt resultat av studien.  

Urvalet fyra elever anser jag vara realistiskt många för att kunna göra en observationsstudie under en 

så pass kort period som fem veckor, där observationen görs två dagar per vecka. De fyra eleverna 

utvaldes av klassläraren. 

Antalet kvalitativa, delvis strukturerade, intervjuer, som är tre, faller sig naturligt eftersom det är tre 

personer som arbetar med klassen i klassrummet. Dock arbetar de inte alla tre samtidigt med klassen i 

klassrummet. Den största delen av tiden är det en lärare och en resursperson även om det förekommer 

att läraren också är helt själv med klassen i undervisande situation. Specifika ämneslärare tillkommer 

också till klassen, men med dem har jag inte valt att göra intervjuer eftersom tiden för uppsatsen är 

begränsad och därför att de inte har ämnen som t.ex. musik och idrott under dessa veckodagar som 

observationen har gjorts. 
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3.6 Etiska aspekter 

När forskningsstudier görs med människor och i synnerhet barn är det särskilt viktigt att man tar de 

etiska aspekterna i beaktande. De frågor man bör ställa sig själv innan man påbörjar ett 

forskningsprojekt är till vilken nytta forskningen är och om någon kommer att på något sätt ta skada 

av forskningsprojektet. 

Regler för hur korrekt forskning ska bedrivas finns beskriven i Forskningsetiska principer inom 

humanistisk samhällsvetenskaplig forskning. som är utgiven av Vetenskapsrådet (2002). I dessa 

beskrivs fyra stycken viktiga krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att du som forskare berättar vilken uppgift de har i projektet, vad 

forskningen går ut på och vad det innebär att vara med. De ska också informeras om att deras 

medverkan är frivillig och att de när som helst kan välja att inte delta längre i projektet. 

Samtyckeskravet innebär att de som deltar måste skriftligt ge sitt godkännande att de vill delta i 

forskningen och detta är särskilt viktigt när det är barn som deltar. För att genomföra en 

forskningsstudie där barn deltar måste de ha sin tillåtelse av sina föräldrar att delta. Men barnen få 

också säga nej om de inte vill delta. Den som deltar i en forskningsstudie har alltså rätt att bestämma 

på vilka villkor de deltar och de får också avbryta när de vill. Om de avbryter att vara med i studien får 

det inte på något sätt påverka dem negativt och man får inte heller på något sätt utsätta dem för 

påtryckningar för att få dem att fortsätta. 

Konfidentialitetskravet: Uppgifter som framkommer ska behandlas konfidentiellt och de ska 

förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte ska kunna identifiera personerna som deltar i studien. 

Tystnadsplikten är också viktigt i hanterandet av känsliga uppgifter.  

Nyttjandekravet: Uppgifterna som framkommer genom forskningen får inte användas till någon 

annat än till forskningsstudien som görs. 

Utifrån de forskningsetiska principerna tillfrågades rektorn om den ville att skolan skulle delta i 

fallstudien. En av skolans klasslärare tillfrågades om den ville låta sin klass delta i fallstudien. Därefter 

skickades ett informationsbrev till klassens föräldrar där studien beskrevs samt de Forskningsetiska 

principerna. De blev skriftligt tillfrågade om de ville att deras barn skulle ingå i studien (se bilaga 6). 

De särskilt berörda föräldrarna vars barn som blev utvalda att delta i fallstudien fick även muntlig 

information.  

3.7 Genomförande 

Fallstudien genomfördes i en klass där fyra elever valdes ut av den undervisande läraren att delta i 

fallstudien. Den pågick under fem veckor. Två dagar i veckan observerades eleverna under samtliga 

lektioner. Den första veckan hade eleverna inte tillgång till cykeln, utan då gjordes endast observation 
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av eleverna hur de agerade utan att ha möjlighet att använda cykeln under lektionerna. Samlingar och 

genomgångar togs under ett särskilt beaktande.  

Under de fyra följande veckorna fick eleverna tillgång till en stol med tillhörande cykeltrampor, där de 

kunde turas om efter ett i förväg fastställt schema och prova på att cykla samtidigt som de deltog i t.ex. 

samlingen, gemensamma genomgångar samt läsning. Läraren och resurspersonerna informerades att 

jag skulle observera de fyra eleverna de dagar jag var där, vilken relation det är mellan 

koncentrationsförmåga och cykellyssning och -läsning. De informerades även om att jag önskade göra 

en intervju med dem var och en efter att observationerna var gjorda. De informerades även om att jag 

önskade att de fyllde i Conners förkortade formulär för att jag skulle få se hur de var och en uppfattade 

situationen med de respektive olika eleverna och om de fanns någon skillnad för de olika eleverna om 

använde cykellyssnade eller inte gjorde det. 

De övriga dagarna under veckorna fick läraren och resurspersonerna använda cykel på det sätt som de 

fann vara bäst för gruppen. Under tredje veckan (andra veckan med cykeln) framkom ett önskemål 

från läraren att jag även skulle göra ett fastställt schema för alla veckans lektioner över när cykeln 

skulle användas av de olika eleverna. Det önskemålet gick jag givetvis tillmötes. 

Nedtecknandet om hur studien utföll gjordes i ett tabellformat med text, se bilaga 3 . Av integritetsskäl 

för eleverna som deltar finns endast vissa utdrag med i uppsatsen av vad som specifikt hände på varje 

enskild lektion. Conners förkortade formulär finns också med som en bilaga som använts till att 

analysera observationerna för varje vecka och elev (se bilaga 4). I resultatdelen finns diagram som 

redovisar resultaten från Conners förkortade formulär. Denna sammanfattning är tänkt att ge läsaren 

större förståelse för vad kryssen i formulären står för. 

Fallstudien påbörjades i januari 2012.  

Efter de fem veckorna gjordes de kvalitativa delvis strukturerade intervjuerna enskilt på arbetsplatsen 

där de arbetar men i ett rum där vi kunde sitta ostörda. Jag valde att förlägga intervjuerna på deras 

arbetsplats för att det skulle var så smidigt som möjligt för dem med hänsyn till tidsaspekten. 

Förhållningssättet gentemot den personal som jag mötte i denna fallstudie är att den inte ska ta tid 

ifrån dem, utan att så långt som möjligt tillmötesgå deras önskemål när det gäller tid och plats för 

intervjuerna. För dem passade det bäst att få möjlighet att göra intervju under arbetstiden på 

arbetsplatsen. Intervjuerna tog mellan 15-30 min. 

Parallellt med arbetet med fallstudien fortgick litteraturstudierna. Även om ett visst litteraturstudium 

görs innan observationerna av eleverna påbörjas, så kommer nya tankar under resans gång, som väcker 

en nyfikenhet att vilja veta och förstå mer av det man ser. Det kan leda till att man med förnyat 

intresse studerar mer litteratur, som vidgar vyerna ytterligare och tillför värdefull kunskap och insikter 

till uppsatsen. Således fortsatte även litteraturstudierna efter den genomförda fallstudien.  
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3.8 Bearbetning och analys 

 

Under mina observationsstudier av eleverna skrev jag ner skeendet av vad jag uppfattade skedde under 

observationen med de olika eleverna, hur de agerade i klassrummet när de fick möjlighet att 

cykellyssna och hur de agerade när de inte hade möjlighet att cykellyssna. Jag använde mig av löpande 

observationer. En del av eleverna hade även möjlighet att cykelläsa, cykelskriva och cykelräkna. Det 

berodde i de fallen på att de vid de lektionstillfällena hade tillgång till cykeln och det sammanföll rent 

schemamässigt med de ämnena. Två av eleverna hade lagom långa ben för att kunna sitta vid bordet 

och arbeta samtidigt som de cyklade vilket möjliggjorde för dessa elever att de kunde arbeta samtidigt 

som de cyklade. Följaktligen fick de möjlighet att cykelskriva och cykelräkna utöver den tid de fick 

möjlighet att cykellyssna vid samlingar och genomgångar. 

Mina observationsanteckningar tolkade jag under de fem veckorna med hjälp av Conners förkortade 

formulär, (se bilaga 4) för att sedan kunna göra diagram som gör det lättare att följa skeendet när 

eleven inte har tillgång till cykellyssning samt när eleven har tillgång till cykellyssning. Jag valde 

linjediagram eftersom jag anser att de på ett tydligt sätt kan visa förändringen mellan de båda olika 

förutsättningarna med eller utan cykel samt utvecklingen av förloppet under de fem veckorna för de 

enskilda eleverna. 

Efter de fem veckorna genomförde jag de kvalitativa delvis strukturerade intervjuerna med den 

undervisande läraren och assistenterna. Jag spelade in intervjuerna och transkriberade dem och 

lyssnade att jag skrivit ner vad de hade sagt vid intervjuerna. Se bilaga 7 för att se det intervjuformulär 

som jag utgick ifrån. 

 

3.9 Studiens tillförlitlighet 

 

Jag har inte funnit någon annan som gjort en fallstudie som undersöker relationen mellan 

koncentrationsförmåga och cykellyssning, cykelläsning, cykelskrivning samt cykelräkning. Det gör att 

när jag hämtar litteratur till litteraturgenomgången så får jag stödja mig på forskare som gjort liknande 

studier. Med liknande studier menar jag studier som undersöker det eventuella sambandet mellan 

rörelse och koncentration, där rörelserna eller konditionsträningen sker separat från själva 

inlärningstillfället i klassrummet. 

Det är ett begränsat antal elever (fyra stycken) under ett begränsat antal veckor (5 veckor) vilket gör 

att det i viss mån kan vara svårt att dra några långtgående slutsatser men fallstudien kan visa på 

indikationer om det finns någon relationen mellan koncentrationsförmåga och cykellyssning, 

cykelläsning, cykelskrivning samt cykelräkning.  

Som tidigare sagts i uppsatser så är problematiken kring koncentrationssvårigheter komplex med 

många olika faktorer som samverkar på olika sätt. Utifrån den mångfacetterade vyn av olika orsaker 

till koncentrationssvårigheter samt olika sätt att hjälpa den enskilda eleven, försöker jag i den här 
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fallstudien urskilja relationen mellan koncentrationsförmåga och cykellyssning, cykelläsning, 

cykelskrivning samt cykelräkning. Kanske det kan få vara en pusselbit på vägen att hjälpa den 

enskilde eleven i skolsituationen samt bidra till en ökad förståelse för ett eventuellt samband mellan 

koncentrationsförmåga och cykellyssning, cykelläsning, cykelskrivning samt cykelräkning? 

 

Eftersom detta forskningsområde är nytt har jag valt att göra så noga observationsanteckningar som 

möjligt för att läsaren av uppsatsen själv ska få möjlighet att bilda sig en egen uppfattning av 

fallstudiens resultat. 

 

Enligt Ericsson (2003) är Conners förkortade formulär, ett skattningsformulär som visar förhållandevis 

väl validitet (giltighet) och som även används internationellt. Formuläret visar på hur en person 

uppfattar graden av barnets koncentrationssvårigheter. Även reliabiliteten (mätprecision, 

tillförlitlighet) anses vara god eftersom man inte utsätter eleven för en specifik testsituation, som 

skulle kunna stressa barnet att uppföra sig på ett speciellt sätt bara för att den är medveten om att den 

är iakttagen vilket skulle kunna påverka resultatet. 

 I det här fallet observerar jag eleverna under lektionstid under en period av fem veckor (2 

dagar/vecka). Det ger mig en viss förståelse för hur eleverna agerar i klassrummet med eller utan 

cykel, men läraren och assistenterna har sett eleverna under en längre tid eftersom de har kännedom 

om hur eleverna har utvecklats under den tid de arbetat med dem. Därför anser jag det viktigt att 

jämföra mina resultat från Conners förkortade formulär med deras resultat. Det är därför jag även 

räknar ut ett medelvärde för varje elev under observationsveckorna så att jag kan jämföra de poängen 

med det den undervisande läraren och de två assistenterna har angivit för varje enskild elev.  

 

En fallstudie innehåller även intervjuer, vilket jag finner är ett bra komplement till det övriga 

materialet i studien. En intervju kan förtydliga och lyfta fram ytterligare aspekter av det som studeras 

samt ge större förståelse för kontexten där fallstudien görs. Jag är medveten om att en intervju kan 

påverkas av många olika faktorer som gör att reliabiliteten kan minskas. Det kan exempelvis bero på 

dagsformen hos den som intervjuas, rummets betydelse samt även personkemin mellan personerna, 

men också rent tekniska detaljer spelar kan ha en viss påverkan till exempel om tekniken inte fungerar 

som det är tänkt eller den kanske ovana situation att vara medveten om att det man säger spelas in.  

 

Materialet i intervjuerna ska tolkas och även där kan en tolkning variera från person till person. Även 

om man som forskare eftersträvar att lyssna efter det viktigaste, se samband, analysera det som sägs 

kan det i många fall vara så att olika personer skulle kunna tolka ett material på olika sätt eftersom 

olika människor har olika referensramar och erfarenheter. I detta fall tror jag ändå att det har en 

underordnande betydelse på grund av frågornas tydliga utformning i intervjuguiden. Jag väljer att göra 

de kvalitativa intervjuerna delvis strukturerade eftersom det öppnar upp möjligheter för både den som 
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intervjuar att plocka upp intressanta teman under intervjun och ställa följdfrågor vilket i sin tur kanske 

gör att den som intervjuas mer upplever intervjusituationen som ett samtal än en regelrätt intervju med 

i förväg konstruerade frågor utan flexibilitet. Min förhoppning är att man genom detta kommer 

närmare deras verklighet genom en sådan intervju.  

 

4. Resultat och analys 

 

4.1 Förklaring av hur Conners förkortade formulär har använts i fallstudien 

Eleverna som ingår i fallstudien benämns med bokstäverna A-D, för att värna om deras integritet. 

Resultaten presenteras i bokstavsordning, vilket inte på något sätt relaterar till elevernas namn. Utifrån 

Conners förkortade formulär (se bilaga 4) som använts vid observationen analyseras resultaten. Det 

tillkommer även en sammanfattning där utdrag från observationstabellerna sammanställs för att 

förtydliga vad som menas med graderingen i Conners förkortade formulär. Diagram kommer även att 

redovisa resultaten från resultaten som framkommit genom Conners förkortade formulär om hur 

elevernas koncentrationsförmåga påverkas av att använda en cykel eller inte. I formuläret är det dessa 

tio påståenden som den som observerar ska ta ställning till: 

1. Rastlös eller överaktiv 

2. Blir lätt upphetsad 

3. Stör andra barn 

4. Misslyckas med att avsluta påbörjade aktiviteter – kan koncentrera sig endast kort tid 

5. Hela tiden i orolig rörelse 

6. Ouppmärksam, lätt att distrahera 

7. Krav måste omedelbart uppfyllas – blir lätt besviken 

8. Tar snabbt och lätt till tårarna 

9. Snabba och kraftiga humörsvängningar 

10. Humörutbrott, explosivt och oförutsägbart beteende 

Det är dessa tio olika påståenden som ska graderas på en skattningsskala med dessa valalternativ: 

Stämmer inte alls, Stämmer i viss mån, Stämmer ganska mycket samt Stämmer väldigt mycket. De 

olika svarsalternativen har olika poäng. Svarens poäng förhåller sig på detta sätt tillvarandra: 

Stämmer inte alls: 0 poäng 

Stämmer i viss mån: 1 poäng 
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Stämmer ganska mycket: 2 poäng 

Stämmer väldigt mycket: 3 poäng 

Den totala summan av poäng som en elev kan få är 30 poäng. Ju högre poäng desto högre grad av 

koncentrationssvårigheter. Ericsson I. (2003) använder sig av denna modell för att räkna ut 

poängsumman. Ericsson beskriver även en graderingsskala där 0-2 poäng representerar god 

koncentrationsförmåga, 3-9 indikerar på lätta koncentrationssvårigheter, medan 10-30 poäng visar på 

stora koncentrationssvårigheter. Till detta vill jag tillägga en ytterligare gradering eftersom jag anser 

att det är en stor poängskillnad mellan 10 och 30. Därför vill göra ett tillägg att 20-30 poäng indikerar 

mycket stora koncentrationssvårigheter. 

4.2 Resultat av observationen av de fyra eleverna som ingår i fallstudien 

4.2.1 Elev A 

Den blå linjen i diagrammet visar poängresultaten för de fem veckorna vid de tillfällen som inte eleven 

har haft tillgång till cykeln. 

Den röda linjen visar poängresultaten för de fyra veckor vid de tillfällen som eleven har använt cykeln. 

Ju högre poängtal desto större koncentrationssvårighet och ju lägre poäng desto bättre 

koncentrationsförmåga. Enligt Ericsson (2003) så bedömer man poängvärdena från Conners 

förkortade frågeformulär på följande sätt: Om en elev har god koncentrationsförmåga har den högst 2 

poäng. Lätta koncentrationssvårigheter bedöms en elev ha om poängsumman varierar mellan 3-9. 

Stora koncentrationssvårigheter är variablerna i poängsumman mellan 10-30 poäng (sid. 110).  

 

Figur 1: Elev A 
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Sammanfattning:  

Det som är utmärkande för elev A första veckan: Den första veckan har eleven inte tillgång till 

cykeln. Den sammanlagda tiden som observationen sker är två veckodagar, där observatören är med 

på samtliga lektioner. Eleven har en plats i samlingsringen som inte är nära läraren. Under samlingen 

förekommer det ofta att eleven pratar utan att räcka upp handen, när frågor ska besvaras eller när det 

finns tillfälle att berätta om olika saker. När väntan blir för lång att berätta det eleven vill berätta är det 

kompisarna som sitter bredvid i samlingsringen som eleven börjar prata med. Det finns också en 

fördröjningseffekt som visar sig på följande sätt: När läraren ställer i samlingsmomentet och leker en 

lek med eleverna, där de ska resa sig upp om påståendet stämmer överens med vad de har gjort. En 

fråga som kommer är om de har läst en bok under jullovet. Några av eleverna som då ställer sig upp 

får svara och berätta vilken bok de har läst. Eleven kommer på efter att några andra påståenden har 

sagts att den har läst en bok, men får då inte berätta om boken eftersom då påståendet som har sagts 

handlar om något annat. I det fallet kan eleven inte låta bli att berätta för sin kompis om boken som 

handlade om en gran. 

Det finns också ett tydligt rörelsebehov som yttrar sig genom att eleven ibland slår med händer och 

fötter i rytm mot golvmattan eller mot knän. Även rytmiska ljud förekommer ibland under samlingen. 

När en film visas där eleven hör musik som spelas, börjar eleven spela luftgitarr. Det finns även fler 

rörelsemönster som återkommer till exempel att eleven kryper ihop som en boll eller lägger sig på 

mage. Eleven visar också med sin kropp att den tycks vilja komma så nära som möjligt, om det är 

någonting som visas, exempelvis bilderna på berättelsetärningarna.  

Däremot när eleverna få leka en pedagogisk matematisk lek, där eleven ska hoppa antalet hopp som 

svar på mattetalet, hoppar inte eleven med. Eleven hoppar bara något enstaka jämfota hopp. 

Ibland får eleven muntlig varning av läraren att om den inte är tyst och lyssnar måste den gå till sin 

plats vid bordet och sitta där istället för att vara med på samlingen och ibland måste eleven gå direkt 

till sin plats vid bordet utan varning av läraren, när läraren upplevt att eleven har stört samlingen eller 

genomgången. 

I arbetsmoment vid borden i klassrummet får eleven aktivt stöd från resurspersonen för att arbeta 

vidare med uppgifterna. Det gäller framför allt moment där läsning och skrivning ingår. 

Det som är utmärkande för elev A andra veckan: I samlingen har alla eleverna fått nya platser i 

samlingsringen, vilket för den här eleven innebär att den sitter precis framför läraren som sitter på en 

liten låg snurrpall. Rörelsebehovet är inte lika märkbart. Eleven sitter den övervägande delen av den 

observerade tiden lugn nära läraren. Vid något tillfälle under högläsningen reser sig läraren upp och 

går runt för att visa en bild ur boken, då tappar eleven koncentrationen och börjar prata rakt ut.  

De lektioner som eleven har möjlighet att cykla på genomgångar och samlingar räcker eleven upp 

handen och väntar på sin tur. Eleven lyssnar koncentrerat. Endast vid några få tillfällen behöver eleven 
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bli påmind om att räcka upp handen. Under en lektion på eftermiddagen är det genomgång av veckans 

bokstav. Eleven cyklar och ser ut att lyssna koncentrerat under genomgången och kommer sedan 

snabbt igång med bokstavsarbetet. Efter att eleven är klar med bokstavsuppgiften får eleven möjlighet 

att cykelläsa vilket slår väl ut. Eleven kan läsa flera sidor ur boken koncentrerat. 

Under lektionerna får eleven även stöd av en resursperson, när eleven ska arbeta med olika 

arbetsuppgifter. 

Det som är utmärkande för elev A tredje veckan: De samlingar och genomomgångar som han inte 

har tillgång till cykellyssning, märks tydligt rörelsebehov som yttrar sig i att eleven lägger sig ner, 

sitter i olika sittställningar, rör sig mer eller mindre konstant under vissa samlingar. Ibland finns en 

stund av vila när eleven sitter nära läraren.  

Vid ett tillfälle börjar eleven leka med en liten sak under samlingen med sina händer och får då 

tillsägelse om att sätta sig vid bordet. Vid bordet fortsätter eleven att leka med händerna och lägger sig 

ibland över bordet.  

Under en lektion när resurspersonen sitter och läser med eleven vid bordsplatsen, pendlar elevens ben 

och fötter konstant fram och tillbaka under läsningen. 

De samlingar och genomgångar som eleven har tillgång till cykeln sitter eleven koncentrerat och 

lyssnar, behöver dock vid något tillfälle tillsägelse om att räcka upp handen och inte prata rakt ut. Den 

här eleven har lagom långa ben för att ha möjlighet att använda cykeln vid bordet där den sitter och 

arbetar. Under matematiklektionen provar eleven att cykla samtidigt som den arbetar, vilket ger ett 

positivt resultat. Eleven kan arbeta självständigt den lektionen utan att ha resurspersonen vid sin sida. 

Något som i detta fall skulle kunna inverka på det resultatet är att eleven precis fått en ny 

matematikbok. 

En annan lektion frågar eleven efter att få cykla men det går inte eftersom den är upptagen av en annan 

elev. 

Under observationsdagarna ges eleven möjlighet att cykelläsa under en hel lektion. Eleven cykelläser 

koncentrerat under 35 minuter, i vanliga fall enligt resurspersonen brukar eleven kunna läsa 

koncentrerat i cirka 10 minuter. 

Eleven ges även möjlighet att cykellyssna under klassrådet, vilket också går bra. Fruktstund med 

högläsning är momentet som kommer direkt efter klassrådet och då är det en annan elevs tur att få 

cykellyssna. Elev A som cyklat under klassrådet precis innan klarar av att denna fruktstund med 

högläsning sitta lugnt nära läraren.  

Det som är utmärkande för elev A fjärde veckan: Det som präglar elev A den här veckan är ett 

större lugn både med och utan cykel. Eleven sitter lugnt vid läraren på samlingar och genomgångar. 

Om läraren står upp i genomgången, sätter sig eleven i resurspersonens knä om det är ledigt. Vid flera 
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lektionstillfällen klarar eleven av att arbeta självständigt med arbetsuppgifterna. Vid ett tillfälle verkar 

det som att eleven försvinner bort i andra tankar. Det visar sig bero på att bilden i boken påminde 

eleven om personer, djur och händelser som hänt förut. Eleven får hjälp att återigen fokusera på 

arbetsuppgiften.  

När klassen har genomgång av ett NO-experiment, är det svårt för eleven att sitta tyst och stilla. Den 

visar ett aktiv intresse, nyfikenhet att vilja veta vad som kommer att hända. I detta moment har eleven 

svårt att vänta på sin tur på att få uppleva experimentet och se experimentet. 

Under observationsdagarna ges flera tillfällen för eleven att cykelläsa både kortare och längre pass (en 

lektion cirka 40 minuter). Eleven visar en vilja att läsa klart en liten bok om en kattunge. Den 

lektionen som är efter rasten den dagen, visar eleven ett intresse att läsa de olika berättelserna i 

Läseboken, vill veta vad som händer i berättelsen och vill läsa klart även om det finns andra elever 

som försöker rikta den läsande elevens fokus på annat. Under varje tillfälle som eleven cykelläser 

sitter en vuxen med som stöd i läsprocessen. 

Någon gång under veckan frågar eleven efter cykeln, men den är då upptagen av en annan elev. 

Det som är utmärkande för elev A femte veckan: Denna vecka sitter eleven för det mesta lugnt på 

samlingarna och genomgångarna. Det som däremot förekommer oftare denna vecka är att eleven 

oftare pratar rakt ut. Det förekommer både då eleven har cykeln och då eleven inte cykellyssnar. 

Eleven får aktivt vuxenstöd av resurspersonen när arbetsuppgifter ska genomföras vid bordet. Eleven 

blir också tillsagd att lämna samlingen och sätta sig vid ett bord när den pratar rakt ut vid en 

genomgång, vid detta tillfälle cyklar eleven på genomgången. 

Vid ett samlingstillfälle när det är fruktstund och högläsning får eleven tillsägelse att inte leka med 

bananskalet, vid detta tillfälle cykellyssnar inte eleven. 

Däremot cykellyssnar eleven koncentrerat under tiden en engelsk film visas. Eleven får även möjlighet 

att cykelläsa under veckan vid ett tillfälle och läser då koncentrerad under 30 minuter. Sedan släpper 

koncentrationen mycket och det blir bus istället.  

Vid ett annat tillfälle ska eleven läsa utan cykel, och orkar då vid det tillfället läsa endast fem minuter, 

under tiden eleven läser pendlar eleven fram och tillbaka med benen. Vad som kan ha inverkat på 

elevens koncentrationssvårighet denna gång kan vara att det bottnade i en konflikt som inträffat under 

lunchrasten som under den lektionen kom upp till ytan och reddes ut.  

4.2.2 Elev B 

Den blå linjen i diagrammet visar poängresultaten för de fem veckorna vid de tillfällen som inte eleven 

har haft tillgång till cykeln. 

Den röda linjen visar poängresultaten för de fyra veckor vid de tillfällen som eleven har använt cykeln. 
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Ju högre poängtal desto större koncentrationssvårighet och ju lägre poäng desto bättre 

koncentrationsförmåga. Enligt Ericsson (2003) så bedömer man poängvärdena från Conners 

förkortade frågeformulär på följande sätt: Om en elev har god koncentrationsförmåga har den högst 2 

poäng. Lätta koncentrationssvårigheter bedöms en elev ha om poängsumman varierar mellan 3-9. 

Stora koncentrationssvårigheter är variablerna i poängsumman mellan 10-30 poäng.  

 

Figur 2: Elev B 

Sammanfattning: 

Det som är utmärkande för elev B första veckan: En mycket hög grad av rörelse under samlingar 

och genomgångar är kännetecknande för de två observationsdagar den första veckan. Rörelsemönster 

som återkommer är ständigt byte av olika sittställningar, lägger sig på golvet både i samlingar och 

genomgångar men även vid andra tillfällen som till exempel när eleven kommer in efter en rast och 

rullar runt på mattan.  

Både ben, fötter, armar och händer rör sig på genomgångar och samlingar i ett mer eller mindre 

konstant flöde. Eleven använder sig även av gungande rörelse. Vid något tillfälle i uppbrottet mellan 

två arbetsuppgifter uppsöker eleven den lilla snurr-pallen för att snurra. 

Under samlingar och genomgångar talar eleven många gånger rakt ut. Vid ett tillfälle under en 

genomgång lyssnar eleven uppmärksamt och det är när läraren förklarar hur berättelsekuberna 

fungerar. 

Andra händelser som inträffar är att eleven busar med papperskorgen med fötterna under en 

fruktstund, en annan gång leker eleven med en plastspade och låtsas gräva på mattan precis innan alla 

har hunnit samla sig i samlingsringen efter en lunchrast. 
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Eleven blir även tillsagd att sätta sig vid bordet vid något tillfälle på grund av att den pratat rakt ut 

under samlingen. 

Ibland finns en resursperson nära och då blir rörelserna tidvis lite lugnare. 

Något annat som framkom under leken med påstående frågorna var att eleven hade läst en bok under 

jullovet. Definitionen som eleven använder för att läsa är att den har läst boken utantill och tittat på 

sidorna. 

Eleven har svårt att komma igång självständigt med arbetsuppgifterna speciellt när det gäller moment 

som att läsa och skriva, får därför till viss del vuxenstöd av lärare eller resursperson för att kunna börja 

och göra färdigt arbetsuppgifterna. 

Det förekommer även att eleven under samlingar och genomgångar gör ljud. 

Det som är utmärkande för elev B andra veckan: Denna vecka pratar eleven inte lika mycket rakt 

ut på samlingar som den första veckan. Däremot finns det stora rörelsebehovet kvar vilket denna vecka 

märks i att eleven i samlingar och genomgångar nästan gör armhävningar och rullar ibland ihop sig 

som en boll. Eleven rör sig nästan konstant hela tiden i mindre och större rörelser, vid något tillfälle 

blir rörelserna lugnare när eleven får sitta i resurspersonens knä. Vid en samling sitter eleven lugnt 

vilket är efter en lunchrast. 

När eleven ibland arbetar använder den hörselkåpor, ibland hämtar eleven hörselskyddet själv, andra 

gånger ger läraren eleven hörselskydden. 

Denna vecka har eleven större ork att arbeta självständigt med arbetsuppgifterna även om eleven då 

och då behöver uppmuntrande puffar för att motiveras att fortsätta. 

När eleven cykellyssnar på genomgången är eleven tyst och koncentrerad. Under tiden eleven 

cykellyssnar när en film visas är den också tyst och koncentrerad. När filmen är som mest spännande 

stannar eleven upp med cyklingen och fortsätter sedan när spänningen har avtagit i filmen. Eleven får 

även möjlighet att prova på att cykelläsa och tycker att det går lättare att läsa när den får möjlighet att 

cykla samtidigt. 

Det som är utmärkande för elev B tredje veckan: Elevens stora rörelsebehov märks denna vecka 

genom att eleven leker med en liten stol i slutet av en fruktstund och trummar med händerna, att under 

en genomgång står eleven vid ett bord och rör ett ben fram och tillbaka och eleven dansar omkring på 

mattan vid något tillfälle under en lektion. Utöver detta rör sig eleven mer eller mindre konstant på 

samlingar och genomgångar som är beskrivet i föregående veckor. Vid två tillfällen sitter eleven lugnt 

under fruktstunden och det är precis efter att eleven har cykellyssnat. Den andra gången är när eleven 

ser en film på engelska och då finns även en resursperson i närheten. Denna vecka behöver eleven 

mycket vuxenstöd när den ska arbeta med arbetsuppgifter. När eleven ska läsa själv finns inte 

koncentrationen där utan den försöker göra andra saker än att läsa. 
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När eleven har möjlighet att cykellyssna på samlingar och genomgångar är eleven fokuserad och 

koncentrerad. Eleven har lagom långa ben för att även kunna använda cykeln när den arbetar vid 

bordet. När eleven har möjlighet att få arbeta och cykla samtidigt gör eleven det gärna och vid de 

tillfällena kan eleven arbeta i stort sett helt självständigt och koncentrerat. Eleven cykelläser utan 

någon invändning mot att läsa. Läsa är annars något som eleven inte vill göra.  

Det som är utmärkande för elev B fjärde veckan: Eftersom elev C inte vill använda cykel på 

tisdagen så öppnas fler tillfällen för elev B att använda cykeln. På morgonen frågar B om den får 

använda cykeln på samlingen. Eleven är koncentrerad på samlingen och genomgången. Därefter sätter 

sig eleven direkt och arbetar med uppgiften och cyklar under tiden vid bordet. När uppgiften är färdig 

cykelläser eleven. På liknande sätt fortsätter eleven att arbeta de lektioner som den har möjlighet att 

använda cykeln.  

När eleven deltar i samlingar utan att cykellyssna finns det fortfarande ett rörelsebehov, men det är 

märkbart mindre och märks främst denna vecka genom olika sittställningar. Ibland behöver eleven 

vuxenstöd i arbetet men det är inte lika frekvent som tidigare. 

Det som är utmärkande för elev B femte veckan: Eleven har mycket rörelse i kroppen som visar sig 

genom olika sittställningar och på samlingar och genomgångar, men även att eleven lägger sig ner 

ibland. Blir även tillsagd att sitta vid bord vid en genomgång. Vid det tillfället har eleven mycket svårt 

att koncentrera sig trots att den sitter nära resurspersonen. En annan gång sitter eleven nära 

resurspersonen under fruktstunder och är då lugn. 

Under en lektion i engelska visas en film och eleven ligger ner och lyssnar på den. Men när sedan 

fraser ska tränas busar eleven och skickas till grupprum för att träna med resurspersonen. 

Under veckan använder eleven hörselkåpor ibland när den arbetar. När möjlighet ges vill eleven gärna 

sitta och arbeta samtidigt som den cyklar och är då fokuserad och koncentrerad. När eleven cykelläser 

blir det tydligt att eleven kastar om bokstäver, tappar ändelser och är till viss del osäker på vokaler. 

Det har inte tidigare varit lika märkbart eftersom eleven då har läst lite lättare texter. Då har det istället 

funnits en osäkerhet på hur vokaler låter, blandar ihop bokstaven e med ä i enkla ord som ser. 

4.2.3 Elev C 

Den blå linjen i diagrammet visar poängresultaten för de fem veckorna vid de tillfällen som inte eleven 

har haft tillgång till cykeln. 

Den röda linjen visar poängresultaten för de fyra veckor vid de tillfällen som eleven har använt cykeln. 

Ju högre poängtal desto större koncentrationssvårighet och ju lägre poäng desto bättre 

koncentrationsförmåga. Enligt Ericsson (2003) så bedömer man poängvärdena från Conners 

förkortade frågeformulär på följande sätt: Om en elev har god koncentrationsförmåga har den högst 2 
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poäng. Lätta koncentrationssvårigheter bedöms en elev ha om poängsumman varierar mellan 3-9. 

Stora koncentrationssvårigheter är variablerna i poängsumman mellan 10-30 poäng (sid. 110).  

 

Figur 3: Elev C 

Sammanfattning: 

Det som är utmärkande för elev C första veckan: Eleven rör sig nästan konstant under samlingar 

och genomgångar det gäller både armar, händer, ben och fötter. Rörelsemönstret yttrar sig på följande 

vis: eleven rör sina händer mycket på samlingen, rör sig i hela kroppen genom att snurra runt, kryper 

ihop som en boll, lägger sig på rygg, går omkring istället för att ställa sig upp i leken med påståenden, 

hoppar ner istället för att sätt sig lugnt ner, gör nästan armhävningar, håller på med knappen på 

skjortärmen, ligger ner ibland, leker med frukten under tiden den skalar apelsinen, kastar sedan 

fruktasken upp och ner, vill sedan inte höra mer av högläsningen får tillsägelse och väljer självmant att 

sätta sig vid sin plats vid bordet, tar fram sin pennkorg och börjar rita på fruktasken.   

Vid ett tillfälle sitter eleven lugnt och det är då eleven sitter i resurspersonens knä. 

Utöver att eleven rör sig mycket, talar eleven många gånger rakt ut istället för att räcka upp handen 

eller försöker småprata med kompisar under samlingar och genomgångar. 

När film visas under veckan sitter eleven tyst och koncentrerad. Eleven arbetar ibland koncentrerad 

vid sin plats med hjälp av en vuxen sitter bredvid. 

Det som är utmärkande för elev C andra veckan: Eleven har ett liknade rörelsebeteende som under 

första veckan även om det finns något tillfälle när eleven sitter lugnt och stilla. En gång är när eleven 

kommer trött in på morgonen och lutar huvudet mot knäna när den sitter, en annan gång är när eleven 

kommer in till samlingen på dagens första lektion. Eleven pratar rakt ut många gånger under 

observationsdagarna när det är samling och genomgång. Vid något tillfälle får eleven gå ur rummet 
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med en resursperson, en annan gång väljer eleven att sitta vid sin plats vid bordet istället för att sitta 

med i samlingen.  

Ibland arbetar eleven med arbetsuppgifter koncentrerat medan andra gånger behöver den vuxenstöd 

för att arbeta med uppgifterna. 

Eleven har även svårt att koncentrera sig när den cykellyssnar och får vid något tillfälle avbryta 

cyklingen för att bara sätta sig att lyssna. Det som upptar elevens uppmärksamhet är att ställa in 

cykelmotståndet på olika sätt när den cyklar, samt att den försöker uppmärksamma andra elever på att 

den cyklar just nu. Vid något tillfälle infinner sig dock koncentration när den cyklar och det händer när 

läraren i EQ berättar en kort berättelse om kamratrelationer.  

Det som är utmärkande för elev C tredje veckan: Denna vecka utmärks av ett ojämnt 

rörelsemönster där det ibland är mycket rörelser som ibland även innefattar krypande till att vid andra 

tillfällen sitta lugnt och stilla. En sådan gång är när eleven har möjlighet att sitta i en vuxens knä. 

Denna vecka använder eleven ibland hörselskydden. Elevens koncentration på arbetsuppgifterna, 

ibland fokuserad och självständig medan andra gånger däremot kräver aktivt vuxenstöd. 

Eleven visar även en motvilja att läsa när det är tyst läsning. 

På samlingar och genomgångar, pratar eleven rakt ut, ibland pratar den med kompisar. 

De gånger som eleven ges möjlighet till att cykellyssna när det är samling är eleven fokuserad och 

koncentrerad. Det är också så att efter de tillfällena arbetar eleven med arbetsuppgiften fokuserat 

direkt efter cyklingen. 

Det som är utmärkande för elev C fjärde veckan: Den första lektionen börjar med att eleven precis 

fått en tillsägelse att inte springa i korridoren och kommer sur in i klassrummet. När eleven tillfrågas 

om den vill cykla, vill den inte. Det är en vecka som präglas av mycket rörelse men även några få 

korta tillfällen då eleven sitter tyst och koncentrerad. Eleven gör även ibland ljud på samlingen. Eleven 

får även vid flera tillfällen gå ut ur klassrummet och arbeta enskilt med resursperson på grund av olika 

orsaker som är relaterade till koncentrationssvårigheter i klassrumssituationen. 

En gång när eleven tillfrågas den veckan vill eleven cykla och är då koncentrerad på den fruktstunden 

med och genomgången. 

Det som är utmärkande för elev C femte veckan: Det är en jämn vecka i koncentrationsnivån, även 

om det finns flera stunder av fokus och koncentration, som vid ett tillfälle när eleven sitter i en vuxens 

knä. Framför allt märks denna vecka att det inte är lika mycket stora rörelser under samlingar och 

genomgångar. Däremot är det mer bollande med till exempel skor, plockande med skjortärmen, ordna 

och dona med sockorna. Eleven pratar rakt ut ibland vid samlingar och genomgångar. Orken att göra 

klart uppgifter infinner sig inte alltid, utan tårar kommer. 
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Ibland arbetar eleven självständigt ibland är den helt beroende av vuxenstöd för att göra 

arbetsuppgifterna. När det är tystläsning, visar eleven en stark motvilja mot att läsa. 

Vid ett tillfälle när eleven cykellyssnar, när det är NO-experiment pratar den rakt ut och skickas direkt 

ut utan varning, blir arg och ledsen över att inte få vara med och höra förklaringen varför experimentet 

blev som det blev. Däremot är eleven fokuserad vid nästa tillfälle som den ges möjlighet att 

cykellyssna vid en genomgång i matematik. 

4.2.4 Elev D 

Den blå linjen i diagrammet visar poängresultaten för de fem veckorna vid de tillfällen som inte eleven 

har haft tillgång till cykeln. 

Den röda linjen visar poängresultaten för de fyra veckor vid de tillfällen som eleven har använt cykeln. 

Ju högre poängtal desto större koncentrationssvårighet och ju lägre poäng desto bättre 

koncentrationsförmåga. Enligt Ericsson (2003) så bedömer man poängvärdena från Conners 

förkortade frågeformulär på följande sätt: Om en elev har god koncentrationsförmåga har den högst 2 

poäng. Lätta koncentrationssvårigheter bedöms en elev ha om poängsumman varierar mellan 3-9. 

Stora koncentrationssvårigheter är variablerna i poängsumman mellan 10-30 poäng (sid. 110).  

 

Figur 4: Elev D 

Sammanfattning: 

Det som är utmärkande för elev D första veckan: Eleven pratar rakt ut vid alla samlingar utom vid 

en då det är klassråd och högläsning med fruktstund. När eleven pratar rakt ut får eleven varningar och 

om inte eleven hörsammar dessa hänvisas eleven att gå till sin plats vid bordet. Vid ett sådant tillfälle 

sätter sig eleven vid bordet och gör tecken till en kompis, som sitter kvar i samlingsringen. Eleven 
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försöker delta i påståendeleken från sin plats vid bordet genom att, istället för att ställa sig på golvet 

om påståendet stämmer, ställa sig på stolen.  

Det som framför allt utmärker veckan är ett mycket stort rörelsebehov. Eleven rör sig mer eller mindre 

konstant oavsett om det är samling, genomgång eller arbete vid bordet. Rörelsemönstret ser ut på 

följande sätt: lägger sig på golvet, sätter sig upp igen, rör armar, händer, ben och fötter mer eller 

mindre konstant, gungar med kroppen, gör nästan armhävningar, rör benen upp och ner i luften när 

han ligger ner, vilar ryggen mot väggen och ritar med fingrarna på bokhyllan, kastar stenen upp och 

ner under genomgången, ålar över bordet istället för att gå runt, gör frekvent rörelse i ansiktet som 

liknar en grimas upprepas gång på gång, nyper sig själv i skinnet. 

Eleven gör ibland även ljud under samlingen. Eleven pratar rakt ut både när det är samlingar, 

genomgångar och eget arbete, både småpratar och pratar högt även med kompisar vid andra bord. 

Men det finns även korta stunder av lugn som till exempel när läraren ska för första gången berätta hur 

berättelsekuberna fungerar och när eleven under en genomgång en morgonlektion deltar aktivt i 

genomgången och börjar arbeta självständigt direkt med uppgiften efteråt. Eller när en film visas för 

eleverna, då sitter eleven fokuserad och koncentrerad. Det kan även finnas korta stunder i början av en 

samling där eleven sitter lugnt några minuter. 

Det som är utmärkande för elev D andra veckan: Denna vecka är det ett lugnare rörelsebeteende än 

den första veckan. Eleven rör sina händer mycket, leker till exempel med ett paket pappersnäsdukar 

under genomgången och filmen. Olika sittställningar förekommer under samlingar och genomgångar 

men det som främst framstår är händerna. Vid ett tillfälle kastar eleven Lypsyl upp och ner och kastar 

sig sedan handlöst framåt för att fånga den, tillsägs då att gå och sätta sig vid sin plats vid bordet. Men 

väljer istället att sätta sig på snurrstolen på en annan plats i klassrummet. Eleven snurrar på stolen men 

är då tyst och koncentrerad. 

Eleven pratar även rakt ut vid vissa tillfällen. 

De gånger eleven får möjlighet att cykellyssna är den tyst och koncentrerad, även händerna är lugna. 

Ibland väljer eleven att cykla baklänges istället för att trampa framåt. Efter eleven cykellyssnat arbetar 

den koncentrerat med arbetsuppgiften. Eleven önskar att få använda cykeln när den arbetar, men benen 

är för långa så de slår i bordet, vilket eleven upplever är frustrerande.  

Vid något tillfälle får eleven prova på att cykelläsa men upplever det som nästan lite svårare. 

Det som är utmärkande för elev D tredje veckan: Det som är utmärkande för denna vecka är att det 

finns en trötthet hos eleven. I stället för att sitta lägger sig eleven ner gång på gång trots flera 

tillsägelser. Vid ett av dessa tillfällen kryper eleven till sin plats vid bordet istället för att gå. Eleven 

pratar rakt ut vid flera tillfällen även när en film visas. Händer och fingrar är i rörelse på samlingar och 

genomgångar där eleven ibland trummar mot en stol.  Vid en annan samling blir det en negativ 
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ordväxling från elevens sida gentemot läraren och eleven får tillsägelse att sätta sig vid bordet. Under 

den här veckan får eleven tidvis stöd av vuxen i arbetet med sina arbetsuppgifter. 

De gånger eleven ges möjlighet till cykellyssning är eleven fokuserad och koncentrerad även om det 

ibland kan hända att eleven pratar rakt ut. Ibland väljer eleven att sitta och snurra på stolen en stund 

istället för att cykla. Efter en stund återgår eleven sedan till cyklingen. Eleven växlar mellan att cykla 

framlänges och baklänges. Ibland har eleven svårt att avgöra vad som är lagom fort att cykla. 

Det som är utmärkande för elev D fjärde veckan: Det är en vecka som präglas av mycket rörelse, 

oro och koncentrationssvårigheter. Även konfliktsituationer uppstår. Eleven arbetar ibland i ett annat 

rum med en assistent. Vid någon genomgång får eleven sitta vid sin plats vid bordet istället. Eleven 

visar även tecken under veckan på trötthet, halvligger ibland över bordet. 

Vid de tillfällen som eleven har möjlighet att cykellyssna infinner sig lugn och koncentration. Eleven 

väljer aktivt ibland att snurra på stolen istället för att cykla eller att vilande hänga över stolens 

ryggstöd. 

Det som är utmärkande för elev D femte veckan: Det finns ett större lugn under den här 

arbetsveckan för eleven. Eleven rör sig mycket på vissa samlingar både kryper, går och lägger sig ner 

men under de tillfällen eleven har tillgång till cykellyssning är eleven lugn och fokuserad. Under en 

lektion kommer eleven på att den kan använda cykeln till att träna händer och armar. Eleven tränar då 

armarna under en stund för att sedan återgå till att cykla som vanligt. När eleven cyklar växlar eleven 

mellan att cykla framlänges och baklänges.  

Eleven lyfter fram att den tycker om snurrstolen och önskar att den hade en sådan vid sin ordinarie 

plats. Eleven får då en sådan som hämtas upp från källaren. Resurspersonen ger eleven under veckan 

vuxenstöd i arbetet och ser skillnaden att eleven arbetar t.ex. fler sidor i matematikboken när eleven 

har möjlighet att sitta på snurrstolen och snurra lite grann under tiden den arbetar med arbetsuppgifter. 

Eleven visar en viss okoncentration i början med snurrstolen eftersom det verkar finnas ett visst 

spänningsmoment att höja och sänka stolens höjd. 

4.2.5 Sammanfattning av resultatet av observationerna  

Resultatet visar att de observerade elevernas koncentrationsförmåga påverkas positivt av 

cykellyssningen, även om det finns en viss skillnad i graden av påverkan mellan de olika eleverna. 

Utmärkande för elev C är att den har en invänjningsperiod första veckan, som sedan avtar. De andra 

tre eleverna använde cykeln mer eller mindre direkt som en hjälp att kunna koncentrera sig bättre. 

Speciellt elev B frågade efter cykeln, vid andra tillfällen än samlingar, eftersom eleven önskade ha den 

under bänken när den arbetade. Även elev D önskade att den kunde ha cykeln under bänken när den 

arbetade men det gick inte eftersom elevens ben var för långa får att kunna cykla under bordet. Med 

elev A märktes en tydlig förbättring i samband med läsning. Utan cykel läste eleven i cirka 10 min, 

men med cykel läste eleven i cirka 30 min. 
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4.3 Nivån av de sammanlagda koncentrationssvårigheter som de fyra eleverna visar med eller 

utan cykel.  

4.3.1 Förklaring till de diagram som visar arbetssituationen för den undervisande läraren och 

resurspersonerna utifrån elevernas koncentrationssvårigheter  

Diagrammen som följer härefter speglar till viss del arbetssituationen för den undervisande läraren och 

resurspersonerna. I de här diagrammen vägs de fyra elevernas koncentrationssvårigheter samman och 

ställs i realitet mot om alla skulle ha var sin cykel samtidigt.  

Därefter följer fyra diagram som visar hur läraren, resurspersonerna och jag som observatör upplever 

hur de olika elevernas koncentrationsförmåga är med eller utan cykel. Det som bör tilläggas är att jag 

som observatör då har lagt ihop de mina observationsveckors resultat för varje enskild elev och räknat 

ut ett medelvärde. När medelvärdet har haft decimaler i sitt svar har jag valt att avrunda uppåt när 

decimaltalet slutat på 5 t.ex. 4.5 ≈ 5 men decimaltal som slutat på ett decimal under fem har jag 

avrundat nedåt och decimaltal som har haft en decimal som slutat på ett tal över fem har jag 

följaktligen avrundat uppåt. 

4.3.2 De sammanlagda koncentrationssvårigheterna av de fyra eleverna jämfört med hur stor 

koncentrationssvårigheterna skulle vara om de alla fyra hade tillgång till cykel 

I detta diagram utgår jag från hypotesen, att om de fyra eleverna inte har tillgång till cykel under 

veckan, så skulle de sammanlagda koncentrationssvårigheterna från de fyra eleverna, vara i linje med 

den blå linjen. Om istället de fyra eleverna hade tillgång till var sin cykel skulle de sammanlagda 

koncentrationssvårigheterna följa den röda linjen. Det här är inte genomfört praktiskt i gruppen, men i 

teorin kanske resultatet skulle se ut på detta sätt.  

 

Figur 5: Visar de fyra elevernas sammanlagda koncentrationssvårigheter med eller utan cykel 
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4.3.3 Hur resurspersonerna, läraren och observatören uppfattar elevernas 

koncentrationssvårigheter när eleverna inte använder cykellyssning samt när eleverna använder 

sig av cykellyssning 

De följande diagrammen visar hur resurspersonerna, den undervisande läraren och observatören tolkar 

elevernas koncentrationssvårigheter när eleverna har tillgång till cykel och när de inte har det. Den blå 

linjen visar när eleven inte har cykeln och den röda visar när eleven har cykeln. 

4.3.3.1 Hur resurspersonerna, den undervisande läraren och observatören uppfattar elev A:s 

koncentrationssvårigheter med eller utan cykel. 

Den blå kurvan visar hur resurspersonerna, den undervisande läraren och observatörer uppfattar att 

elev A:s koncentrationssvårigheter är när den inte har tillgång till cykeln och den röda visar vilken 

grad av koncentrationssvårigheter eleven A har när den har tillgång till cykeln. Eftersom 

resurspersonerna bara har fyllt i två formulär av Conners förkortade formulär för varje elev under 

denna fallstudie (ett när eleven har tillgång till cykeln och ett när den inte har tillgång till cykeln) 

väljer jag som observatör att räkna ut medelvärdet av mina resultat för varje enskild elev så att mina 

resultat ska kunna bli jämförbara med deras. 

 

Figur 6: Visar hur resurspersonerna, den undervisande läraren samt observatören uppfattar elev A:s 

koncentrationssvårigheter 

Det som är utmärkande för resultatet av detta diagram för elev A är att det finns en samstämmighet 

mellan de olika personerna, som försökt beskriva graden av koncentrationssvårigheter som eleven har 

när den inte har cykeln jämfört med när eleven har cykeln. Även om graderingen av svårighetsgraden 
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skiftar finns det en likhet i hur kurvan ter sig. Den blå linjen visar i detta fall alltid högre resultat än 

den röda linjen. 

4.3.3.2 Hur resurspersonerna, den undervisande läraren och observatören uppfattar elev B:s 

koncentrationssvårigheter med eller utan cykel. 

Den blå kurvan visar hur resurspersonerna, den undervisande läraren och observatörer uppfattar att 

elev A:s koncentrationssvårigheter är när den inte har tillgång till cykeln och den röda visar vilken 

grad av koncentrationssvårigheter elev B har när den har tillgång till cykeln. Eftersom 

resurspersonerna bara har fyllt i två formulär av Conners förkortade formulär för varje elev under 

denna fallstudie (ett när eleven har tillgång till cykeln och ett när den inte har tillgång till cykeln) 

väljer jag som observatör att räkna ut medelvärdet av mina resultat för varje enskild elev så att mina 

resultat ska kunna bli jämförbara med deras. 

 

 

Figur 7: Diagram: Visar hur resurspersonerna, den undervisande läraren samt observatören uppfattar 

elev B:s koncentrationssvårigheter 

Resultatet från detta diagram visar att eleven får lägre resultat när den har tillgång till cykel. 

Graderingen skiljer sig till viss del från varandra, främst i bedömningen hur eleven upplevs ha 

problem med koncentrationssvårigheter när den inte har tillgång till cykeln. Däremot finns det en stor 
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samstämmighet när de olika personerna graderar koncentrationssvårigheterna när den eleven har 

tillgång till cykeln. Tre av de fyra anger ett värde som är lägre än tio men högre än fem. 

4.3.3.3 Hur resurspersonerna, den undervisande läraren och observatören uppfattar elev A:s 

koncentrationssvårigheter med eller utan cykel. 

Den blå kurvan visar hur resurspersonerna, den undervisande läraren och observatörer uppfattar att 

elev A:s koncentrationssvårigheter är när den inte har tillgång till cykeln och den röda visar vilken 

grad av koncentrationssvårigheter eleven C har när den har tillgång till cykeln. Eftersom 

resurspersonerna bara har fyllt i två formulär av Conners förkortade formulär för varje elev under 

denna fallstudie (ett när eleven har tillgång till cykeln och ett när den inte har tillgång till cykeln) 

väljer jag som observatör att räkna ut medelvärdet av mina resultat för varje enskild elev så att mina 

resultat ska kunna bli jämförbara med deras. 

 

 

Figur 8: Diagram: Visar hur resurspersonerna, den undervisande läraren samt observatören uppfattar 

elev C:s koncentrationssvårigheter 

När det gäller elev C råder en relativ hög samstämmighet mellan hur assistenterna och observatörens 

medelvärde av elevens koncentrationssvårigheter. Intervallet som de tre anger när eleven inte har 

cykel hamnar i intervallet mellan 20 och 25 poäng. När eleven har cykeln sjunker graderingen till ett 

intervall mellan cirka tio och 16 poäng. Däremot upplever den undervisande läraren inte någon 

skillnad om denna elev har möjlighet cykellyssna. 
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4.3.3.4 Hur resurspersonerna, den undervisande läraren och observatören uppfattar elev D:s 

koncentrationssvårigheter med eller utan cykel 

Den blå kurvan visar hur resurspersonerna, den undervisande läraren och observatörer uppfattar att 

elev A:s koncentrationssvårigheter är när den inte har tillgång till cykeln och den röda visar vilken 

grad av koncentrationssvårigheter eleven D har när den har tillgång till cykeln. Eftersom 

resurspersonerna bara har fyllt i två formulär av Conners förkortade formulär för varje elev under 

denna fallstudie (ett när eleven har tillgång till cykeln och ett när den inte har tillgång till cykeln) 

väljer jag som observatör att räkna ut medelvärdet av mina resultat för varje enskild elev så att mina 

resultat ska kunna bli jämförbara med deras. 

 

 

Figur 9 Diagram: Visar hur resurspersonerna, den undervisande läraren samt observatören uppfattar 

elev D:s koncentrationssvårigheter 

I detta diagram visar kurvorna att de båda resurspersonerna och den undervisande läraren har en 

liknande uppfattning i hur mycket det skiljer sig i elevens koncentrationssvårigheter när den har 

tillgång till cykellyssning samt när det inte har det. Även om graderingen av svårighetsgraden skiljer 

dem åt i uppfattningen om elev D. Observatören uppfattar skillnaden som större än de övriga. Men det 

som är gemensamt är att den blå kurvan i samtliga fall är ovanför den röda. 
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4.3.3.5 Sammanfattning som visar hur resurspersonerna, den undervisande läraren och 

observatören uppfattar elevernas koncentrationssvårigheter med eller utan cykel 

Det gemensamma för de fyra diagrammen är att de i huvudsak visar att eleven har en högre grad av 

koncentrationssvårigheter när den inte har tillgång till cykeln förutom elev C där den undervisande 

läraren inte anser att det gör någon skillnad. Däremot i detta fall anser både resurspersonerna och 

observatören att det finns en skillnad när elev C använder cykeln. 

Hur var och en uppfattar graden av koncentrationssvårigheter hos den enskilda eleven kan ibland 

variera. 

4.4 Redovisning av kvalitativa intervjuerna 

Följande personer har intervjuats i de kvalitativa intervjuerna: 

1. Den undervisande läraren: Har arbetat 42 år som lärare 

2. Resursperson 1 (fritidspedagog): Har arbetat 13 år som fritidspedagog 

3. Resursperson 2 (elevassistent): Har arbetat 1 år som fritidspedagog 

Gemensamt för de tre är att de arbetar i en kommunalskola och att eleverna går i klass 1 och är mellan 

7 och 8 år gamla. De två resurspersonerna befinner sig inte samtidigt i klassrummet utan löser av 

varandra. Det finns även vissa lektioner när läraren är helt ensam med klassen. För att 

konfidentialiteten inte ska röjas av deras svar, har jag beslutat att när jag redovisar resultatet 

sammanställer jag deras svar. Om de har en liknande uppfattning ger jag rubriken gemensamma och 

det som skiljer dem åt i uppfattning har jag under rubriken skillnader. 
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4.4.1 Sammanfattning av intervjupersonernas gemensamma beskrivning av vad 

koncentrationssvårigheter i allmänhet är, samt deras gemensamma beskrivning av hur 

koncentrationssvårigheterna yttrar sig för de fyra eleverna och vilka situtationer de eleverna 

fungerar bättre i (vilka likartade behov som de har) 

 

Sammanfattning allmän 

beskrivning av 

koncentrationssvårigheter av 

de intervjuade 

Gemensam beskrivning av de 

fyra elevernas 

koncentrationssvårigheter av 

de intervjuade 

Gemensam beskrivning om 

vilka situationer som 

fungerar bättre för de fyra 

elever  

Svårt att lyssna  

Svårt med uthållighet 

Ofta svårt att följa regler 

Kan inte fokusera på en uppgift 

Den oförstående 

koncentrationssvårigheten 

(förstår inte att den ska 

koncentrera sig vid det 

tillfället) 

Bristande impulskontroll 

De är lite olika, men alla har 

koncentrationssvårigheter. 

Svårt att vänta på sin tur, får de 

en tanke, vill de få ut den 

Det är mycket jag, jag, svårt att 

ta hänsyn till de andra barnen. 

Svårt att fokusera på uppgiften 

när det finns roligare saker att 

göra som t.ex. springa fram till 

en kompis och börja prata, 

springa ut i korridoren 

De behöver avbrott, de känner 

att de måste komma ifrån. 

De är olika i hur de arbetar 

 

 Hårdhet mot dem fungerar ej   

Alla skulle behöva en vuxen 

vid sin sida för att orka jobba 

och klara av den sociala 

interaktionen 

Lugn och ro, inte för mycket 

stimuli 

Anpassad arbetsplats, 

arbetstid med pauser 

Arbeta två och två eller tre 

med en lärare, i grupprum.  

Enklare för pedagogen att 

koncentrera sig på dem, när 

det är i en grupp. Kortare 

väntetid för barnen, får nästan 

direkt svar på sina frågor. 
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4.4.2 De intervjuades svar angående de specifika koncentrationssvårigheter som de fyra 

eleverna som ingår i fallstudien uppvisar 

 

Sammanfattning om de 

fyra elevernas specifika 

koncentrationssvårigheter 

elev A och elev B 

Skillnader i 

uppfattningen 

om elevernas 

specifika 

koncentrations-

svårigheter elev 

A  

Sammanfattning om de 

fyra elevernas specifika 

koncentrationssvårigheter 

elev C och elev D 

Skillnader i 

uppfattningen 

om elevernas 

specifika 

koncentrations-

svårigheter 

elev C och elev 

D 

Elev A: har det jättesvårt, 

ingen uthållighet alls 

När den blir trött, (det kliar 

i kroppen), då är det svårt 

att koncentrera sig, ser sig 

omkring 

 Avskärmar sig 

Kan inte ta in något om den 

har något annat på gång 

själv 

Elev B:  

Svårt att orka, blir då pajas 

istället 

Beroende av hur 

omgivningen är (kan säga: 

”det är skönt att vara där 

det inte är massa andra”) 

påverkar självförtroendet, 

eleven tycker att den är 

dålig, inte klarar av saker 

Elev A: när den 

kommer in i något 

(uppgiften), kan 

den verkligen 

göra den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elev C: Svårt med 

alltihopa 

Har väldigt svårt att 

koncentrera sig 

Svårt att lyssna  

Om elev C inte vill göra 

uppgiften, så markerar den 

att den inte vill gör 

uppgiften (då den inte vill 

så vill den inte) 

går runt, skriker och börjar 

gråta, när det är för mycket 

Elev D: utåtagerande utan 

att slå någon, flaxig med 

armarna, när den är 

okoncentrerad 

snurrstolen vid 

arbetsplatsen blev 

koncentrationen bättre 

 

 

Elev C: kan 

arbeta när andra 

är runt omkring,  
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4.4.3 Gemensam sammanfattning av de intervjuades svar om vilka situationer som fungerar 

bättre för specifikt var och en av av de fyra eleverna 

 

Gemensam sammanfattning om vilka 

situationer som fungerar bättre för elev A 

och elev B 

Gemensam sammanfattning om vilka 

situationer som fungerar bättre för elev C och 

elev D 

Elev A: fungerar bäst när allting är uppstakat 

för den, tydlig uppgift, exakt mängd, tidsram 

avskärmad miljö runt omkring sig 

korta pauser för att exempelvis rita 

Elev B: vill gärna ha någon bredvid sig, 

behöver inte ha det, men vill väldigt gärna ha 

det, har mycket med självsäkerheten att göra 

Fungerar bra om någon sitter bredvid den och 

kan ta tag i den, när den är på väg upp och 

kan säga: ”Nej!”. 

 

Elev C:  

Korta pauser 

Behöver rörelse: kanske gå ut ur klassrummet, 

gå på toa, kanske få göra någonting annat 

Hörselkåpor fungerar bra 

Elev D: Har aldrig sett eleven arbeta så bra som 

när den fick ha snurrstolen vid sin plats 

Fungerar bra att ta ut eleven från klassrummet 

och arbeta i annat rum  

Sitta med den eleven och en elev till i ett annat 

rum, har fungerat väldigt bra 

Allting uppstakat, exempelvis hur många 

meningar som ska skrivas 
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4.4.4 Gemensam sammanfattnign av de intervjuades svar om vilka situationer det fungerar 

sämre för dessa fyra elever, samt gemensam sammanfattning om svårigheter i klassrumsmiljön 

och hur det skulle kunna förbättras samt skillnader i uppfattningen om hur de uppfattar 

svårigheterna i klassrumsmiljön 

 

Gemensam sammanfattning 

när det fungerar sämre för 

dessa fyra elever 

Gemensam sammanfattning 

om svårigheter och vad som 

skulle kunna förbättras i 

klassrumsmiljön 

Skillnader i uppfattningen av 

klassrumsmiljön om 

svårigheter och vad som 

skulle kunna förbättras  

Samlingar, stor grupp 

Klassråd, måste vänta på sin 

tur att svara 

När det är pratigt runt omkring 

Friare aktiveter, valmöjligheter 

och oklara riktlinjer 

När det blir för mycket, spårar 

de lätt ur. 

Stor yta att röra sig på, 

idrottssalen och musiksalen 

(aulan) 

Där det finns för mycket saker 

runt omkring som kan 

distrahera 

Enskilda arbetsplatser i 

grupprum, ej på fritids 

Skulle behöva egna bord som 

pekar in i väggen så de inte 

kan titta på varandra, kanske 

behöver avskärmning på något 

sätt 

Inte bra med två dörrar som 

man de kan springa ut och in 

igenom. Det finns mycket att 

leka med på fritids, dit den ena 

dörren går. 

Negativt att så mycket material 

finns framme i klassrummet. 

Det borde vara inlåst och tas 

fram när det ska användas. 

Inga svårigheter i 

klassrumsmiljön 
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4.4.5  Gemensam sammanfattning av de intervjuades svar angående hur de uppfattar att 

cykellyssningen och cykelläsnigen påverkar de fyra eleverna, samt skillnader i uppfattningen av 

detta 

 

Sammanfattning om hur de 

intervjuade uppfattade 

cykellyssningen och 

cykelläsningens påverkan på elev A 

och elev B 

 

Sammanfattning om hur de 

intervjuade uppfattade 

cykellyssningen och 

cykelläsningens påverkan på 

eleverna C och elev D 

Skillnaden i upp- 

fattningen hur 

 eleverna C och D 

påverkades av  

cykellyssning och 

cykelläsning 

Elev A: en viss skillnad, för då hade 

den fullt upp med att koncentrera sig 

på trampningen under samlingen. 

Sitter en längre stund när den cyklar 

behöver inte ha paus om den cyklar  

Större kapacitet att läsa längre 

Elev B: en viss skillnad i samlingen 

Större kapacitet att läsa längre 

Sitter en längre stund när den cyklar, 

behöver inte ha paus, om den cyklar 

kunde ha cykeln under bordet när den 

arbetade 

upplevde cykeln som en belöning, 

tror det var speciellt bra för elev B 

Även om elev B inte cyklade hela 

tiden, var det så att när den hade 

cykeln, då hade den ett övertag, 

eleven visste med sig att den gjorde 

bättre ifrån sig, när den hade cykeln. 

Cykelläsning har lättare att fokusera 

då 

Elev C: Sitter en längre stund 

när den cyklar 

behöver inte ha paus, om den 

cyklar 

Större kapacitet att läsa längre 

eleven upplevde cykeln som en 

belöning 

tröttande ibland ganska snabbt 

på att cykla under samlingarna, 

men kunde ändå vara med en 

längre del av samlingarna  

hade en jobbig period då studien 

genomfördes  

Elev D: Lyssnade bra på 

samlingarna när den cyklade 

Stor positiv skillnad 

Behövde inte titta på läraren 

som pratade, men kunde lyssna 

ändå, kom ihåg mer av 

instruktionen 

Lättare att fokusera vid 

cykelläsning 

Elev C: Inte någon 

 effekt på 

(samlingen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elev D: Inte någon  

effekt på (samlingen) 

och D 
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4.4.6 Sammanfattning om hur personalen agerar i klassrummet när svårigheter med eleverna 

uppstår 

 

Sammanfattning av hur personalen agerar i 

klassrummet när svårigheter med eleverna 

uppstår 

Sammanfattning 

 av hur personalen 

 agerar i klassrummet 

 när svårigheter  

med eleverna uppstår 

Försöker få dem att förstå att det är det här som 

gäller nu. 

Om den leker med något, säga till att den ger 

det till mig 

Lägger handen på axeln, så de känner att man 

är nära dem, en del barn reagerar positivt på 

närhet, de blir liksom mer avslappnade då 

Sedan prata med dem 

Efter antal gånger får de gå och sätta sig på sin 

plats och lyssna om man sitter i samlingen. 

Om det inte går att få ner dem i varv, då får 

man gå ut med dem, så de kommer bort från 

situationen och kan ladda batterierna igen 

Sedan kan man gå in igen med barnen.  

 Sitter så att de inte kan se varandra 

Måste vara steget före, men det vet jag 

inte hur jag gör, försöker bara göra mitt 

bästa 

Hur man agerar beror lite från situation 

till situation, men om det bara är en ut 

av dem, tar man ett steg i taget 
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4.4.7 De intervjuades svar om vilket stöd de skulle önska de fick som pedagoger 

Gemensam sammanfattning om vilket stöd 

pedagogerna önskar få i sitt arbete  

Skillnader i uppfattning om vilket stöd 

pedagogerna önskar få i sitt arbete 

Nej, tycker att jag känner mig säker och trygg 

i min roll och vet ungefär hur jag ska göra. 

Jag känner att jag kan de här barnen ganska 

bra. Jag har koll på de pedagogiska 

hjälpmedlen. 

 

 Mer tid att kunna planera vad man ska gör för 

de här barnen tillsammans med de andra som 

arbetar i klassen 

Planera om så hela klassen får en annan 

undervisningsform för att göra det lättare för 

dessa fyra elever 

Mindre barngrupper, mer personal 

Handledning, någon att rådfråga 

Göra en lista på hur pedagogerna ska agera när 

något händer med ett barn, känner barnen rätt 

väl, men har inte tid att gå igenom varje barn  
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4.4.8 De intervjuades svar om vilket stöd de skulle önska att de själva eller någon annan 

kunde ge de fyra barnen  

Gemensam sammanfattning vad de 

intervjuade skulle önska att de kunde ge de 

fyra eleverna med 

koncentrationssvårigheter 

Skillnad i vad man skulle önska att de kunde 

ge de fyra eleverna med 

koncentrationssvårigheter 

Fler vuxna pedagoger, utbildade människor 

som vet hur man kan hantera sådana här barn, 

för det här är svåra barn. 

Jag kan hantera sådana här barn men jag räcker 

inte till. 

Skulle vilja ha en bra pedagog till i 

klassrummet eftersom utöver de här fyra 

eleverna så finns det andra i klassen som är 

svaga i läsning eller i matte, så att man kan 

turas om att gå ut med barnen två och två  

 

Några gånger i veckan gå till specialpedagog, 

där de kan gå igenom det som är svårare. 

Det som är svårast för vissa är att läsa. 

För de flesta är det jättejobbigt att orka skriva, 

lära sig skriva med små bokstäver. 

Lära sig att orka skriva mer än tre meningar 

Har tänkt mycket på det, men det vore bra om de 

skulle få ett personligt schema fastklistrat på sin 

plats. Att de kan se vilken dag det är, vilka 

ämnen det är. Sedan kan de se vilka sidor den 

undervisande läraren skriver på tavlan och så är 

det varken mer eller mindre. När du gjort klart 

det blir det paus t.ex. rita eller läsa, göra något 

som kan ses som avslappnande. 

Att de har ett eget schema precis som 

cykelschemat, det var lite speciellt för dem, de 

såg att nu får jag ha cykeln 

Det är även så att det kan bli lättare för dem att 

se förändringar, när de har ett eget schema vid 

sin plats, man kan sätt dit en papperslapp med 

kludd som visar vad som har ändrats 

De får lägga upp sin dag själva och vara 

delaktiga 
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4.4.9 Sammanfattning av intervjuresultatet 

I intervjuerna framkommer en samstämmighet i hur de uppfattade koncentrationssvårigheter i 

allmänhet och hur de önskade att miljön kunde utformas på ett bättre sätt för eleverna. Skillnaderna 

pedagogerna sin emellan bestod främst i uppfattningen av de enskilda eleverna. I deras uppfattning om 

cykellyssningens påverkan på koncentrationsförmågan i jämförelse med om eleverna inte cyklade, 

finns en samstämmighet i hur stor skillnaden blev även om det fanns en viss variation. Den som skilde 

ut sig i uppfattningen om en elev, hur mycket den tyckte att cykellyssningen hjälpte, var klassläraren 

rörande elev C. I det fallet såg den undervisande läraren ingen större skillnad på om eleven 

cykellyssnade eller inte, men däremot kunde resurspersonerna uppfatta skillnaden.  

 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

I mitt val av metod till denna uppsats valde jag att använda mig av fallstudie. Mitt beslut grundade jag 

på att jag inte funnit någon annan studie som just studerat ämnet koncentrationssvårigheter utifrån 

infallsvinkeln cykellyssning samt cykelläsning. Däremot har flera olika studier gjorts som angriper 

ämnet koncentrationssvårigheter från liknande perspektiv som kopplas till samband mellan motorik 

och koncentration. 

I en fallstudie ingår arbetssättet observation vilket jag funnit vara givande i min studie. I observationen 

har jag fått möjlighet att studera, hur elevernas koncentrationsförmåga har påverkats av cykellyssning 

och cykelläsning, samt fått möjlighet att se hur deras koncentration är när de inte har tillgång till det. 

Mina anteckningar från lektionerna valde jag att skriva i en tabell som jag sedan tolkade genom 

Conners formulär. Utifrån resultaten från Conners förkortade formulär för varje vecka och elev, 

konstruerade jag linjediagram, där ena linjen representerar koncentrationssvårigheterna utifrån att 

eleven inte har tillgång till cykellyssning ställt i jämförelse med den andra linjens som visar 

koncentrationssvårigheterna med tillgång till cykellyssningen. I diagrammen syns även skeendet under 

dessa fem veckor. 

Ett försök att visa vilka koncentrationssvårigheter som de utvalda eleverna har i denna studie 

tillsammans valde jag att sammanställa de enskilda elevernas resultat från Conners formulär. Det som 

ställs i jämförelse till varandra i det diagrammet är om ingen av de fyra har tillgång till cykellyssning 

eller om alla skulle ha tillgång till cykellyssning. 

Därefter har jag även valt att sammanställa diagram som visar nivån av koncentrationssvårigheter om 

en av eleverna har tillgång till cykellyssning medan de andra inte har tillgång till cykellyssning. 
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Sedan valde jag att sammanställa även lärarens och resurspersonernas redovisade svar på Conners 

förkortade formulär om hur de uppfattar elevernas koncentrationssvårigheter utan tillgång till 

cykellyssning ställt i jämförelse med när eleverna har tillgång till cykellyssning. I den 

sammanställningen fann jag det även intressant att räkna ut medelvärdet på de resultat, som jag fått 

under mina observationsveckor och jämföra det med de resultat som framkommer ur svaren på 

Conners förkortade formulär som den undervisande läraren och resurspersonerna besvarat. Eftersom 

den undervisande läraren och resurspersonerna endast fyllt i två formulär för varje enskild elev, en där 

de har fokus på koncentrationssvårigheterna utan cykellyssning och en där de har fokus på 

koncentrationssvårigheterna när eleven cykellyssnar. Deras svar tänker jag mig fungerar som ett slags 

medelvärde. De diagram som jag först presenterar är baserade på mina observationer vecka för vecka 

och därför anser jag det också vara relevant att presentera vilket medelvärde det blir för varje enskild 

elev. På så sätt anser jag att det är lättare att jämföra resultaten från mina observationer med den 

undervisande läraren och de två olika resurspersonernas bedömningar av de olika elevernas 

koncentrationssvårigheter.  

Min tanke med att göra dessa olika diagram är dels att tydliggöra utvecklingen under de bestämda 

veckorna dels att de får vara ett stöd i tolkningen av den undervisande lärarens, samt resurspersonernas 

syn på cykellyssning och cykelläsning. 

Genom att exemplifiera vad som karakteriserar de olika eleverna med eller utan cykel ges 

förhoppningsvis läsaren en större förståelse för vad siffrorna i diagrammen representerar. 

En svaghet med att göra en observation ensam är att det är endast mina ögon som sett och observerat 

på ett forskningsbaserat sätt i studien. Om man är fler som gör observationen finns det möjligheter att 

se de händelserna utifrån ännu fler aspekter och man kan ännu mer föra en diskussion om vilken 

innebörd man lägger i till exempel uttrycket: Ouppmärksam, lätt att distrahera. Även om vi troligtvis 

har liknande beskrivning av innebörden, kan det i viss mån skilja vilken tyngd man lägger i de olika 

begreppen och det kan delvis bero på vilken erfarenhet man har av elever med 

koncentrationssvårigheter. Om man har mött elever med extremt stora koncentrationssvårigheter 

kanske det färgar bedömningen av elevers koncentrationssvårighetsproblematik om man möter elever 

med en mindre problematik än det man tidigare mött. 

Därför kan det till viss del vara svårt att jämföra diagram som baserar sig på vad olika personer har 

fyllt i till exempel Conners förkortade formulär. I det här fallet är det mina resultat som ställs i 

jämförelse med vad klassläraren och resurspersonerna har uppmärksammat. Men det man kan jämföra 

är hur kurvorna korrelerar med varandra, om det finns en samstämmighet mellan de olika diagrammen 

eller om det skiljer sig från varandra och varför i så fall. 

Med syfte på det jag ovan skrivit anser jag att det varit viktigt att komplettera studien med kvalitativa 

intervjuer, som i bästa fall kan ge ett djup och ytterligare dimensioner på den undervisande lärarens 
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och resurspersonernas syn på koncentrationssvårigheterna hos eleverna och hur de påverkas av 

cykellyssning och cykelläsning. 

Svagheten med att genomföra en kvalitativ intervju är att den tillviss del kan påverkas av relationen 

mellan de som intervjuas, hur dagen har varit för den intervjuade samt intervjuaren, vilken plats som 

används till intervjun och om det finns eventuella störningsmoment till exempel teknik i form av 

inspelningsapparat som inte fungerar optimalt. En annan brist kan vara att det är bara en person som 

tolkar de intervjuades svar vilket kan begränsa antalet av infallsvinklar. Å anda sidan kan det också 

vara en trygghet för den intervjuade att den vet att det är bara den som intervjuar som kommer att 

redovisa intervjuresultatet och tolka det, det är ingen annan okänd person som kommer att gå in och 

analysera och tolka.  

Även om den intervjuade är trygg med att forskare och eventuella medforskare följer de 

Forskningsetiska principerna, tror jag ändå att det känns tryggare att veta att det är den personen som 

man blir intervjuad av, som kommer att bearbeta det materialet som framkommer genom en kvalitativ 

intervju.  

De kvalitativa intervjuerna tenderade att blir mer strukturerade än jag tänkt från början. Jag upplevde 

det som en stor trygghet i intervjusituationen att jag hade intervjuerna att ha de färdiga i förväg 

uppskrivna frågorna. Dock följde jag inte intervjuguiden slaviskt utan ibland kunde det hända att jag 

ändrade ordningen på frågorna, andra gånger valde jag att följa upp med nya mindre följdfrågor.  

5.2 Resultatdiskussion om observationerna av eleverna och diagrammen som baserats på 

Conners förkortade formulär 

 

Resultatet visar att de observerade elevernas koncentrationsförmåga påverkas positivt av 

cykellyssningen, även om det finns en viss skillnad i graden av påverkan mellan de olika eleverna. 

Utmärkande för elev C är att den har en invänjningsperiod första veckan, som sedan avtar. De andra 

tre eleverna använde cykeln mer eller mindre direkt som en hjälp att kunna koncentrera sig bättre. 

Speciellt elev B frågade efter cykeln, vid andra tillfällen än samlingar, eftersom eleven önskade ha den 

under bänken när den arbetade. Även elev D önskade att den kunde ha cykeln under bänken när den 

arbetade men det gick inte eftersom elevens ben var för långa får att kunna cykla under bordet. Med 

elev A märktes en tydlig förbättring i samband med läsning. Utan cykel läste eleven i cirka 10 min, 

men med cykel läste eleven i cirka 30 min. 

Klingberg (2011)visar på konditionsträningens betydelse för elevernas koncentrationsförmåga och 

inlärningskapacitet och Ericsson (2003) betonar att motorikträningens kan i viss mån öka elevernas 

resultat i ämnena svenska och matematik. I de fallen kopplas inte rörelsen i direkt anslutning till 

moment som kräver exempelvis koncentration, utan träningen sker separat.  
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Utifrån huvudfrågeställningen vilken relation är mellan koncentrationsförmåga och cykellyssning 

framgår från resultatet att det kan urskiljas en tendens att cykellyssning främjar elevernas 

koncentrationsförmåga. Detta gäller moment som samlingar och gemensamma genomgångar. Utöver 

detta framkommer det genom resultatet av observationerna att cykelläsning/cykelskrivning och 

cykelräkning har en positiv inverkan på koncentrationsförmågan. Elev A får på ett särkilt sätt 

exemplifiera detta genom att den klara av att läsa en text i cirka 10 minuter utan cykel men med 

cykelläser den i cirka 30 minuter. Elev B utryckte vid många tillfällen under observationernas gång att 

den önskade få använda cykeln även när den arbetade vid bordet. 

Greene (2011) skriver om vikten att identifiera triggers (faktorer som utlöser till exempel ett utbrott). I 

samtliga de fyra eleverna som observerats är samlingsmomentet samt gemensamma genomgångar en 

stor trigger. Genom att förändra förutsättningarna för de fyra eleverna som finns med i observationerna 

i samlingsmomentet och de gemensamma genomgångarna genom att låta en elev åt gången använda 

sig av cykellyssning, kunde de i större utsträckning delta i samlingar och genomgångar. De fick 

genom cykellyssningen chansen att lyckas på samlingarna istället för att riskera att misslyckas och 

skickas ut ur klassrummet. 

Ahlén (2011) skriver om hur viktigt det är att elevernas självkänsla inte knäcks, vilket kan vara fallet 

om eleven gång på gång upplever att den misslyckas att leva upp till de förväntningar och krav som 

det exempelvis ställs vid ett samlingsmoment. 

Andersson (1999) skriver från perspektivet systemteori och påpekar om man förändrar förhållandet i 

någon av de olika cirklarna så påverkas alla parter på ett eller annat sätt. Att låta en elev cykellyssna 

på en samling kan vara ett sätt att påverka dessa cirklar. Om eleven genom att cykellyssna kan lyssna 

koncentrerat utan att prata och störa kan de kanske inverka positiv på lärarens bemötande och 

uppfattning om eleven samt att kompisarna i klassen slipper blir irriterade över att eleven pratar mitt 

under genomgången. För eleven kan det i sin tur innebära att självförtroendet stärks och att skolan 

upplevs som mer positiv. Det kan även påverka föräldrarnas inställning till skolan eftersom de inte 

bara får höra hur eleven stör på samlingarna utan istället får höra att eleven klarar av samlingarna, men 

behöver arbeta vidare på andra områden för att utvecklas. Kanske kan cykellyssningen bidra till att ett 

av problemområdena i elevens vardagssituation blir lättare att hantera. 

Den elev som cykellyssnade på samlingarna kunde för det mesta delta på hela samlingen, vilket 

inverkade positiv utifrån ett inkluderingsperspektiv. Giota (2011) skriver i sin artikel om vikten av att 

verka för inkludering eftersom en segregering från klassen utifrån många olika aspekter kan inverka 

negativ för den enskilde eleven. 

Ett delsyfte med denna uppsats är att undersöka relationen mellan en ökad inkludering och 

cykellyssning. Diagrammen och observationerna visar att det finns en ökad möjlighet till inkludering 
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genom cykellyssning eftersom cykellyssningen tycks ge ökad koncentrationsförmåga vilket 

underlättar deltagandet i tillexempel samlingsmoment.  

För att läsa resultatdiskussionen på individnivå om de fyra eleverna se bilaga 9-12. 

5.3 Analys av de diagram som visar nivån av de sammanlagda koncentrationssvårigheter som 

eleverna uppvisar med eller utan cykel 

Det som jag särskilt vill uppmärksamma i studiet av diagrammen är att den totala nivå av 

koncentrationssvårigheter som rymmer denna klassrumssituation är förhållandevis hög, ofta rör sig 

poängen 70 och 50 poäng. I beräkningen av de kalkylerna är det alltid någon av eleverna som cyklar, 

annars skulle den troliga nivån ligga mycket högre, med en topp vecka 3 på 90 poäng och resten av 

veckorna skulle resultatet pendla mellan 70-90 poäng. 

Ett annat utav diagrammen visar vilka poängvärden som kanske skulle uppnås om alla fyra eleverna 

cyklade samtidigt. Det går inte vetenskapligt säkerställa de poängresultaten eftersom eleverna endast 

haft tillgång till en cykel under perioden. Men siffrorna baserar sig på de sammanlagda resultaten som 

de fått när de haft cykeln varje vecka. Det vore intressant att undersöka om dessa beräkningar skulle 

stämma överens med verkligheten, för om det gör det skulle det radikalt förändra arbetssituationen i 

den klassen. Intervallet för koncentrationssvårigheter skulle då röra sig mellan 21-40 poäng vilket 

utgör en stor skillnad om man jämför vilka poäng som skulle uppnås i klassrummet om inte någon av 

eleverna cyklade. 

Genom att den totala poängen när tre av barnen inte cyklar blir relativt hög, när det bara är ett barn 

som cyklar, kan det i viss mån kanske medföra att det är svårare att identifiera och se vilken skillnad 

det blir när någon av eleverna cyklar se bilaga 8. De som arbetar som resurspersoner i klassen för att 

finnas till hands för de elever som behöver mer, har kanske möjlighet att vara mer observanta på vad 

som sker med enskilda elever eftersom de inte innehar lektionsansvaret för lektionerna och har i ett 

sådant läge möjlighet att även fokusera på enskilda elever där behov av särskilt stöd föreligger. 

Vid första anblicken av medelvärdet från den undervisandeläraren och resurspersonerna när de fyllde i 

Conners förkortade formulär, såg deras värden på elevernas koncentrationsförmåga inte ut att 

överensstämma med mina värden som jag kommit framtill. Men när jag räknade ut genomsnittet på de 

värden jag angett för de olika eleverna med den undervisande lärarens och resurspersonernas angivna 

resultat överensstämde de. Eftersom de endast fyllde i två formulär för varje barn, ett när barnet 

cykellyssnade och ett när det inte gjordes, tänker jag mig att de fyller i det utifrån ett mellanvärdes 

perspektiv. När jag studerar kurvorna i de olika linjediagrammen som visar just detta finner jag 

samstämmighet i resultaten som framkommer även om det inte är exakt på samma siffra som linjerna 

hamnar. 
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 5.4 Diskussion över resultatet av de kvalitativa intervjuerna 

Genom de kvalitativa intervjuerna framkommer att de vuxna som arbetar i klassen har en liknande syn 

på vad koncentrationssvårigheter är samt hur de yttrar sig. Det stämmer väl överens med den 

referenslitteratur som jag läst till denna uppsats. Även om det är en stor spridning av ålder och 

erfarenhet av att arbeta med barn med koncentrationssvårigheter finns ändå en samstämmighet i hur 

man ser på den problematiken. 

Av naturliga skäl så har resurspersonerna i klassen ett närmare samarbete med eleven än den 

undervisande läraren eftersom dessa barn även möter resurspersonerna på fritids. Att de som arbetar i 

klassen som resurspersoner och den undervisande läraren ibland har lite olika syn på hur stor graden är 

av koncentrationssvårigheter, skulle kunna bero på att de har olika krav på vad eleven ska tänkas klara 

av att utföra i klassrummet. 

Någonting som framkommer starkt från dem alla är att de önskar att det var en vuxenperson till i 

klassrummet, alltså tre istället för två. De uttrycker även att det är viktigt med utbildad personal som 

kan arbeta med dessa barn, eftersom dessa barn räknas som svåra att hantera. En utav personerna 

önskar att det fanns möjlighet att få kontinuerlig handledning, av någon som är kunnig inom området 

och som kan hjälpa vidare i arbete med barnen. 

Ett ytterligare önskemål som framkommer i intervjuerna är att få tid att planera tillsammans, hinna gå 

igenom barnen och upprätta listor hur man ska handla i olika situationer med de olika barnen. Jag 

kopplar det resonemanget till ett önskemål om tydligare arbetsplaner för varje elev om vilka åtgärder 

som ska vidtas i specifika situationer, men också att det finns en öppenhet och vilja att pröva nya 

metoder. 

Samarbetet med hemmet och i den här klassen skulle jag vilja placera i ett mellanting av 

problemorienterat synsätt och ett lösningsorienterat synsätt. Tanken har väckts under resans gång att 

det vore intressant att se hur Greenes (2011) Samarbetsbaserade problemlösningsmodell skulle ta sitt 

uttryck i detta sammanhang. Jag kan tänka mig att några av elevernas triggers som jag tidigare nämnt i 

diskussionen förmodligen skulle hamna i samlingsmoment och läsning. Det är där som resultat från 

denna studie skulle kunna tänkas vara användbara eftersom ett viktigt moment i den 

Samarbetsbaserade problemlösningsmodellen är att utarbeta en plan för varje elev som är 

förebyggande och som hjälper eleven att hantera eller undvika att komma i situationer som utlöser 

utbrott och andra negativa beteenden. Den modellen ger också hopp att om en elev saknar en 

färdighet, så går den att tränas upp bara man använder rätt metoder för att göra det. 

Personalen i klassen har ett liknande sätt att bemöta eleverna när eleverna bryter mot klassrummets 

regler. Den tillämpning som sker baserar sig mycket på konsekvenser vilket stämmer bra överens med 

Ahléns (2011) synsätt när det gäller gränssättning och vad som ska göras när en gräns överskrids. Mot 
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det traditionella synsättet motsätter sig Greene (2011) som menar att konsekvenser inte har den 

önskade effekten för dessa elever. 

Det finns även en samsyn i personalen i klassen att det vore bra med särskilda arbetsplatser för dessa 

barn så att de kan uppnå en bättre koncentration när de ska arbeta med en uppgift. De nämner om att 

det inte är optimalt att gå iväg till fritids lokaler, eftersom där finns många distraktioner för de här 

eleverna. Något som önskas är att eleverna ska kunna ha egna arbetsplatser i ett grupprum, dit de kan 

gå och arbeta vid behov. 

Något som även kom fram i intervjuerna är att för mycket material kan distrahera elevens 

koncentrationsförmåga, detta är någonting som också kommer fram i intervjustudien som gjorts av 

Olausson och Segerdorf (2011).  

Det framkom även i intervjuerna att det vore bra för eleven om den hade ett individuellt schema som 

ger en tydlig struktur över dagen uppläggning och som i god tid visar om det blir förändringar under 

dagen. Den pedagogens önskemål stämmer väl överens med vad som framkommer i intervjustudien av 

pedagoger som Payton (2010) där pedagogerna i det fallet redan arbetar på ett sådant sätt och ser 

positiva förändringar för elevernas koncentration. 

I Paytons intervjustudie (2010) framkommer också att pedagogerna anser att fysisk aktivitet är positiv 

för alla barnen men att det är fritidspedagogen som uppmärksammar den största skillnaden när en elev 

med koncentrationssvårighet får möjlighet till extra fysisk träning. I den intervjustudie som jag gjort är 

det i första hand resurspersonerna som märker skillnaden med cykelläsningen. I detta ser jag en likhet 

att det verkar som om den person som arbetar närmast barnet är den som märker tydligast förändringar 

vare sig de är positiva eller negativa för barnet. 

En av frågeställningarna i denna uppsats är att undersöka hur resurspersonerna och läraren uppfattar 

att koncentrationsförmåga påverkas att cykellyssning och cykelläsning. När det gäller cykellyssning 

och cykelläsning är det olika saker som de har lagt märke till. Någon har sett en skillnad i första hand 

hos två elever, medan någon annan av dem har identifierat en större skillnad som cykellyssningen och 

cykelläsningen har fört med sig. En av orsakerna till att de har sett olika saker har en naturlig 

förklaring i att de inte är i klassrummet samtidigt och på så sätt inte haft möjligheten att se samma sak. 

Resurspersonerna som är i klassen arbetar nära eleverna, vilket märks när de talar om cykellyssning 

och cykelläsning, och som gjort att de särskilt har kunnat iakttaga processen som sker i eleven när den 

använder cykeln. En av resurspersonerna vill särskilt lyfta fram elev A när den cykelläser och elev D 

när den cykellyssnar, eftersom den resurspersonen i dessa två fall märker en stor skillnad, likaledes 

lyfter samma person fram situationen med den positiva effekt som snurrstolen visade sig ha för elev D 

vid arbetsplatsen vid bordet. 

Begreppet ¨en skola för alla¨ är ett vitt begrepp inom skolvärlden som kan tolkas på många olika sätt 

och tillämpas i en mängd variationer. För varje elev som på något sätt får hjälp att stanna i sin 
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ordinarie klass trots att det har varit problematiskt kan sägas ha fått vara med om att få se delar av 

visionen en skola för alla gå i uppfyllelse. Cykellyssningen, cykelläsningen, cykelskrivningen och 

cykelräkning kan kanske få vara ett hjälpmedel i att förverkliga det uppdraget. Jag är medveten om 

komplexiteten med koncentrationssvårigheter och att det sällan är en enda sak som fixar och löser allt. 

I min analysering av fallstudien tycker jag mig kunna se att det finns tendenser som pekar åt det hållet 

att cykellyssning, cykelläsning, cykelräkning och cykelskrivning kan till viss del öka 

koncentrationsförmågan. 

Diskussionsdelen vill jag avsluta med ett citat av Kadesjö (2007, sid.14),  

”Barn med koncentrationssvårigheter är beroende av vuxna i deras omgivning som är viktiga för dem 

förstår dem och kan hjälpa dem. I första hand gäller detta deras föräldrar. Förskolan och skolan har ett 

ansvar för att skapa en vardagssituation som ger barnen chansen att utvecklas utifrån sina förutsättningar 

så att deras positiva sidor får möjlighet att kommat till uttryck.”. 

 

5.5 Slutsats 

I arbetet med denna uppsats har jag fått en fördjupad inblick i det vitt omfattande forskningsområdet 

som berör koncentrationssvårigheter. Utöver allmänbildande inblick i begreppet 

koncentrationssvårigheter har jag även fått möjligheten att sätta mig in i olika arbetsmodeller som 

används i samarbetet mellan hem och skola för att hjälpa elever med koncentrationssvårigheter att få 

en så optimal skolgång som möjligt. 

Att utföra själva fallstudien har varit mycket givande och lärorik. Det har varit en förmån att få sitta 

med i klassrummet för att observera skeendet i samlingar, genomgångar och andra moment som 

berörts av cykellyssning och möta personalen som har delat med sig av sina erfarenheter och 

kunskaper. 

Jag vill betona att jag inte ser det här med cykellyssning, cykelläsning, cykelräkning och 

cykelskrivning, som något quick-fix utan snarare som en pusselbit som passar in i ett stort komplext 

mönster av pusslet. Tycker mig ändå kunna urskilja en tydlig tendens att med hjälp av att integrera 

cykelträningen in i klassrummet, får elever hjälp att hålla fokus och koncentration under en längre tid. 

Elev C hade lite längre startsträcka än de övriga som deltog i studien. I början var det mycket fokus på 

att ställa in rätt motstånd på tramporna, men den sista veckan började det fungera även för den eleven. 

Att se elevernas iver över att få möjlighet att cykla har varit till stor uppmuntran under projektets gång. 

En förhoppning är att detta i framtiden kanske kan bidra till en ökad inkludering av elever som annars 

inte skulle ha lika stor möjlighet att vara kvar inom klassens ram. 

Det har även varit betydelsefullt att få ta del av elevernas vardagssituation i klassrummet tillsammans 

med personalen och se och studera interaktionen dem emellan, vilket också fördjupar mina kunskaper i 

ämnet. Som observatör har man förmånen att iaktta det som händer där man befinner sig på ett alldeles 
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särskilt sätt, vilket gör att man förhoppningsvis upptäcker mönster och andra faktorer som påverkar 

det dagliga livet i skolan.   

5.6 Förslag på fortsatt forskning 

Under fallstudiens gång har fler tankar och förslag kommit till mig som till exempel att göra 

barnintervjuer om hur de upplever att cykellyssning är, göra fler liknande studier men i olika åldrar för 

att se om det även fungerar för äldre elever. Den här studien har i första hand riktas till elever som har 

problem med överaktivitet. Det vore även intressant att undersöka relationen mellan cykellyssning och 

koncentrationsförmågan hos elever som man ibland samlar under rubriken dagdrömmare. Min 

nyfikenhet har också väckts att försöka ta reda på om de som har dyslexi kanske på något sätt skulle 

kunna få hjälp genom detta.  

Det vore även intressant att se hur Greenes (2011) Samarbetsbaserad problemlösningsmodell fungerar 

i verkligheten och intervjua elever, lärare och föräldrar kring detta. 
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Bilagor 

Bilaga 1 ALSUP- formuläret 
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Bilaga 2 CPS-formuläret 
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Bilaga 3 Observationsschemat för elevobservationen 

 

Tabell för fallstudien om hur elevers koncentrationsförmåga påverkas av 

cykellyssning och cykelläsning 
 

Tisdag första veckan i fallstudien 

 

Frågeställning: Hur är elevens koncentrationsförmåga utan möjlighet till cykellyssning eller 

cykelläsning? 

Elev: A B C D 

Första lektionen 

Helklass 

9.00 - 9.40 

    

Andra lektionen 

Helklass 

10.00 – 10.40 

    

Tredje lektionen 

Helklass 

11.30 – 12.10 

    

Fjärde lektionen 

Halvklass 

12.10 – 13.40 

    

 

Tabell för fallstudien om hur elevers koncentrationsförmåga påverkas av 

cykellyssning och cykelläsning 

 
Tisdag andra veckan i fallstudien 

 

Frågeställning: Hur är elevens koncentrationsförmåga med möjlighet till cykellyssning eller 

cykelläsning? 

Elev: A B C D 

Första lektionen 

Helklass 

9.00 - 9.40 

    

Andra lektionen 

Helklass 

10.00 – 10.40 

    

Tredje lektionen 

Helklass 

11.30 – 12.10 

    

Fjärde lektionen  

Halvklass:  

12.10 – 13.40 
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Bilaga 4 Conners förkortade formulär 
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Bilaga 5 Kristina (Tina) Björkmans frågeguide 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Bilaga 6 Informationsbrevet till föräldrarna i klassen 

2011-12-20  X-ort 

Till föräldrarna i klass X, 
Mitt namn är Kristina Wikström, och jag arbetar som lärare i X för årskurs X i X-skolan. Under det 

här läsåret studerar jag även på Universitetet. Där läser jag en förberedande kurs för Speciallärarlinjen. 

I den kursen ingår det att skriva en c-uppsats. Det fördjupningsämne som jag valt är, hur man kan 

hjälpa elever att finna en ökad koncentration i moment, som kräver ett särskilt fokus t.ex. att delta i 

samlingsmoment, lyssna aktivt, när det är gemensam genomgång av ett ämne/en arbetsuppgift samt 

när elever läser individuellt i en bok.  

I samråd med klassföreståndaren, samt föräldrar kommer fyra elever att väljas ut att delta i fallstudien. 

Fallstudien kommer att genomföras på följande sätt: under fem veckors tid kommer jag att vara 

med på klassens lektioner på tisdagar och onsdagar. Den första veckan kommer jag att iaktta de fyra 

elever, som ingår i fallstudien, hur koncentrationen är i de specifika situationerna som deltagandet i 

samlingen, lyssnandet och koncentrationen i den gemensamma genomgången och när det är 

individuell läsning. De följande fyra veckorna, kommer jag att på tisdagar och onsdagar ge de fyra 

eleverna, som ingår i fallstudien möjlighet att använda cykelträning under tiden de är med på 

samlingen, genomgången och den individuella läsningen. Det begrepp jag kommer att använda är 

cykellyssning och cykelläsning. Tidsperioden kommer att vara i början av vårterminen 2012. 

Praktiskt innebär det att de fyra eleverna kommer att få turas om vid bestämda tillfällen under de 

dagarna att använda en trampmaskin, som går att använda samtidigt, som eleven sitter på en vanlig 

stol. 

Enligt professor Torkel Klingberg i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, så påverkas 

hjärnan positivt vid konditionsträning. De områden som man kunnat iaktta en positiv förändring i har 

med läsförmåga, problemlösningsförmåga men också med funktioner som har med långtidsminnet 

som också har kopplingar till koncentrationsförmåga. Om detta skriver Torkel Klingberg i sin bok, den 

lärande HJÄRNAN, Natur & Kultur.  

I de studier som gjorts tidigare har konditionsträningen skett separat. Det som är syftet med den här 

fallstudien är att se på vilket sätt koncentrationsförmågan påverkas av att få möjlighet att 

utföra en konditionsträning i form av cykelrörelse samtidigt, som eleven är med på samlingen, 

genomgången och den individuella läsningen. 

Att delta i studien är frivilligt och man kan välja att avsluta att vara med i studien när som helst 

under projektets gång. 

Givetvis följer jag de Forskningsetiska principerna som framtagits av Vetenskapsrådet. Det innebär att 

fyra krav ska uppfyllas: 

 Informationskravet: De som ingår i studien skall tillfrågas och informeras om studiens syfte 

och vad den innebär för deltagarna, samt att deltagandet sker på frivillig basis. 

 Samtyckeskravet: Att de som deltar i studien måste ge ett skriftligt samtycke, när det är barn 

som ingår i studien är det särskilt viktigt att vårdnadshavare meddelas och ger en skriftlig 

tillåtelse att deras barn deltar i studien.  

 Konfidentialitetskravet: Personuppgifter om dem som deltar i studien behandlas 

konfidentiellt. De som deltar ska inte kunna identifieras i studien som genomförs. 

 Nyttjandekravet: Det som framkommit om personerna får endast användas i forskningssyfte. 

Om ni har någon ytterligare fråga kontakta gärna mig på: 

X@X  

Med vänlig hälsning 

Kristina Wikström 

 

 

 

 

 

mailto:kristina.a.wikstrom@stockholm.se
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     Vi tillåter att vårt barn deltar i denna fallstudie som syftar till att undersöka hur barnets 

koncentrationsförmåga när möjlighet ges till cykellyssning och cykelläsning. 

 

      Vi tillåter inte att vårt barn deltar i denna fallstudie som syftar till att undersöka hur barnets 

koncentrationsförmåga när möjlighet ges till cykellyssning och cykelläsning. 

 

 

Vårdnadshavare 1:________________________________________________________ 

 

 

Vårdnadshavare 2:________________________________________________________ 

 

Tack för svar! 
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Bilaga 7 Frågeguide för intervju med lärare samt resurspersoner 

 

Frågeguide för intervju med lärare samt resurspersoner 

 
angående barn med koncentrationssvårigheter i samlingsmoment, genomgångar samt 

läsning 

 
1. Är skolan du arbetar på driven i privat eller kommunal regi? 

 

2. Hur många år har du varit verksam inom arbetsområdet som resursperson eller lärare? 

 

3. Hur gamla är barnen som du arbetar med? 

 

4. Hur skulle du beskriva vad koncentrationssvårigheter är när det gäller skolbarn i allmänhet? 

Då gäller det inte bara de här fyra skolbarnen utan det är mer vad du lägger i begreppet 

koncentrationssvårigheter? 

 

5. Vilka svårigheter upplever du att de fyra eleverna i denna studie har? Då tänker jag på 

skolsituationen först och främst.  

 

6. Vilka situationer upplever du fungerar bättre för dessa fyra elever? Hur agerar dessa elever 

då? När det fungerar som bäst, vilken situation när märks koncentrationssvårigheterna av som 

minst. 

 

7. Vilka situationer upplever du fungerar sämre för dessa fyra elever? Hur agerar dessa elever 

då? Vilka situationer upplever du svårt för dem att följa med i klassrummet? 

 

8. Om du jämför när någon av de fyra eleverna cykellyssnar/cykelläser eller när den inte gör det, 

märker du någon skillnad? Berätta! 

 

9. När du ser dessa fyra elever i klassrumssituationen vad ser du för svårigheter för dem? Det är 

om man säger en liknande fråga men man tänker själva rummet, det rumsliga kan man säga. 

 

10. Hur gör du i klassrumssituationen när dessa svårigheter uppstår? När du är med elever i 

klassrummet? 

 

11. Om du fick önska vilket stöd skulle du som pedagog vilja få för att kunna hjälpa dessa elever 

med koncentrationssvårigheter ännu mer? Om du kollar på nästa fråga, första frågan är 

kopplad till dig som pedagog, vilket stöd skulle du som pedagog vilja ha för att kunna, om du 

fick önska. 

 

12. Om du fick önska vilket stöd skulle du eller någon annan ge barnen om möjligheter fanns? Är 

det då att ta mer tid att undervisa dem enskilt eller finns det den möjligheten redan nu? 

. 

Tack för din medverkan! Dina svar är värdefulla för mitt fortsatta arbete med c-

uppsatsen under våren! 

 
Hälsningar 

Kristina Wikström 
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Bilaga 8  Diagram som visar hur de samlade koncentrationssvårigheterna är om en av de fyra 

eleverna använder sig av cykellyssning 

 

De diagram nedan visar hur de samlade koncentrationssvårigheterna skulle vara för de fyra eleverna 

om en ut av dem har tillgång till cykel medan de andra inte har den. Siffrorna utgår från Conners 

frågeformulär som är gjorda genom observation. I verkligheten har inte eleven haft cykeln under 

veckans alla lektioner, men diagrammet speglar de stunder som eleven har haft cykel som är ställt i 

jämförelse gentemot de tre andra som vid de specifika lektionerna inte har haft tillgång till cykeln. 

 

Diagram: Visar de fyra elevernas koncentrationssvårigheter om elev D har cykeln men inte de andra 

 

 

Diagram: Visar de fyra elevernas koncentrationssvårigheter om elev C har cykeln men inte de andra 
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Diagram: Visar de fyra elevernas koncentrationssvårigheter om elev A har cykeln men inte de andra 

 

Diagram: Visar de fyra elevernas koncentrationssvårigheter om elev B har cykeln men inte de andra 

Det gemensamma för de här diagrammen är att den samlade nivån av koncentrationssvårigheter i 

grupp är hög vilket till viss del kan få konsekvensen att skillnaden om en cyklar blir en marginell 

skillnad för gruppen total, men för den enskilde eleven som har cykel kan det utgöra en stor skillnad 

eftersom den får uppleva en stund med mindre koncentrationssvårigheter. Det för med sig i sin tur att 

den under den specifika lektionen har lättare att koncentrera sig och lyssna.  
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Bilaga 9 Elev A resultatdiskussion på individnivå 

Enligt Conners förkortade formulär är 30 poäng den högsta nivå av koncentrationssvårigheter som en 

elev kan ha. Elev A har poäng 16 första veckan när den inte har tillgång till cykellyssning. Enligt 

tolkningsmodellen som Ericsson (2003) använder sig av hamnar eleven i kategorin elever med stora 

koncentrationssvårigheter. Det man dock ska ta i beaktande är att poängen i kategorin stora 

koncentrationssvårigheter rör sig i summapoängen 10-30. Här skulle jag vilja tillägga ytterligare en 

nivå av kategorisering där poängsumman 20-30 skulle indikera på mycket stora 

koncentrationssvårigheter.  

Elevens toppnotering för de här veckorna är 18 poäng och det infaller vecka 3 (andra veckan med 

tillgång till cykellyssning). Däremot visar diagrammet att den tredje veckan har eleven samtidigt 

endast 3 poäng när den använder cykeln, vilket är ett mycket gott resultat, som faller in under 

kategorin lätta koncentrationssvårigheter. Den fjärde veckan sjunker poängen drastiskt när eleven har 

7 poäng när den använder cykel och 4 poäng när cykeln används. Den femte veckan drar sig de båda 

linjerna nära varandra, nästan tangerar. Utan cykel hamnar summan på 8 poäng och med cykel hamnar 

på summan 7 poäng.  

En sammanfattning av resultaten för elev A indikerar att med hjälp av cykellyssning förändras elevens 

koncentrationssvårigheter från att vara stora koncentrationssvårigheter till att förändras till lätta 

koncentrationssvårigheter med tillgång till cykellyssning. 

Den första veckan uppvisar eleven tydliga signaler på att den har svårt att vänta på sin tur, vilket är 

vanligt bland elever som har koncentrationssvårigheter. Om detta skriver Kadesjö (2007) när han 

beskriver olika symtom som tyder på överaktivitet och impulsivitet. Två av de symtom som han 

nämner är att barnet har svårt att vänta på sin tur och avbryter eller inkräktar ofta på andra i till 

exempel en samtalssituation. Ett annat symtom som Kadesjö (2007) beskriver är att barnet ofta har 

problem med att vara stillsittande och låta händer och fötter vara stilla. Eleven A visar tecken på ett 

likartat rörelsebehov, genom att den slår med händer och fötter mot mattan, den kryper även ihop som 

en boll under samlingen. 

Läraren försöker stötta eleven genom att markera att den inte ska prata rakt ut och försöker föra 

tillbaka uppmärksamheten. Det som dock behövs lyftas fram är att läraren inte alla gånger agerar 

konsekvent genom att den ibland ger varningar innan eleven måste gå till sin plats vid bordet och 

ibland måste eleven gå direkt till sin plats vid bordet utan att ha fått en varning. Ahlén (2011) skriver 

om vikten av att vara konsekvent som vuxen när man sätter gränser gentemot eleven när den går emot 

de uppsatta reglerna. En av de saker som han tar upp om varför det är viktigt för eleven att man är 

konsekvent är att det skapar en trygghet som gör att eleven vet vilka gränser och ramar som den kan 

¨röra sig emellan¨ för att inte väcka irritation och ilska hos den vuxne. Det som är bra i det här fallet i 

studien är att läraren markerar en gräns så eleven vet att det inte är okej att störa på samlingen, men att 
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det skulle förmodligen bli lättare för eleven om den alltid fick en varning innan den var tvungen att gå 

till sin plats. Det skulle i så fall ge eleven en möjlighet att förändra sitt beteende för att få stanna kvar i 

samlingsringen. Det som är negativ är att det finns en inkonsekvens i lärarens sätt att agera genom att 

den ibland ger en varning och ibland inte. 

Någonting annat som jag uppmärksammar den första veckan när jag observerar elev A är att det finns 

svårigheter att plocka fram saker ur elevens långtidsminne, vilket framkommer när eleverna ska 

berätta om en bok som de läst under jullovet, vilket eleven kommer på senare än de övriga eleverna 

som deltar i leken. Om detta skriver Kadesjö (2007, sid.133) och förklarar att för dessa barn går 

”associationerna till tidigare erfarenheter långsamt”. Han skriver även att vi försöker hjälpa dessa barn 

med att ge dem lite hjälp på traven, vilket i sin tur, paradoxalt nog kan försvåra för dessa barn eftersom 

de då får ytterligare information som de ska bearbeta. Detta kan bli en konkurrenssituation i de 

kognitiva processerna, som sker i elevens hjärna. Plötsligt ska två intryck bearbetas istället för ett. 

Ett annat moment som är intressant under den första veckan är när eleven ska hoppa jämfota i en lek. 

Min första tanke var att den här leken kommer att engagera eleven och att den skulle ta till vara på 

tillfället att få röra sig. Samtidigt har jag en vetskap om att studier har visat att elever med 

koncentrationssvårigheter kan ha svårigheter med sin grovmotorik. Om detta skriver Kadesjö (2007). 

När jag studerar elev A ser jag att eleven har svårt att samordna rörelserna och göra jämfota hopp. Det 

överraskar mig samtidigt som jag vet att forskningsresultat pekar i den riktningen. Någonstans 

upplever jag det som en motsättning att en elev som vill röra sig mycket paradoxalt nog kan har svårt 

med både finmotorik och grovmotorik. 

Något som påverkar elev A positivt den andra veckan är att eleven har en ny plats i samlingsringen 

nära läraren. Att sitta nära en vuxen har en lugnande inverkan för denna elev. På något sätt får den 

eleven ett bättre fokus. Genom att eleven sitter nära en vuxen kanske det har en positiv inverkan på 

koncentrationen eftersom läraren lätt kan lägga en hand försiktigt på axeln för att påminna om att inte 

prata rakt ut eller bara försöka förmedla lugn innan eleven kommit upp i varv. Sårbarheten märks 

också väl när läraren går upp vid ett tillfälle för att visa bilderna i boken för de andra eleverna. Då 

bryts elev A:s koncentration och den börjar prata rakt ut. I detta fall märks med tydlighet att elev A lätt 

blir distraherad i sin koncentration. En orsak till att koncentrationen bryts kan vara att istället för att 

eleven får höra fortsättningen på berättelsen, blir det en liten paus som gör att det blir mer intressant att 

prata med kompisen än att sitta tyst och vänta på att läraren ska komma tillbaka och fortsätta läsa 

berättelsen. 

Även dessa elever behöver träna på att korta stunder kunna sitta stilla och vara tysta. I detta fall kanske 

det hade kunnat lösas om en dokumentkamera hade använts så att bilden ur boken hade kunnat visas 

för alla eleverna samtidigt på smartboarden. När jag analyserar försöker jag finna och se möjligheter 

hur detta kanske skulle kunnat lösas så att eleven får möjlighet att uppleva hur det är att lyckas istället 
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för att misslyckas. Ahlén F. (2011) skriver om att elever vid många upprepade tillfällen misslyckas så 

riskeras deras självförtroende att ta skada och att det tar långt tid att bygga upp det igen. Kanske är det 

så att man som lärare inte alla gånger reflekterar över hur det kan påverka individen i långa loppet när 

den möter fler tillsägelser under en dag än positiva ord. Det är viktigt att en vuxen markerar en gräns 

så att eleven är införstådd med vilka ramar och förhållningsregler som gäller. Samtidigt tror jag att det 

är viktigt att försöka förebygga så mycket som möjligt. För varje gång en elev lyckas med någonting, 

tror jag att elevens självförtroende växer och det i sig kan skapa möjligheter för eleven att fortsätta sin 

positiva lärande process. 

När elev A får möjlighet att använda sig av cykellyssning och cykelläsning ser jag en tendens att 

graden av koncentrationssvårigheter minskar. Det genomgående för den eleven är att när den 

cykellyssnar har eleven en längre uthållighet och den kan då vid ett flertal tillfällen räcka upp handen 

och vänta på sin tur vid samlingar och genomgångar. Dessutom märks en stor skillnad när eleven får 

möjlighet att cykelläsa. När eleven i vanliga fall läser utan cykel, läser den i cirka tio minuter ur en 

bok, medan när den cykelläser klarar den av att cykelläsa i cirka 30 minuter, vilket är en stor 

förbättring. I detta fall i studien är inte cyklingen ett fysiskt krävande moment, men däremot så har det 

även visat sig, i studier som gjorts, att lågintensiv konditionsträning också kan ha en viss effekt, även 

om det är främst i intensiv pulshöjande konditionsträning som de tydligaste effekterna märks 

(Klingberg, 2011). Det som sker i cykelrörelsen är att eleven rör på båda benen som fungerar som en 

naturlig muskelpump som hjälper till med blodcirkulationen och även syrenivån ökar, eftersom vid 

träning påverkas syreupptagningsförmågan positivt (Balkfors och Kroon, 2009). 

Vid ett tillfälle när eleven ska läsa utan cykel, är koncentrationen endast fem minuter. Elevens 

koncentrationssvårigheter vid detta tillfälle visade sig bottna i en konflikt som inträffade under 

lunchrasten. Om hur eventuella konflikter kan påverka en elevs koncentrationsförmåga skriver 

Kadesjö (2007 sid.19) på detta sätt; han betonar att det är viktigt att det sker, ”ett möte mellan barnet 

med dess tankar, känslor och erfarenheter och den uppgift den ställs inför. Blir det inget sådant möte 

finns inte förutsättningarna för koncentration. Detta innebär att om barnets tankar och känslor är 

upptagna av annat … finns inte förutsättningar för att barnet ska kunna koncentrera sig på den uppgift 

som föreläggs”. Konflikten kom upp till ytan den lektionen och reddes ut. Efter att eleverna sagt förlåt 

till varandra kunde det även märkas att koncentrationsförmågan ökade. 

 

Som tidigare redogjorts i uppsatsen så är koncentrationssvårigheter ett vitt spektrum med många olika 

sorters problemställningar. I denna analys av elev A kan jag se ett mönster att det ofta är i samlingar 

då det krävs en längre stund av koncentration och vid läsning som koncentrationssvårigheterna blir 

särskilt tydliga. I användandet av den Samarbetsbaserade problemlösningsmodellen (Greene, 2011) 

skulle förmodligen dessa moment anses som triggers och att ge eleven möjlighet att använda sig av 

cykellyssning och cykelläsning skulle kunna vara ett sätt för denna elev att lära sig bemästra sin 
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impulsivitet och bristande koncentrationsförmåga på ett positivt sätt. Min tanke är att för varje barn 

som lyckas stärks självförtroendet vilket i sin tur är viktigt för god självbild, men kan även ha 

betydelse för elevens skolprestationer. Att uppleva att man lyckas i till exempel läsning kanske kan 

bidra till en ökad motivering att läsa mer böcker och på så sätt öppnas en hel värld av möjligheter att 

förkovra sig vidare i det som verkligen intresserar eleven. 
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Bilaga 10 Elev B resultatdiskussion på individnivå 

Enligt Conners förkortade formulär är 30 poäng den högsta in nivå av koncentrationssvårigheter som 

en elev kan ha. Elev B har 25 poäng första vecka när den inte har tillgång till cykellyssning. Även den 

andra och femte veckan har eleven 25 poäng när den inte har tillgång till cykellyssning. Enligt 

tolkningsmodellen som Ericsson I (2003) använder sig av hamnar eleven i kategorin elever med stora 

koncentrationssvårigheter. Det man dock ska ta i beaktande är att poängen i kategorin stora 

koncentrationssvårigheter rör sig i summapoängen 10-30. Här skulle jag vilja tillägga ytterligare en 

nivå av kategorisering där poängsumman 20-30 skulle indikera på mycket stora 

koncentrationssvårigheter. Enligt det sättet att tolka resultaten skulle eleven ha mycket stora 

koncentrationssvårigheter fyra av de fem veckorna som observationsstudien gjordes när den inte hade 

tillgång till cykellyssning. 

Den fjärde veckan sjunker dock poängsumman drastiskt till 9 poäng när eleven inte har tillgång till 

cykellyssning och skulle vid denna särskilda vecka betraktas som en elev med lätta 

koncentrationssvårigheter. Något som jag finner mycket intressant och värt att fästa uppmärksamheten 

på är att när eleven har tillgång till cykellyssning får den under de tillfällena poängvärden som varierar 

mellan 6-8 poäng. Enligt tolkningsmodellen skulle då eleven ha endast lätta koncentrationssvårigheter. 

Detta resultat indikerar på att för denna elev gör det en stor skillnad om den har tillgång till 

cykellyssning eller ej. Poängskillnaden är 21 poäng när den är som störst. 

Vid några tillfällen använder sig elev B av hörselkåporna som finns i klassrummet, ibland är det ett 

självvalt val andra tillfällen är det läraren som tilldelar eleven hörselkåporna. Eftersom elever med 

koncentrationssvårigheter kan ha en tendens att ha svårighet att utesluta störande stimuli från 

omgivningen jämfört med andra elever, kan hörselkåpor ha en positiv inverkan på elevens 

koncentration. Om svårigheten för barn med koncentrationssvårigheter att fokusera på en uppgift 

skriver Kadesjö (2007, sid.28) på detta sätt, ”Gemensamt för barn med uppmärksamhetsstörning är 

den bristfälliga förmågan att bibehålla uppmärksamheten på en uppgift och samtidigt sortera bort det 

ovidkommande och låta bli att reagera på onödiga stimuli”. Han beskriver även att det finns svårighet i 

det system i hjärnan som har till uppgift att sortera och värdera de olika intrycken som kommer till 

den. Det finns svårigheter att skapa sammanhang mellan de nya sinnesintrycken som inkommer till 

hjärnan med gamla erfarenheter. 

Elev B rör sig mycket på samlingarna när den inte cykellyssnar, det får till följd att läraren säger till 

den att sitta stilla och lyssna. Detta tema tar Kadesjö (2007, sid.34) upp där han påpekar att, ”Tempot i 

deras aktivitet är ofta överdrivet i förhållande till vad som förväntas utifrån barnets ålder och den 

sociala situationen.”. Han beskriver även hur barnets beteende kolliderar med skolsituationens krav på 

den enskilde eleven att kunna sitta stilla.  
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Jag observerar även att det finns en viss motvilja mot att läsa, men när eleven ges möjlighet till att 

cykelläsa märks den inte så tydligt, utan det är snarare att om den får cykla vill den läsa, men att den 

efter ungefär en kvart inte riktigt orkar läsa mer. Det tolkar jag att det mer härrör från att eleven får 

kämpa mycket med själva lästekniken, eftersom inte alla bokstävers ljud är automatiserade ännu. 

Under alla de veckorna som studien genomförs är eleven mån om att få ha cykeln. Om det är någon av 

de andra som inte vill ha cykeln vid ett speciellt tillfälle frågar elev B om den får använda cykeln. 

Eleven har också möjlighet att använda cykeln under tiden som den arbetar vilket gör en stor skillnad 

för elevens koncentration. Men de är främst i samlingsmoment som skillnaden är som tydligast när 

den har möjlighet att använda cykeln. När eleven cykellyssnar är eleven den övervägande delen tyst 

och koncentrerad och visar även ett längre tålamod i att räcka upp handen och vänta på sin tur. Jag gör 

en liknande analys av elev B som jag gjorde med elev A att jag kan se tydlig tendens att 

cykellyssningen och cykelläsningen hjälper eleven på ett märkbart sätt att finna koncentrationen. 

Kopplat till Green (2011) och den Samarbetsbaserade problemlösningsmodellen där ett av momenten 

är att finna triggers (moment och situationer som sätter igång ett icke adekvat beteende i en specifik 

situation) så skulle triggers vara även för denna elev samlingar och läsning. Denna elev skulle kanske 

kunna få hjälp med att öka sin koncentrationsförmåga med hjälp av cykellyssning och cykelläsning. 
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Bilaga 11 Elev C resultatdiskussion på individnivå 

Enligt Conners förkortade formulär är 30 poäng den högsta nivå av koncentrationssvårigheter som en 

elev kan ha. Elev C har en kurva i linjediagrammet som startar på 16 poäng första veckan när den inte 

har tillgång till cykellyssning, som sedan de tre följande veckorna stiger med toppnoteringen och i den 

fjärde veckan i observationen har eleven 28 poäng, till att sedan den femte veckan sjunka ner till 18 

poäng när eleven inte har tillgång till cykellyssning. Enligt tolkningsmodellen som Ericsson (2003) 

använder sig av hamnar eleven i kategorin elever med stora koncentrationssvårigheter. Det man dock 

ska ta i beaktande är att poängen i kategorin stora koncentrationssvårigheter rör sig i summapoängen 

10-30. Här skulle jag vilja tillägga ytterligare en nivå av kategorisering där poängsumman 20-30 

skulle indikera på mycket stora koncentrationssvårigheter.  

Med en sådan tolkningsmodell, med mitt extra tillägg med en kategori, skulle denna elev uppvisa 

mycket stora koncentrationssvårigheter de tre utav de fem veckorna. Den första och den sista veckan 

skulle eleven hamna i kategorin stora koncentrationssvårigheter när den inte har tillgång till 

cykellyssning. Resultaten från de tillfällen då eleven har tillgång till cykellyssning, blir poängen på ett 

annat sätt. Den första veckan med cykellyssning märks ingen större skillnad, eleven hamnar på 22 

poäng när den har möjlighet att cykellyssna, så där är det bara en poängs skillnad. Den största 

poängskillnaden märks den andra veckan med cykellyssning då eleven endast får 6 poäng, vilket ger 

en poängskillnad på 21 poäng om man jämför med poängresultatet utan cykel. Den följande veckan får 

eleven 9 poäng och den sista veckan får eleven 10 poäng. Det skulle innebära att med cykellyssning 

skulle eleven två av fyra veckor hamna i kategorin lättare koncentrationssvårigheter medan de andra 

två veckorna med cykellyssning skulle eleven hamna i de olika kategorierna mycket stora 

koncentrationssvårigheter (första veckan med cykellyssning) och stora koncentrationssvårigheter 

(andra veckan med cykellyssning). 

Det skulle kunna indikera på att eleven i inledningsfasen av cykellyssningen hade en svårighet att på 

en gång tillämpa den nya arbetsmetoden med cykellyssningen, att det spännande i att utforska cykeln 

och cyklandet upptog elevens uppmärksamhet. Men veckan därefter märks redan en drastisk skillnad, 

poängen rasar ner till 6 poäng när eleven cykellyssnar. Även om poängen stiger något under de två 

följande veckorna finns det ändå en tydlig tendens att poängtalen är mycket lägre när eleven 

cykellyssnar än när den inte gör det. Kurvan pekar i en nedåt gående kurva när eleven inte 

cykellyssnar och en flackande lite uppåtgående kurva när den har cykeln. Det vore intressant att se hur 

kurvorna skulle utvecklas efter en längre tid. Skulle de kanske närma sig varandra och finna en punkt 

där de stabiliseras och kanske landa på en poäng runt tio? Det är spekulationer men tycker mig ändå se 

att det skulle kunna finnas sådana indikationer.  

Ett sätt som utmärker elev C är att den ofta pratar rakt ut när den inte cykellyssnar vid 

samlingssituationer, till vis del förekommer även att eleven pratar rakt ut när den cykellyssnar men 
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inte i lika hög grad. Kadesjö (2007) skriver om att impulsivitet är någonting som kan vara tecken på 

koncentrationssvårigheter, om vilka följderna blir beskriver han på detta sätt. Han skriver att de kan ha 

svårt att se att de förorsakat ett händelseförlopp och upplever ofta att de får skulden för det som sker. 

Vidare fortsätter Kadesjö (2007, sid. 31) att beskriva att de riskerar att hamna i ”dumma situationer 

och gör oövertänkta saker i sitt impulsiva och oreflekterande sökande efter det som är spännande”. 

Han beskriver också att de riskerar att möta ilska och kritik från både barn och vuxna på grund av att 

de bland annat inte kan vänta på sin tur när de till exempel vill svara på en fråga. Det kan medverka att 

både deras kompisar och vuxna som exempelvis föräldrar och personal ofta hamnar i konflikt med 

dem. Det kan på så vis bli en negativ spiral som påverkar den sociala samvaron i det långa loppet. 

Elev C uppvisar också att det finns impulsivitet i känsloyttringarna. Det kan man i detta fall se genom 

att eleven gråter när den ställs inför en uppgift där den känner att den inte riktigt klarar av den eller att 

den lätt blir uppspelt som i situationen när de ska få se ett experiment i NO. Om svårigheter att styra 

sina känsloyttringars styrka skriver Kadesjö (2007), där han fäster uppmärksamheten på att dessa barn 

pendlar fort mellan olika sorters känslor och att de även har svårt att finna en lagom nivå i sitt sätt att 

reagera. Detta gäller både positiva och negativa händelser.  Ett sätt att arbeta med dessa problem som 

uppkommer är enligt Kadesjö (2007) att ställa krav på barnet, utifrån dess förmåga och ge barnet hjälp 

så att det kan uppfylla det. För varje gång man som vuxen lyckas få barnet att klara någonting som 

barnet från början upplevt motigt, ger man barnet en erfarenhet av att kunna lyckas med någonting och 

på så sätt växer barnets självförtroende. 

Jag har varit för kort period för att kunna se utvecklingen hos elev C när det gäller detta, men jag ser 

det som ett försök från den undervisande läraren att hjälpa elev C att lyckas med skrivstilsuppgiften, 

när läraren inte gav upp sitt krav på att eleven skulle slutföra den uppgiften, trots att elevens reaktion 

var att börja gråta, när den ställdes inför kravet. Eleven lyckades denna gång att slutföra uppgiften 

trots att den från början inte trodde att den skulle klara av det. Förhoppningsvis kommer den eleven att 

bära med sig att den klarar mer än den först tror. 

Men det är alltid en svår balansfråga eftersom det också är viktigt att elever med 

koncentrationssvårigheter inte ska utsättas för stress och överkrav, enligt Olsson och Olsson (2007). 

För vem är det egentligen som vet när det är ett överkrav som ställs och vem är det som vet när det 

bara är en protest från barnet, som bottnar i att vilja komma undan en jobbig arbetsuppgift? Är det en 

fråga som har sin grund i olika synsätt på elevens problematik? Även Greene (2011) skriver om att det 

är viktigt att inte ställa eleverna inför övermäktiga krav, reaktionen som eleven ger när den nått sin 

gräns beror på flera faktorer och reaktionerna kan vara olika starka och påverka omgivningen på flera 

olika sätt. I det här fallet var det en mild reaktion (gråt) men det skulle lika kunna vara ett utåtagerande 

beteende. Det som bestämmer reaktionen är personens förmåga att hålla ihop sig själv.  
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Men var går gränsen, huruvida en reaktion kan förstärkas eller klinga av under årens gång? Det är 

inget som denna studie gör anspråk på att undersöka. Däremot undrar jag om det finns det någon vinst 

för denna elev att använda sig av cykellyssning eller cykelläsning för att erövra en starkare 

koncentrationsförmåga? 

Någonting som är mycket utmärkande för elev C är elevens behov av att röra sig mycket. Det är 

någonting som kolliderar med den tänkta skolsituationens krav, där momentet att sitta stilla ingår i vad 

som förväntas av eleven. Under de veckor som observationen gjordes upplevde jag att elev C hade det 

svårare än de andra eleverna att ställa in sig på ett nytt arbetssätt (cykellyssna) men att arbetssättet 

började landa i slutet av perioden då det märktes stor skillnad vid de tillfällen då eleven har möjlighet 

att cykellyssna. Men med tanke på det stora rörelsebehov som eleven uppvisar, när den inte 

cykellyssnar tror jag att det kan finnas möjligheter för denna elev att ta vara på den tillåtna rörelsen 

som cykellyssningen innebär och att den i det långa loppet kan vara mer delaktig på samlingar samt 

genomgångar. Men detta behöver undersökas mer noggrant för att man ska kunna dra några tydliga 

slutsatser om eventuell positiv påverkan sker på elevens koncentrationsförmåga. 
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Bilaga 12 Elev D resultatdiskussion på individnivå 

Enligt Conners förkortade formulär är 30 poäng den högsta nivå av koncentrationssvårigheter som en 

elev kan ha. Elev D har 23 poäng första veckan när den inte har tillgång till cykellyssning. De följande 

veckorna i fallstudien har eleven från 20 poäng till 27 poäng när den inte cykellyssnar. Enligt 

tolkningsmodellen som Ericsson I (2003) använder sig av hamnar eleven i kategorin elever med stora 

koncentrationssvårigheter. Det man dock ska ta i beaktande är att poängen i kategorin stora 

koncentrationssvårigheter rör sig i summapoängen 10-30. Här skulle jag vilja tillägga ytterligare en 

nivå av kategorisering där poängsumman 20-30 skulle indikera på mycket stora 

koncentrationssvårigheter.  Enligt det sättet att tolka resultatet skulle denna elev under alla de fem 

veckorna uppvisa stora koncentrationssvårigheter när den inte har tillgång till cykellyssning. 

När eleven däremot har möjlighet till cykellyssning blir det helt andra poängnivåer, då är 

poängnivåerna relativt stabila och hamnar på 8 eller 9 poäng de olika veckorna. Om eleven har tillgång 

till cykellyssning blir bedömningen att den eleven har lätta koncentrationssvårigheter. Den största 

poängskillnaden är den tredje veckan med tillgång till cykellyssning, då poängskillnaden är 18 poäng. 

Detta indikerar att det gör en stor skillnad för den eleven om den har tillgång till cykellyssning. 

Elev D kämpar med liknande svårigheter vid samlingssituationer och genomgångar som elev C, när 

den inte har möjlighet till cykellyssning. Elev D pratar ofta rakt ut vid de tillfällen och som tidigare 

nämnts är det ett tecken på impulsivitet där en av följderna är att en elev har svårt att vänta på sin tur 

och kan då exempelvis prata rakt ut. 

Någonting som starkt utmärker elev D är elevens stora rörelsebehov. Eleven är nästan alltid i ständig 

rörelse, ibland små rörelser andra tillfällen stora rörelser. Det förekommer också att eleven trummar 

med fingrarna och att eleven gör ljud. Det händer även att eleven snurrar på stolen fram och tillbaka 

när den har tillgång till snurrstolen som används vid cykellyssningen. Kadesjö (2007) skriver om till 

exempel att göra ljud, vicka på stolen, trumma med fingrar och hålla på med saker som exempelvis 

pilla på olika småsaker, att det kan vara tecken på svårigheter för barnet att finna lämplig 

aktivitetsnivå.  

När jag uppmärksammar att elev D uppskattar möjligheten att snurra på stolen och uttrycker önskemål 

att ha en snurrstol vid sin plats vid bordet, väljer jag att bejaka elevens önskan. Assistenten som sedan 

arbetar med eleven märker en tydlig skillnad i elevens arbete. Eleven blir mer alert och vaken, när den 

ska arbeta med skoluppgiften. För det till synes paradoxala med denna elev är att den vid flera 

tillfällen vilar trött vid sin plats vid bordet, när den ska arbeta med en arbetsuppgift. Det är som luften 

gått ur eleven, att all den där energin som den hade tidigare vid till exempel samlingen eller 

genomgången är som bortblåst. Även detta tema tar Kadesjö (2007) upp, där han skriver om dessa 

barns svårigheter att kontrollera sitt sömn- och vakenhetsmönster. Till viss del skulle detta tyda på att 

elever som uppvisar stort rörelsebehov i sådana situationer där det vanligtvis krävs att de sitter stilla, 
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istället verkligen borde få möjlighet att röra sig, eftersom vakenhetsgraden i hjärnan behöver den 

sortens stimulans för att kunna koncentrera sig och lyssna. När jag jämför koncentrationen när elev D 

inte cykellyssnar med när den cykellyssnar ser jag en stor skillnad. Elev D uppvisar en mycket större 

koncentrationsförmåga när eleven cykellyssnar, resurspersonen uppmärksammade att eleven dessutom 

kom ihåg mer av genomgångarna när den hade fått möjlighet att cykellyssna. Så i detta fall verkar det 

som cykellyssningen har en positiv inverkan på elevens koncentrationsförmåga.  
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