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Kaffepark

Ordna ett café där studerande eller läroanstaltens personal  
kan ”köpa” en kopp kaffe med 10 knäböj,  

och med 5 handuppräckningar fås mjölk till kaffet.
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Promenadmöte

Ordna en lektion eller ett möte till fots i den närliggande naturen.
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Stretchningspaus

Under stretchningspausen visar studerandena turvis  
en rörelse enligt vilken man stretchar.
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Egna styrkor

Man fäster uppmärksamhet vid sina egna styrkor.  
Eleverna går en liten promenad där de funderar på sina egna styrkor  

och listar dem på ett papper när de kommer in.
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Diskutera stående

Diskutera parvis till exempel sådant du lärt dig under lektionerna.
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Överraskningsknäböj

En studerande får under en timme sporadiskt ropa  
”ÖVERRASKNINGSKNÄBÖJ”, varvid alla knäböjer.  

Man kommer överens om maximalt antal befallningar,  
när de uppfyllts kan man inte längre ge order. 



MOTIONSTIPS

9

Pomodoro-teknik

Inom Pomodoro-tekniken studerar man intensivt i 25 minuter  
och håller en rörlig paus i 5 minuter.  

Sedan upprepar man: 25 min arbete, 5 min paus. 
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Utmaning under studieresan

Ordna en studiereseutmaning eller en kilometertävling!  
De studerande samlar kilometer genom att cykla eller gå för att studera.
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Linjeuppgift

Skapa en fiktiv linje i anslutning till ämnet som studeras,  
till exempel som åsiktslinje, timlinje eller tidslinje i anslutning till historien.  

I åsiktslinjen kan läraren till exempel läsa upp påståenden  
och de studerande ställer sig på olika håll i klassen  

beroende på om de anser att påståendet är sant eller inte.
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Studier genom fotografering eller videoinspelning

Ett fotograferings- eller videoinspelningsprojekt  
genomförs i anslutning till ämnet som studeras.  

Fotografera så mycket som möjligt utomhus och i naturen.
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Cykelservicedag

Ordna en cykelservicedag då studerande  
och anställda kan underhålla sina cyklar på gården:  

fylla på däck, olja kedjor och tvätta sin cykel.
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QR-orientering

Runtom i det överenskomna området finns QR-koder  
som innehåller svar på de frågor som ska studeras.  

De studerande hittar koderna och läser dem med sina mobiltelefoner.  
De studerande kan också själva bygga banan och hitta på frågor.

READ QR-CODE
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Lyssna på en podd till fots

Vi studerar en ny sak genom att lyssna på ett poddavsnitt om ämnet.  
Var och en går själv och lyssna på avsnittet i sin egen mobiltelefon.
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Pausgymnastikturer

Varje studerande kommer i tur och ordning med idéer  
till en kort pausgymnastik eller avslappningsövning.  

Pausgymnastiken kan göras under en eller flera dagar.
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Titta på video stående

Varje gång man tittar på en video i klassen måste man titta stående.
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Gå ut och lär dig nåt!

Dagarna närmast sommarlovet  
och under soliga dagar flyttas lektionerna ut!  

De studerande kan studera utomhus på egen hand  
eller så kan läraren komma med.
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Totembyggande

Dela in er i grupper och bygg ett totem av tidningar så snabbt som möjligt.  
Det snabbaste laget och det snyggaste totemet vinner!
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