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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur elever i tre lågstadieklasser upplever regelbundna 
rörelsepauser. Rörelsepauser är korta pauser av fysisk aktivitet för att bland annat höja 
koncentrationsförmågan och energinivån. Studien har utgått från fyra stycken forskningsfrågor: 1. 
Hur upplever elever rörelsepauser? 2. Hur upplever elever effekterna av regelbundna rörelsepauser? 
3. Skiljer sig upplevelsen mellan pojkar och flickor? 4. Skiljer sig upplevelsen mellan årskurser? 
Undersökningsgruppen består av två skolor i olika kommuner med två stycken klasser i årskurs 1 
på ena skolan och en årskurs 3 på andra skolan. Eleverna fick genomföra utvalda rörelsepauser 
regelbundet i två veckors tid. Efter perioden utvärderades upplevelsen då eleverna fick svara på tio 
påståenden i form av en enkät med text och “smileys” som svarsalternativ. Resultatet visar att 
majoriteten av eleverna upplevde rörelsepauserna positivt och vill fortsätta med dem. De upplever 
att rörelsepauserna bidrar till ökad koncentration och energi. Det finns både likheter och skillnader 
i resultatet mellan pojkar och flickor samt årskurs 1 och 3. Flickor och årskurs 3 upplever i högre 
grad rörelsepauserna som positiva och vill fortsätta med dem. Årskurs 1 upplever att stämningen i 
klassrummet blir mer stökig och eleverna i årskurs 3 upplever att de blir piggare än eleverna i 
årskurs 1.  

 
Nyckelord: rörelsepaus, fysisk aktivitet, brain breaks, pausaktivitet, elevers upplevelse, lågstadiet. 
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Inledning 

Idag är barn stillasittande både hemma och i skolan och ökad skärmtid kan vara en av orsakerna 
till detta (Philblad, 2017). Detta presenterades i en rapport 2017 där regeringen uppmanades att 
utöka timmarna inom idrott. Det är ett populärt förslag bland debattörer men Centrum för 
idrottsforskning menar att det inte är i skolan de rör sig minst utan att det i själva verket är där som 
eleverna får sin huvudsakliga del motion per vecka. Unga sitter i genomsnitt stilla nio timmar per 
dag (Philblad, 2017) och rörelsepauser kan vara ett sätt att minska dessa nio timmar. Det finns olika 
typer av rörelsepauser, en del mer pulshöjande som till exempel danser i högt tempo för att höja 
energinivån men även övningar för att höja koncentrationen och uppmärksamheten, till exempel 
koordinationsövningar (Pedagog Stockholm, 2018). 
  
Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning observerat att elever i årskurs f-3 fått varierande 
avbrott i form av rörelsepauser under lektionerna. Det kan bero på läraren och dennes inställning 
till rörelsepauser. Det kan även bero på att klassen inte upplevs vara i behov av denna typ av 
avbrott, dels på grund av att eleverna uppfattas som lugna och koncentrerade eller att det efter ett 
avbrott kan upplevas besvärligt att återuppta undervisningen direkt. Enligt World health 
organisation (hädanefter benämnd WHO) är rekommendationerna för fysisk aktivitet i de yngre 
åldrarna (5 - 17 år) minst 60 minuter per dag. Hälsofördelarna är inte bara fysiska utan även psykiska 
(WHO, 2010, s. 7). Ett projekt som ökade den fysiska aktiviteten i en svensk skola är 
Bunkefloprojektet Fysisk aktivitet infördes som ett obligatoriskt ämne dagligen i skolan. Utifrån 
resultatet kunde man se att eleverna fick förbättrad hälsa inom vissa aspekter och förbättrade 
studieresultat. Riksdagen har använt Bunkefloprojektet för att motivera ökad fysisk aktivitet i 
skolan (Karlsson, Fritz, Cöster, Karlsson & Rosengren, 2019). 
  
Som tidigare nämnts har vi observerat att rörelsepauser tillämpas i varierande utsträckning i 
klassrummet och att lärarnas uppfattning kring detta skiljer sig sinsemellan. En del har använt sig 
av rörelsepauser regelbundet i undervisningen och anser det vara av stor betydelse medan andra 
inte har använt sig av det alls. I denna studie undersöker vi hur eleverna själva upplever regelbundna 
rörelsepauser samt effekterna av dessa. Det är även av intresse att undersöka om det finns en 
skillnad mellan flickor och pojkar samt mellan årskurserna. Det är detta som ligger som grund för 
denna studie.  
  
Arbetet är skrivet gemensamt av Fanny Fjällström och Jenni Rosqvist med undantag för avsnittet 
Bakgrund som är skrivet av Fanny Fjällström och Teoretiska utgångspunkter som är skrivet av 
Jenni Rosqvist. Avsnittet Forskningsöversikt är uppdelat mellan skribenterna. Olika typer av fysisk 
aktivitet i skolan samt Bunkefloprojektet är skrivna av Fanny Fjällström och Motivation och 
skoleffekter är skriven av Jenni Rosqvist. 
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Bakgrund 

I bakgrunden presenteras rekommendationer om fysisk aktivitet och dess fördelar samt tidigare 
rörelseprojekt. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011) 
beskrivs det att skolan ska arbeta för att eleverna dagligen ska erbjudas fysisk aktivitet. Enligt WHO 
är rekommendationerna för fysisk aktivitet i de yngre åldrarna (5 - 17 år) minst 60 minuter per dag. 
Hälsofördelarna är inte bara fysiska utan även psykiska (WHO, 2010, s. 7). Forskning har visat att 
fysisk aktivitet har en betydande roll i ett barns hälsa och välbefinnande samt att barn med högre 
motorisk kompetens har bättre impulskontroll, uppmärksamhet, arbetsminne och studieresultat 
(Faskunger & Sjöblom, 2017).  

Rekommendationer 

Det svenska läkaresällskapet (2016) har tagit fram rekommendationer för att främja fysisk och 
mental hälsa samt fysisk kapacitet och möjligen också för att påverka framtida hälsa. För barn i 
åldern 6 - 17 år rekommenderas sammanlagt minst 60 min daglig fysisk aktivitet. Det svenska 
läkaresällskapet beskriver fysisk aktivitet såhär: “Fysisk aktivitet kan utgöras av aktiv transport 
(gå/cykla), lek och utforskande av omgivning och natur på fritid och raster samt av spontan eller 
organiserad idrott och motion” (Svenska läkaresällskapet, 2016). Den fysiska aktiviteten bör vara 
av aerob karaktär och intensiteten från måttligt till hög det vill säga ge en viss eller markant ökning 
av puls och andning. Utöver de 60 minuterna bör även fysisk aktivitet med hög intensitet utföras 
minst tre gånger i veckan, det kan vara i form av lek, hopp, löpning eller idrotter. Om dessa 
rekommendationer följs är hälsovinsterna: förbättrad kondition, ökad muskelstyrka, förbättrad 
skeletthälsa, kardiovaskulär hälsa, mental hälsa, metabol hälsa och förbättrad 
skolprestation/testresultat i skolan (Svenska läkaresällskapet, 2016). 
 
WHO menar i linje med Svenska läkaresällskapet att minst 60 minuter fysisk aktivitet dagligen har 
dessa hälsofördelar. Den fysiska aktiviteten kan delas upp i flera pass under dagen och borde 
sammanlagt uppnå 60 minuter som minimum (WHO, 2010, ss. 19–20). De menar att alla barn ska 
vara aktiva i form av lek, transport, sport, idrottslektioner och planerad träning i flera kontexter 
bland annat i skolan. WHO lyfter fram att forskning inom området har generellt positiva effekter 
men att det finns begränsat med forskning (WHO, 2010, ss. 18–19). Folkhälsan menar att barn i 
lekåldern rekommenderas röra på sig aktivt minst tre timmar per dag och att det är svårt att uppnå. 
En positiv relation till fysisk aktivitet i tidig ålder ger goda förutsättningar för ett aktivt vuxenliv 
(Folkhälsan, u.å).  

Rörelseprojekt 

Johan Faskunger och Paul Sjöblom (2017) beskriver skolan som den arenan där de allra flesta av 
våra barn och ungdomar nås och för många är det den enda plats de får fysisk aktivitet. Nätverket 
Spring i benen (Pedagog Stockholm, 2018) skapades för att skolor ska inspirera varandra att få 
elever att bli mer fysiskt aktiva. Varje skola bidrar med en representant till nätverket. Inspiration 
och erfarenheter delas via en grupp på Facebook och fysiska träffar i grundskoleområdet. För att 
få eleverna fysisk aktiva under skoldagen arbetar man med brain breaks, pulspass och organiserade 
rastaktiviteter (Pedagog Stockholm, 2018). Hoppa på, som fokuserar på rörelseglädje, är ett 
samarbete mellan Folkhälsan och Svenska Yle. De menar att de flesta barn vill röra på sig och gillar 
olika former av fysisk aktivitet, det är den rörelseglädjen Hoppa på vill ta vara på. Grundtanken är 
att “lyfta upp att alla får och alla kan” samt “alla sätt är rätt om det är kul” (Folkhälsan, u.å). 
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Bunkefloprojektet (Karlsson m fl., 2019) är en studie som ökade den fysiska aktiviteten för elever 
och resulterade i högre studieresultat. Studien har varit viktig när riksdagen tagit beslut om 
utökningen på 100 timmar per år av ämnet idrott och hälsa. Skolverket har även fått i uppdrag av 
riksdagen att ge förslag på vad som behövs för att göra grundskoleelever mer aktiva. Karlsson, 
Fritz, Cöster, Karlsson och Rosengren skriver “Mot bakgrund av de politiska beslut som fattats, 
där flera nämner Bunkefloprojektet som styrmodell, kan vi konstatera att detta är ett exempel på 
hur resultaten från vetenskapliga studier kan, och bör, omsättas till klinisk praxis med mål att uppnå 
gynnsam utveckling i samhället” (2019). 
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Forskningsöversikt 

Den tidigare forskningen handlar om effekterna av fysisk aktivitet och skoleffekter på motivation. 
Nedan presenteras olika typer av fysisk aktivitet, Bunkefloprojektet och Joanna Giotas 
sammanställning av skoleffekter. 

Olika typer av fysisk aktivitet i skolan 

Brain breaks är cirka fem minuter långa fysiska aktiviteter som tagits fram av Healthy Youth 
programme på Oregon State University (Perera, Frei, Frei & Bobe, 2015). De fysiska aktiviteterna 
riktar sig till både fysiska och sensoriska behov hos eleven. Brain breaks består av flera segment 
som fokuserar på olika typer av fysisk aktivitet: sträckning och avkoppling, aerob träning och 
styrketräning. Sträcknings- och avkopplingssegmentets mål är att förbättra elevens rörelseområde, 
ökad kroppsmedvetenhet och lugna eleverna. Målet med den aeroba träningen är till för att 
förbättra cirkulationen och syresätta kropp och hjärna. Styrketräningens mål är att förbättra 
bålstyrkan, lugna eleven och stödja längre sittande. Brain breaks skapar möjligheter för läraren att 
anpassa den fysiska aktiviteten efter elevernas behov och intressen (Perera m.fl., 2015). 
  
I Naperville, Illinois startades ett projekt 1992 där elever bland annat använde sig av pulsband 
under fysiska aktiviteter för att säkerhetsställa att eleverna kom upp i sådan puls där fördelarna av 
fysisk aktivitet maximeras. De fysiska aktiviteterna bestod bland annat av klättring, lekar, dans och 
cykling. En ideell organisation vid namnet PE4life har anammat Naperville-modellen och etablerat 
det i fler amerikanska skolor. De preliminära resultaten från PE4life-skolorna visar att elever får 
fysiska hälsofördelar samt ökade akademisk prestation (Sattelmair & Ratey, 2009). 

Bunkefloprojektet 

Bunkefloprojektet startades 1999 och innebar att fysisk aktivitet infördes som ett obligatoriskt 
ämne dagligen i skolan. Ingegerd Ericssons studie Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer är 
en delstudie i Bunkefloprojektet. Studien pågick under 9 år och startades i en årskurs 1 och 2 med 
en kontrollgrupp på samma skola som inte fick obligatoriska fysiska aktiviteter (Ericsson, 2003, s. 
18). Studien (Ericsson, 2003, s. 92) utgick från tre hypoteser: 
  

1. Barns grovmotorik förbättras med ökad fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. 
2. Barns koncentrationsförmåga förbättras med ökad fysisk aktivitet och extra motorisk 

träning i skolan. 
3. Barns skolprestationer i svenska och matematik förbättras med ökad fysisk aktivitet och 

extra motorisk träning i skolan. 
 
Studiens första samt tredje hypotes bekräftades i flera delresultat men den andra hypotesen har inte 
kunnat bekräftas av resultatet. Eleverna har bättre koncentrationsförmåga i årskurs 2 jämfört med 
kontrollgruppens men skillnaden kvarstår inte i årskurs 3 och kan därför inte bekräfta hypotesen. 
Studien visar däremot att bestående positiva effekter på koncentrationsförmågan märktes på elever 
med stora motoriska brister vid projektstart (Ericsson, 2003, ss.171–176). 

Motivation och skoleffekter 

I Joanna Giotas forskningsöversikt Skoleffekter på elevers motivation och utveckling (2002) tar hon upp 
ett flertal exempel på studier där elevers motivation och utveckling haft en positiv påverkan på 
skolresultaten. Begreppet “motivation” beskrivs som en svår uppgift att definiera inom både 
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pedagogik samt inom den pedagogiska psykologin på grund av att det blivit behandlat på många 
olika sätt. Giota skriver: 
 

Empiriska studier visar att skolan har en ganska stor effekt på elevers utveckling och 
närmare bestämt på deras kognitiva förmåga, skolprestationer, sociala beteenden och 
känslor. Sätten att gå tillväga för att identifiera skoleffekter på elevers utveckling samt de 
teoretiska utgångspunkterna för att förklara orsakerna bakom dessa effekter varierar dock 
kraftigt. (2002, s. 279). 

  
Giota beskriver en studie i Storbritannien där över 400 elevers känslor har mätts utifrån hur de 
känner för bland annat att gå i skolan, skolaktiviteter och olika lärare. Detta genom att fylla i så 
kallade “smiley faces”. Exempelvis ett glatt ansikte för att visa att eleven uppfattar bland annat 
högläsning för läraren som positivt. Studien visade att det skiljer sig mellan skolor vad gäller elevers 
gillande och ogillande. Giota refererar även till sin egen forskning där hon menar att vuxnas sätt 
att se på elever i skolan och deras handlingar lägger grunden för hur andra vuxna, till exempel 
lärare, möter eleven. Giota grundar sin egen forskning på att elevers egna uppfattningar kan 
studeras som subjektiva antaganden om den yttre och inre verkligheten och som är lika viktig som 
vuxnas tankar och åsikter om samma fenomen (2002, ss. 279–305). 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Ovan har olika typer av fysisk aktivitet i skolan presenterats. Brain breaks är korta pauser på ca fem 
minuter med varierande karaktär och mål till exempel avkoppling för att bland annat lugna eleven 
eller den aeroba träningen för att öka blodcirkulationen och syresätta hjärnan. Naperville-modellen 
å andra sidan fokuserar enbart på pulshöjande aktiviteter av den nivån att fördelarna av aktivitet 
maximeras. Ett svenskt exempel på forskning om effekter av fysisk aktivitet är Bunkefloprojektet 
som visade att bland annat grovmotoriken förbättrades samt studieresultaten. Giota beskriver att 
motivation mellan elever är något som skiljer sig mellan åldrar och skolor. Det är viktig att utgå 
från elevers egna uppfattning av verkligheten på samma sätt som vuxnas uppfattningar menar 
Giota.  
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt följer en sammanställning av teoretiska utgångspunkter. Respondenterna i studien är 
barn i åldrarna 7–10 år och därför är det relevant att utgå ifrån teorier baserade på barn i den 
åldersgruppen. Barns intellekt är någonting som både Jean Piaget och Britta Holle grundar sina 
teorier på, vilket även ligger till grund för denna studie, och redovisas var för sig nedan. 

Kognitiv utveckling 

Philip Hwang och Björn Nilsson beskriver Jean Piaget (1896–1980) som en av de mest 
framträdande namnen inom forskning på barns tänkande. Enligt Piaget finns det fyra olika 
åldersstadier för den kognitiva utvecklingen hos varje människa.   
0–2 år: Sensori-motoriska stadiet. I detta stadie är tänkandet begränsat till de egna sinnena. Barnet 
går från avsaknad av medvetande att saker finns utan att de syns för barnet.  
2–6 år: Preoperationella tänkandets stadie. Barnet ser omvärlden utifrån ett egocentriskt perspektiv 
till en början men övergår gradvis till att sätta sig in i andras känslor och tankesätt. Barnet har 
intuitivt och inte logiskt tänkande. 
6–12 år: Det konkret-operationella stadiet. Barnet kan nu tänka på ett mer logiskt sätt när det 
handlar om konkreta faktorer. Barnet kan exempelvis förstå grunderna för “konservation”, vilket 
innebär att en angiven mängd vatten är konstant oberoende av behållarens utformning (ex. brett 
eller smalt glas).  
12 år och uppåt: Det formellt operationella stadiet. Det abstrakta tänkandet samt abstrakta begrepp 
börjar nu användas till större grad och barnet börjar tänka kring sitt eget tänkande. De börjar vid 
detta stadie inse att det kan finnas fler än ett svar på en fråga och intresset för att prata om bland 
annat moraliska frågor ökar. (2011, ss. 62-64) 
 
Piaget beskriver scheman i boken The Psychology of the Child. Scheman fungerar som en struktur av 
en människas handlingar då de generaliseras. När man upplever liknande händelser eller situationer 
blir det enklare att hantera omvärlden då det läggs till i som en erfarenhet. En människas nya intryck 
av omvärlden integreras i ett befintligt schema. Enligt Piaget är aktiviteten och stimulit lika viktiga. 
För att en människa ska bli medveten om omvärlden behöver denne använda sina befintliga 
scheman. Intrycken utifrån filtreras genom scheman hos en människa som ändras när personens 
beteenderepertoar anpassas till omvärldens krav och verklighet. Vad gäller mindre intryck görs en 
så kallas assimilering där nya intryck adderas. För en större förändring av en människas kognitiva 
strukturer behövs en modifiering som kallas ackommodation (1969, ss. 4–6) 
 
Piaget beskriver perceptuella koordinater och gör en jämförelse mellan vuxnas och barns sätt att 
se på samma sak och orientera sig med hjälp av horisontella och vertikala axlar. Han lät rita upp en 
linje på fem centimeter tillsammans med olika objekt intill. En lika lång linje, fast diagonal, hade 
sitt ursprung fem centimeter från den första linjen. En vuxen har svårare att göra jämförelsen att 
avståndet är lika långt som linjen. Ett barn på cirka fem år uppmärksammar inte linjens orientering 
på samma sätt som en vuxen. Efter sex års ålder blir fel vid bedömning av längd vanligare. Detta 
förklarar Piaget med att det blir ett resultat av att nya perceptuella aktiviteter som för barnet innebär 
att det ska klara av att till exempel överföra längder, oavsett riktning, vilket stör barnet. Det är från 
och med cirka nio års ålder som systemet för koordinaterna organiseras ordentligt och barnet börjar 
märka riktningar som distraherar uppfattningen (1969, s. 42). 
 
Vidare anser Piaget att utvecklingen av motivation och känslor bör övervägas separat. Dynamiska 
affektiva faktorer kan vara nyckeln till all mental utveckling. Det är behovet att växa för att hävda 
sig samt älska och bli beundrad som utgör intelligensens drivkraft. Alla beteendemönster involverar 
affektiva faktorer som motiv (1969, ss. 157–158).  
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Motorisk utveckling och pedagogisk gymnastik 

Britta Holle är utbildad sjukgymnast och gymnastiklärare och har under flera års tid arbetat med 
barn och rörelse i olika former. I boken Barns motoriska utveckling (1987) beskriver Holle, att det 
finns olika principer av stimulering/undervisning för att barnet ska kunna arbeta konstruktivt 
utifrån den nivån denne befinner sig på. Holle påstår att barn får större självkänsla när de lär sig 
någonting nytt och att det är av stor vikt att inte enbart “ha trevligt” med barnet utan etablera och 
utveckla en “arbetskontakt” (1987, s. 14). Holles fyra principer sammanfattas nedan: 
  

1. Alla som har med barn att göra behöver ha kunskap om det normala barnets utveckling på 
alla områden i detalj. Det är en förutsättning för all undervisning. 

2. Barnets utveckling behöver fastställas inom flera olika områden exempelvis känselsinnet, 
riktningsuppfattning, kroppsuppfattning och auditiv uppfattning. 

3. Barnet stimuleras utifrån en specificerad utvecklingsnivå som ibland kan skilja sig för olika 
områden. 

4. Barnet måste lära sig att leka och då stegvis lära sig alla delar som leken består av. Ju tidigare 
lämplig stimulans sker desto snabbare kan barnet lösa sina problem på egen hand. 
Problemen finns där även om en vuxen inte ser dem och det är därför princip 1 är viktig 
för att man ska kunna sätta sig in i barnets situation och så att allt uppmärksammas (1987, 
s. 14) 
 

Holle beskriver den koordinerade rörelsen som något som inte är medfött och sker genom 
upprepning av den rätta rörelsen för att denna ska automatiseras. Är fler rörelser redan 
automatiserade kommer nya rörelser av liknande slag vara enklare att lära in (1987, s. 21). Barn får 
aldrig pressas till att utföra en färdighet som de är rädda för och när de vågar utföra de måste de 
känna att de har den vuxnes fullständiga stöd (1987, s. 147). 
  
Pedagogisk gymnastik beskriver Holle som ett sätt att utföra en rörelse så att det tilltalar barnets 
intellekt och även finns till för att: 
  

1. roa barnet. 
2. tillfredsställa barnets rörelsebehov (det aktiva barnet). 
3. motivera barnet att röra på sig (det passiva barnet). 
4. ge omväxling till stillasittande arbete och genom motion öka cirkulationen till hjärnan, så 

barnet inte somnar under stillasittandet 
5. stimulera barnets perceptuella och motoriska utveckling i ett naturligt sammanhang 
6. stimulera självförtroende 
7. stimulera social kontakt 

(1987, s. 162) 
  

Pedagogisk gymnastik bör, enligt Holle, ses som en betydelsefull del i förskoleundervisningen för 
att det innehåller grunden för senare skolämnen. Det är genom den som eleverna lär sig bland 
annat kroppsuppfattning, uppfattning av färg och form, tids- och talbegrepp och ordförrådet ökar 
inom alla de områdena. Det konkretiseras genom rörelser så att barnet får förbättrat minne kring 
det inlärda och lättare kan förstå det. Holle beskriver den pedagogiska gymnastiken som något som 
bör ske parallellt med den uppfattningsträning som sker i klassrummet (1987, s. 162). Alla ämnen 
i skolan utgår från att man kan uppfatta samtliga sinnesintryck. Till exempel svenska, matematik 
och geografi där viktiga förkunskaper bland annat är form- och riktningsuppfattningar. Träningen 
ska inte snabbt gås igenom utan bör ingå löpande med den motoriska utvecklingen i det dagliga 
livet (1987, ss. 76–77). 
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En viss utveckling hos barnet krävs för att koncentration ska kunna förväntas. Sinnesapparaten ska 
vara intakt, perceptionsförmågan ska vara någorlunda utvecklad och barnet behöver känna sig väl 
till mods gentemot uppgiften. Det innebär att uppgiften inte får vara för lätt men inte heller för 
svår för barnet att klara av (1987, s. 132). Holle tar också upp avspänningsmetoder och menar att 
dessa bör undvikas att öva med barn då ett barns spänning sker på grund av krav från omgivningen. 
Det resulterar ofta i att barnet då kan känna sig osäker och olyckligt. (1987, s. 170). Läraren bör 
planera lektionerna i förväg så att de med fördel kan anpassa gymnastiken till lektionen så det inte 
finns några disciplinsvårigheter. En av svårigheterna som uppstår är att klassen har olika 
förutsättningar och Holle anser att man då kan sträva efter att presentera övningarna individuellt 
eller att dela upp klassen i mindre grupper (1987, s. 162). 
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Syfte och forskningsfrågor 
 
Syftet med studien är att undersöka hur elever i tre lågstadieklasser upplever regelbundna 
rörelsepauser. 

1. Hur upplever elever rörelsepauser? 
2. Hur upplever elever effekterna av regelbundna rörelsepauser? 
3. Skiljer sig upplevelsen mellan pojkar och flickor? 
4. Skiljer sig upplevelsen mellan årskurserna? 
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Metod 

Studiens syfte är att undersöka hur elever upplever regelbundna rörelsepauser. För att enklare nå 
ut till en större undersökningsgrupp valdes därför metoden enkät. Utvärderingen hade kunnat 
genomföras i form av intervjuer, men med tanke på tidsåtgången för ett sådant genomförande, 
valde vi med hänsyn till lärare och elever istället att göra utvärderingen med hjälp av en enkät. 
Frågeställningarna syftar till att undersöka generella attityder hos eleverna och redovisa frekvenser 
och därför är denna kvantitativa metod att föredra (Trost, 2016, ss. 22–23). För att säkerhetsställa 
att språket och utformningen av enkäten var begriplig för åldersgruppen genomfördes en pilotenkät 
på två stycken barn utöver undersökningsgruppen. De två barnen fanns i en av skribenternas närhet 
och var i samma ålder som eleverna i undersökningsgruppen.  

Metod för datainsamling 

Metoden för att samla in data var en enkät utformad för att appellera till yngre barn. Enkäten 
bestod av tio påståenden med både färgkodade “smileys” och text som svarsalternativ (se bilaga 1). 
Respondenterna fick ringa in sitt svar. Slutligen fanns det utrymme för en frivillig kommentar om 
elevens generella upplevelse av rörelsepauser. Antalet påståenden och språket i enkäten var 
anpassade för målgruppen med hänsyn till varierad läsförståelse och uthållighetsförmåga (Trost, 
2016, s. 63). Påståendena var inspirerade av effekter som rörelsepauser har haft under tidigare 
forskning, exempelvis ökad koncentrationsförmåga. Enkäten var i pappersform och efter 
genomförandet samlades varje enkät in för att sedan sammanställas. I sammanställningen 
omvandlades svarsalternativen med “smileys” till text för att förtydliga resultaten. I påstående 3 (se 
bilaga 1): 
 

 
 
 
Påstående 5–8 (se bilaga 1): 
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Genomförande  

Före genomförandet av enkäten skickades blanketter för medgivande att medverka i studien ut till 
vårdnadshavare (se bilaga 2). Både vårdnadshavare och elev gavs möjligheten att skriva under 
medgivandeblankett gällande deltagandet i studien för att enkäten skulle samlas in och tas med i 
resultatet. Studien avslutades med en enkät efter två veckors genomförande av regelbundna 
rörelsepauser. För att öka reliabiliteten och validiteten samt för att undvika missförstånd under 
genomförandet av enkäten var vi närvarande på skolorna. Påståenden och vad varje “smiley” 
innebar förtydligades för eleverna. I årskurs 3 genomfördes enkäten i helklass medan den i årskurs 
1 genomfördes i mindre grupper om 3–4 elever. Det här tillvägagångssättet valdes på grund av att 
eleverna i årskurs 3 hade mer erfarenhet av enkäter och att eleverna i årskurs 1 behövde mer stöd 
med till exempel läsningen. På grund av oförutsedda bortfall blev deltagarantalet 53 elever istället 
för 112 stycken. Orsaker till det höga bortfallet var att en klass drog sig ur deltagandet under 
pågående studie samt att elva elever med medgivande var sjuka under dagen då enkäten utfördes. 
Dessutom saknade 19 elever medgivandeblankett och kunde därför inte delta i 
enkätundersökningen. Av de enkäter som genomfördes förekom interna bortfall till exempel i form 
av svarsalternativ som inte ringats in korrekt och därav inte kunde tas med i resultatet. Det förekom 
elever som ringat in två svarsalternativ. Sådana företeelser kan påverka resultatets reliabilitet men 
genom att kategoriserar dessa som internt bortfall minskar man risken för felaktiga analyser.  

Material, kontexter och urval 

Rörelsepauserna som användes till studien hämtades från ett kartotek och utformat av studerande 
i idrotts- och hälsopromotion tillsammans med sakkunniga från Folkhälsan i Finland. Kartoteket 
innehåller 60 stycken kort med övningar som är indelade i tre olika nivåer av aktiviteter: “varva 
ner”, “rör på dig” och “upp och hoppa” (Folkhälsan, u.å). “Varva ner”-korten rekommenderas för 
att få eleverna att slappna av och varva ner. När det behövs en rörelsepaus för att höja 
koncentrationen rekommenderas “Rör på dig”-korten. Är målet istället att få igång och höja 
energinivån bland eleverna bör “Upp och hoppa”-korten användas.   För denna studie har vi gjort 
ett urval inom rörelsepauserna och valt att enbart använda 20 övningar i kategorin “rör på dig”. 
Detta för att avgränsa och därigenom underlätta valet för lärarna gällande rörelsepauser samt för 
att få ett jämförbart resultat. Både ansträngningsgraden och tiden för rörelsepauserna vägdes in i 
urvalet och kategorin “rör på dig” har övningar som är mellan 3–10 min. Lärarna har på egen hand 
fått bestämma vilka övningar som varit passande för varje tillfälle. På samtliga kort med 
rörelsepauser står det angivet vilka färdigheter som eleverna tränar (exempelvis motorik, 
rumsuppfattning och samarbete) och instruktioner för att utföra rörelsepausen för läraren. 
  
Studiens undersökningsgrupp valdes utifrån ett selektivt bekvämlighetsurval (Trost, 2016, s. 23) 
baserat på tidigare etablerade kontakter. Undersökningsgruppen bestod av två kommunala skolor 
från två olika kommuner. På den ena skolan var det två klasser i årskurs 3 och på den andra skolan 
var det två klasser i årskurs 1. 

Databearbetning och analysmetod  

Resultatet från undersökningen analyserades med hjälp av statistik för att kunna jämföra variabler 
och frekvenser. Utifrån denna statistik kan eventuella skillnader och samband mellan enkätsvaren 
analyseras (Trost, 2015, ss. 18–24). För att tydligt kunna redovisa frekvenser och procentandelar 
användes Microsoft Excel för att skapa tabeller och diagram. Enkäterna lästes först igenom för att 
få en övergripande bild innan införandet i Microsoft Excel. 
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Reflektion över metod 

I insamlingen av material till studien genomfördes instruktionerna och enkäten på olika sätt för att 
passa de olika årskurserna. Detta kan påverka studiens reliabilitet och huruvida enkäterna är 
jämförbara (Trost, 2016, s. 61). Fördelarna med metodvalet är att den mänskliga påverkan 
försvinner, till exempel att styra svaren i en intervju, och att studien blir mer reproducerbar. En 
enkätundersökning visar inte djupare tankar kring elevers upplevelse av rörelsepauser utan en 
generell uppfattning. Det går att diskutera hur tillförlitlig en enkät på unga barn är med hänsyn till 
den kognitiva utvecklingen. I och med det stora bortfallet på en hel klass, frånvarande elever eller 
elever utan medgivande blir studien mer centrerad än generell. Det interna bortfallet påverkar 
däremot inte studien i helhet utan endast resultatet i det specifika påståendet där det interna 
bortfallet förekommer. Den interna validiteten med metoden ger reproducerbarhet till framtida 
forskning som kan användas i andra undersökningsgrupper (Kilpatrick, 1993, ss. 22–23).  

Etiska hänsynstagande 

Ulla Hellström Muhli skriver: “Tillämpad forskningsetik innebär att du som uppsatsskrivande 
student med noggrannhet tar hänsyn till och följer de etiska lagar och regler och den moraliska 
praxis som etiken föreskriver för alla akademiska texter och vetenskapliga arbeten” (2014, s. 34). 
För att följa dessa har vi använt oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och fyra krav 
för att uppfylla dem (Björkdahl Ordell, 2012, s. 26). Det första kravet är informationskravet som 
innebär att forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte. Det andra kravet är 
samtyckeskravet. Deltagarna ska ha rätt att välja om de vill delta samt om de vill avsluta sitt 
deltagande under studiens gång. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att 
deltagarna i studien ska ges största möjliga konfidentialitet och obehöriga ska inte kunna ta del av 
personuppgifter. Det fjärde kravet, nyttjandekravet, innebär att det insamlade materialet används 
endast för forskningsändamål (Björkdahl Ordell, 2012, ss. 26–27). Det första, andra och fjärde 
kravet uppfylls i vår undersökning genom den medgivandeblankett som skickades ut (se bilaga 2). 
Konfidentialitetskravet uppfylls i och med enkätens utformning och att den genomfördes anonymt. 
I enkäten ställs det inga frågor om deltagarnas namn och personnummer eller i vilken skola som 
deltagarna går i. 
  
Med grund i konsekvensetiska principer lät vi elever utan medgivande men med en önskan om att 
delta i studien att genomföra den utan att det togs med i resultatet (Trost, 2014, s. 35). Detta för 
att ta hänsyn till vårdnadshavare och elevernas vilja och inte bidra till ett eventuellt utanförskap 
bland eleverna. De elever som inte ville genomföra enkäten fick ingen tilldelad. 
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Resultat 

Nedan redovisas resultatet av undersökningen påstående för påstående med diagram samt 
analyseras och kopplas till de teoretiska utgångspunkterna.    

Sammanställning av studiens resultat 

Det första påståendet var ”Jag går i klass”. Tanken med detta påstående var att kunna jämföra 
eventuella skillnader i klasserna men också för att eleverna skulle känna att starten på enkäten var 
något de behärskade. Av totalt 53 stycken elever gick 19 stycken (35,8%) i 1A, 13 stycken (24,5%) 
gick i 1B och 21 stycken (39,6%) i 3A. Även det andra påståendet var utformad så att eleverna 
enkelt kunde besvara. Påståendet var ”Jag är” och svarsalternativen som fanns var “Flicka” eller 
“Pojke”. Utifrån denna uppdelning kunde vi också observera eventuella skillnader mellan flickor 
och pojkars svar.  Enkäten genomfördes av 31 (58,5%) stycken flickor och 22 (41,5%) stycken 
pojkar. 
 
Det tredje påståendet i enkäten var “Jag tycker rörelsepauser är”. Eleverna fick ringa in den 
“smiley” som de kände passade bäst in på deras egen upplevelse av rörelsepauserna. Resultatet visar 
att 35 av respondenterna (66,0%) anser att det var “Jättekul” med rörelsepauser. En klar majoritet 
på 51 (96,2%) ställer sig positiva till rörelsepauser. Två elever upplevde rörelsepauser som “Tråkigt” 
och ingen upplevde att de var “Jättetråkigt”. (Figur 1) 
 
  

 
  
Figur 1: Jag tycker rörelsepauser är 
 

 Det fjärde påståendet var ”Jag har gjort alla övningar under rörelsepauserna”. Påståendet fanns för 
att både säkerställa att eleverna deltagit under studiens gång och i vilken utsträckning. Eleverna fick 
ringa in det alternativ som de kände stämde in på deras eget deltagande. Ingen elev svarade att de 
“Aldrig” deltagit, det vill säga aktivt inte deltagit under rörelsepauserna. Två elever (3,8%) svarade 
att de “Ibland” deltagit i rörelsepauserna. 14 (26,4%) svarade att de “Oftast” deltagit och 37 (69,8%) 
elever svarade att de “Alltid” deltagit i rörelsepauserna. Majoriteten av respondenterna svarade att 
de deltagit aktivt under rörelsepauserna. (Figur 2) 
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Figur 2: Jag har gjort alla övningar under rörelsepauserna 
 

Det femte påståendet i enkäten var “Efter rörelsepauser känner jag mig tröttare”. Detta för att se 
om eleverna upplevde rörelsepausernas effekter i form av trötthet.  Fyra (7,5%) svarade att de 
“Instämmer helt” med påståendet. Resultaten av påståendena “Instämmer delvis”, “Instämmer 
inte” och “Instämmer inte alls” var nästan jämnt fördelade med 15 eller 16 stycken var (28,3% och 
30,0%). På detta påstående fick vi även internt bortfall i form av tre svar (5,7%) som inte var korrekt 
inringade och som vi därför inte kunde ta med i beräkningen. (Figur 3) 
 
 

 
Figur 3: Efter rörelsepauserna känner jag mig tröttare 
 

Det sjätte påståendet var ”Efter rörelsepauserna känner jag mig koncentrerad”. Majoriteten ansåg 
att de upplever sig mer koncentrerade efter rörelsepauserna. 21 (39,6%) svarade “Instämmer helt” 
och 18 stycken (34,0%) att de “Instämmer delvis”. Det visar att cirka ¾ av respondenterna 
upplevde att de blev mer koncentrerade av rörelsepauser. Tolv (22,6%) svarade att de “Instämmer 
inte” med påståendet. På detta påstående var det interna bortfallet två svar (3,8%) som inte kunde 
tas med i beräkningen. (Figur 4) 
 



 

15 
 

 

  

 
Figur 4: Efter rörelsepauserna känner jag mig koncentrerad 
 

Det sjunde påståendet var ”Efter rörelsepauserna blir stämningen i klassrummet stökig”. Eleverna 
fick besvara om de upplevde den som stökigare efter rörelsepauser. Svaren på detta påstående var 
spridda med en majoritet av alternativen i mitten. 8 (15,1%) svarade “Instämmer helt” och 18 
(34,0%) “Instämmer delvis”. Av de som inte höll med svarade 19 (35,8%) att de “Instämmer inte” 
med påståendet och 8 (15,1%) att de “Instämmer inte alls” med att stämningen i klassrummet blir 
stökigare. (Figur 5) 
  

 
Figur 5: Efter rörelsepauserna blir stämningen i klassrummet stökig 
 

Det åttonde påståendet var ”Efter rörelsepauserna känner jag mig piggare”. 25 (47,2%) svarade att 
de “Instämmer helt” och 17 (32,1%) svarade att de “Instämmer delvis”. Detta innebär att 75,3% 
upplever att de blir piggare av rörelsepauserna. Fem (9,4%) svarade att de “Instämmer inte” och 
fyra (7,5%) svarade att de “Instämmer inte alls” på att de känt sig piggare efter rörelsepauserna. På 
detta påstående var det interna bortfallet två (3,8%) svar som inte kunde tas med i beräkningen. 
(Figur 6). 
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Figur 6: Efter rörelsepauserna känner jag mig piggare 
 

Det nionde påståendet var ”Jag vill fortsätta med rörelsepauserna”. Detta för att se om de upplever 
rörelsepauser som någonting som de vill göra igen efter att de var färdiga med denna studie. 
Majoriteten, 43 (81,1%), av respondenterna ställde sig positiva till att fortsätta och svarade “Ja”. 
Ingen respondent (0,0%) svarade “Nej” på att fortsätta med rörelsepauser. Tio (18,9%) svarade att 
de “Vet inte” om de vill fortsätta med rörelsepauserna efter studien. (Figur 7). 
 

  

 
Figur 7: Jag vill fortsätta med rörelsepauserna 
 

Det tionde påståendet var ”Jag tror andra vill fortsätta med rörelsepauserna”. Resultatet uppdelat 
mellan 27 (50,9%) som svarade “Ja” och alltså tror att andra vill fortsätta medan 26 (49,1) tyckte 
det var svårt att gissa och valde “Vet inte”. Ingen av respondenterna (0,0%) svarade nej (Figur 8). 
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Figur 8: Jag tror andra vill fortsätta med rörelsepauserna 

  
Resultaten visar att 51 (96,2%) är positivt inställda till rörelsepauserna. Inga respondenter har svarat 
att de inte vill fortsätta med rörelsepauserna och 43 (81,1%) har svarat att de vill fortsätta.  
Majoriteten upplever inte att de blir tröttare utan piggare och mer koncentrerade efter 
rörelsepauserna. Om stämningen blir stökig eller inte efter rörelsepauser råder det delade meningar 
om. 
 
Skillnader mellan pojkar och flickor 

 
Pojkar och flickor svarade liknande bortsett från i tre påståenden som visar en större skillnad mellan 
grupperna. Resultatet redovisas i procent för att vara jämförbart mellan grupperna pojkar och 
flickor. 
 
Bland svaren på påståendet “Jag tycker rörelsepauser är” syns en skillnad mellan pojkar och flickor. 
Alla flickor (100,0%) är positivt inställda till rörelsepauser och 9,0% av pojkarna anser det vara 
“tråkigt” med rörelsepauser. Alternativet “Jättekul” har 77,0% av flickorna svarat och 50,0% av 
pojkarna. (Figur 9) 
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Figur 9: Jag tycker rörelsepauserna är 
 

I svaren på påståendet “Efter rörelsepauserna blir stämningen i klassrummet stökig” är det en 
spridning hos både pojkar och flickor. 58,7% av pojkarna upplevde att det blev stökigt i 
klassrummet efter rörelsepauserna och 42,0% av flickorna upplevde samma sak. Alternativet 
“Instämmer helt” har 22,7% av pojkarna svarat och 9,7% av flickorna. (Figur 10) 
 

 

 
Figur 10: Efter rörelsepauserna blir stämningen i klassrummet stökiga 
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På påståendet “Jag vill fortsätta med rörelsepauser” svarade 90,3 % av flickorna att de vill fortsätta 
med rörelsepauser och 68,2% av pojkarna svarade samma. 31,8% av pojkarna svarade att de “Vet 
inte” om de vill fortsätta, något som 9,7% av flickorna även svarade. (Figur 11) 
  

 
  

Figur 11: Jag vill fortsätta med rörelsepauserna  
  
Resultaten visar att alla flickor (100,0%) är positivt inställda till rörelsepauser och 9,0% av pojkarna 
anser det motsatta. En större andel av pojkarna (58,7%) än flickorna (42,0%) upplever stämningen 
i klassrummet som stökig efter rörelsepauserna. En tydlig majoritet av flickorna (90,3%) vill 
fortsätta med rörelsepauserna och 9,7% svarade “Vet inte”. Pojkarnas svar är mer uppdelat 68,2 % 
svarade “Ja” och 31,8% “Vet inte”. 

Skillnader mellan årskurser 

Jämför man svaren uppdelat mellan årskurs 1 och årskurs 3 ser man att det finns både likheter och 
skillnader. Av alla svarsresultat är det flest likheter bortsett från fyra stycken som utmärker sig. 
Resultatet redovisas i procent för att vara jämförbart mellan årskurserna.  
 
På påståendet “Jag tycker rörelsepauserna är” kan man se en skillnad mellan årskurs 1 och 3. Alla i 
årskurs 3 (100,0%) är positivt inställda till rörelsepauser. En majoritet i årskurs 1 (94,0%) är positivt 
inställda till rörelsepauser och 6,0% upplevde det “Tråkigt”. (Figur 12) 
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Figur 12: Jag tycker rörelsepauserna är 
 

På påståendet “Efter rörelsepauserna blir stämningen i klassrummet stökig” svarade fler av de 
elever som går i årskurs 1 att de upplever att stämningen blir stökigare. 18,8% av årskurs 1 svarade 
“Instämmer helt” medan 9,5% av de i årskurs 3 ansåg samma sak. I årskurs 1 är det fler än hälften, 
53,2%, som ansåg att stämningen i klassrummet blev stökigare efter rörelsepauserna. (Figur 13) 
 

  

 
  
Figur 13: Efter rörelsepauserna blir stämningen i klassrummet stökig 
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På påståendet “Efter rörelsepauserna känner jag mig piggare” svarade 90,5% av respondenterna i 
årskurs 3 att de känner sig piggare. 66,7% svarade att de instämmer helt. I årskurs 1 var svaren mer 
utspridda. 34,4% av respondenterna svarade att de “Instämmer helt” med påståendet och 37,5% 
att de “Instämmer delvis”. (Figur 14) 
 

 

 
Figur 14: Efter rörelsepauserna känner jag mig piggare 
 

På påståendet “Jag vill fortsätta med rörelsepauser” svarade 95,2% av respondenterna i årskurs 3 
“Ja” och 46,9% i årskurs 1 svarade samma. 0,0% svarade “Nej” i båda årskurserna. 53,1% i årskurs 
1 svarade “Vet inte” och 4,8% i årskurs 3. (Figur 15) 
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Figur 15: Jag vill fortsätta med rörelsepauser 
  
Resultaten visar att alla respondenter i årskurs 3 (100,0%) är positivt inställda till rörelsepauser och 
6,0% av respondenterna i årskurs 1 anser det motsatta. En större andel av respondenterna i årskurs 
1 (53,2%) än de i årskurs 3 (42,8%) upplever stämningen i klassrummet som stökig efter 
rörelsepauserna. Av respondenterna i årskurs 3 är det 90,5% som upplever sig bli piggare efter 
rörelsepauserna och 71,9% av de i årskurs 1. 66,7 % “Instämmer helt” av respondenterna i årskurs 
3 och 34,4% i årskurs 1. I årskurs 3 är det 95,2 % av respondenterna som vill fortsätta med 
rörelsepauserna och i årskurs 1 46,9 %. Ingen av respondenterna i årskurserna svarade “Nej” på 
påståendet om de vill fortsätta med rörelsepauserna. 

Resultat kopplat till de teoretiska utgångspunkterna 

I denna del analyseras resultatet av studien med grund i de teoretiska utgångspunkterna som tidigare 
presenterats. 
 
Piagets teori om barns abstrakta tänkande (Hwang & Nilsson 2011, ss. 62–64) går att koppla till 
resultatet. Tydligast kan det ses på påståendet “Tror du att andra i klassen vill fortsätta med 
rörelsepauser” där flera i båda årskurserna svarade att de “Vet inte”. Det kan vara för att det 
abstrakta tänkandet hos respondenterna inte är färdigutvecklat och att de därför väljer ett alternativ 
där de inte behöver ta ställning till klasskamraternas egna åsikter. Jämför man med påståendet “Jag 
vill fortsätta med rörelsepauser” ser man en tydlig skillnad där fler respondenter tar ställning. Det 
kan bero på att det blir mer konkret för respondenterna och de behöver enbart utgå från sina egna 
uppfattningar. Hade denna studie gjorts på äldre barn skulle man enligt Piagets teori kunna se ett 
större ställningstagande i detta påstående då det abstrakta tänkandet hos äldre är mer utvecklat. 
 
Gällande resultatet på påståendet “Efter rörelsepauser känner jag mig tröttare” kan det ha två olika 
betydelser för respondenterna. Det finns fysisk trötthet och psykisk trötthet men vad 
respondenterna utgår ifrån framkommer inte i svaren och lämnar därför tolkningsutrymme. Med 
grund i Piaget och Inhelder (1969, s. 4) kan man dra slutsatsen att det är den fysiska tröttheten som 
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avses då denna är mer konkret och att användningen av ordet trötthet oftare används i 
sammanhang där man syftar på den fysiska tröttheten. 
 
Studien är utförd på klasser som inte tidigare haft regelbundna rörelsepauser. På påståendet “Jag 
tycker rörelsepauser är” svarar nästintill alla att de upplever det positivt. Det kan tolkas som att 
eleverna inte upplevt den nya rutinen på dagen som något där de behövt göra en större förändring 
av sina kognitiva strukturer (Piaget & Inhelder 1969, s. 6). Hade det istället varit så att rutinen 
påverkat på ett sätt att eleverna upplevt det som svårt att ackommodera kan resultatet ha visat 
betydligt mindre positiv inställning. Att så många vill fortsätta med rörelsepauser visar att eleverna 
lagt till det i sitt schema och inte känner sig främmande för konceptet med rörelsepauser (Piaget & 
Inhelder 1969, ss. 4–6). Piaget anser att utvecklingen av känslor och motivation bör övervägas 
separat. Beteendemönster involverar affektiva faktorer som ett av de främsta motiven. (Piaget & 
Inhelder 1969, s. 157–158). Respondenternas olika beteendemönster och motivation kan förklara 
varför svaren varierar. Holle (1987, s. 132) menar att uppgiften, som i detta fall är rörelsepauserna, 
behöver vara på en nivå där eleverna ska klara av dem samtidigt som de inte ska vara för lätta. 
Enligt Holle krävs en viss utveckling för att koncentration kan förväntas av barnet och enligt Piaget 
(2011, ss. 62–64) befinner sig barnen i det tredje stadiet av kognitiv utveckling. Holle beskriver tre 
saker som krävs för koncentration: sinnesapparaten ska vara intakt, perceptionsförmågan ska vara 
någorlunda utvecklad och barnet behöver känna sig väl till mods gentemot uppgiften (1987, s. 132). 
96,2% av respondenterna ställer sig positiva till rörelsepauserna vilket tyder på att de känner sig väl 
till mods gentemot uppgiften. 
 
Holle beskriver att pedagogisk gymnastik är till för att tillfredsställa barns rörelsebehov, ge 
omväxling till stillasittande arbete och genom motion öka cirkulationen till hjärnan, så att barnet 
inte somnar under stillasittande (1987 s. 162). I och med rörelsepauserna kan pulsen höjas och 
blodcirkulationen ökas hos eleverna. Det kan förklara varför cirka 75% av respondenterna upplever 
sig piggare och mer koncentrerade efter rörelsepauserna. 
 
I resultaten kan man se en skillnad i hur årskurs 1 och 3 upplevde rörelsepauserna. Årskurs 3 ville 
i större grad fortsätta med rörelsepauserna och en större andel upplevde det lustfyllt. Holle 
beskriver den koordinerade rörelsen som något icke medfött som sker genom upprepning för att 
den ska automatiseras (1987, s. 21). Att det finns en skillnad mellan årskurserna kan bero på det 
Holle beskriver. Om fler rörelser är automatiserade kommer liknande rörelser vara enklare att lära 
in (Holle 1987, s. 21). Pedagogisk gymnastik är bland annat till för att roa barnet, stimulera barnets 
självförtroende och stimulera barnets perceptuella och motoriska utveckling i ett naturligt 
sammanhang (Holle 1987, s. 162). Genom ackommodation och assimilation skapar eleverna nya 
scheman. De första åren finns bara ett schema som sedan utvecklas till flera utifrån olika 
erfarenheter (Piagets & Inhelder, ss. 5–6). Detta kan vara en bidragande faktor till skillnaden mellan 
årskurs 1 och 3 eftersom en elev i årskurs 3 kan ha skapat fler scheman än en elev i årskurs 1. 
 
Utifrån de teoretiska utgångspunkterna kan man se att både Piagets och Holles teorier är 
applicerbara för analys av studiens resultat. Vad gäller det abstrakta tänkandet befinner sig eleverna 
på den nivå som Piaget menar är det konkret-operationella stadiet (Hwang & Nilsson 2011, ss. 62–
63) och resultaten behöver utläsas med detta i åtanke. Resultatet visar att eleverna inte har haft 
problem att ta till sig rörelsepauserna och att de gärna vill fortsätta, något som betyder att de nu 
assimilerat erfarenheten. Studiens resultat visar att 75,3% av respondenterna upplevde att de blev 
piggare av rörelsepauser och detta överensstämmer med vad Holle (1987, s. 162) som beskriver 
vikten av att tillfredsställa rörelsebehov hos barn och ge omväxling till stillasittandet. 
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning. Pedagogiska konsekvenser 
av studiens slutsatser kommer även att diskuteras. Avslutningsvis lyfts vår studies bidrag och 
relevans för framtida forskning.  

Diskussion gentemot tidigare forskning 

Det framkommer i studien att majoriteten av respondenterna ställer sig positiva till rörelsepauser. 
De upplever att de blir piggare och får förbättrad koncentration av rörelsepauserna, något som 
Perera m.fl. (2015) menar är målet med brain breaks. Ett annat mål med brain breaks är att syresätta 
kropp och hjärna för att stödja längre sittande (Perera m.fl, 2015) vilket Holle menar är ett av målen 
med pedagogisk gymnastik (1987, s. 162). Rörelsepauserna i vår studie kan höja pulsen hos eleverna 
och ökar blodcirkulationen vilket kan ha en koppling till resultatet som visar att cirka 75% av 
respondenterna upplever sig piggare och mer koncentrerade efter rörelsepauserna.  Att 
koncentrationsförmågan förbättras av fysisk aktivitet är en hypotes som inte kunde bekräftas i 
Bunkefloprojektet. Däremot kunde man se samband i ett delresultat mellan fysisk aktivitet och 
koncentration, vilket vår studie också tyder på (Ericsson, 2003, ss. 171–176).  
 
Giotas beskriver att det skiljer mellan skolor vad gäller elevers gillande och ogillande i olika 
skolaktiviteter (2002, s. 279–305). Vårt resultat visar en viss skillnad mellan respondenterna i 
årskurs 1 och 3 som är klasser på olika skolor. Likt Giotas studie kan vi se att skiljer sig mellan 
skolor vad gäller elevers gillande och ogillande och i vårt fall angående aktiviteten rörelsepauser. 
Svaren på påståendet om vad eleverna tycker om rörelsepauserna är snarlika men skillnaden var att 
alla respondenter i årskurs 3 var positivt inställda medan det fanns negativt inställda respondenter 
i årskurs 1. Påståendet “Jag vill fortsätta med rörelsepauserna” visar tydligt skillnad mellan 
årskurserna samt skolorna. I årskurs 3 svarade 95,2% av respondenterna att de ville fortsätta och 
endast 46,9% av respondenterna i årskurs 1. Om skillnaden beror på årskurserna, skolan eller andra 
faktorer går inte att fastställa i vår studie.  

Pedagogiska konsekvenser av studiens slutsatser  

Denna studie har inte haft ambitionen att mäta eventuella ökade akademiska prestationer likt den 
i Naperville Illinois (Sattelmair & Ratey, 2009) och Bunkefloprojektet (Ericsson, 2003, ss. 171–
176). Ser man på fördelarna som resultaten i vår studie visar, ökad koncentrationsförmåga och 
energinivå, kan dessa ha bidragande effekt på akademiska prestationer. Skulle det fastställas att 
fysisk aktivitet bidrar till förbättrade studieresultat skulle det kunna leda till en regelbunden 
användning av rörelsepauser under hela skolgången.  
 
Rörelsepausers påverkan på koncentrationen bör tas hänsyn till utifrån pedagogiska aspekter, till 
exempel när under lektionen det passar att genomföra en. Genomförs de i slutet av lektionen kan 
effekterna eventuellt inte nyttjas till fullo. Därför bör de utföras när eleverna kan ta till vara på och 
gynnas av de positiva effekterna. I och med energihöjningen kan de med fördel genomföras till 
exempel efter en genomgång eller när eleverna är stillasittande en längre tid. Detta påverkar 
pedagogens planering av lektioner, både vilka lektioner där det kan finnas behov av rörelsepaus 
och när i lektionen de ska genomföras. Som namnet indikerar är rörelsepauser ett avbrott i ordinarie 
undervisning och de kan betraktas som en “tidstjuv”. Det krävs både planering och förberedelser 
för att optimera undervisningen och rörelsepauser.  
 



 

25 
 

Denna studie har avgränsats till att enbart ett urval av pausrörelsekort utformade av Folkhälsan. 
Rörelsepauserna kan vara av varierande slag och inte endast de kort denna studie har utgått från. 
Totala antalet kort som finns i kartoteket är 60 och utöver de vi valt finns kort av både mer hög- 
och lågintensiv karaktär. Det innebär att det finns utrymme för pedagogen att själv välja utifrån 
klass och situation till exempel korten med avslappnande karaktär. Holle menar att pedagogisk 
gymnastik bland annat ska öka cirkulationen till hjärnan och att avspänningsmetoder bör undvikas. 
Hon menar vidare att det är viktigt att vara lyhörd gällande spänningar hos barn då hon menar att 
detta är ett svar på omgivningens för stora krav, vilket i sin tur leder till olyckliga barn (1987, s. 
170). 

Konsekvenser av studiens slutsatser för framtida forskning 

Resultatet av denna studie visar att elever ställer sig positiva till att ha regelbundna rörelsepauser i 
skolan. Denna studie visar hur tre klasser upplever rörelsepauser och dess effekter. I och med 
studiens omfattning går det inte att ge en generell bild över hur elever i lågstadiet upplever 
rörelsepauser, men denna studie är ett bidrag till framtida forskning. Det kan vara av stort intresse 
för forskare och pedagoger att forska vidare i ämnet med tanke på den aktuella forskningen samt 
vad som står i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Ser man på elevers 
uppfattning på samma sätt som Giota (2002, ss. 279–305), det vill säga som subjektiva antaganden 
som är lika viktiga som vuxnas tankar och åsikter, bör man se denna studie som både en bekräftelse 
på tidigare rekommendationer och forskning men också som ett steg för fortsatt forskning inom 
barns uppfattning kring skolan och dess innehåll. För att få större förståelse kring hur själva skolan 
påverkar eleverna bör studien genomföras i flera klasser på samma skola för att sedan jämföra 
resultatet av flera skolor med varandra. Då kan man dra paralleller och se mönster kring skolans 
inverkan på eleverna. Studiens resultat visar fördelar gällande koncentration och energinivå vilket 
tyder på att det inte bara är en lustfylld aktivitet utan även ger fördelar som pedagoger bör 
eftersträva i sina klassrum.  
 
Framtida forskning kan utveckla studiens kvantitativa metod för att få med kvalitativa element. Det 
kan leda till en djupare förståelse för hur elever upplever rörelsepauser. Ett ökat användande av 
regelbunden fysisk aktivitet kan långsiktigt leda till att hälsan bland elever förbättras som både 
WHO (WHO, 2010, s. 7) och Svenska läkaresällskapet (Svenska läkaresällskapet, 2016) 
rekommenderar. Går resultatet i mer omfattande studier i linje med resultatet för denna bör 
användningen av rörelsepauser få ett större inslag på skolor runt om i världen.  
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Konklusion 

Studiens syfte var att undersöka hur elever i tre lågstadieklasser upplever regelbundna rörelsepauser. 
Vi har utgått från fyra frågeställningar: Hur upplever elever effekterna av regelbundna 
rörelsepauser? Hur upplever elever rörelsepauser? Skiljer sig upplevelsen mellan pojkar och flickor? 
Skiljer sig upplevelsen mellan årskurserna? Vi hade inte som utgångspunkt att se på likheter och 
skillnader mellan kön samt årskurser men såg det i resultatet. Det upptäckta materialet anser vi vara 
värt att lyfta.  
 
Nästintill alla respondenter i studien deltog alltid i de dagliga rörelsepauserna. Utifrån hur elever 
upplever effekterna visar resultatet att en klar majoritet upplever sig piggare och mer koncentrerade 
efter rörelsepauserna. Det rådde skilda meningar om stämningen i klassrummet blir stökigare eller 
inte efter genomförda rörelsepauser. En övervägande del svarade inte att de blev tröttare av 
rörelsepauserna. En tredjedel upplevde att de blev tröttare men om det innebär utmattning fysiskt 
eller på grund av kognitivt arbete framgår inte. Studien visar på att elever upplever rörelsepauserna 
som lustfyllda och effekterna upplevs som koncentrationshöjande och bidrar till ökad energi.  
  
Vad gäller upplevelsen finns det skillnader och likheter mellan pojkar och flickor samt årskurs 1 
och årskurs 3. Flickor är mer positiva till rörelsepauser och tanken på att fortsätta med dem efter 
studien. Pojkar anser i en högre grad än flickor att stämningen i klassrummet blir stökig efter 
rörelsepauserna. Elever i årskurs 3 är mer positiva till rörelsepauser och tanken att fortsätta med 
dem efter studien. De upplever också att de blir piggare i en högre grad än eleverna i årskurs 1.  
Elever i årskurs 1 anser i högre grad än elever i årskurs 3 att stämningen blir stökig efter 
rörelsepauserna. När man analyserar påståendet “Jag tycker rörelsepauser är” bör man ha i åtanke 
att det är två pojkar i årskurs 1 som upplever rörelsepauserna som tråkiga. Detta innebär att två 
elever påverkar det generella resultatet som då kan bli missvisande.  
 
Vår studie visar att elever uppskattar rörelsepauser som ger omväxling till stillasittande och kan 
tillfredsställa rörelsebehov hos barn, något som Holle anser vara viktigt. Att majoriteten av eleverna 
vill fortsätta med rörelsepauserna kan utifrån Piagets teorier tyda på att eleverna assimilerat 
erfarenheten. När man gör en analys av resultatet bör man ha elevernas begränsade abstrakta 
tänkande, känslor och motivation i åtanke.  
 
För att få en mer generaliserbar bild av slutsatsen krävs det att liknande studier görs i större 
omfattning. Mer forskning krävs inom området för att få en djupare förståelse av elevers 
upplevelser av rörelsepauser och dess effekter. Med tanke på vad som står i läroplanen är det av 
stor vikt att lyfta ämnet fysisk aktivitet. Fördelarna med rörelsepauser som har bekräftas av studien 
bör inte ignoreras. Vår förhoppning är att studien kan inspirera till vidare forskning och ökad fysisk 
aktivitet i skolan.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkät 

Elevenkät om rörelsepauser 
 

Ringa in det svar som passar dig.  

 

1. Jag går i klass: 

 

1A    1B    3A    3B  

 

2. Jag är:  

 

Flicka    Pojke 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Jag tycker rörelsepauserna är: 

 
 

4. Jag har gjort alla övningar under rörelsepauserna: 

 

Aldrig 

 

Ibland 

 

Oftast 

 

Alltid 
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5.  Efter rörelsepauserna känner jag mig tröttare: 

 
 

 

6. Efter rörelsepauserna känner jag mig koncentrerad: 

 
 

7. Efter rörelsepauserna blir stämningen i klassrummet stökig: 

 
8. Efter rörelsepauser känner jag mig piggare: 
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9. Jag vill fortsätta med rörelsepauser (Jag vill göra 

rörelsepauserna igen): 

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet inte 

 

10. Jag tror andra i klassen vill fortsätta med rörelsepauser: 

 

Ja 

 

Nej 

 

Vet inte 

 

11. Kommentar (frivillig): 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
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Bilaga 2. Medgivandeblankett 

Information om en studie av elevers uppfattning av 
rörelsepauser 
  
Vi är två lärarstudenter som går vår sjätte terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett 
examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet. 
Vi kommer att genomföra en studie i flera klasser där eleverna får genomföra rörelsepauser 
regelbundet under 2 veckors tid. Vi kommer därefter att besöka klasserna och eleverna får 
genomföra en enkät anonymt om deras uppfattning av rörelsepauserna. 
  
Deltagandet i studien innebär att ert barn deltar i rörelsepauser under skoltid i två veckor. Vi 
kommer att samla in data genom att eleverna får svara på en enkät anonymt efter två veckor. Att 
medverka kommer inte påverka barnets vanliga aktiviteter. 
  
Vi kommer att besöka klassen under april månad för att genomföra enkäten. Rörelsepauserna 
genomför ordinarie lärare under två veckors tid. Materialet kommer att hanteras och förvaras på 
sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar 
av studien (publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara 
borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av 
studiens resultat. 
  
Är du/ni positiv/a till att ditt/ert barn deltar i denna studie? Prata med ditt/ert barn om detta och 
fråga om barnet är villigt att delta. Om du/ni går med på att ditt/ert barn deltar i studien skriver ni 
under blanketten och lämnar till barnets lärare senast 24/4. Om du/ni har ytterligare frågor 
angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för kontaktuppgifter). 
  
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 
  
Studiens handledare: Pia-Maria Ivarsson, Universitetslektor vid institutionen för didaktik, 
pedagogik och utbildningsstudier 
tel. 018-471 16 81, e-post: pia-maria.ivarsson@edu.uu.se 
  
Uppsala 6 april 2019 
  
Fanny Fjällström, fafj6839@student.uu.se 
  
Jenni Rosqvist, jero0045@student.uu.se 
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Medgivande till deltagande i en studie 
Studien, som kommer att handla om elevers uppfattning av rörelsepauser, kommer att utföras inom 
ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Fanny Fjällström och Jenni Rosqvist som går sjätte 
terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 
Uppsala universitet. 
  
Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie. 
  
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 
genomföra regelbundna rörelsepauser och svara på en enkät anonymt. Jag har förklarat för mitt 
barn vad studien innebär och jag har uppfattat att mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 
  
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min/ mitt barns medverkan 
är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn. Jag vet att jag kan begära 
att forskning inte utförs på insamlade data där mitt barn deltar, även efter att datainsamlingen har 
genomförts. 
  
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 
deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 
forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 
  
Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 
  
1. Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 
  
Adress: …………………………………………………………………………….. 
  
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
  
  
2. Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 
  
Adress: ……………………………………………………………………………… 
  
Telefon: ……………………………………………………………………………… 
   
....................................................................... 
Ort och datum                                                              
   
.......................................................................             ................................................................ 
Underskrift vårdnadshavare 1                                  Underskrift vårdnadshavare 2 
  
....................................................................... 
Barnets underskrift (om möjligt)   Blanketten lämnas till barnets lärare senast 24/4 -19 
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Bilaga 3. Folkhälsans kartotek 

Folkhälsans kartotek går att ladda ner på deras hemsida: 
https://www.folkhalsan.fi/barn/professionella/pausgymnastik/ 
Direktlänk: https://www.folkhalsan.fi/globalassets/barn/pausrorelsekort.pdf 
Exempel: 

 

 

https://www.folkhalsan.fi/barn/professionella/pausgymnastik/
https://www.folkhalsan.fi/globalassets/barn/pausrorelsekort.pdf

