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Sammanfattning
Fler rör sig mindre och det börjar redan i skolåren. En stor del av skoldagen består av
stillasittande lektioner och i de högre årskurserna ökar stillasittandet alltmer. Det finns en
mängd strategier som har utvecklats för att integrera fysisk aktivitet i inlärningsmiljön, såsom
fysiskt aktiva lektioner benämnt som movement integration, (MI).
Syfte och frågeställning
Syftet med denna studie var att se om korta rörelsepauser under lektionstid kunde öka den
kognitiva förmågan och koncentrationsförmågan, samt bryta stillasittandet för elever i årskurs
9. Frågeställning som undersöktes var: Kan den kognitiva förmågan och
koncentrationsförmågan förbättras av korta rörelsepauser under lektionstid i årskurs 9?
Metod
Studien riktade sig till en klass i årskurs 9 med 27 elever. Metoden som användes var en
kvantitativ mätmetod, där eleverna fick fylla i en enkät om deras upplevda koncentration i
klassrummet och ett kognitivt ord- och färgtest (Stroop) innan och efter interventionen.
Under en period på 3 veckor skulle klassen utföra rörelsepauser under de teoretiska
lektionerna. Dessa rörelsepauser skulle utföras var 20:e minut under cirka 2–3 minuter och
kunde innehålla knäböj, dansrörelser och avslappningsövningar med mera.
Resultat
Av totalt 27 elever slutförde 25 stycken studien. Resultaten från två frågor i enkäten visade
signifikanta förbättringar gällande den upplevda koncentrationen och ljudnivån i
klassrummet. Ord- och färgtestet visade en signifikant förbättring i tid.
Slutsats
Rörelsepauser kan ha en positiv påverkan på elevernas upplevda koncentrationsförmåga och
kognitiva förmåga, men det behövs mer forskning kring området. Det är viktigt att poängtera
att all rörelse är betydelsefull oavsett under hur lång tid övningen utförs. Det behövs bara att
eleverna gör enkla rörelser i klassrummet för att det ska ge effekt på deras koncentration och
kognitiva förmåga.
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1. Introduktion
Det är idag känt att fysisk aktivitet är bra både för kropp och sinne. Bland annat har fysisk
aktivitet en stor betydelse för vårt mående (Fröberg et al. 2017) och forskning visar på att den
kognitiva förmågan och koncentrationsförmågan kan förbättras genom fysisk aktivitet.
Fler rör sig mindre och det börjar redan under skolåren. Större delen av skoldagen består av
stillasittande lektioner och i de högre årskurserna ökar stillasittandet i större grad. (Brömssen
2004, s. 5 f) För att öka koncentrationen och förbättra skolprestationen samt motoriken har
regeringen gett skolverket i uppdrag att göra rörelsen till en naturlig del av skoldagen.
Det har utförts många studier som interagerat korta rörelsepauser under lektionstid. I
majoriteten av dessa studier var pauserna 10–15 minuter långa. Även om lärare är positiva till
interventioner bestående av fysisk aktivitet så är det svårt att hitta tiden till detta. Därför
försöker forskare arbeta på att kunna kombinera fysisk aktivitet med akademiska lektioner.
(Bartholomew & Jowers 2011, s. 51)

1.1 Bakgrund
Enligt FYSS 2017: fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, är
rekommendationerna att barn och ungdomar bör komma upp i 60 minuters daglig fysisk
aktivitet, helst på måttlig till hög intensitet (Ekblom & Berg 2016, s. 98). Men forskning visar
på att majoriteten av dagens ungdomar och barn inte når denna rekommendation (Fröberg et
al. 2017).
Rörelsemönstret upp till 12 års ålder sker spontant, men vid en viss ålder försvinner
spontaniteten till lek/rörelse och barn/ungdomar blir allt mer stillasittande. Barn spenderar en
större del av sin skoldag sittande, speciellt under de teoretiska ämnena i klassrummet.
(Brömssen 2004, s. 5 f) Om elever sitter still för länge utan rast kan detta leda till så kallat
off-task beteende, vilket är ouppmärksamhet på uppgifter eller rastlöst beteende. Korta pauser
i klassrummet kan främja on-task beteende och fokusering. (Goh et al. 2016, s. 712)
En mängd av strategier har utvecklats, såsom fysiskt aktiva lektioner benämnt som movement
integration, (MI), för att integrera fysisk aktivitet i inlärningsmiljön. (Routen 2017, s. 2) Att
tillföra rörelse i klassrummet kan vara ett steg till att öka elevernas fysiska aktivitet för att
uppnå de dagliga rekommendationer i skolan som är 30 minuter, samt förbättra deras
uppförande i klassen. (Carlson, J.A et al. 2015, s. 67)
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Att vara fysiskt aktiv under dagen kan förbättra koncentrations- och inlärningsförmågan. Det
har visat sig att aerob fysisk aktivitet under minst 12 minuter innan lektionen kan öka barn
och ungas läsförståelse och att vara fysiskt aktiv i minst 4 minuter kan öka deras
uppmärksamhet. Alla barn och unga tjänar på att vara fysiskt aktiva då det kan förbättra deras
inlärning och koncentration, men allra mest gynnas de barn och unga med koncentrations-och
inlärningssvårigheter. Alla former av fysisk aktivitet som exempelvis sport, lek, rörelsepauser
och vardagsmotion kan därför vara gynnsamma för barn och unga. (Tine 2014)
Skolor är idealiska för att främja program som riktar in sig på fysisk aktivitet. Detta för att
95 % av alla barn går i skolan (Goh et al. 2016, s. 712), där stillasittandet utgör 50–70 % av
tiden (Routen 2017, s. 1). När grundskolebarn utsätts för längre perioder av akademisk
undervisning utan avbrott upplevs mer rastlöshet och sämre koncentration samt att den
akademiska prestationen kan bli kontraproduktiv (Goh et al. 2016, s. 712).
Relationen mellan fysisk aktivitet och mental funktion är av stort intresse i skolsystemet.
Detta för att en stor del av skoldagen spenderas genom att arbeta kognitivt och många lärare
tror att fysisk aktivitet och fysisk utbildning påverkar koncentration, inlärning och akademisk
framgång positivt. (Sibley & Etnier 2003, s. 244)

1.2 Tidigare forskning
Det finns ett flertal studier som visar en positiv effekt av korta pauser under lektionstid i
skolan. Studierna ser olika ut på så sätt att upplägget och tiden för pauserna med fysisk
aktivitet skiljer sig åt. Alla studierna har som mål att se vilken skillnad dessa aktiva pauser har
på barns och ungdomars beteende, akademiska prestationer, uppmärksamhet och kognitiva
förmåga i skolan. Men de flesta studier som genomförts har gjorts på grundskolebarn yngre
än den ålderskategori denna studie innefattar.
I en studie som gjorts av livsmedelsverket, Riksmaten ungdom 2016–17, undersöktes det hur
fysiskt aktiva barn och ungdomar var både under skoltid och på fritiden. Studien gjordes på
ett urval av både pojkar och flickor i årskurs 5, 8 och 2:a året på gymnasiet, där deltagarna
bland annat fick bära accelerometrar för att mäta hur deras fysiska aktivitetsvanor såg ut.
Resultaten från accelerometrarna visade att i genomsnitt så var årskurs 5 fysiskt aktiva 38
minuter per dag under skoltid, årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet 34 minuter per dag under
skoltid. På barn och ungdomars fritid, som räknas som före och efter skoltid på vardagarna
var genomsnitten för fysisk aktivitet 24 minuter per dag i alla årskurserna. Studien visade
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även på att den stillasittande tiden för flickor var i genomsnitt 9,1 timmar/dag och för pojkar
8,7 timmar/dag. Den stillasittande tiden var som högst i gymnasiet och lägst i årskurs 5.
(Nyberg 2017, s. 37) Detta visar på att barn och ungdomar inte når upp till de
rekommendationerna som FYSS har angett.
En forskningsstudie som genomfördes i Malmö menar att barn och unga som rör sig mycket
under skoltid bättre klarar av skolans teoretiska ämnen. Om vi rör på oss orkar vi mer, sover
bättre, mår bättre och tänker snabbare. För att våra kroppar och sinnen ska fungera bra så
behöver vi vara fysiskt aktiva. Det är extra viktigt att man är fysiskt aktiv under uppväxtåren
för det är under denna tid vi ska lära oss att utvecklas motoriskt, mentalt, socialt och lära oss
att behärska vår kropp. (Brömssen 2004, s. 5)

1.2.1 Klassrumsbaserad fysisk aktivitet
Klassrumsbaserade fysiska aktivitetsinterventioner har utförts där det har implementerats 10–
15 minuters kontinuerlig fysisk aktivitet under lektionstid utförda av lärare. Det finns ett
flertal program i USA och globalt som har utvecklats, bland annat Happy 10, Take 10!
Physical Activity Across the Curriculum, The Class Moves, Texas Initiatives for Children’s
Activity and Nutrition (I-CAN!), Activity Bursts in the Classroom, Instant Recess,
FUNtervals och Kinder-Sportstudie (KISS). Dessa har visat sig förbättra den fysiska
aktiviteten i skolan, förbättra fysisk styrka/uthållighet, viktstatus och akademisk prestation
hos barn (Beemer et al. 2018, s.137).
I en studie som gjorts i Kanada använde man sig av FUNtervals som är ett fyra minuters
högintensivt träningsprogram för hela kroppen som genomförs i klassrumsmiljö. Syftet var
bland annat att se om FUNtervals kunde förbättra den selektiva uppmärksamheten hos 9–11
åringar. En av de exekutiva funktionerna som förutsätts vara centrala för skolframgång och
lärande är den selektiva uppmärksamheten, det vill säga förmågan att medvetet kunna
fokusera på ett visst innehåll. Resultatet från denna studie visade att FUNtervals hade en
positiv effekt på elevernas selektiva uppmärksamhet. (Ma et al. 2015, ss. 238–244)
En kvantitativ metaanalys-studie syftade till att undersöka sambandet mellan fysisk aktivitet
och kognition hos barn. Det visade sig att det fanns ett signifikant positivt samband mellan
fysisk aktivitet och kognitiv funktion. (Sibley & Etnier 2003, s. 243)
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I en systematisk granskning och meta-analys där 36 studier ingick, var syftet att se om det
hade skett någon effekt på kognition och metakognition (förståelsen eller medvetenheten om
sin egna kunskap) genom fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Resultatet av studien var att
fysisk aktivitet är gynnsam för både kognitionen och metakognitionen hos unga. (ÁlvarezBueno et al. 2017)
För att möjliggöra att fysisk aktivitet prioriteras under skoldagen så behövs tidseffektiva
strategier för fysisk aktivitet som påvisar positiva skolresultat. Acti-break är en
klassrumsbaserad fysisk aktivitetsintervention som var 6 veckor lång. I denna studie fick
lärare interagera 5-minuters aktiva pauser under lektionen. Studiens primära syfte var att se
genomförandet av Acti-break och om det kunde ge effekt på den akademiska prestationen hos
barn. Det visade sig att aktiva pauser under lektionstid är effektiva gällande förbättring av
akademiska resultat. (Watson 2017, s. 1)
TAKE 10! är ett fysiskt aktivitetsprogram i klassrummet som lär barn betydelsen av fysisk
aktivitet och energibalans när fysisk aktivitet tillförs under akademiska lektioner. I studien
undersöktes det om TAKE 10! program var en möjlig strategi för att förbättra elevernas ontask beteende på lektionen. Interventionen var ett 10-minuters program som består av en
övning, nedvarvning och frågor relaterade till hälsa och näring. Studien visade att take 10!
gav en signifikant förbättring gällande elevernas on-task beteende. (Goh et al. 2016, s. 712 f)
CLASS PAL är en studie som var utformad för att ge grundskollärare utbildning och
läromedel som krävs för att regelbundet genomföra någon form av MI (movement
integration). Meningen var att lärare ska kunna använda sig av MI strategierna utefter behovet
i klassen. Detta kan innehålla pauser i form av fysisk aktivitet eller aktivitetspauser som
innehåller akademiskt innehåll. Men sannolikt kommer inget enskilt tillvägagångssätt att förse
behoven hos alla lärare och elever. (Routen 2017, ss. 1–8)

1.3 Skolor som infört mer rörelse under skoltid
Bäckahagens skola införde läsåret 2015/2016 ett projekt som kallas för “hjärna rörelse” i syfte
att få eleverna att öka sina skolresultat och må bättre. “Vi vill uppnå en stimulerande
arbetsmiljö för eleverna genom att påvisa sambandet mellan rörelseglädje och inlärning”.
(Wallin, 2018) För att främja mer rörelse under lektionstid har pedagogiken omarbetats och
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under lektionstid använder sig skolan av brainbreaks (mental paus) och rörelsepauser (Wallin,
2018).
Skolan införde även en aktivitetsplan för läsåret 2017/2018 innehållande: extra idrott som
innebär att skolan infört ytterligare idrottstillfällen en gång i veckan för de elever som känner
behov av det, pulsträning 1 gång i veckan för årkurs 9 och simning där elever har möjlighet
till extra vattenträning. Skolidrottsföreningen anordnar aktiviteter och dessa genomförs av de
äldre eleverna. I organiserad rastverksamhet får lågstadieelever möjlighet till en allsidig fysisk
aktivitet under hela skolveckan. Externa aktörer kommer till skolan för att genomföra
aktiviteter som skolan själva inte kan göra. (Iveslätt 2017)
En annan skola som använder sig av aktivitetspauser under lektionstid är Varagårdsskolan i
Bjuv. De har sedan höstterminen 2017 infört ett klassrumsgym som har blivit en succé. Målet
med detta var att eleverna under lektionstid skulle kunna använda sig av gymmet. Även om
rörelsepauser för hela klassen är lättare, tycker eleverna att det är bättre att själva kunna välja
sin egen tid för när de vill ta sin rörelsepaus. (Löfgren, 2018)
2016 byggdes en skola i Danmark om för att främja barn och ungas rörelse under skoltid. På
Frederiksbjerg Skole i Århus finns det möjlighet till rörelse både under raster och till och från
lektioner. Med hjälp av klätterväggar, ninja-ringar, löparbanor i korridoren och tarzan-lianer
med mera, så har eleverna möjlighet att välja den aktivitet de tycker är rolig och som
tillfredsställer deras behov. Det finns även trappor för personer som inte har lust att göra
någon av aktiviteterna men de flesta eleverna väljer ändå någon av utrustningarna. Skolan är
anpassad så att elever oavsett om de har någon funktionsnedsättning eller inte ska ha
möjlighet till rörelse. Därför installerades det ramper så att de med till exempel rullstol lättare
kan ta sig fram överallt på skolan. Skolan har dessutom 1 timmes organiserad rörelse varje
dag såväl under som utanför lektionstid och eleverna har utöver denna timme två
idrottslektioner per vecka. (Sivertsson 2018)

1.4 Koncentrationsförmåga
Egidius definierar koncentrationsförmåga som att man har en förmåga att viljemässigt
upprätthålla uppmärksamheten på en viss uppgift (Egidius 2006, s.123). Det kan i skolan
innebära att man ska hålla kvar uppmärksamheten en hel genomgång, lektion eller föreläsning
(Nationalencyklopedin). Idag kallas detta för selektiv eller fokuserad uppmärksamhet.
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Selektiv uppmärksamhet innebär en medveten uppfattningsförmåga och/eller koncentration på
en viss typ av information. Vi har en förmåga att fokusera på flera olika aktiviteter samtidigt,
likaväl som att vi kan rikta vår uppmärksamhet på en enda aktivitet, vilket kallas för delad
uppmärksamhet. (Groome et al. 2010, s. 97)
Om en person har en bristande motivation till ett visst ämne/aktivitet så kan detta resultera i
bristande koncentration. Barn måste tolka sina sinnesintryck från omgivningen och sedan
sorteras intrycken på ett sådant sätt så att barnen uppfattar verkligheten som meningsfull och
förklarlig för att de ska lyckas hålla sin koncentration uppe. Som en del i barn och ungdomars
koncentration görs ett urval av den information som gör världen begriplig för dem, om denna
urvalsprocess inte fungerar så uppstår koncentrationssvårigheter. (Olsson & Olsson 2007, s.
15)

1.5 Kognitiv förmåga
Kognition är förmågan att orientera sig i tid och rum, lösa olika svårigheter, minne, inlärning,
uppmärksamhet och kunna använda siffror och språk (FAS portalen). Det talas inom klassisk
psykologi om en tredelning gällande kognition, emotion och volition. Man kan även beskriva
det som att tänka, känna och vilja. (Rose 2011) Kognitiv psykologi är hur hjärnan bearbetar
information genom att ta in den, se meningen i informationen och hur den utnyttjas.
Kognition är ett övergripande begrepp som inkluderar många delprocesser. Kontrollerande
kognitiva processer är avsiktliga och medvetna där det finns begränsningar i
bearbetningskapaciteten. Automatiska kognitiva processer är icke viljestyrda och ligger
utanför medvetandets kontroll samt utan den begränsningen. (Groome et al. 2010, ss. 27–41)

1.6 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie var att se om korta rörelsepauser under lektionstid kunde förbättra
den kognitiva förmågan och koncentrationsförmågan, samt bryta stillasittandet för elever i
årskurs 9.
Frågeställning som undersöktes var:
•

Kan den kognitiva förmågan och koncentrationsförmågan förbättras av korta
rörelsepauser under lektionstid i årskurs 9?

8

2. Metod
2.1 Urval
Urvalsgruppen för denna studie var en klass i årskurs 9 i grundskolan. Klassen bestod av 27
elever, 10 tjejer och 17 killar, där alla var 15 år vid interventionens start. Interventionen ägde
rum på en mellanstor skola i norra Stockholm och interventionsperioden pågick i 3 veckor.
Urvalsgruppen valdes ur ett bekvämlighetsurval, då en av studieledarna redan hade kontakt
med skolan. Eftersom forskning visar på att elever i de högre årskurserna är mer stillasittande
så blev valet en klass i årskurs 9.

2.2 Etiska överväganden
Innan interventionen startade så kontaktades rektorn via mail angående om eleverna behövde
en påskrift av föräldrarna för att få medverka i studien då de var 15 år. Rektorn skrev att detta
inte var nödvändigt så länge enkäterna och ord- och färgtestet var anonyma. Istället fick varje
elev ett eget nummer utefter klasslistan och på så sätt blev enkäterna och testerna anonyma.
Eleverna informerades om studiens syfte och att det var frivilligt att delta, samt att de hade
möjlighet att avsluta sin medverkan under interventionens gång.
Det togs även hänsyn till om det fanns elever som hade någon form av diagnos till exempel
ADHD, ADD eller dyslexi, eftersom detta kunde påverka deras uppmärksamhet och
koncentration (Tufvesson & Tufvesson 2008, ss. 47–66). Därav fanns det en fråga om det på
enkäten. Då detta kan vara ett känsligt ämne att fråga om, så fanns alternativet “vill ej svara”,
(se bilaga 1).

2.3 Mätmetod
Denna studie var en kvantitativ undersökning på huruvida korta rörelsepauser kunde påverka
elevernas koncentrationsförmåga och kognitiva förmåga. Detta mättes genom en enkät och ett
ord- och färgtest som mätte den kognitiva förmågan, som eleverna fick utföra innan och efter
interventionen.
Vid eftertestet fick eleverna fylla i samma enkät och göra om samma test med samma
studieledare, detta för att se om det skett någon förändring.

2.3.1 Enkät
Vid första träffen fick eleverna fylla i en enkät där det frågades om deras upplevda
koncentration i klassrummet. Det var en individuell skillnad i hur lång tid det tog att fylla i
enkäten, uppskattningsvis tog det mellan 5–10 minuter. Enkäten bestod av totalt 10 frågor och
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den besvarades anonymt. Desto lägre siffra eleverna skattade på fråga 1, 5, 6 och 8 desto
större indikation på att de var mer okoncentrerade. Fråga 2, 3, 4 och 7 gav inga värden för att
dessa frågor frågade om olika sammanhang, vilket inte hade någon större betydelse för hur
lågt eller högt de skattade.
Fråga 9 “Hur ofta är du fysiskt aktiv under skoldagen?” och fråga 10 “Har du någon diagnos
som du känner påverkar din koncentrationsförmåga” var egenkonstruerade frågor (se bilaga
1). Dessa frågor lades till för att studieledarna skulle få en förståelse för hur aktiva eleverna
var under skoldagen samt om de hade någon diagnos som redan kunde vara en påverkbar
faktor gällande deras koncentrationsförmåga.

2.3.2 Ord- och färgtest (Stroop)
Utöver denna enkät fick alla elever även göra ett kognitivt minnestest, ett så kallat Stroop testord/-färgtest. Ord- och färgtestet utförs i två delar, deltest A och B. Det finns tio rader med
olika färger: grön, svart, lila, blå och röd, personen läser rad för rad. Testet går ut på att
personen ska säga färgen som ordet är skrivet med så snabbt och med så få antal fel som
möjligt. I det första deltestet (A) står ordet med samma färg som ordet är bokstaverat till, t.ex.
“svart” med svart färg. I det andra deltestet (B) så står ordet “svart” med t.ex. grön färg,
personen ska fortfarande säga färgen som ordet är skrivet med, i det här fallet “grön”. Vid
varje avslutat deltest antecknas tiden för hur lång tid testet tog och antal fel, tiden antecknas i
sekunder (se bilaga 3). Det finns flera versioner av testet, men i denna studie valdes det att
använda Stroop- version 6. (Dahlin 2018)

2.4 Rörelsepauser
Interventionen gick ut på att lärarna som hade klassen i de olika ämnena fick muntliga förslag
på hur dessa rörelsepauser kunde utföras, framförallt under de teoretiska lektionerna. Dessa
rörelsepauser skulle utföras ungefär var 20:e minut under 2–3 minuter, därför att en del av
syftet med studien var att implementera korta rörelsepauser. Rörelsepauserna kunde innehålla
knäböj, dansrörelser, avslappningsövningar och skaka loss kroppen med mera. Lärare och
elever fick tillåtelse av studieledarna att själva välja vilken form av rörelseaktivitet de ville
utföra under varje lektionstillfälle såvida de höll sig inom tidsramen. En elev i klassen fick i
uppgift att anteckna i ett separat dokument när rörelsepauserna utfördes och vilken övning
som genomfördes vid varje tillfälle (se bilaga 2).
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2.5 Föreläsning
Innan interventionen startades anordnades ett tillfälle där eleverna fick ta del av en kort
föreläsning om det mest centrala inom fysisk aktivitet, stress, psykisk ohälsa, sömn och kost.
Eleverna fick gruppvis efter föreläsningen svara på frågor om det som tagits upp på
föreläsningen för att se hur mycket kunskap de tog till sig. Eleverna fick även tillfälle att
ställa frågor kring dessa ämnen.
Syftet med föreläsningen var att ge eleverna en större förståelse för hur viktigt det är med
fysisk aktivitet, sömn och kost, samt hur stress och psykisk ohälsa kan påverkas av detta.

2.6 Statistisk analys
Resultaten från enkäter och ord- och färgtestet fördes först in i Excel då det var lättare att få
en överblick av sammanställningen. Därefter överfördes sammanställningarna in i SPSS, ett
statistiskt dataprogram som används vid statistiska analyser, för att slutföra analysen av
resultaten. Då både enkäten och ord- och färgtestet användes på samma grupp före och efter
interventionen analyserades resultaten genom ett parat t-test som utförs för att se skillnader
före och efter i samma grupp vid två olika tidpunkter. Detta T-test säger ifall skillnaden är
statistisk signifikant mellan grupperna eller inte, det visar även medelvärdena och dess
skillnad.

2.7 Validitet och reliabilitet
Validitet är huruvida testet mäter det den avser att mäta. Det är synonymt med
trovärdighet/tillförlitlighet och det finns två olika varianter av validitet, intern och extern.
Intern validitet visar om resultaten från studien är trovärdiga. Det som kan påverka resultaten
är om det är många bortfall, om de är slumpmässiga eller inte och om det är en liten eller stor
studie. Extern validitet visar om resultaten är generaliserbara, om man kan använda resultaten
på andra grupper, personer och/eller situationer. (Bryman 2011, s. 50–51)
Reliabilitet är om huruvida studien är pålitlig eller inte, om det är så att resultatet
överensstämmer mellan olika studieledare eller inte och om man kommer få liknande eller
samma resultat om man skulle upprepa studien (Bryman 2011, s. 160).
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3. Resultat
Av 27 elever var det 25 stycken som slutförde studien, därmed hade studien totalt 2 bortfall.
Först presenteras medelvärdet för varje enskild fråga i enkäten, därefter presenteras
medelvärdet för ord- och färgtestet.
I huvudresultatet presenteras medelvärdet från de två signifikanta frågorna (1 och 8) i enkäten
samt medelvärdet på ord- och färgtestet (tid och antal fel), alla i form av stapeldiagram. Även
skillnaden i hur eleverna svarade i de båda frågorna i första och andra enkäten presenteras.
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3.1 Enkäterna
Förtest

Eftertest

Diff

P-värde

2,6

2,84

0,24

0,031*

3,37

3,37

0,00

1.0

2,66

2,5

-1,16

0,103

1,79

1,83

0,04

0,824

2,29

2,54

0,25

0,162

2,12

2,16

0,04

0,770

2,40

2,52

0,12

0,417

1,84

2,2

0,36

0,009*

2,0

1,88

-0,12

0,450

Enkätfråga:
1. Händer det att du känner dig okoncentrerad på lektionerna?
1. Ja, alltid 2. Ofta 3. Sällan 4. Nej, aldrig
2. Är det under någon viss del av dagen som du har svårt att
koncentrera dig i skolan?
1. På morgonen 2. Innan lunch 3. Efter lunch 4. Slutet av dagen
3. Är det under någon viss del av lektionen du blir okoncentrerad?
1. Början 2. Mitten 3. Slutet
4. Är det vanligare att det händer under vissa ämnen?
1. Teoretiska ämnen
2. Praktiska ämnen
3. Inget speciellt
5. Hur ofta upplever du att du blir störd av sådant som händer
utanför klassrummet under en lektion?
1. Ofta 2. Ibland 3. Sällan 4. Aldrig
6. Hur ofta upplever du att du blir störd av något som händer i
klassrummet under en lektion?
1. Ofta 2. Ibland 3. Sällan 4. Aldrig
7. Om läraren lägger märke till att ni är okoncentrerade, vad gör
läraren åt det?
1. Frisk luft 2.Bensträckare 3. Höjer rösten 4. Ingenting
8. Upplever du att ljudnivån är hög under lektionerna?
1. Ofta 2. Ibland 3. Sällan 4. Aldrig
9. Hur ofta är du fysiskt aktiv under skoldagen? (Tänk t.ex.
idrottslektioner & raster som ex. bollsport, promenader och gå upp
och nedför trappor)
1. Ofta 2. Ibland 3. Sällan 4. Aldrig

Tabell 1: Visar medelvärden för varje enskild enkätfråga, samt p-värdet.
Av totalt 25 elever som slutförde studien visar tabellen att studien hade gett två signifikanta
resultat, på fråga 1 (p= 0,031) och fråga 8 (p= 0,009). De andra värdena var inte signifikanta.
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3.2 Ord- och färgtest (Stroop)
Ord- och färgtest (Stroop)
Förtest

Eftertest

Diff

Tid, deltest A (s) (Bortfall: 2)

58,07

46,18

- 11,9

0,003*

Antal fel, deltest A (Bortfall:
2)

0,04

0,04

0

0

Tid, deltest B (s) (Bortfall: 2)

110,27

97,88

-12,4

0,000*

Antal fel, deltest B (Bortfall:
2)
2,2
1,36
-0,84
Tabell 2: Visar medelvärden för ord- och färgtest, samt p-värde.

P-värde

0,152

Tabell 2 visar medelvärdet från ord- och färgtestet, före och efter interventionen. Tabellen
visar också differens och P-värde. Det fanns signifikanta skillnader för båda deltesterna, det
vill säga en förbättring i tid (s) både på deltest A och B. Testet visade dock ingen signifikant
förbättring gällande hur många fel eleverna hade gjort vid deltest A eller B.

3.3 Huvudresultat

Figur 1: Visar hur eleverna skattade på fråga 1.
14

Figur 1 visar hur eleverna skattade sin koncentration innan och efter interventionen. Innan
interventionen svarade 11 elever att de ofta kände sig okoncentrerade. Efter interventionen
var det 5 stycken, vilket innebar en minskning med 6 personer.
Figuren visar även att 6 elever mer sällan kände sig okoncentrerade efter interventionen.

Händer det att du känner dig okoncentrerad på
lektionerna?
2,9
2,84*

2,85

Medelvärde

2,8
2,75
2,7
2,65
2,6

2,6

2,55
2,5
2,45
Förtest

Eftertest

Figur 2: Visar förändring i medelvärdet på fråga 1, gällande den upplevda koncentrationen
under lektionstid.
I figur 2 visar resultatet att fler elever svarade att de mer sällan kände sig okoncentrerade efter
interventionen. Det blev ett högre medelvärde vilket innebär att det skett en förbättring sedan
förtestet. Innan interventionen hade klassen ett medelvärde på 2,6 och efter interventionen ett
medelvärde på 2,84, vilket innebär att medelvärdet hade ökat med 9 %.
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Figur 3: Visar hur eleverna skattat på fråga 8.
Figur 3 visar att av totalt 25 elever var det 7 stycken som upplevde att ljudnivån ofta var hög
innan interventionen. Efter interventionen svarade endast 2 elever att de upplevde den som
hög, vilket blev en minskning på 5 personer. Resultatet visade att antal elever som upplevde
ljudnivån som hög “ibland” knappt gav någon skillnad före och efter interventionen. Däremot
var det fler elever som svarade att de mer “sällan” upplevde ljudnivån som hög efter
interventionen.
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Upplever du att ljudnivån är hög under lektionerna?
2,3
2,2*

2,2

Medelvärde

2,1
2
1,9

1,84

1,8
1,7
1,6
Förtest

Eftertest

Figur 4: Visar förändring i medelvärdet på fråga 8, kring hur eleverna upplevde ljudnivån i
klassrummet.
I figur 4 visar resultatet på att eleverna upplevde ljudnivån bättre i klassrummet än innan
interventionen. Då frågan var ställd på ett sådant sätt att desto högre siffra som angavs desto
mer “sällan” tyckte eleverna att ljudnivån var “hög”, därför blev medelvärdet högre.
Innan interventionen hade klassen ett medelvärde på 1,84 och efter interventionen ett
medelvärde på 2,2, vilket innebar en ökning i medelvärdet på 19 %.
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Medelvärde ord- och färgtest (Stroop)
120

110,27
97,88*

100

Sekunder

80
60

58,07
46,18*

40
20
0
Deltest A

Deltest B
Förtest

Eftertest

Figur 5: Visar medelvärdet i sekunder av Ord- och färgtest (Stroop).
Figur 5 visar att det skett en förbättring gällande tiden för hur snabbt eleverna utfört testet i
sekunder.
På deltest A var medelvärdet 58,07 sekunder på förtestet jämfört med 46,18 sekunder på
eftertestet. Det gav en minskning på totalt 11.89 sekunder och en minskning med 20.48 %. På
deltest B var medelvärdet 110,27 sekunder vid förtestet jämfört med 97,88 sekunder vid
eftertestet. Det gav en minskning på 12,39 sekunder och en minskning med 11.24 %. Desto
lägre medelvärde, desto bättre resultat.
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Ord- och färgtest (Stroop) antal fel
2,5
2,2

Medelvärde

2
1,5

1,36

1
0,5
0,04

0,04

0
Deltest A

Deltest B
Förtest

Eftertest

Figur 6: visar antalet fel före och efter interventionen på båda deltesterna.
Figur 6 visar medelvärdet av antalet fel som gjordes under deltesterna. Deltest A hade ingen
skillnad i antalet fel och på deltest B fanns det ingen signifikant skillnad. Men det var färre
elever som hade fel vid eftertestet vilket gav en minskning i medelvärdet med 38 %.

19

4. Diskussion
4.1 Rörelsepauser
Studien visar att korta rörelsepauser kan förbättra koncentrationen och den kognitiva
förmågan hos en klass i årskurs 9 och det finns stöd från tidigare forskning som styrker dessa
resultat. De studier som kan liknas mest med denna är FUNtervals samt Acti-break. Båda
dessa studier utförde korta aktiva pauser som visade en positiv effekt på elevernas selektiva
uppmärksamhet (koncentrationen) och akademiska prestation (Ma et al. 2015; Watson 2017,
s.1). En positiv effekt av fysisk aktivitet gällande kognition och metakognition sågs i studien
gjord av Álvarez-Bueno et al. (2017) och en meta-analys visade att fysisk aktivitet ger effekt
på kognition hos barn (Sibley & Etnier, 2003).
Då lektionerna inte var mer än 1 timme långa ville vi att klassen skulle utföra fler pauser med
kortare tid per paus. En till anledning var att pauserna inte skulle påverka undervisningstiden
för mycket. Vi ansåg även i början att för långa pauser möjligtvis kunde påverka så att
eleverna skulle ha svårt att återuppta koncentrationen igen. Forskare försöker arbeta fram
program som ska kunna kombineras med akademiska lektioner, då lärare upplever att det är
svårt att hitta tid för fysisk aktivitet under lektionstid (Bartholomew & Jowers 2011, s. 51).
Det finns studier som exempelvis TAKE 10! som visar att 10 minuters aktivitetspauser ger en
positiv signifikant skillnad gällande elevernas beteende i klassrummet (Goh et al. 2016, s.
715). Men tidigare studier visar även på att det finns en svårighet att införa aktivitetspauser
under lektionstid, därav korta pauser. Vi anser därför att ett effektivt sätt att öka den fysiska
aktiviteten i skolan, om detta inte kan implementeras under lektionstid, är att ge möjlighet till
rörelse på rasterna. Eftersom flera skolor har lyckats införa fysisk aktivitet både i och utanför
klassrummet (Wallin 2018; Löfgren 2018; Sivertsson 2018), anser vi att det finns en
möjlighet för alla skolor att öka graden av rörelse. Eftersom att rörelse ger en positiv effekt på
barns beteende i klassrummet, kognitiva funktion och akademiska prestation (Watson et al.
2016, s. 2), tror vi att detta kan vara ett gynnsamt tillvägagångssätt både för lärare och elever
på sikt.
Många studier har, trots olika tillvägagångssätt jämfört med vår egen, bevisat att rörelsepauser
och fysisk aktivitet har en påverkan på barn och ungas koncentration och kognitiva förmåga.
Det enda vi egentligen kan vara säkra på är att fysisk aktivitet ger en positiv effekt på
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fokusering, koncentration och kognition. Som Goh et al. skrev i sin studie, så behövs det mer
forskning gällande längden och graden av fysisk aktivitet i klassrum (2016 s. 716).

4.2 Enkätsvar
Genom enkätfrågorna ville vi få fram om rörelsepauser kunde förbättra elevernas
koncentrationsförmåga. Det visades dock att det endast skett en liten signifikant förbättring på
elevernas upplevda koncentration. Detta kan tolkas som att de elever som innan
interventionen ofta kände sig okoncentrerade, vid avslutad intervention mer ”sällan” kände
sig okoncentrerade. I figur 1 kan man se att 7 elever ändrade sitt svar från “ofta
okoncentrerad” till “sällan okoncentrerad”. Dock kan vi inte säga om det berodde på
rörelsepauserna eller om det har någon annan bakomliggande orsak, då det inte frågades om
detta i enkäten.
Det visade sig även att det hade skett en signifikant förbättring gällande ljudnivån i
klassrummet. Fler elever hade vid avslutad intervention svarat att de mer ”sällan” upplever att
ljudnivån är hög i klassrummet. Det kan antas att de elever som innan interventionen svarat
att de “ofta” upplever att ljudnivån är hög vid avslutad intervention hade svarat att de mer
“sällan” upplevde att ljudnivån var hög (se figur 3). En anledning till att fler elever upplevde
att ljudnivån i klassrummet hade blivit bättre kan möjligtvis bero på att
koncentrationsförmågan hos eleverna hade förbättrats genom rörelsepauserna. En annan
anledning kan vara att eleverna var mer fokuserade och koncentrerade på uppgifterna som
skulle utföras i klassrummet, därav bättre ljudnivå.
Tidigare forskning visar på att grundskolebarn som utsätts för akademisk undervisning
upplevs ha sämre koncentration och upplevs mer rastlösa än under praktiska lektioner (Goh et
al. 2016 s. 712), därför valdes det i denna studie att rörelsepauserna skulle utföras under
teoretiska lektioner. Tabell 1 från denna studie visar på att eleverna upplevde att de oftare blir
okoncentrerade på teoretiska lektioner jämfört med praktiska lektioner. Resultatet visade dock
ingen signifikant skillnad i hur eleverna hade svarat före och efter interventionen.
En anledning till att teoretiska lektioner kan vara mer ansträngande kan vara för att mycket
information ges och ska tas in, vilket kan påverka koncentrationen framförallt om eleven
upplever ämnet som ointressant.
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4.3 Ord- och färgtest (Stroop)
Syftet var även att se om den kognitiva förmågan kunde förbättras genom rörelsepauserna. I
figur 5 visar resultatet på att det skett en signifikant förbättring mellan förtest och eftertest
gällande tiden för hur snabbt eleverna utförde testet. Dock så kan vi inte säga om detta beror
på rörelsepauserna eller om detta skett på grund av inlärningsförmåga. Vid förtestet fanns det
endast tid för att göra ett förtest istället för två vilket kan ha påverkat resultatet.
Det antas att det inte finns något koppling mellan rörelsepauser och antal fel. Antal fel kan
bero på andra faktorer såsom stress, nervositet och tanken på att utföra testet på snabbare tid.
Det som kan ha påverkat resultaten av testerna kan vara att det fanns skillnader i miljön, det
vill säga störningsmoment utifrån rummen. Eleverna kan även ha upplevt testet som svårare
första gången då de inte visste vad det gick ut på och på så sätt upplevt mer nervositet. Det
upplevdes att eleverna kände sig mer säkra vid eftertestet och genom detta kan det ha skapats
en inlärningsförmåga från förtestet. En annan faktor som kan ha påverkat skillnaden i
resultaten är att eleverna jämförde sin tid från resultatet med varandra i för- och eftertest och
då medvetet försökte förbättra sitt resultat i eftertestet. Så det är inte med säkerhet som det
signifikanta resultatet behöver bero på en effekt av rörelsepauserna.

4.4 Föreläsning
Klassens mentorer gav positiv feedback efter föreläsningen, att det var bra att eleverna fick ta
del av kunskap från externa föreläsare än av lärarna på skolan. Det kom fram att eleverna
redan hade en del kunskaper kring fysisk aktivitet, stress/psykisk ohälsa, sömn och kost då de
haft ämnen i skolan som riktade in sig på just detta. Det sågs ändå som positivt att eleverna
fick repetition och att de dessutom hade förkunskaper kring dessa ämnen. Om det var till
fördel för själva interventionen att ha en kort föreläsning innan interventionen startade är svårt
att avgöra, då detta inte utvärderades. Men förhoppningen är att den har bidragit med nya
kunskaper som eleverna kan få användning av och som möjligtvis har gett en tankeställare
gällande att vardagsmotion och fysisk aktivitet är viktigt.

4.5 Styrkor och svagheter
En svaghet i studien har varit tiden. Den ansågs vara för kort och det skedde ett avbrott i
studien på grund av jullov, därför föll cirka 2 veckor bort. Totalt pågick studien endast under
3 veckor vilket kan ha gjort studien något svag, men Watson et al. förklarar att interventioner
under 3 veckor kan räcka för att visa en förbättring (2017, s. 5).
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Dock kan uppehållet ha påverkat studiens resultat och vi tror att detta kan ha varit en
bidragande faktor till hur resultatet blev efter interventionen.
En bakomliggande orsak till de signifikanta resultaten på fråga 1 och 8 kan ha berott på att
eleverna svarade på enkätfrågorna vid första tillfället i slutet av höstterminen och andra
gången efter jullovet i början av vårterminen. Vi kan därmed inte veta om lovet är en faktor
som har påverkat elevernas upplevda koncentrationsförmåga till det bättre. Elevernas
upplevda koncentration kan likaväl ha fått effekt av uppehållet från skolan för att de var mer
utvilade vid början av terminen, vilket är en svaghet.
En annan svaghet med studien kan vara att urvalet blev för litet. Interventionen gjordes enbart
i en klass på grund av att tiden inte räckte till. Tanken från början var att interventionen skulle
utföras med en interventionsgrupp och en kontrollgrupp, men då det endast var två
studieledare så fanns det inte tillräckligt med tid att utföra ord- och färgtestet på fler elever.
Svagheten med ord- och färgtestet var att det endast testades en gång innan interventionen.
Det kan därför ha skett en inlärningseffekt från förtest till eftertest. Eleverna kan därmed ha
lärt sig hur testet fungerar och på så sätt fått ett bättre resultat.
Tanken från början var att studieledarna skulle ge förslag på rörelsepauser som kunde utföras,
men lärarna valde att själva ta ansvar gällande detta. Detta kan anses som en svaghet i studien
då det är svårt att få en standardisering gällande utförandet av rörelserna, samt efter hur lång
tid och under hur lång tid dessa utfördes (se bilaga 2).
En annan svaghet kan vara att studieledarna inte befann sig på plats under lektionerna. Detta
kan ha påverkat resultatet negativt eftersom det inte noterades vilka elever som var
närvarande eller inte under lektionerna/rörelsepauserna. Därför var det av stor vikt att
rörelsepauserna registrerades för att öka studiens styrka (se bilaga 2).
En styrka med studien var att den utfördes i en skola under lektionstid där eleverna måste
befinna sig. Fördelen med detta kan vara att risken för många bortfall minskade, eftersom
barn och ungdomar har skolplikt. Därför är skolor exemplariska platser för att främja program
som riktar in sig på fysisk aktivitet (Goh et al. 2016 s. 712). I och med att det var en
gemensam aktivitet så kan eleverna ha känt en trygghet med varandra och
uppmuntrat/motiverat varandra till att göra rörelsepauserna. Rörelserna genomfördes enbart
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med kroppen och vid bänkarna i klassrummet för att lätt och snabbt bryta stillasittandet. Detta
anser vi vara en styrka då vi tror att det gjorde upplägget både enkelt och motiverande för
klassen och lärarna.
Styrkan med att lärarna fick ansvaret är att detta förhoppningsvis gett dem kunskaper,
inspiration och motivation för att kunna utföra rörelsepauser även efter interventionens slut.
Efter avslutad intervention kom det till kännedom att både eleverna och lärarna kommer
fortsätta utföra rörelsepauser under lektionstid, då lärarna och eleverna kände att de fick en
direkt effekt på koncentrationen av rörelsepauserna. De tycker att det har varit skönt att få en
paus under lektionen, vilket bara det anses vara ett positivt resultat av interventionen. Det
känns därmed som att både eleverna och lärarna har fått en större förståelse för hur viktigt det
är med att bryta stillasittandet och att vara fysiskt aktiv.
En annan styrka i studien var att klassen och lärarna var tillmötesgående och drivande under
projektets gång. Enligt lärarna hade eleverna vid flera tillfällen under lektionstid påmint dem
om att rörelsepauserna skulle utföras och även kommit med förslag på vilka typer av rörelser
som de kunde genomföra. Detta ses som mycket positivt då både lärare och elever verkar ha
förstått vikten av att röra på sig.
Resultatet mellan olika svenska studier om barn och ungdomars fysiska aktivitet varierar, och
information om ungdomars aktivitetsvanor är bristfällande (Nyberg 2017, s. 30). Därför anses
det som en styrka att denna intervention utfördes på ungdomar i årskurs 9, vilket inte är en väl
undersökt åldersgrupp.

4.6 Validitet och reliabilitet
Då frågorna på enkäten tagits från en annan uppsats, där frågorna formats på egen hand,
(Degerfeldt & Lindkvist 2006) så är enkäten inte validitetstestad. Dessutom har enkätfrågorna
anpassats till denna studie genom att det lagts till två nya frågor. Men för att säkerställa att det
som mätts var det som var tänkt att mätas (Bryman 2011, s.162), så valdes enkätfrågor som
stämde överens med studiens syfte, men med modifierade svarsalternativ. I efterhand ansågs
det att alla enkätfrågorna möjligtvis inte hade mätt det som skulle mätas, vilket kan anses som
en svaghet i denna studie. Frågorna hade kunnat framställas på ett annat sätt och varit mer
specifika gentemot syftet/rörelsepauserna.
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Stroop ord -/färgtest är ett minnestest som är väl använt inom psykologin och inom kognitiv
vetenskap. Det första testet som rapporterades var av John Ridley Stroop som i sin avhandling
1935 publicerade den första version av testet. Det betraktas som att det är svårare att säga
färgen som ordet är skrivet med än vad som faktiskt står, detta kallas för Stroop effekten
(MacLeod 2015).
Det var av stor vikt att ord- och färgtestet utfördes på samma sätt av båda studieledarna och
att eleverna utförde testet med samma ledare vid både förtestet som eftertestet, detta för att
testet skulle bli så reliabelt som möjligt. Det var även viktigt att både ord- och färgtestet och
enkäten utfördes på samma dag och ungefär samma tid vid förtestet som vid eftertestet för att
det skulle vara så lika som möjligt vid båda tillfällena.

4.7 Vidare forskning
Fler studier som FUNtervals bör göras, där det undersöks om klassrumsbaserade korta aktiva
pauser kan förbättra koncentrationen och den kognitiva förmågan hos elever. Ännu en
anledning till vidare forskning är för att kortare pauser inte tar lika mycket tid från
undervisningen som längre pauser gör. Enligt Watson et al. har kvalitativa studier visat att
lärare anser att aktiva pauser längre än 5 minuter inte fungerar på grund av tidsbegränsning
(2017, s. 2). Andra tror att denna integrering av rörelse kan leda till ökat problem gällande
disciplin men även brist på kontroll (Beemer et al. s. 137).
Mycket av forskningen kring detta område riktar in sig på om fysisk aktivitet utanför
klassrummet som t.ex. idrottslektioner och fysisk aktivitet på raster har en påverkan på barn
och ungas koncentration och kognitiva förmåga än rörelse i klassrummet.
Dessutom är det många studier som riktar in sig på yngre barn i grundskolan. Men då det
finns forskning på att ungdomar blir mer stillasittande i de högre årskurserna så behövs det
mer studier kring den åldersgruppen gällande rörelsepauser.
Ett önskemål med denna studie är att detta ska kunna fortsätta utvecklas eftersom fysisk
aktivitet ger en effekt på koncentrationen och den kognitiva förmågan.
Då tiden för interventionen var för kort för att se om rörelsepauser kan ge en positiv effekt på
koncentrationen på längre sikt, så behövs det mer studier som under en längre period
undersöker samma syfte. Om studien hade varit mer utvecklad och pågått under en längre tid
så hade resultatet kanske sett ännu annorlunda ut. Studien kan även utvecklas på så sätt att det
testas på flera olika klasser för att se om det ger någon effekt i andra årskurser.
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Vi anser att det behövs mer resurser till skolorna för att öka rörelsen under lektionstid.
Exempelvis skulle kommunerna eller skolverket kunna ge stöd genom att tillämpa
utbildningsprogram liknande CLASS PAL, som går ut på att ge utbildning och läromedel till
lärare om fysisk aktivitet/rörelsepauser i klassrummet (Routen 2017, s. 2). Eller TAKE 10!
som är ett fysiskt aktivitetsprogram som utförs i klassrummet och som lär barn betydelsen av
fysisk aktivitet och energibalans (Goh et al. 2016, s. 712), eller genom att anställa
hälsopedagoger.

5. Slutsats
De signifikanta resultaten i denna studie visar att korta rörelsepauser under en kort
interventionsperiod på 3 veckor gav effekt på elevernas upplevda koncentration och kognitiva
förmåga. Dock behövs det fler studier som använder sig av ett större urval och fler årskurser
för att öka trovärdigheten gällande relationen mellan korta rörelsepauser, koncentration och
kognition.
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7. Bilagor
Bilaga 1
Enkätfrågor kring koncentration
Enkäten är anonym. Varje enkät kommer få ett nummer utefter klasslistan.
Ringa in det svarsalternativ som du tycker bäst stämmer in på dig:
Jag är:

Tjej

Kille

Annat

1. Händer det att du känner dig okoncentrerad på lektionerna?
1. Ja, alltid

2. Ofta

3. Sällan

4. Nej, aldrig

(gå till fråga 7 om du svarat nej, aldrig)
2. Är det under någon viss del av dagen som du har svårt att koncentrera dig i skolan?
1. På morgonen 2. innan lunch

3. efter lunch

4. slutet av dagen

3. Är det under någon viss del av lektionen du blir okoncentrerad?
1. Början

2. Mitten

3. Slutet

4. Är det vanligare att det händer under vissa ämnen?
1. Teoretiska ämnen (NO, matte, svenska, engelska, SO)
2. Praktiska ämnen (Idrott, slöjd, musik, bild, HK)
3. Inget speciellt ämne
5. Hur ofta upplever du att du blir störd av sådant som händer utanför klassrummet under en
lektion?
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1. Ofta

2. Ibland

3. Sällan

4. Aldrig

6. Hur ofta upplever du att du blir störd av något som händer i klassrummet under en
lektion?
1. Ofta

2. Ibland

3. Sällan

4. Aldrig

7. Om läraren lägger märke till att ni är okoncentrerade, vad gör läraren åt det?
1. Frisk luft

2. Bensträckare

3. Höjer rösten

4. Ingenting

8. Upplever du att det ljudnivån är hög under lektionerna?
1. Ofta

2. Ibland

3. Sällan

4. Aldrig

9. Hur ofta är du fysiskt aktiv under skoldagen? (Tänk tex idrottslektioner & raster som ex.
bollsport, promenader och gå upp och nedför trappor)
1. Ofta

2. Ibland

3. Sällan

4. Aldrig

10. Har du någon diagnos som du känner påverkar din koncentrationsförmåga? (ex. dyslexi,
ADHD, ADD, asperger, annan)
1. Ja

2. Nej

3. Vill ej svara
Tack för din medverkan!
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Bilaga 2
Sammanställning av när klassen gjorde en rörelsepaus:
Datum Lektion: (helst en
teoretisk lektion som
ex. Matte, SV, SO, NO
mm.)

Övning: (tex
knäböj, sträcka
på benen, huvud
axlar knä tår
mm.)

Tid på dagen:
(Morgon, mitt
på dagen,
eftermiddag)

Ungefär hur långt
efter lektionen
startat (helst var
20:e min)

12/12

NO

Knäböj

08:50, 09:50

35 min, 35 min

SO

Sträcka på benen

10:10, 11:00,
11:20

55 min, 20 min,
40 min

Svenska

knäböj

08:35

20 min

Matte

Huvud axlar knä
och tår

11:00

30 min

14/12

SO
SO
Matte

Knäböj
Knäböj
Knäböj

13:00
13:20
14:10

30 min
50 min
35 min

17/12

SO

Skaka loss

8.30

30 min

18/12

Utfördes inte några
reöelsepauser

19/12

NO

Skaka loss

8.50

50 min

SO

Huvud axlar
knän och tår

9.30

30 min

9/1

Dubbellektion:
NO
Svenska

Knäböj

10:15, 10:45
11:40

20 min, 40 min,
20 min

10/1

Svenska

armar fram,

08:20

20 min

Matte

Röra på sig,
Knäböj

10:20, 11:00

20 min
1 timme

No

Röra på sig

08:50

50 min

So

huvud axlar knän 12:50
och tår

50 min

Matte

röra på sig

13:15

45 min

13/12

11/1
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14/1

Halvdag, utfördes inte
några rörelsepauser

15/1

SO

Huvud

10:10

40 minuter

16/1

No

Röra på sig, röra
på sig, huvud,
armar fram

10:20, 10:40,
11:10, 11: 35

20 min, 45 min, 1
timme och 15
min, 20 min

17/1

Svenska

armar fram och
knäböj, röra på
sig

08:30,
09:45

30 min
40 min

Forum

Röra på sig

14:15

18/1

No
Matte
So

Röra på sig
Röra på sig
Knäböj

08:30
10:00
12:20

30 min
30 min
20 min

21/1

Svenska

Knäböj

10.20

20 min

NO

Sträcka på benen

11.20

20 min

30 min
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Bilaga 3
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