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Abstrakt 
Bakgrund: Tidigare studier har visat att barn har sämre styrka i överkropp och bål samt 

är mindre fysiskt aktiva nu än tidigare, detta skulle kunna medför en ökad hälsorisk 

framförallt på längre sikt. 

Syfte: Att undersöka om ett pass med 4 min Tabata intervaller med stabiliserade 

övningar, varje skoldag under en 6 veckors period gav någon skillnad på de fysiska 

testerna och gav en ökad stabilitet och styrka hos barn i åldern 7-9 år. 

Design: Studien genomfördes som en interventionsstudie med en kvantitativ ansats. 

Metod: 42 barn varav 23 flickor och 19 pojkar i åldern 7-9 år deltog i studien som 

genomfördes på skoltid i klassrummen. Utöver studiegruppen användes 13 barn som  

kontrollgrupp de genomförde enbart de fysiska testerna före och efter studien.  

Resultat: En signifikant ökning av antalet push-up (P<0.05) och push-up (knä) 

(P<0.05) kunde påvisas efter studien. 

Konklusion: De fysiska tester som visade signifikanta förbättringar hade liknande 

övningar inkluderade i Tabatastudien. 

 

Nyckelord 
Fysisk aktivitet, Fysisk aktivitet i skolan, Tabataintervaller, Träning för barn, Träning i 

klassrummet 

 

Abstract 
Background: Earlier studies have shown that children of today has an decreased 

strength in the upper body and trunk. They are also less physical active than children 

have been before, which causes an increased risk for the health in the future. 

Purpose: To examine if a 4 min Tabata interval session, with stabilizing exercises, 

every schoolday during a 6 weeks period, made any difference in the physical tests and 

may cause an increased strength and stability in 7-9 year old children. 

Design: The study was conducted as an intervention study with a quantitative approach.  

Method: 42 children aged 7-9 years old, devided into 23 girls and 19 boys participated 

in the complete study. The study was conducted during classhour and was performed in 

the classroom.  In addition to the study group 13 children where used as a referensgroup 

and was only tested in the physical tests before and after the study.  

Result: A significant increase number of the push-ups and push-up (knee) was shown 

after the study. 

Conclusion: All of the physical tests that showed a significant increase had a similar 

exercise included in the Tabata study. 

   

Keywords 
Children training, Classroom training, Physical activity, Physical activity in school, 

Tabataintervals 
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Tack 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Anna Hafsteinsson Östenberg för alla 

snabba svar och råd, alla barn, lärare och skolsköterska vid skolorna som deltagit i 

studien med stort engagemang och glädje samt rektorn för skolorna som varit positiv till 

studien och bidragit med ”råttinvasionen”. Jag vill också rikta ett stort tack till min 

familj som ställt upp med stöttning, feedback och tålamod samt som modeller för 

övningarna i arbetet.  

Ett stort TACK till er alla! 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Enligt Ekblom & Ekblom (2004) har det i studier framkommit att många barn idag inte 

har samma muskelstyrka och uthållighet i armar och bål som man har haft tidigare. De 

menar även att dessa resultat stämmer överens med resultat i andra studier där man sett 

den största skillnaden i musklerna på överkroppen. Engström (2004) poängterar att man 

även bör tillägga att utvecklingen som råder i samhället gör att den fysiska aktiviteten 

får allt mindre plats i våra liv och vi blir alltmer stillasittande. På sikt kommer denna 

utveckling att skapa problem. Han menar att detta även gäller barn och ungdomar, leken 

förändras från fysiska lekar till mer stillsamma aktiviteter ofta bundna till skärmar och 

förflyttningarna mellan olika platser sker oftast med hjälp av fordon istället för att 

använda kroppen.  En livsstil utan fysisk aktivitet framför allt hos barn och ungdomar 

kommer att påverka uppbyggnaden av skelettets benmassa och påverka hälsan negativt 

senare i livet (Karlsson 2004, Engström 2004). 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Utifrån inledningen kommer områdena delas in i rubriker under problemdiskussionen 

för att tydliggöra för dig som läsare.  

 

1.2.1 Benmassa 

 

När skelettet i kroppen får en extra belastning så ökar benmineraldensiteten och 

skelettet byggs upp. Detta sker vid viktbärande träning och denna uppbyggnad pågår 

fram till 20 årsåldern. Om man under barn- och ungdomsåren har byggt upp en hög 

andel benmassa kan man ta det med sig in i vuxenlivet. För att få det bästa resultatet av 

benmassans uppbyggnad bör man därför ägna sig åt idrott och fysisk aktivitet redan före 

puberteten, eftersom detta inte går att ta igen i vuxen ålder. Däremot kan man som 

vuxen minska förlusten av benmassan och risken för osteoporos och frakturer med hjälp 
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av träning, men den bästa metoden är att träna som barn (Karlsson et al, 2005, Karlsson, 

2001, Bellardini & Tonkonogi 2013, s.15, Kenny et al, 2012, s428). 

  

1.2.2 Fysisk aktivitet (FA) 

 

Enligt Caspersen et al. (1985) definieras fysisk aktivitet (FA) som ”all typ av 

kroppsrörelse utförd av skelettmuskulatur som ökar energiförbrukningen”. FA kan 

således vara både planerad eller spontan bara personen rör på sig. Linden et al (2004) 

menar att det ska vara en rolig fysisk aktivitet som skapar ett intresse som barnet vill 

behålla kanske även som vuxen. 

 

Ekblom (2011) säger att det finns ett samband mellan låg fysisk aktivitet hos tonåringar 

och en svag motorik som barn. Han menar också att detta påverkar hälsan eftersom den 

fysiska aktiviteten sannolikt minskar risken för tex metabola sjukdomar. Ett barn som 

vid fysisk aktivitet har en känsla av att det inte kan eller duger ligger i riskzonen för att 

bli inaktiv. Det är därför viktigt att stärka och stödja barnen så de får en positiv bild av 

sig själva. Fysisk aktivitet är komplex och innehåller ett flertal olika faktorer, så som 

etnicitet, ålder, kön mm, som påverkar hur den fysiska aktiviteten upplevs (Ekblom 

2011). 

 

Fysisk aktivitet och motorisk träning är viktig för såväl medicinsk som social utveckling 

hos barn. Det är dock skillnad på hur stor del av det dagliga behovet av fysisk aktivitet 

som uppnås av olika barn vid samma aktivitet. Överviktiga barn tenderar till att få en 

lägre del tillgodosedd än icke överviktiga barn, då de utövar samma typ av aktivitet. 

Den fysiska aktiviteten är dock viktig för viktkontroll och minskade stressnivåer. Det 

finns idag bra kunskap om fysisk aktivitet och dess positiva effekter, men att använda 

kunskapen i praktiken verkar vara svårare. Trots allt är det viktigaste att det ska vara 

roligt att röra på sig (Engström 2004, Ekblom 2011, Raustorp 2006). 

 

För en del barn kan skolidrotten vara den första och kanske enda kontakten med fysisk 

aktivitet, dessa barn kan vara svårare att få in i och behålla i aktiviteter utanför skolan 

menar (Engström 2004, Ekblom 2011). Raustorp (2006) påpekar att barnens och 

ungdomarnas självkänsla påverkar den fysiska aktiviteten. Genom att vuxna/föräldrar är 
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aktiva och gör saker tillsammans med barnen, skapar de en fysiskt aktiv livsstil barnen 

sedan tar med sig i livet  Raustorp ( 2006). Det är enligt Faigenbaum et al. (2009) också 

viktigt att man skapar ett bra träningsklimat där barnen vågar fråga och får mycket 

positiv feedback. Det är också viktigt att instruktionerna sker på ett sätt och med ett 

språk som barnen förstår (Faigenbaum et al. 2009). 

 

1.2.3 Styrketräning för barn 

 

Styrketräning även kallad motståndsträning är en vanlig del inom idrotten. Det främsta 

målet med styrketräning inom idrotten är att bli starkare, men det finns även andra 

fördelar, tex att förbättra den sportsliga prestationen och förebygga skador, rehabilitera 

skador och förebygga en långsiktig hälsa. Styrketräning inkluderar användandet av fria 

vikter, maskiner, gummiband, men även sin egen kroppsvikt (Council on Sports 

medicine and fitness 2008). 

 

Tidigare var styrketräning för barn omdiskuterat och det sas att var skadligt pga hög 

skaderisk, men man har nu sett att muskeluppbyggnad, framförallt kring leder, har en 

förebyggande effekt på skador (Kenny et al, 2012, s438, Carlsson 2008). 

Styrketräningen i likhet med annan fysisk aktivitet har ett flertal mätbara hälsofördelar, 

den ger även barnet en förbättrad styrka även om muskelvolymen inte ökar som hos 

vuxna. Styrketräning hos barn såväl som hos vuxna förbättrar den kardiovaskulära 

riskprofilen. Den skapar en viktkontroll genom att kroppsvikt och fett minskar samt den 

fettfria massan och benmassa ökar. Även det psykosociala välmåendet och de motoriska 

enheterna förbättras. Styrketräningen minskar även risken för att idrottsskador uppstår 

och den ingår ofta i viktprogram för överviktiga barn i syfte att förbättra 

ämnesomsättningen (Kenny et al 2012, s438, Council on Sports medicine and fitness 

2008, Faigenbaum et al, 2009, Tonkonogi 2009).  

 

Det finns enligt Council on Sports medicine and fitness (2008) begränsade bevis för att 

förebyggande träning skulle minska risken för överansträngning hos ungdomar, men det 

är oklart om det har samma effekt på mindre barn. Man har inte hittat några negativa 

effekter på tillväxtzoner, längdutveckling och det kardiovaskulära systemet vid träning 

av korrekt sammansatta styrketräningsprogram (dito). Tonkonogi (2009) menar att det 
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är under barnaåren som man motoriskt ska bygga upp sina rörelser som man ska 

använda resten av livet. Det är därför viktigt att lära sig rätt teknik ifrån början eftersom 

det är mycket svårt att lära om. Om ett barn inte har tillräcklig styrka kommer det att 

kunna hindra rörelse- och teknikinlärning samt utveckling, vilket i sin tur skulle kunna 

påverka hälsa och prestation negativt (dito). Viktigt vid styrketräning är enligt 

Faigenbaum et al (2009) att utveckla säkra, effektiva och roliga styrketräningsprogram 

för barn och ungdomar och för att uppnå detta krävs att man tar hänsyn till det unika hos 

barn och ungdomar istället för att se dem som minikopior av vuxna. Tanken med 

grundläggande träning i tidiga år är att skapa en rutin och bana in ett träningsmönster, 

som när rörelserna och tekniken sitter ger möjlighet att bygga vidare på med vikter. 

Faigenbaum et al (2009) menar att det inte finns någon uttalad åldersbegränsning med 

styrketräning, men ett krav på att barnen är fysiskt och psykiskt mogna för att kunna ta 

till sig instruktionerna i ett träningsprogram. Detta brukar ske runt 7-8 års ålder.   

 

Vid val av övningar är det därför mycket viktigt att utgå från barnets kunskap, behov 

och förmåga. Det finns ett mycket stort antal övningar, men alla passar inte för barn 

enligt Faigenbaum et al (2009). Man bör hitta balansen mellan olika muskelgrupper 

samt över leder. Det viktigaste är att starta med låg vikt för att bana in övningarna tills 

tekniken sitter, därefter kan man öka på belastningen. Man bör även bygga upp 

träningen genom att börja med de stora muskelgrupperna före de småmuskelgrupperna. 

Vidare ska övningar som använder flera leder utföras före de som bara löper över en 

led. Det är även viktigt att använda övningar som stärker både över och underkropp, 

men man får inte glömma att stärka bål och ryggmuskulaturen säger Faigenbaum et al 

(2009). Vart eftersom kan man öka på vikten, vilket leder till att man ökar antalet set 

och minskar antalet repetitioner (Faigenbaum et al, 2009).  

 

1.2.4 Intervallträning 

 

Det finns många typer av intervallträning, med olika sammansättningar och tidsspann, 

tabataintervaller är en av dem. Tabataintervallerna genomförs med 20 sekunders arbete 

och tio sekunders vila detta upprepas under 4 minuter, det vill säga att det totalt är åtta 

intervaller som genomförs. Varje intervall skall utföras på intensiteten för utmattning 

enligt Mattson (2010). Tabataintervallerna är ursprungligen framtagna för att träna 
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Japanska landslaget i skridsko. Forskningen är genomförd på högintensiv träning på 

motionscykel utifrån två olika intervalltyper dels en 20-10 sekunders intervall och dels 

en intervall med 30 sek aktivitet och 2 min vila. I studien framkom det att 20-10 

intervallerna var de som frigör både den aeroba och anaeroba energin maximalt enligt 

Tabata et al. (1997). 

 

1.3 Syfte 

 

Med utgångspunkt i tidigare problemdiskussion så framkom det att barns bål- och 

armstyrka försämrats under åren. Syftet med uppsatsen blev därför att undersöka om ett 

pass med 4 min Tabata intervaller, men med stabiliserade övningar, varje skoldag under 

en 6 veckors period gav någon skillnad på de fysiska testerna och gav en ökad stabilitet 

och styrka hos barn i åldern 7-9 år. Därtill genomfördes även en intervju med lärarna i 

till de klasser som genomfört studien. Detta för att få deras åsikter och synpunkter på 

hur det fungerat att integrera tabataintervallträningen undervisningen.  

 

Mer specifikt kom studien och analysen att fokusera på följande frågeställningar: 

 Förelåg det någon skillnad i de fysiska testerna? 

 Var det någon/några tester om utmärkte sig? 

 Förändrades grunduppgifterna (tex. stuss och midjemått) under testperioden? 

 Fungerade denna träning att integrera i den befintliga skolverksamheten? 

2 Metod 
 

För att svara på forskningsfrågorna användes ett antal olika metoder. Dessa metoder 

beskrivs närmare i följande kapitel. 

 

2.1 Litteratursökning  

 

För att få inblick i ämnet och problemområdet valdes det att först göra en 

litteratursökning, denna sökning resulterade i intressanta böcker och vetenskapliga 

artiklar inom kartlagt område. Sökningen genomfördes i olika databaser som PubMed, 

Google scholar och Diva, även sökmotorer på internet användes. Sökningarna gjordes 

med hjälp av både svenska och engelska sökord där följande ord användes: Tabata 
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intervaller, tabata träning, Tabata intervals, children training, styrketräning för barn, 

strength training for children, idrottsskador hos barn, sportinjuries for children, träning i 

skolan, fysisk aktivitet hos barn, förebyggande träning hos barn. Med hjälp av 

referenserna i de funna artiklarna kunde även specifika sökningar göras. 

 

2.2 Val av fallstudieobjekt 

 

Det här var en studie på barn i åldern 7-9 år inom ett rektorsområde i Västerås kommun. 

Valet av ålder grundades på Ekblom (2011) resonemang om att det finns ett samband 

mellan låg fysisk aktivitet hos tonåringar och en svag motorik som barn samt Kenny et 

al (2012, s428) och Karlsson et al (2005) argumentation om att (BMD) byggs upp fram 

till 20 års ålder. Utifrån detta valdes att utföra övningar för att stärka motoriken hos barn 

som inte kommit in i tonåren, för att dessa barn skulle få så bra förutsättningar som 

möjligt att bygga (BMD). I linje med Linden et al (2004) åsikter om att FA ska vara 

roligt sattes enkla styrkeövningar ihop till ett program med ambitionen att skapa ett 

intresse för fysisk aktivitet (FA) som barnen kunde ta med sig i livet. Valet av ålder 

grundades även på Faigenbaum et al (2009) åsikter om att det inte finns någon uttalad 

åldersbegränsning med styrketräning, men att ett krav är att barnen är fysiskt och 

psykiskt mogna för att kunna ta till sig instruktionerna i ett träningsprogram. Detta 

brukar ske runt 7-8 års ålder (dito).   

 

Studien genomfördes på barn i två skolor inom Västerås kommun, en 1-3 klass på ena 

skolan samt en 1:a och en 3:a på den andra skolan inom samma rektorsområde. 

Ytterligare en 1:a och en 3:a på en av skolorna involverades som kontrollgrupp. Studien 

omfattades totalt 69 barn fördelat på studiegrupp och kontrollgrupp. Av olika 

anledningar så föll totalt 14 barn bort under studiens gång. Den slutliga studien 

omfattade därför totalt 42 barn som genomförde Tabataintervallerna och 13 barn i 

kontrollgruppen.   

 

2.3 Datainsamling 
 

Studien genomfördes under en 6 veckors period. Övningarna hade dock ett uppehåll på 

en vecka på grund av lov, övningarna genomfördes totalt 5 veckor under en 6 veckors 

period. Längden på period valdes utifrån skolterminen och i samråd med lärare och 
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rektor. Starten av studien begränsades också av att samtyckesblanketterna från 

vårdnadshavarna behövde vara inlämnade innan studien kunde påbörjas.  

 

Studien genomfördes i form av en Tabata (Mattson, 2010) dvs en intervallform till 

musik. Tabatapassen var 4 minuter och genomfördes av eleverna på lektionstid. Lärarna 

i varje klass valde tidpunkten själva och intervallen genomfördes varje skoldag d.v.s. 

totalt 5 dagar i veckan under perioden. Dessa 4 minuter fördelades på 20 sekunders 

arbete och tio sekunders vila. Totalt genomfördes 8 intervaller under de 4 minuterna. 

Testpersonerna genomförde fysiska tester före och efter studien därefter analyserades 

resultatet av Tabatan. 

 

Vid valet av övningar var det mycket viktigt att utgå från barnens kunskap, behov och 

förmåga. Det finns ett mycket stort antal övningar, men alla passar inte för barn enligt 

Faigenbaum et al (2009). Man bör hitta balansen mellan olika muskelgrupper samt över 

leder. Det är även viktigt att använda övningar som stärker både över och underkropp, 

men man får inte glömma att stärka bål och ryggmuskulaturen säger Faigenbaum et al 

(2009). Ekblom & Ekblom (2004) menar att det framförallt var styrkan i bål och armar 

som försämrats hos barn genom åren. Med hänsyn till detta resonemang skapades ett 

intervallschema genom en kombination av övningar som involverade armar och bål. 

Utöver tidigare argument för valet av de ingående övningarna så togs även hänsyn till 

utrymmet som fanns i klassrummen.  

 

Barnen kunde utmana sig själva varje gång. Detta gjorde de genom att försöka slå sina 

egna rekord i antalet repetitioner på varje övning under den bestämda tidsperioden. 

Tempot blev på detta vis högre vart eftersom och gav även en pulshöjande effekt. Detta 

gjorde att även syreupptagningen påverkades, men detta mättes dock inte i denna studie. 

Det här blev således en pilotstudie över hur det gick att kombinera intervaller som 

ursprungligen baserades på aeroba övningar med styrke-, koordinations- och 

stabiliseringsövningar. Ett korrekt utförande av övningarna förenklades med hjälp av en 

mjukisråtta (fig. 5) som barnen genomförde övningarna tillsammans med, detta gjorde 

även övningarna roligare för eleverna. 
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Tabell 1: Intervallerna fördelades på följande sätt 

Träningsschema 

intervall 
tid 
i 
sek 

Övning 

1 20 Planka 

  10 Vila 

2 20 
Omvänd 
planka 

  10 Vila 

3 20 Armhävningar 

  10 Vila 

4 20 Indianhopp 

  10 Vila 

5 20 Planka 

  10 Vila 

6 20 
Omvänd 
planka 

  10 Vila 

7 20 Armhävningar 

  10 Vila 

8 20 Indianhopp 

  

Intervall 1 & 5: Planka (Bålstabilitet i stödstående fram på armbågar, grundposition 

enligt Bellardini et al (2009). 

Personen stod med hjälp av armbågar och fötter i samma position som bilden nedan, 

råttan var placerad mellan armarna (fig. 1). 

 
Figur 1: Beskrivning av planka   

 

Intervall 2 & 6: Omvänd planka (motsvarigheten till planka, men omvänt där personen 

stod på alla fyra med magen pekande mot taket och rumpan lyftes så högt upp från 

golvet som möjligt och råttan var placerad på magen) (fig. 2). 
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Figur 2: Beskrivning av omvänd planka 

 

Intervall 3 & 7: Push-ups (att sträcka och böja armarna i stödstående) Bellardini et al 

(2009). 

Personen ställde sig i stödposition med raka armar och råttan placerades mellan 

händerna, sedan böjdes armarna, huvud och överkropp fördes ned mot råttan. Kroppen 

behölls i samma position (fig. 3). 

 

 

 Figur 3: Beskrivning av Push-up 

  

Intervall 4 & 8: Indianhopp (koordinationsövning mellan armar och ben samtidigt en 

spänstövning) Övningen var koordinerande för armar och ben, först lyftes höger arm 

och vänster ben, sedan lyftes vänster arm och höger ben, dessa rörelser fortsatte sedan 

till tiden var slut. Vid varje benlyft tillkom ett hopp på det sträckta benet. Hoppet 

utfördes med hjälp av den armrörelse som genomfördes (fig. 4). 
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Figur 4:Beskrivning av indianhopp 

 

Under Tabatapassen hade alla barn varsin kompis till hjälp i övningarna (fig. 5). 

 
Figur 5: Råttan som deltog vid studien 

 

Datainsamlingen baserades på kvantitativ data. Fystesterna genomfördes av samma 

försöksledare. Försöksledaren utbildade försökspersonerna och lärarna i hur 

Tabatastudien i klassrummet skulle genomföras. Detta gav en förståelse i hur testerna 

upplevdes och de mönster som uppkom under testets gång.  Resultatet från testerna 

analyserades statistiskt och slutsatser drogs utifrån resultatet och studiens syfte. 

Informationen inhämtades och analyserades med hjälp av fysiska tester samt 

grunduppgifter inhämtade från skolsköterskan.  
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Vikt: Angavs i kg med 0,5kg noggrannhet. Samma våg och observatör utförde alla 

testerna, mätningen genomfördes i tunna kläder, men utan skor. 

Längd: Angavs i centimeter med 0,5cm noggrannhet, även denna mätning genomfördes 

i tunna kläder utan skor och av samma observatör. 

Stussmått: Mättes på det vidaste stället på höften. Måttet angavs i centimeter med 

0,5cm noggrannhet. Testpersonen stod med fötterna ihop vid mätningen. 

Midjemått: Mättes på det smalaste stället mellan revben och höftkam detta mått angavs 

i centimeter med 0,5cm noggrannhet. Testpersonen stod avslappnat med armarna i kors. 

Med hjälp av denna information räknades BMI fram för försökspersonerna. BMI 

beräknades enligt Bellardini et al (2009) fram ur formeln: Vikt (Kg)/Längd
2
 (m)  

 

Kontrollgruppen genomförde enbart de fysiska testerna. Detta gjordes i samband med 

att studiegruppen genomförde sina tester och mätningar. På detta vis blev perioden lika 

lång mellan mätningarna och förutsättningarna var de samma för båda grupperna.  

 

Nedanstående fysiska tester (tab. 2) genomfördes på barnen i både studiegruppen och 

kontrollgruppen före och efter studiens genomförande. Testerna genomfördes för att  

kunna finna om studien givit någon signifikant skillnad vid de olika testerna.   

 

Tabell 2:Testprotokollet som användes vid  samtliga  fysiska tester på studiedeltagare samt 

kontrollgrupp 

Fysiska tester 

  Övning Antal/Tid/Längd Kommentar 

Balans       

1 Bollstuds från bom under 30 sek     

2 Rotation runt på bom 4ggr     

Koordination       

3 Medicinbollnummer löpning     

Styrka       

4 Stående längdhopp - plant underlag     

5 Antal push-up  under 10 sek     
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Bollstuds från bom: 

Personen stod på en 10 cm bred bom, med fötterna placerade axelbrett. En volleyboll 

studsades i golvet så många gånger som möjligt under 30 sekunder med hjälp av en eller 

två händer. Om personen tappade bollen fick denne en ny boll, testet fortsatte under hela 

tiden. Varje studs i golvet, bortsett från en ev tappad boll, räknades. Tiden startades vid 

bollens första träff i golvet Bellardini et al (2009) (fig.6). 

 

 
Figur 6: Beskrivning av bollstuds från bom 

 

Rotation runt på bom: 

Personen roterade 4 varv på en bom som var 10cm bred på tid. Det var valbart om 

personen roterade åt höger eller vänster. En rotation var slutförd när utgångspositionen 

var uppnådd, därefter påbörjades rotation nummer två osv. Rotationerna skulle utföras 

så fort som möjligt. Varje fall gav en straffsekund på sluttiden. Vi fler än tre fall var 

testet inte godkänt. Varje person fick prova en gång innan testet påbörjades (Bellardini 

et al. 2009) (fig. 7). 

  
Figur 7: Beskrivning av rotation på bom 
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Nummerlöpning:  

Personen stod framför en kon. Bakom ryggen på personen stod det 5st koner utställda 

på 3m avstånd i en halvcirkel. Avtåndet mellan konerna i halvcirkeln var 1,5m. Konerna 

i halvcirkeln var numrerade 1-5, men var inte uppställda i nummerordning. 

På tid skulle personen springa till ett angivet nummer, sätta handen på konen och sedan 

springa tillbaka till startkonen för att få ett nytt nummer utropat, detta skedde precis 

innan personen nuddat startkonen. Löpningen skulle utföras tre gånger och tiden mättes 

från första numret var utropat tills startkonen var nuddad efter tredje löpningen.  

Varje person fick en testomgång innan tiden togs och nummerordningen ändrades efter 

testomgången (Bellardini et al. 2009) (fig. 8). 

 

 

 

 
Figur 8: Beskrivning av nummerlöpning 
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Stående längdhopp: Personen stod med fötterna bakom en tunn gymnasikmatta med 

fritt hängande armar. Personen fick ta fart med armarna och landningen skedde jämfota.  

Mätningen gjordes i cm till närmaste halvcentimeter genom att sträckan från 

uthoppslinjen till bakre hälens nedslag mättes (Bellardini et al. 2009) (fig.9). 

 

 

Figur 9: Beskrivning av stående längdhopp 

 

Push-up: Antalet push-ups på 10 sek, både vanliga och knästående enligt bilder nedan. 

Personen ställde sig i stödposition med raka armar, sedan böjdes armarna och förde 

huvudet och överkroppen ned mot mattan med kroppen kvar i samma position som vid 

utgångsläget (se nedan). Personerna började på kommando och gjorde sedan så många 

push-up som möjligt tills observatören sa stopp efter 10 sek. Endast de försök där 

armarna var böjda räknades (Bellardini et al. 2009) (fig. 10). 

 

 
Figur 10: Beskrivning av push-up 

 

Samma procedur som ovan utfördes, men med stöd av knäna istället för fötterna i 

mattan (fig. 11). 

 

Figur 11: Beskrivning av push-up (knä) 
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De fysiska testerna och mätningarna gjordes direkt innan studien påbörjas och direkt 

efter studien avslutades. 

 

Efter den avslutade studien och de fysiska testerna genomfördes en intervju med  

lärarna till de barn som hade deltagit i tabatastudien. Intervjuerna gav lärarna möjlighet 

att delge sina åsikter om studien.  Följade frågor ställdes vid intervjuerna: 

 

 Vad är din upplevelse av studien? 

 Hur tycker du att det fungerar att integrera tabataintervallerna i den ordinarie 

undervisningen? 

 Ser du några potentiella fördelar med tabataintervallerna i skolan? 

 Ser du några potentiella nackdelar med tabataintervallerna i skolan? 

 

2.4 Analysmetod 

 

Den insamlade datan från de fysiska testerna, före och efter studiens genomförande, 

användes för att analysera resultaten och hitta de statistiska likheter och skillnader som 

studien medförde. Även de inhämtade grunduppgifterna före och efter studien 

jämfördes i analysen. Den statistiska analysen utfördes med hjälp av det icke 

parametriska testet Mann-Whitney på grund av att materialet inte antogs vara 

normalfördelat. Beräkningarna utfördes i statistikprogrammet Minitab 15. Lärarna 

intervjuades och intervjuerna skrevs ned. Resultatet från intervjuerna med lärarna 

sammanställdes sedan för att få en uppfattning om lärarnas åsikter kring att integrera 

tabata intervaller i skolan och användes sedan för att kunna svara på forsningsfrågorna. 

 

2.5 Forskningsmetoder 

 

Reliabiliteten och validiteten var viktiga aspekter för att uppnå trovärdighet i studien, 

vilket också gjorde det omöjligt att enbart lägga fokus på den ena variabeln. I studien 

har därför valet av metoder gjorts för att försöka höja båda variablerna. 
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2.5.1 Validitet 

 

För att höja validiteten utförde testledaren alla de fysiska testerna samt instruerade 

lärarna och eleverna hur övningarna och studien skulle utföras. Testledaren fanns också 

tillgänglig på telefon och mail om frågor uppstod, för att förhindra missförstånd och 

undvika felaktigt utförande av testerna. Validiteten ökade också genom att beprövade 

tester användes. 

 

2.5.2 Reliabilitet 

 

Mätningarna av längd, vikt, midjemått och stussmått genomfördes med hjälp av 

skolsköterskan på skolan. Dessa parametrar användes för att jämföra och hitta likheter 

och skillnader mellan skolorna samt för att se om studien gav någon effekt på dessa 

parametrar. De fysiska testerna genomfördes med samma material, på samma ställe och 

med samma testledare. Samma instruktioner gavs till alla testpersoner och vid båda 

testtillfällena. 

 

2.5.3 Etik 

 

En etikansökan skickades in till sydost som gav ett positivt yttrade angående studien. 

Rektorn på skolan hade också godkänt studiens genomförande och alla medverkande 

barn i studien hade godkännande/samtycke från vårdnadshavare. Studien genomfördes 

utifrån vetenskapsrådets fyra etiska grundstenar, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

 

3 Analys och resultat 
 

I tabell 3 visas en sammanställning av det sammanlagda resultatet som de fysiska 

testerna gav. Testerna genomfördes före och efter studien.  
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Tabell 3: Tabatastudien genomfördes 2014 med 42 barn i åldern 7-9år samt 13 barn i 

kontrollgruppen. 

x s Md min-max P<0.05 x s Md min-max P<0.05 x s Md min-max P<0.05 x s Md min-max P<0.05

Bollstuds (st)

Test 1 29.23 15.06 36 8-50 24.29 9.71 28 6-39 28.76 10.36 26 14-58 27.43 10.28 28 6-58

Test 2 32.00 10.51 30 18-49 26.64 11.82 24.5 9-48 33.09 10.87 30 16-56 31.17 11.43 30 9-56

Rotation (s)

Test 1 17.19 5.37 17.0 9.6-27.5 19.02 6.20 17.3 12.6-35.7 18.19 6.45 15.8 11.6-43.0 18.44 6.32 16.4 11.6-43.0

Test 2 17.41 4.15 18.7 11.1-23.8 15.85 6.38 14.8 8.4-34.3 16.78 5.31 16.0 8.5-35.1 16.50 5.60 15.4 8.4-35.1

Nummerlöpning (s)

Test 1 15.12 3.73 14.5 10.3-22.5 16.74 2.50 16.6 13.0-20.6 14.51 3.28 14.5 11.0-20.7 15.17 3.21 14.8 11.0-20.7

Test 2 15.63 2.35 16.3 11.3-19.5 15.75 3.20 15.7 11.7-21.3 15.28 1.97 14.7 12.3-22.4 15.41 2.37 14.8 11.7-22.4

Längdhopp (cm)

Test 1 114.62 26.41 116 77-167 103.93 21.9 103 69-141 116.45 20.36 118 61-148 112.72 21.39 117 61-148

Test 2 109.25 23.83 114 68-143.5 106-43 24.32 110 72-148 120.30 18.41 124 83-156 116.17 21.07 120 72-156

Push-up (st)

Test 1 4.86 2.74 5 0-10 6.00 3.16 5 0-11 4.88 2.85 5 0-10 5.21 2.96 5 0-11

Test 2 4.64 2.82 5 0-10 8.00 2.91 7 0-13 6.97 2.08 7 0-12 7.28 2.38 7 0-13

Push-up (knä) (st)

Test 1 5.93 3.08 6 0-11 6.43 3.20 5 2-12 6.03 2.39 6 0-10 6.15 2.63 6 0-12

Test 2 6.07 3.43 6 0-12 8.86 2.57 8.5 5-12 7.70 1.78 8 4-11 8.04 2.09 8 4-12

0.1339

0.1131

0.8887

0.5501

0.0003

0.0003

0,0786

0.4765

0.2699

0.7194

0.0019

0.0033

Kontrollgrupp

n=13

0.4567

0.6442

0.5048

Resultat av testerna (totalt)

Skola 1

n=13

Skola 2

n=29

Skola 1+2

n=42

x=Medelvärde 

s=Standardavvikelse 

Md=Median 

0.6626

0.7561

0.9176

0.9449

0.0730

0.1826

0.9267

0.0742

0.0296
 

 

3.1 Jämförelse av de fysiska testerna före och efter 

Tabataintervallerna. 

Med hjälp av ett Mann-Whitney test och ett konfidensintervall på 95% har värdena från 

det första fysiska testerna jämförts med värdena från de andra testerna (sluttesterna) av 

de fysiska övningarna. Testerna har visat en signifikant ökning av Push-up och Push-up 

(knä). Vid detta test var både pojkarnas och flickornas resultat sammanslagna och 

enbart de tester som var eller var väldigt nära en signifikant skillnad visas i tabellen.  

 

3.2 Jämförelser av det totala resultatet mellan skolorna och 

kontrollgruppen 

 

Skillnaderna av alla resultat i test 1 och alla resultat i test 2 jämfördes sedan mot 

varandra, mellan skolorna och mellan kontrollgruppen, med hjälp av ett Mann-Whitney 

test och ett konfidensintervall på 95%. 

Här kunde man hitta en signifikant ökning av Push-up och Push-up (knä) för de grupper 

som genomfört Tabataintervallerna i förhållande till kontrollgruppen som inte tränat.  

Man kunde även se att det fanns en signifikant skillnad mellan barnen i skola 1 och 

kontrollgruppen vid både Rotation på bom och nummerlöpning där skola 1:s tider 

sjunkit vid båda övningarna. 
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3.2.1 Jämförelse Flickor  

 

Samma Mann-Whitney test med samma konfidensinervall på 95%  genomfördes på 

enbart flickornas resultat, där ställdes flickorna i studiegruppen mot flickorna i 

kontrollgruppen. Här var det framför allt Push-up som utmärkte sig med ett ökat antal 

push-up på 10 sekunder, men även nummerlöpningen hade en signifikant minskning i 

löptid hos flickorna i skola 1.  

 
3.2.2 Jämförelse Pojkar 

 

Mann-Whitney testet med konfidensintervall 95% genomfördes även utifrån pojkarnas 

resultat precis som i jämförelsen hos flickorna så ställdes värdena hos pojkarna i 

studiegruppen mot värdena hos pojkarna i kontrollgruppen. Även här var det Push-up 

och Push-up (knä) som utmärkte sig med ett ökat antal, men även det stillastående 

längdhoppet visade på en signifikant skillnad hos pojkarna i skola 2 med en ökning av 

medelvärdet med ca 3 cm, men en minskning av standardavvikelsen med nästan 5 cm.  

 
3.2.3 Jämförelse mellan flickor och pojkar 

 

Jämförelsevärdet mellan test 1 och test 2 hos flickor och pojkar i studiegruppen ställdes 

mot varandra. Alla fysiska tester testades med hjälp av Mann-Whitney testet med 

konfinensintervall på 95%. Resultatet visade att det inte fanns några signifikanta 

skillnader mellan test 1 och test 2 för pojkar och flickor i studiegrupperna i skola 1 och 

skola 2.  

 

3.3 Sammanfattning av de signifikanta skillnaderna 
 

Utifrån resultatet i Mann-Whitney testerna följer här en sammanfattning och analys av 

de tester där en signifikant skillnad uppnåtts. Eftersom det inte har framkommit någon 

signifikant skillnad av ”Bollstuds från bom” i någon av grupperna finns detta test inte 

med i analysen. 
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3.3.1 Rotation på bom 

 
Tabell 4: Sammanställning av de påvisat signifikanta skillnaderna vid Rotation på bom  

Rotation på bom 

P = 0.0152 Ja Skola 1 Kontrollgrupp Totalt 
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Figur 12: Jämförelse mellan test 1och test 2 på ”Rotation på bom”  för Skola 1 (total) och 

kontrollgruppen (totalt) 

 

Här syntes tydligt skillnaden mellan de två grupperna, barnen i  

skola 1 roterade fortare vid det andra testet än det första, medelvärdet har sjunkit från 

19.02 till 15.85 sekunder. Kontrollgruppen låg på drygt 17 sekunder vid båda tillfällena 

(fig.12). 

 
3.3.2 Nummerlöpning 

 
Tabell 5: Sammanställning av de påvisat signifikanta skillnaderna vid Nummerlöpning 

Nummerlöpning 

P = 0.0198 Ja Skola 1 Kontrollgrupp Totalt 

P = 0.0175 Ja Skola 1 Kontrollgrupp Flickor 

P = 0.0362 Ja Skola 1 Skola 2 Totalt 

P = 0.0393 Ja Skola 1 Skola 2 Pojkar 

 

Även medelvärdet på Nummerlöpningen har sjunkit från 16.74 till 15.75 vid skola 1, 

medan det i kontrollgruppen låg kvar på drygt 15. Medelvärdet på kontrollgruppen var 

dock lägre eller likvärdigt vid testerna jämfört med medelvärdet på test 2 vid skola 1. 

Detta bekräftades av den signifikanta skillnaden mellan grupperna som visas vid Mann-

Whitney testet (fig. 13) 
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Figur 13: Jämförelse mellan test 1 och test 2 på ”Nummerlöpning” för Skola 1 (totalt) och 

Kontrollgruppen (totalt). 
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Figur 14: Jämförelse mellan test 1och test 2 på ”Nummerlöpning” för Skola 1 (totalt) och Skola 2 

(totalt). 
 

Medelvärdet vid test 2 på skola 2 var högre än det var vid test 1, båda värdena ligger 

dock lägre än det lägsta test 2 medelvärdet vid skola 1. Därav den signifikanta 

skillnaden mellan skolorna (fig. 14). 

 
3.3.3 Stillastående längdhopp 

 
Tabell 6: Sammanställning av de påvisat signifikanta skillnaderna vid Stillastående längdhopp 

Stillastående längdhopp 

P = 0.0154 Ja Skola 1+Skola 2 Kontrollgrupp Totalt 

P = 0.0328 Ja Skola 1+Skola 2 Kontrollgrupp Pojkar 

P = 0.0157 Ja Skola 2 Kontrollgrupp Totalt 

P = 0.0383 Ja Skola 2 Kontrollgrupp Pojkar 
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Figur 15: Jämförelse mellan test 1och test 2 på ”Stillastående längdhopp” för Skola 2 (totalt)och 

Kontrollgruppen (totalt) 

 

Medelvärdet vid test 2 på Skola 2 låg något högre än vid test 1, däremot så låg 

medelvärdet från test 1 högre i kontrollgruppen än medelvärdet från test 2. Där av den 

signifikanta skillnaden (fig. 15). Detta påverkade givetvis även det totala resultatet 

Skola 1+2 (fig. 16). 
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Figur 16: Jämförelse mellan test 1och test 2 på ”Stillastående längdhopp” för Skola 1+ 2 (totalt) och 

Kontrollgruppen (totalt)  

 
3.3.4 Push-up 

 
Tabell 7: Sammanställning av de påvisat signifikanta skillnaderna vid Push-up 

Push-up 

P = 0.0000 Ja Skola 1+2 Kontrollgrupp Totalt 

P = 0.0009 Ja Skola 1+2 Kontrollgrupp Flickor 

P = 0.0023 Ja Skola 1+2 Kontrollgrupp Pojkar 

P = 0.0002 Ja Skola 1 Kontrollgrupp Totalt 

P = 0.0017 Ja Skola 1 Kontrollgrupp Flickor 

P = 0.0273 Ja Skola 1 Kontrollgrupp Pojkar 

P = 0.0000 Ja Skola 2 Kontrollgrupp Totalt 

P = 0.0016 Ja Skola 2 Kontrollgrupp Flickor 

P = 0.0123 Ja Skola 2 Kontrollgrupp Pojkar 
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Figur 17: Jämförelse mellan test 1 och test 2 på ”Push-up” för Skola 1 (totalt) och Kontrollgruppen 

(totalt) 

 

Skola 1 visade på en tydlig ökning av medelvärdet från 6st till 8st Push-up på 10 

sekunder, kontrollgruppen låg oförändrat kvar på ca 5st Push-up på 10 sekunder 

(fig.17). 
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Figur 18: Jämförelse mellan test 1och test 2 på ”Push-up” för  Skola 2 (totalt) och Kontrollgruppen 

(totalt) 

 

Även skola 2 ökade sitt medelvärde med ca 2 Push-up på 10 sekunder. Kontrollgruppen 

låg oförändrat kvar på ca 5st Push-up på 10 sekunder. Dock låg kontrollgruppen och 

skola 2 på ungefär samma medelvärde vid start, skola 1 låg något högre redan från start 

(fig. 18). 
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Figur 19: Jämförelse mellan test 1och test 2 på ”Push-up” för Skola 1+2 (totalt) och 

Kontrollgruppen (totalt) 
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Eftersom det var en signifikant skillnad mellan båda skolorna och kontrollgruppen, så 

blev det givetvis en signifikant skillnad även mellan den totala gruppen och 

kontrollgruppen. Man kunde även se att standardavvikelsen hade minskat i grupperna 

som utförde Tabataintervallerna (fig. 19). 

 
3.3.5 Push-up (knä) 

 
Tabell 8: Sammanställning av de påvisat signifikanta skillnaderna vid Push-up(knä) 

Push-Up (knä) 

P = 0.0034  Ja Skola 1+Skola 2 Kontrollgrupp Totalt 

P = 0.0172 Ja Skola 1+Skola 2 Kontrollgrupp Pojkar 

P = 0.0035 Ja Skola 1 Kontrollgrupp Totalt 

P = 0.0417  Ja Skola 1 Kontrollgrupp Pojkar 

P = 0.0116 Ja Skola 2 Kontrollgrupp Totalt 
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Figur 20: Jämförelse mellan test 1och test 2 på ”Push-up (knä)” för Skola 1 (totalt) och 

Kontrollgruppen (totalt) 

 

Även Push-up (knä) hade en liknande utveckling där medelvärdet i skola 1 nästan ökade 

med 2,5 st Push-up (knä) på 10 sekunder, medans kontrollgruppens resultat blev 

oförändrat (fig. 20). 
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Figur 21: Jämförelse mellan test 1och test 2 på ”Push-up (knä)” för Skola 2 (totalt) och 

Kontrollgruppen (totalt). 
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Skola 2 hade en liknande utveckling även här, men låg på ett något lägre startvärde än 

skola 1 även i detta test. Skola 2 hade dock en lägre standardavvikelse än skola 1 vid 

båda testerna. Kontrollgruppen blev oförändrad även i detta test (fig. 21). 

 

Även här fanns det en signifikant skillnad mellan båda skolorna och kontrollgruppen, 

vilket givetvis medförde att den totala gruppen hade en signifikant skillnad jämfört med 

kontrollgruppen. Även här hade standardavvikelsen minskat i den gruppen som utfört 

Tabataintervallerna till skillnad från kontrollgruppen som inte tränat (fig. 22). 
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Figur 22: Jämförelse mellan test 1 och test 2 på ”Push-up (knä)” för Skola 1+2 (totalt) och 

kontrollgruppen (totalt) 

 

3.4 Jämförelse av grunduppgifter 
 
Tabell 9: Sammanställning av de inhämtade grunduppgifterna (Studiegruppen) 

x s Range x s Range x s Range P<0,05

Vikt (Kg)

Test 1 32.34 6.94 26.0 31.18 6.07 21.00 31.71 6.42 26.00

Test 2 32.08 6.42 24.50 31.30 6.28 21.50 31.66 6.23 24.50

Längd (cm)

Test 1 136.58 9.25 36.00 133.87 6.89 28.50 135.10 8.06 36.00

Test 2 137.00 9.13 35.00 134.17 6.94 29.00 135.45 8.03 35.00

BMI (Kg/m²)

Test 1 17.15 2.08 6.84 17.35 2.77 10.03 17.26 2.46 10.03

Test 2 16.92 1.73 6.58 17.33 2.83 10.43 17.15 2.38 10.43

Stuss (cm)

Test 1 70.13 6.90 25.50 71.13 7.65 27.00 70.68 7.25 27.00

Test 2 71.37 6.70 21.00 71.37 6.62 23.50 71.37 6.58 23.50

Midja (cm)

Test 1 61.53 5.98 21.00 62.98 7.74 28.00 62.32 6.95 28.00

Test 2 60.74 5.79 21.50 60.98 6.47 20.00 60.87 6.10 22.00
0.2715

Tabatagrupp

Totalt

n=42n=23

0.9897

0.7755

0.8561

0.5712

x=Medelvärde 

s=Standardavvikelse 

Range=Variationsvidd

Pojkar Flickor

n=19
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Värdet på grunduppgifterna från första mätningen av studiegruppen, ställdes mot de 

värden som framkom vid sluttesterna. Alla uppgifter testades med hjälp av Mann-

Whitney testet med konfinensintervall på 95%. Resultatet visade att det inte fanns några 

signifikanta skillnader på mätningarna före och efter studiens genomförande (tab.9).  

  

3.5 Lärarnas åsikter 
 
3.5.1 Vad är din upplevelse av studien? 

 

Lärarna tyckte i det stora hela att det hade fungerat bra med studien. På en av skolorna 

blev det lite ont om tid och därav blev logistiken kring de fysiska testerna lidande vilket 

lärarna påpekat, men vad gäller studien har flera positiva aspekter framkommit. 

 

”Viktigt inslag med rörelse i klassrummet! ” 

 

”Har gett både barnen och mig energi!” 

 

”Jag tycker att det har varit intressant att se förändringen i rörelsemönstret hos flera 

barn” 

 

Flera av lärarna har själva deltagit i Tabataintervallerna och menar att det även är viktig 

för barnen att se att vuxna behöver röra på sig.  

 

3.5.2 Hur tycker du att det fungerar att integrera tabataintervallerna i den 
ordinarie undervisningen? 

 

Lärarna var överens om att det har fungerat bra att integrera Tabataintervallerna i 

undervisningen.  

 

”Eleverna har tyckt att det har varit jätteroligt.” 

 

Några funderingar har varit att Tabataintervallerna tagit lite längre tid eftersom råttorna 

delades ut och samlades in varje gång och att de nog klarat sig utan råttorna. 
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3.5.3 Ser du några potentiella fördelar med tabataintervallerna i skolan?  

 

Alla lärarna var helt eniga om att det fanns fördelar med att ha Tabataintervaller i 

skolan. De trodde på att mer rörelse och rörelseavbrott under skoldagen, för att barnen 

skulle orka jobba vidare på lektionerna. 

 

”Det har varit bra att bryta av med dessa övningar eftersom många har svårt att sitta 

still och koncentrera sig.” 

 

En annan reflektion var att barn rörde sig alldeles för lite idag och det påverkade deras 

ork i skolan. Lärarnas åsikter om fördelar med Tabataintervallerna kan sammanfattas i 

följande punkter: 

Att det blir en vana 

Att alla kan vara med 

Att kunna bryta av med 

Att tillgodose barnens rörelsebehov 

Att uppmuntra barnen, det är kul att röra på sig! 

 

3.5.4 Ser du några potentiella nackdelar med tabataintervallerna i skolan?  

 

Lärarna i de olika skolorna och klasserna var eniga om att det inte fanns några nackdelar 

med Tabataintervallerna i skolan. De poängterade dock att det var lite rörigt i början 

speciellt i stora klasser, men när det blev en daglig vana var det inte några problem.  

 

4 Diskussion 
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om ett pass med 4 min Tabataintervaller, men 

med stabiliserade övningar, varje skoldag under en 6 veckors period gav någon skillnad 

på de fysiska testerna som genomfördes och gav en ökad stabilitet och styrka hos barn i 

åldern 7-9 år och med utgångspunkt i resultatet/analysen kunde forskningsfrågorna 

besvaras på följande sätt. 

 

4.1 Förelåg det någon skillnad i de fysiska testerna? 

 

Vissa av testerna gav en signifikant förbättring jämfört med kontrollgruppen vid båda 

skolorna, samtidigt som några av testerna inte uppnådde det önskade resultatet. I dessa 
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fall går det att i enlighet med det resonemang Faigenbaum et al (2009) för angående val 

av övningar att diskutera hurvida en annan sammansättning av de ingående övningarna i 

Tabataintervallerna hade givit ett annat resultat, eller om andra fysiska tester hade 

uppnått signifikansnivån med samma tabataövningar. Faigenbaum et al (2009) menar att 

det är mycket viktigt att utgå från barnets kunskap, behov och förmåga och att det finns 

ett mycket stort antal övningar, men alla passar inte för barn. 

 

Det fanns en tydlig och signifikant ökning i testresultaten vid Push-up både med och 

utan knä, vilket borde tyda på en ökad styrka i armarna hos barnen i studiegruppen. Man 

skulle kunna tillägga att även kravet på bål- och ryggstabilitet samt balans ökar vid en 

ökning av antalet Push-ups. Detta borde därför göra att även bål och ryggstabiliteten 

ökat hos barnen i studien och överensstämmer då med Faigenbaum et al (2009) åsikter 

om det är viktigt att använda övningar som stärker både över och underkropp, men han 

poängterar att man inte får glömma att stärka bål och ryggmuskulaturen. 

 

Hur kunde det komma sig att utgångsvärdena från test 1 kan skilja sig åt så mycket 

mellan skolorna?  Engström (2004) säger att leken börjar förändras från fysiska lekar till 

mer stillsamma aktiviteter ofta bundna till skärmar och att förflyttningarna mellan olika 

platser oftast sker med hjälp av fordon istället för att använda kroppen. Utifrån detta 

resonemang kunde man fundera på om det fanns skillnader i barnens fritidsaktiviteter 

eller miljön runt skolan och aktiviteterna på rasterna i de olika skolorna och om detta då 

kunde ha påverkat resultatet. Det skulle i så fall kunna förklara varför kontrollgruppen 

och skola 2 hade liknande värden i test 1, men att skola 1:s resultat var annorlunda. 

Varför hade då skola 1 uppnått den mest signifikanta skillnaden i testerna och inte skola 

2 eller båda? Ekblom (2011) menar att det är skillnad på hur stor del av sitt dagliga 

behov av fysisk aktivitet som uppnås av olika barn vid samma typ av aktivitet. Det är 

också viktigt att man skapar ett bra träningsklimat där barnen vågar fråga och får 

mycket positiv feedback enligt Faigenbaum et al. (2009) utifrån detta skulle det kanske 

kunna finnas en skillnad i skolornas klimat/kultur eller att storleken på grupperna 

påverkade att resultaten mellan skolorna skiljde sig åt. Vad som kan ses som intressant 

var att barnen i skola 1 låg högre i startvärde vad gäller push-up än skola 2, men 

däremot var det omvända resultat när det gällde balanstesterna. 
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Tanken med grundläggande träning i tidiga år är att skapa en rutin och bana in ett 

träningsmönster, som när rörelserna och tekniken sitter ger möjlighet att bygga vidare 

på säger Faigenbaum et al (2009). Man skulle utifrån detta resonemang kunna tänka sig 

att det blev för utslagsgivande när barnen enbart hade ett försök vid varje test och att 

testvärdena sett annorlunda ut, speciellt vid balans och koordinationsövningarna om ett 

medelvärde räknats fram ur flera försök. (Faigenbaum et al. 2009) tillägger också att det 

är viktigt att instruktionerna sker på ett sätt och med ett språk som barnen förstår, detta 

borde dock uppfyllts eftersom barnen även fick prova övningen en gång innan testet 

genomfördes.   

 

Enligt Ekblom & Ekblom (2004) har det i tidigare studier framkommit att många barn 

idag inte har samma muskelstyrka och uthållighet i armar och bål som man har haft 

tidigare, så ett införande av Tabataintervaller i skolan skulle kanske kunna bryta denna 

negativa trend eftersom resultaten från studien kan anses uppnå studiens syfte att skapa 

en ökad stabilitet och styrka hos barnen med hjälp av tabataintervaller.  

 

4.2 Var det någon/några tester om utmärkte sig? 

 

Testerna vid Push-up gav ett entydigt svar. Antalet push-up hade ökat med 2 st på 10 

sekunder vid både skola 1 och skola 2 medans kontrollgruppen låg kvar på samma antal 

som vid de första testerna. Även Push-up (knä) hade en likadan utveckling. Det som bör 

tilläggas är att skola 1 låg på ett högre antal från början, vilket även tyder på att det 

fanns en skillnad mellan skolorna. Trots skillnaden mellan skolorna har båda 

studiegrupperna uppfyllt det främsta målet med styrketräning: att bli starkare samt 

förebygga en långsiktig hälsa (Council on Sports medicine and fitness (2008), detta 

enbart genom att använda sin egen kroppsvikt. Man skulle kunna anta att dessa 

förbättringar beror på att armhävningarna ingick som övning i tabatastudien. Övningen 

kan klassas som styrke-/viktbärandeträning och ger skelettet en extra belastning. Enligt 

Kenny et al (2012, s428) så ökar benmineraldensiteten vid denna typ av träning hos 

barn och reducerar därmed risken för frakturer när man blir äldre och BMD börjar 

sjunka enligt Kenny et al (2012, s428).  

 



 

 

 

34 

 

Att det stillastående längdhoppet har uppnått en signifikant skillnad mellan skola 2 och 

kontrollgruppen beror troligtvis på att medelvärdet för skola 2 har ökat med ca 4 cm 

medan kontrollgruppens medelvärde har minskat med 8 cm. Ett bättre och mer korrekt 

värde hade troligtvis uppmätts med fler försök vid varje testtillfälle.  Indianhoppet i 

Tabataintervallerna gav inte det utslag på det stillastående längdhoppet som man önskat, 

men det kan klassas som viktbärande träning och borde därför ha bidragit till ett ökat 

BMD hos barnen i enlighet med Kenny et al (2012, s428).  

 

Engström (2004) säger att fysisk aktivitet och motorisk träning är viktig för såväl 

medicinsk som social utveckling hos barn och även där spelade indianhoppet i 

tabataintervallerna sin funktion med koordinerande rörelser som troligtvis gav utslag på 

nummerlöpningstestet. Vid nummerlöpningen går det dock att fundera kring resultatet 

eftersom det fanns en signifikant skillnad mellan skola 1 och kontrollgruppen samt 

skola 1 och skola 2. Skola 1 hade en sänkning av medelvärdet mellan test 1 och 2 även 

om det inte låg inom signifikansnivån, dock låg skola 1:s test 2 värde högre än både 

kontrollgruppens och skola 2:s test 1 värden. Här verkar det vara en stor skillnad 

skolorna emellan, eftersom kontrollgruppen även den fanns på skola 2. 

 

Det var också en ökning väldigt nära signifikansnivå av rotationshastigheten på bom i 

skola 1, även ökningen i bollstuds från bom i skola 2 låg mycket nära signifikansnivån, 

man skulle kunna anta att om studiegruppena varit större så hade signifikansnivå 

uppnåtts i dessa fall. Båda testerna var balansövningar vilket tydde på en bättre balans 

och därav ett ökat krav på den djupare bål och ryggmuskulaturen, här kan man alltså 

anta att plankan och den omvända plankan i Tabataintervallerna hade givit utslag. Att 

sedan rotationshastigheten i skola 1 även visade en signifikant skillnad mot 

kontrollgruppen bekräftade bara att det var tabataintervallerna som givit utslag, men 

Raustorp (2006) påpekar också att barnens självkänsla påverkar den fysiska aktiviteten. 

Han menar även att fysisk aktivitet är komplex och innehåller ett flertal olika faktorer, 

så som etnicitet, ålder, kön mm, som påverkar hur den fysiska aktiviteten upplevs och 

det skulle möjligtvis kunna vara ett av svaren till skillnaderna mellan skolorna. 
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4.3 Förändrades grunduppgifterna (tex. stuss och midjemått) under 

testperioden? 

 

Raustorp (2006) menar också att den fysiska aktiviteten även är viktig för viktkontroll 

och minskade stressnivåer dock förelåg det ingen direkt signifikant skillnad i 

grunduppgifterna före och efter tabatastudien. Det man kunde fundera kring var 

midjevärdet, där båda skolorna hade en liten sänkning av midjemåttet efter studien och 

var det värde som låg närmast en signifikansnivå av de mätningar som genomförts. 

Detta skulle kunna tyda på att Tabatastudien har gjort att barnen använder den 

stabiliserande bukmuskulaturen bättre eller så ligger det i linje med Kenny et al (2012, 

s428) åsikter om att styrketräning hos barn precis som hos vuxna minskar kroppsvikten 

och fettet men ökar den fettfria massan. 

 

4.4 Fungerade denna träning att integrera i den befintliga 

skolverksamheten? 

 

Lärarna i de klasser som medverkade i studien var alla eniga om att det fungerade bra 

att integrera Tabataintervaller i den ordinarie undervisningen, när det väl fått in det som 

en rutin. Detta talar för att tabataintervaller i skolan ses positivt ur lärarnas synvinkel 

och stämmer överens med Tonkonogi (2009) åsikter om att det är under barnaåren som 

man motoriskt ska bygga upp sina rörelser som man ska använda resten av livet. 

Lärarna ansåg också att det behövdes mer rörelse i skolan och detta bekräftas av 

Engström (2004) som säger att skolidrotten många gånger kan vara den första och 

kanske enda kontakten med fysisk aktivitet.  

 

En reflektion var att barn rörde på sig alldeles för lite idag och att det påverkade deras 

ork i skolan det stämmer överens med Engströms (2004) åsikter om att utvecklingen 

som råder i samhället gör att den fysiska aktiviteten får allt mindre plats i våra liv och vi 

blir alltmer stillasittande, på sikt kommer det att skapa problem säger han. (Tonkonogi, 

2009) säger att om ett barn inte har tillräcklig styrka kommer detta kunna hindra rörelse- 

och teknikinlärning samt utveckling, vilket i sin tur skulle kunna påverka hälsa och 

prestation negativt.  
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Flera av lärarna har själva deltagit i Tabataintervallerna och menar att det är viktig för 

barnen att se att vuxna behöver röra på sig. Detta stämmer väl överens med Raustorps 

(2006) tankar att när vuxna/föräldrar är aktiva och gör saker tillsammans med barnen, 

skapar de en fysiskt aktiv livsstil som barnen sedan kan ta med sig i livet. 

 

Råttornas vara eller inte vara går dock att diskutera och är kanske lite beroende på 

åldern i klasserna, men enligt Linden et al (2004) och Raustorp (2006) måste den 

fysiska aktiviteten vara rolig för barn. Då kan det skapas ett intresse för att röra på sig, 

som barnen sedan kan behålla som vuxna.  

 

5 Framtida forskning 

Fysisk aktivitet för barn och ungdomar är ett stort och viktigt område som det finns en 

del forskat inom, men jag har under detta arbete funnit att det finns många delar inom 

området där det fortfarande finns mycket kvar att upptäcka. Varje barn, skola och lärare 

har sin egen syn, erfarenhet och rutin kring detta ämne och det speglar så klart även 

resultaten, men det gör även att det finns oändliga vinklar och möjligheter att undersöka 

och forska vidare kring. Studien har hittat och täckt några av de luckor som fanns inom 

detta forskningsområde och forskningsfrågorna har kunna besvarats med hjälp av en 

interventionsstudie samt intervjuer, bakomliggande teorier och tidigare forskning.  

Jag tycker att det skulle vara intressant att utveckla denna studie till att omfatta fler 

skolor, men även att ta det ett steg längre och testa studien inom arbetslivet. Jag tror 

även en liknande, men anpassad studie skulle kunna få stor effekt på tex äldreboenden 

och servicehus, fysisk aktivitet är lika viktig för allas välmående. 

 

6 Konklusion 
 

Sammanfattningsvis kunde man se att det var de övningar som ingick i både 

Tabatastudien och de fysiska testerna som gav de signifikanta förbättringarna, vilket 

öppnar upp för en otroligt spännande möjliget att rikta sin träning utifrån de behov som 

finns hos olika grupper och personer. 

 

Jag tar fasta på det en av lärarna sa, studien ”Har gett både barnen och mig energi!” 

och det är något jag tycker fler skulle få ta del av. 
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8 Bilagor 
 

8.1 Bilaga A Samtyckesblankett studiegrupp 
Till vårdnadshavare för barn i Skola 1/Skola 2  

  

 

Hej! 

 

Jag undrar om ni tillåter att ert barn deltar i en studie om fysisk aktivitet hos barn. 

 

Jag heter Annika Ekström och skriver för närvarande min Masteruppsats i 

Idrottsmedicin vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Som ett led i denna uppsats så kommer 

jag att genomföra en studie på barnen vid Skola 1/Skola 2. 

 

I tidigare studier har det framkommit att många barn idag inte har samma muskelstyrka 

och uthållighet i överkropp och bål som man har haft tidigare vilket på sikt kommer 

kunna skapa problem. Utvecklingen i samhället gör att den fysiska aktiviteten får allt 

mindre plats i våra liv och vi blir alltmer stillasittande. Detta även gäller barn och 

ungdomar, leken förändras från fysiska lekar till mer stillsamma aktiviteter ofta bundna 

till skärmar och förflyttningarna mellan olika platser sker oftast med hjälp av fordon 

istället för att vi använder kroppen. Med detta finns det en risk i att barnens hälsa 

kommer att påverkas negativt senare i livet eftersom det är under barnaåren 

uppbyggnaden av skelettets benmassa sker. 

 

Syftet med studien är att undersöka om ett pass med 4min Tabata intervaller, men med 

styrke-, koordinations- och stabiliseradeövningar, varje skoldag under en 6-8 veckors 

period ger en ökad stabilitet och styrka hos barn i åldern 6-9 år.  

 

Intervallerna är upplagda på följande sett: 

Övning 1, 20 sek 

Vila 10 sek 

Övning 2, 20 sek 

Vila 10 sek 

Osv. 

Dvs. 4 övningar * 2 kommer att genomföras varje dag till musik. 

  

Fysiska tester kommer att genomföras på barnen före och efter testperioden enbart i 

syfte att se vilka resultat studien har gett.  De fysiska testerna består av totalt 5 

kontrollövningar inom områdena, balans, styrka och koordination samt några 

grunduppgifter som vikt, längd, stuss, midja och ålder. 

 

Intervallerna kommer att genomföras i klassrummet och även de barn som inte deltar i 

studien kommer att finnas i klassrummet under de 4-minuter som intervallerna pågår, 

men de kommer inte räknas in i studien. Övriga tester genomföras enskilt på de barn 

som ingår i studien. 

 



 

 

 

II 

 

Deltagandet i studien är frivillig och kan när som helst avbrytas. Alla testresultat 

kommer att vara konfidentiella och inga resultat kommer att publiceras på så sett att 

individens resultat kan identifieras. 

 

Studien beräknas pågå VT14 och är integrerad i den ordinarie undervisningen.  

Uppsatsen beräknas vara klar i juni 2014.  

 

Vid frågor angående studien eller för kompletterande information eller tillgång till den 

publicerade uppsatsen är ni välkomna att kontakta mig 

 

Med Vänlig Hälsning 

 

Annika Ekström, Student 

070-424 58 78 

annika@ekstrom-consulting.com 

 

Anna Hafsteinsson Östenberg, Handledare 

073-421 62 46 

Anna.hafsteinsson-ostenberg@lnu.se 
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III 

 

8.2 Bilaga B Samtyckesblankett Kontrollgrupp 

Till vårdnadshavare för barn i Skola 1/Skola 2  

  

 

Hej! 

 

Jag undrar om ni tillåter att ert barn deltar i en kontrollgrupp i en studie om fysisk 

aktivitet hos barn.Vilket innebär att enbart de fysiska testerna kommer att genomföras.  

 

Jag heter Annika Ekström och skriver för närvarande min Masteruppsats i 

Idrottsmedicin vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Som ett led i denna uppsats så kommer 

jag att genomföra en studie på barnen vid Skola 1/Skola 2. 

 

I tidigare studier har det framkommit att många barn idag inte har samma muskelstyrka 

och uthållighet i överkropp och bål som man har haft tidigare vilket på sikt kommer 

kunna skapa problem. Utvecklingen i samhället gör att den fysiska aktiviteten får allt 

mindre plats i våra liv och vi blir alltmer stillasittande. Detta även gäller barn och 

ungdomar, leken förändras från fysiska lekar till mer stillsamma aktiviteter ofta bundna 

till skärmar och förflyttningarna mellan olika platser sker oftast med hjälp av fordon 

istället för att vi använder kroppen. Med detta finns det en risk i att barnens hälsa 

kommer att påverkas negativt senare i livet eftersom det är under barnaåren 

uppbyggnaden av skelettets benmassa sker. 

 

Syftet med studien är att undersöka om ett pass med 4min Tabata intervaller, men med 

styrke-, koordinations- och stabiliseradeövningar, varje skoldag under en 6-8 veckors 

period ger en ökad stabilitet och styrka hos barn i åldern 6-9 år.  

 

Intervallerna är upplagda på följande sett: 

Övning 1, 20 sek 

Vila 10 sek 

Övning 2, 20 sek 

Vila 10 sek 

Osv. 

Dvs. 4 övningar * 2 kommer att genomföras varje dag till musik. 

  

Fysiska tester kommer att genomföras på barnen före och efter testperioden enbart i 

syfte att se vilka resultat studien har gett.  De fysiska testerna består av totalt 5 

kontrollövningar inom områdena, balans, styrka och koordination samt några 

grunduppgifter som vikt, längd, stuss, midja och ålder. 

 

Intervallerna kommer att genomföras i klassrummet och även de barn som inte deltar i 

studien kommer att finnas i klassrummet under de 4-minuter som intervallerna pågår, 

men de kommer inte räknas in i studien. Övriga tester genomföras enskilt på de barn 

som ingår i studien. 

 

Deltagandet i studien är frivillig och kan när som helst avbrytas. Alla testresultat 

kommer att vara konfidentiella och inga resultat kommer att publiceras på så sett att 

individens resultat kan identifieras 

 



 

 

 

IV 

 

Studien beräknas pågå VT14 och är integrerad i den ordinarie undervisningen.  

Uppsatsen beräknas vara klar i juni 2014.  

 

Vid frågor angående studien eller för kompletterande information eller tillgång till den 

publicerade uppsatsen är ni välkomna att kontakta mig 

 

Med Vänlig Hälsning 

 

Annika Ekström, Student 

070-424 58 78 

annika@ekstrom-consulting.com 

 

Anna Hafsteinsson Östenberg, Handledare 

073-421 62 46 

Anna.hafsteinsson-ostenberg@lnu.se 
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V 

 

8.3 Bilaga C Godkännande av verksamhetsledare 

 

Godkännande av verksamhetsledare 

 

 

Härmed godkänner jag XXXX, rektor vid Skola 1/Skola 2 att Annika Ekström får 

genomföra en studie av de barn vid Skola 1/Skola 2 där vårdnadshavarna har givit sitt 

samtycke. Studien faller inom ramen för hennes masteruppsats i idrottsmedicin vid 

Linnéuniversitetet VT 2014. 

 

 

 

Västerås den  

 

…………………………… 

XXXX 

Rektor 

 

 

 

 

Västerås den  

 

…………………………… 

Annika Ekström 

Student 

Linnéuniversitetet, Kalmar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI 

 

8.4 Bilaga D Intervjufrågor 

 

Intervju Lärarna 

 

1. Namn? 

2. Lärare för klass? 

3. Vad är din upplevelse av studien? 

4. Hur tycker du att det fungerar att integrera tabataintervallerna i den ordinarie 

undervisningen? 

5. Ser du några potentiella fördelar med tabataintervallerna i skolan? 

6. Ser du några potentiella nackdelar med tabataintervallerna i skolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


