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ABSTRAKT 

Detta utvecklingsarbete syftar till att, i skolans närmiljö under pedagogisk ledning, 

skapa rastaktiviteter där vill vi öka elevernas chans till motorisk träning. Vårt arbete 

riktades mot en elevgrupp med barn från förskoleklass till årskurs tre. Skolans 

förutsättningar att bedriva motorisk träning under den ordinarie undervisningen i 

Idrott och Hälsa var ett utvecklingsområde som uppdagades under tidigare 

verksamhetsförlagd utbildning och blev grunden till projektet. Projektet varade under 

tre veckor och innehöll sammanlagt sex aktiviteter under pedagogisk ledning i 

skolans befintliga närmiljö. Att delta i projektet var frivilligt och ett erbjudande till 

motorisk träning, målet var inte att mäta eller bedöma elevernas prestation. Genom 

hela projekttiden, under planering och förabete samt efter avslutade aktiviteter, hölls 

intervjuer med både lärare och elever. Intervjuerna dokumenterades tillsammans med 

våra egna observationer. Rörelseförmågans plats i skolan, utomhusmiljöns effekter 

på hälsan samt pedagogisk struktur har genomgående varit begrepp vi förhållit oss 

till. Resultatet av vårt genomförda projekt visar att elevernas rörelseförmåga kopplat 

till de specifika aktiviteterna förbättrats, att påstå att projektet fått någon större 

inverkan på deras generella motoriska förmåga kan vi dock inte utifrån genomfört 

projekt påvisa.   

  

Nyckelord: rastaktiviteter, rörelseförmåga, utomhusmiljö, motoriska grundformer.  
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1 INLEDNING 
 

Det har under lång tid rapporterats om att dagens barn och ungdomar rör sig allt 

mindre och att andelen överviktiga ökar vilket får konsekvenser för den fysiska och 

psykiska hälsan (Ekblom 2005). De barn och ungdomar som ändå är aktiva i någon 

idrott menar Redelius (2002) till stor del deltar i verksamheter som drivs av resultat 

och att glädje inom idrotten ofta är likställt med bra resultat. Hon lyfter frågan och 

ställer sig kritisk till om dessa barn och ungdomar  är framtidens motionärer. En 

aktör som kan och enligt Skolverkets styrdokument ska spela en viktig roll för att 

förändra denna utveckling är skolan och fritidshemmet. I Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det att fritidshem/skola ska 

erbjuda eleverna möjlighet att utveckla en allsidig rörelseförmåga och att eleverna 

ska få delta i fysiska aktiviteter i varierande miljöer. Skolan ska dagligen erbjuda 

eleverna fysisk aktivitet och i undervisningen för årskurs 1-3 i Idrott och Hälsa ska 

eleverna få möjlighet att utveckla grovmotoriska grundformer som exempelvis 

springa, hoppa och klättra (Skolverket 2011). Ericsson (2003) ställer i sin 

doktorsavhandling ett antal hypoteser, varav några bekräftas genom studien. Bland 

annat slår hon fast att ”barns grovmotorik förbättras med ökad fysisk aktivitet och 

motorisk träning” och det gick delvis att bekräfta att ”barns skolprestationer i 

svenska och matematik förbättras med ökad fysisk aktivitet och extra motorisk 

träning i skolan”.  

 

Idén till vårt utvecklingsprojekt grundar sig på observationer och tankar från tidigare 

genomförd verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där en av oss uppmärksammat att 

skolans möjligheter att erbjuda motorisk utveckling i den planerade 

skolverksamheten är små. Dagens undervisning i Idrott och Hälsa består, för den 

grupp elever vi valt att fokusera på, av en lektion i veckan av en outbildad lärare i 

ämnet, i en inomhussal som inte är utformad för idrottsundervisning. Detta går i linje 

med det Nilsson (2007) beskriver i boken Idrottsdidaktiska utmaningar. Han tar upp 

att lärare ofta kämpar mot få undervisingstimmar, elevgrupper med stora skillnader i 

den motoriska förmågan samt undermåliga idrottssalar och utrustning. Detta likt den 

skola vårt projekt utfördes på. Nilsson (2007) beskriver alltså befintliga svårigheter  

med att genomföra det Ericsson (2003), till viss del fastställde i sin studie, 

beträffande de positiva effekter mototrisk träning och fysisk aktivitet har på 

rörelseförmågan och i viss mån det fortsatta skolarbetet.     

 

Utifrån Skolverkets riktlinjer, aktuell utveckling av barn och ungas fysiska och 

psykiska hälsa samt de positiva resultat tidigare forskning kunnat visa att fysisk 

aktivitet har på den motoriska utvecklingen och vidare för skolprestationen i stort, 

blir det inte svårt att hitta motiv till föreliggande utvecklingsprojekt. Syftet med 

projektet är att erbjuda eleverna på den utvalda skolan bättre möjligheter att utveckla 

sina grovmotoriska grundformer. Detta ska uppnås genom rastaktiviteter som 

arrangeras utöver undervisningen i Idrott och Hälsa, i den skolgårdsmiljö skolan har 

att tillgå. En del i projektet kommer även vara att, för såväl lärare som elever, 

synliggöra potentialen av den befintliga skolgårdsmiljön. 

 

1.1 Nulägesanalays 

Som nämnts tidigare har skolan där projektet ska genomföras begränsade möjligheter 

att erbjuda eleverna motorisk utveckling. Nedan kommer en presentation av fysisk 
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aktivitet och motorisk utveckling, skolans förutsättningar samt elevgruppens 

sammansättning att göras för att rama in projektets grund och förutsättningar. Sist i 

nulägesanalysen kommer projektets syfte och mål att presenteras. 

 

1.1.1 Allsidig Rörelseförmåga 

Tidén (2016) skriver i sin avhandling om hur begreppet rörelseförmåga inte behöver 

tolkas som något komplicerat. Det kan handla om att springa, hoppa eller bara kasta 

en boll, att i enkla lekar och spel använda sig av kroppen på ett lugnt och behärskat 

sätt för att i mer komplexa situationer som vid rörelse till musik eller terränglöpning 

på ett följsamt sätt låta melodin eller naturen ta en framåt. Vår rörelseförmåga är 

dock väldigt central för oss människor. Stora enskilda grovmotoriska grundformer, 

sammansatta grundformer och vidare mer komplexa rörelser, är alla rörelseförmågor 

vi har med oss oavsett om vi går och handlar eller är ute och dansar. Tidén skriver att 

vi människor går mot ett mer ”förenklat” liv där många av oss rör oss i allt mindre 

utsträckning. Detta leder till att vi, för att fungera och må bra, behöver ta ett stort 

eget ansvar för vår fysiska aktivitet. Det Tidén beskriver stämmer med de 

observationer vi gjort under tidigare jobb och VFU. Vår känsla är att eleverna idag 

inte rör sig lika mycket eller på samma sätt som vi själva upplever att vi gjorde. 

Beroende på förutsättningarna i den enskilda skolans utemiljö tycker vi oss se 

stereotypa lekar och aktiviteter, skolan där vårt utvecklingsprojekt är tänkt att utföras 

är inget undantag.  

 

Engström (2004) skriver i sin rapport att fysisk aktivitet och motorisk träning har stor 

inverkan på hela barnets utveckling, inte bara kopplat till den motoriska och fysiska 

utvecklingen utan även på ett socialt och personligt plan. Fysisk ansträngning har 

även en hög påverkansfaktor på både ett aktuellt men också kommande 

hälsotillstånd. Att idrotta och utöva någon form av sport är en av de populäraste 

fritidsaktiviteterna och utgör på så sätt en viktig del i barn och ungdomars liv. 

Samtidigt pekar utvecklingen i Sverige och övriga västvärlden på att den dagliga 

fysiska aktiviteten både i arbetet och hemmet sjunker eftersom behovet av vår egen 

muskelkraft inte behövs i samma utsträckning som förr. För barn och ungdomar ser 

trenden liknande ut. Inte desto mindre behöver människan fortfarande regelbunden 

fysisk aktivitet för att må bra, det fysiologiska och medicinska behovet av rörelse är 

inte mindre idag men utbudet av möjligheter till det har minskat.  

 

Mot bakgrund av det Engström (2004) beskriver anser vi att skolans uppdrag, att 

erbjuda eleverna möjlighet att utveckla en allsidig rörelseförmåga och delta i fysiska 

aktiviteter i varierande miljöer (Skolverket 2011) blir än viktigare idag än då vi 

själva gick i skolan. Som Engström beskriver kvarstår människors behov av fysisk 

aktivitet trots att samhället utvecklas i sådan rikting att vi inte är lika beroende av vår 

rörelseförmåga i vardagen, arbetet och hemmet. På skolan där vårt 

utvecklingsprojekt ska genomföras erbjuds eleverna en lektion i Idrott och Hälsa per 

vecka, av en icke utbildad lärare i ämnet och dessutom i en lokal som inte är 

anpassad för undervisning i ämnet. Skolans nuvarande situation menar vi speglar den 

utveckling Engström beskriver har skett i samhället i stort, skolan som är en del av 

samhället är inte ett undantag för den utvecklingen.  

 

Skolverkets riktlinjer om att eleverna ska erbjudas daglig fysisk aktivitet stärks av 

Ellneby (2007) som skriver att barn besitter en lust att aktiveras och utifrån det 



 6 

 

spontana rörelsebehov barn har är dagliga fysiska aktiviteter, som gärna kan bedrivas 

utomhus likt vårt projekt, en förutsättning för att de ska kunna sitta still. Eftersom 

Ellneby beskriver att barn behöver fysisk aktivitet för att kunna sitta still och att 

kunna sitta still är en stor del av skolans övriga lektionstid skulle vårt projekt kunna 

leda till större möjligheter för eleverna att klara av resterande lektioner bättre.  

 

1.1.2 Skolans förutsättningar 

Skolan vi gör vårt utvecklingsprojekt på är liten. När projektet utförs går det cirka 35 

elever i två åldersintegrerade klasser, en klass från f-3 och en från 4–6. Skolan är 

belägen på en ö utan fast förbindelse till fastlandet, till och från ön åker man färja 

eller båt. Skolan består av en större byggnad där eleverna har all sin undervisning, 

kök och matsal finns i byggnaden. Fritidshemmet har sin verksamhet i en 

närliggande byggnad inom samma område som skolan. Skolan har ingen tillgång till 

idrottshall i sitt närområde utan använder vid undervisning i Idrott och Hälsa öns 

Folkets hus som ligger inom gångavstånd från skolan.  

 

Projektet genomförs under tre veckor med två rastaktiviteter per vecka under 

förmiddagsrasten. Aktiviteterna kommer genomföras i skolans utomhusmiljö som 

erbjuder väldigt bra förutsättningar. Skolgårdsmiljön innehåller skog, stor gräsyta 

och asfalterade ytor innefattande bland annat tennis- och bandyplan. Miljön kring 

skolan utmanar elevernas rörelseförmåga. I skolverkets kommentarmaterial för 

ämnet Idrott och Hälsa står det att eleverna ska ges möjlighet att träna sina kunskaper 

att vistas i utemiljöer under de olika årstiderna. På så sätt ges eleverna chansen att 

träna rörelseförmågor i en annan miljö än i den klassiska idrottshallen och kan på så 

vis behöva ta hänsyn till olika markförhållanden, vind och nederbörd. Genom de nya 

undervisningsmiljöerna får eleverna möjlighet att utveckla exempelvis sin balans och 

koordination på ett nytt sätt. Styrdokumenten använder begreppet utemiljöer och 

menar då alla miljöer utomhus så som skolans befintliga skolgård, närområde 

innehållande idrottsanläggningar men även skogsbryn, berg eller andra delar av 

naturen. Beroende på var skolan är belägen, i staden eller ute på landet, erbjuds 

såklart varierande närmiljö. Förutsättningarna påverkar vilka aktiviteter skolan kan 

erbjuda men ska inte påverka i vilken omfattning utbildningen sker utomhus. 

 

Sigmundsson och Voland Pedersen (2004) argumenterar för att motorisk utveckling 

och motoriskt lärande är samma sak. Idag ser man den motoriska utvecklingen som 

en livslång process vilket gör att man inom skolan inte kan se barnen som 

färdigutvecklade vad det gäller dess motoriska förmågor. Skolans roll får ur ett 

sådant perspektiv en viktig roll att upprätthålla och utveckla barnens motoriska nivå. 

Författarna berättar att det finns mycket som tyder på att träning eller stimulans av 

motoriska förmågor kan påverka utvecklingen av densamma. Om det är så att träning 

utvecklar motoriken skriver författarna att det mycket väl kan vara så att brist på 

träning bromsar den motoriska utvecklingen.  

 

Enligt författarna ovan har den fysiska miljön stor inverkan på den motoriska 

utvecklingen. Det är också den fysiska miljön vi kan påverka, arv kan vi inte göra 

något åt. Miljön är de olika sammanhang barnen får möjlighet att uppträda i under 

sin uppväxt. Den fysiska miljön samhället erbjuder barnen påverkar deras motoriska 

utveckling, inom skolan finns en påverkansfaktor eftersom man där erbjuder en viss 

form av miljö. Ur ett samhällsperspektiv har skolan framförallt en viktig roll att 
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engagera elever som annars inte är fysiskt aktiva i aktiviteter som är roliga och 

samtidigt motoriskt och fysiskt utmanande. Vi är medvetna om att även den psykiska 

miljön kring barnen skulle kunna ha stor inverkan på barnens motoriska utveckling 

men inom ramen för detta projekt är det en faktor vi valt att inte lägga fokus på.  

 

1.1.3 Elevgruppen 

Gruppen vi tänkt arbeta med i vårt projekt är en åldersintegrerad F-3klass.  För denna 

grupp bedrivs undervisningen i Idrott och Hälsa en gång i veckan, platsen för 

undervisningen är inte i en idrottshall utan i ett närliggande Folkets hus och läraren 

som för tillfället håller i lektionerna är inte utbildad i ämnet. Under den 

verksamhetsförlagda utbildningen uppdagades detta som ett potentiellt 

utvecklingsområde då eleverna på grund av de ovan givna förutsättningarna kan 

tänkas gå miste om utveckling av motoriska grundformer. Även i en skola där 

förutsättningarna är bättre berättar Ericsson (2003) att två idrottslektioner i veckan 

inte är tillräckligt för att hjälpa elever utveckla sin motorik. Utifrån det kan detta 

projekt vara tillämpbart på de flesta skolor men blir särskilt aktuellt här på grund av 

de strukturella förutsättningarna för läraren och eleverna. 

 

Skolmiljön på den aktuella skolan erbjuder bra förutsättningar till varierande 

aktiviteter, trots detta har det observerats att den varierande miljön inte leder till en 

rik och varierande lek under rasterna. Lägg sedan till att denna elevgrupp dessutom 

får ovan beskrivna undervisning i Idrott och Hälsa. Nilsson (2007) skriver i 

Idrottsdidaktiska utmaningar att det under skolåren 1-5 är centralt för lärare att göra 

det möjligt för eleverna att skaffa sig en allsidig rörelsekompetens och på så sätt ge 

förutsättningar till en gynnsam utveckling. Författaren skriver dock att detta i 

praktiken ser dystert ut. Han pekar på att lärare ofta kämpar mot begränsade 

undervisningstimmar och samtidigt har stora elevgrupper där de skiljer mycket i de 

motoriska förmågorna. Undervisningen behöver individualiseras för att gynna den 

enskilda eleven. En annan aspekt är skolverksamhetens infrastruktur som på många 

sätt är begränsad vilket gör att idrottssalar och dess utrustning många gånger är 

undermåliga. Graffman-Sahlberg (2014) skriver i sin licentiatuppsats om hur lärare 

inom Idrott och Hälsa sällan har resurser eller tid att utveckla sin undervisning och 

nya metoder som kan skapa förutsättningar för svar på problem som kan uppstå i 

praktiken. I den nya läroplanen har begreppet hälsa integrerats i 

idrottsundervisningen vilket kräver ett mer reflekterande och undersökande agerande 

hos läraren för att synliggöra begreppet i undervisningen.  
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1.2  Syfte och Mål 

Skolan ska enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

erbjuda eleverna möjlighet att delta i fysiska aktiviteter i varierande miljöer och 

utveckla en allsidig rörelseförmåga. Motorisk träning och fysisk aktivitet är först och 

främst positivt för den allsidiga rörelseförmågan men också barnets utveckling i 

helhet. Dessutom visar studier att ökad fysisk träning även kan leda till att barns 

prestationer i övrig skolverksamhet förbättras. Detta har, i kombination med den 

aktuella skolans förutsättning för undervisning i Idrott och Hälsa, lett fram till 

projektets syfte och mål; Att genom rastaktiviteter, under pedagogisk ledning i 

skolans närmiljö, öka elevernas chans till motorisk träning. 

 

Med utvecklingsarbetet vill vi: 

 

 Skapa rastaktiviteter som stimulerar rörelseförmågan. 

 

 Erbjuda pedagogisk struktur som komplement till den fria tiden. 

 

 Synliggöra potentialen av den befintliga skolgårdsmiljön. 
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2 TIDIGARE FORSKNING OCH 
TEORIANKNYTNING 

 

Forskning rörande utomhusaktiviteter, vinster av fysisk aktivitet i skolan, 

utomhuspedagogik med mera är ett område vi haft relativt lätt att hitta forskning 

kring. Nedan presenterar vi studier som vi anser ha relevans för vårt projekt. Vi har 

kategoriserat in vår insamlade forskning i tre olika teman, utemiljöns effekter på 

hälsan, pedagogisk struktur som komplement samt motoriken och rörelseförmågans 

plats i skolan. Avslutningsvis följer ett stycke där vi beskriver pragmatismen som vi 

anser är relevant för vårt projekt.   

 

2.1 Motorikens och rörelseförmågans plats i skolan 

Engström (2004) beskriver i sin rapport en paradox. Vi har i dag mer kunskap kring 

den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan än tidigare men trots det tycks vår 

fysiska ansträngning minska överlag. Detta gäller även för skolans verksamhet, inom 

ämnet Idrott och Hälsa har en tidsmässig reducering skett, även om den enskilda 

skolan kan välja att öka tiden för de fysiska aktiviteterna på olika sätt, exempelvis 

omfattningen av friluftsverksamhet. Undervisningen många elever får i Idrott och 

Hälsa är delvis den första men kan även vara den enda fysiska aktivitet en del elever 

får på regelbunden basis. För de eleverna kan undervisningen få stor betydelse 

utifrån flera perspektiv. Dels synen på kroppen som redskap i fysiska sammanhang 

men också på kommande förhållningssätt till hälsa och hur kroppen bör tas om hand 

i fråga om träning, sömn och kost.  

 

Resultaten av Ericssons (2003) studie visar att en stor del av eleverna med bra 

motorisk förmåga även besitter god koncentrationsförmåga. En sämre motorisk 

förmåga går på samma sätt att koppla samman med bristande koncentrationsförmåga. 

En slutsats som dras i studien är att en mindre andel elever som fått extra träning av 

sin motorik har fått en förbättrad koncentrationsförmåga. Effekterna av studien visar 

även på att skillnader i koncentrationsförmåga jämnas ut mellan elever vid utökad 

fysisk ansträngning och motorisk träning.  

 

Ericssons (2003) studier visar även effekter på nationella prov. Elever med mindre 

utvecklad motorisk förmåga, som fick ökad fysisk belastning och ökat antal tillfällen 

att förbättra sin motoriska förmåga i skolan, skrev ett bättre resultat på alla delar i de 

nationella proven inom matematik. Även på proven inom svenska gjorde eleverna ett 

bättre resultat på tre av fyra delar. Detta i jämförelse med en elevgrupp som bara fick 

ta del av två undervisningstillfällen i veckan i Idrott och Hälsa. Studiens resultat talar 

för att den motoriska träningen är viktigare för elever med sämre motorisk förmåga, 

detta gäller också för prestationerna kopplat till svenska och matematik. Forskaren 

skriver att specialundervisning kopplat till den motoriska förmågan bör vara 

självklart för de barn som är i behov av det. Observationer av barns motorik vid 

skolstarten skulle öka möjligheten att i tid ta hand om barn med motoriska 

svårigheter och förhindra att dessa problem i framtiden får negativ inverkan. Dock 

skriver Tidén (2016) i sin avhandling att det är en komplex uppgift att studera barns 

rörelseförmåga. Att bedöma barns rörelseförmåga genom tester och 

bedömningsverktyg är svårt då det inte är objektivt eller neutralt utan handlar om 
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betraktarens uppfattning av den rörelseförmåga som observeras. Tester och verktyg 

som används är ofta begränsade och så även de antal grundformer som testas.  

 

2.2 Utemiljöns effekter på hälsan 

I en studie av Quennerstedt, Öhman och Öhman (2011) beskrivs att elever, genom 

fysisk aktivitet utomhus, kan utveckla sina kroppsliga förmågor utan att de 

reflekterar över det. Detta kan i sin tur leda till att eleverna upplever sin skoltid som 

lustfylld och utvecklande då deras fysiska förmågor utvecklas på ett kravlöst och 

stimulerande sätt. Studien beskriver naturen och skolgården som en plats för lek och 

aktiviteter och genom att använda sig av en trygg skolgård som arena för fysiska 

aktiviteter ökar chansen att elevernas fysiska förmågor stärks utan att de uppfattar 

aktiviteten som prestationsbaserad. Slutligen visar studien på att fysisk aktivitet och 

kroppsliga rörelser utomhus gynnar elevernas utveckling ur ett helhetsperspektiv. 

Detta likt effekterna som synliggjorts i Ericssons (2003) studie.  

 

Ericsson, Grahn och Skärbäck (2009) beskriver i sin artikel ”Närmiljöns betydelse 

och hur den kan påverkas” utomhusmiljön som en plats för informellt lärande där 

elever undersöker miljön och tillägnar sig den kunskap som krävs för den aktuella 

platsen. I förlängningen kan det bidra till att elever ser den kunskapen i andra 

sammanhang och därför bedömer sin egen förmåga och kunskap som nyttig. Vidare 

berättas att hinder i elevers utomhusmiljö skapar avbrott i deras lek, vilket kan 

resultera i att deras utveckling och kunskapsinlärning riskerar att försvagas. Trafik i 

närheten av utomhusmiljön är en bidragande orsak till att elever går miste om 

utomhuspedagogiska undervisningssituationer eftersom utomhusmiljön inte tillåter 

stimulerande aktiviteter. Det finns därför skillnader på elevers motoriska utveckling 

eftersom skolors utomhusmiljöer varierar.  Enligt artikeln behöver skolor en 

utomhusmiljö som erbjuder elever fysisk aktivitet samt är trygg att vistas i. Är 

utomhusytan konstruerad på detta sätt ökar chansen till att utomhusmiljön används 

som ett verktyg i elevers kunskapsutveckling. 

 

I en rapport av Mårtensson (2011) beskrivs vuxnas syn på elevers utomhusrekreation 

där en del vuxna anser att den stimuleras bara genom att elever får vara utomhus, 

samt ha möjligheten till att röra sig. Vuxnas fördomar om utomhusrekreation och 

utomhuspedagogik stämmer till viss del eftersom en rad studier i förskolan visar på 

skillnader hos elever. Att befinna sig i natursköna skolgårdsmiljöer i undervisningen 

har en positiv avspegling på den individuella utvecklingen hos de eleverna. Eleverna 

visar prov på en förbättrad koncentrationsförmåga i undervisningssituationer, en mer 

utvecklad motorisk förmåga samt högre närvaro eftersom sjukdomar minskar. Pagels 

et al. (2016) visar i sin studie att utomhusvistelser under skoltiden generar större 

aktivitet hos eleverna, vilket i förlängningen kan leda till ett förbättrat immunförsvar. 

 

Forskning visar på såväl positiva som negativa psykologiska effekter av 

utomhuspedagogik. Samstämmiga uppgifter från en studie av Sczcepanski (2013) 

och Öhmans (2011) rapport, utgiven av Naturvårdsverket, beskriver att 

utomhuspedagogik kan minska stresspåslaget hos elever och lärare. Öhman (2011) 

framhäver dock att undervisning i utomhusmiljö för en del elever även kan leda till 

en känsla av oro och rädsla i mötet med nya platser och miljöer, vilket således kan 

skapa obehag inför utevistelser. 
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2.3 Pedagogisk struktur som komplement 

Öhman (2011) lägger i sin rapport, till skillnad från Quennerstedt m.fl. (2011) som 

beskriver fördelen med kravlösa aktiviteter utomhus, vikt vid pedagogisk struktur då 

kunskapsinlärning ska ske i naturen. En kombination av utom- och 

inomhusundervisning ökar möjligheten för eleverna att få ett bredare perspektiv på 

inlärningen och ett mer produktivt lärande. Ericsson (2003) betonar också vikten av 

en tydlig och strukturerad verksamhet vilket skapar större sannolikhet för att 

elevernas motoriska förmågor stimuleras och utvecklas. En grundläggande 

förutsättning för att det ska ske är att de lärare som ska undervisa i Idrott och Hälsa 

förfogar över kunskap i såväl att observera som i att stimulera barns 

rörelseutveckling. Även Sczcepanski (2014), som skrivit en artikel om skolans 

utemiljöer, framhäver vikten av att lärare har rätt kompetens för att lärandet ska få 

positivt utslag för eleverna. Detta skriver Sczcepanski är av särskilt stor vikt vid 

utomhusbaserat lärande för att lärande inom- och utomhus ska kunna kombineras. 

 

Ericsson (2003) framför att elever som går på skolor med få undervisningstimmar 

inom ämnet Idrott och Hälsa tenderar att vara mindre fysiskt aktiva på fritiden än de 

elever som erbjuds mer schemalagd tid i ämnet. I studien visade det sig dessutom att 

en del elever även står över de få moment som är schemalagda och erbjuds att 

promenera istället för att delta i den planerade idrottsundervisningen. Vidare i 

avhandlingen skriver forskaren om hur aktiviteter bör motivera elever till ett aktivt 

fysiskt deltagande, vilket har visats sig kunna leda till en förbättrad skolgång i sin 

helhet för eleverna precis som Quennerstedt m.fl. (2011) framför i sin studie och som 

går i linje med flera av de studier vi presenterat ovan.  

 

I en artikel skriven av McKenzie et al. (2010) betonas vikten av fysisk aktivitet under 

rasterna. Rasterna ska inte ersätta den traditionella idrottsundervisningen utan vara 

ett komplement för att stimulera elevernas fysiska aktivitet varje dag. Författarna har 

gjort en studie där elever erbjudits styrda aktiviteter under rasterna. Studien visade på 

positiva effekter av de styrda aktiviteterna där eleverna efter avslutat projekt blivit 

mer aktiva genom att skapa egna lekar. Vidare visade studien på positiva resultat 

gällande skolgårdens ytor. De ytor som vanligtvis inte användes innan projektet, 

nyttjades efteråt av eleverna oberoende av material eller strukturerade former. 

 

2.4 Teorianknytning 

Vårt utvecklingsarbete ligger i nära relation till lärandeteorin om kroppsbaserat 

lärande som utgår från det teoretiska perspektivet pragmatism. Enligt Jensen (2011) 

är upphovsmannen till det pragmatiska lärandet en amerikansk reformpedagog vid 

namn John Dewey (1859–1952). Dewey blev en central gestalt inom 

utomhuspedagogiken. Allwood och Erikson (2010) beskriver pragmatismen där 

utvecklingen av kunskap sker i samband med praktiska handlingar. De praktiska 

handlingarna har betydelse för om vi kan uppfatta vilka skillnader effekterna får av 

ett handlande. Enligt Jensen (2011) utvecklas kunskaper genom att praktiskt 

undersöka och se vilka effekter undersökningen ger, något som sedan kan skapa en 

känsla av att effekterna blir betydelsefulla.  

 

Learing by doing är ett begrepp som John Dewey är omtalad för. Han beskriver 

begreppet som att kunskap utvecklas i förhållande till undersökning och praktiskt 
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utförande och genom det åstadkoms nya svar (Allwood & Erikson, 2010). Att genom 

viljestyrda handlingar klara av att använda sin kropp i genomförandet skapas en sorts 

duglighetskänsla enligt Dewey. Rörelseförmågan är en dominerande del av lärandet 

och grunden till att tidigare erfarenheter kan användas i andra sammanhang. Genom 

att ta del av utomhusmiljön och använda den som ett verktyg i 

kunskapsförmedlingen menade Dewey att eleverna ges en bredare möjlighet att 

skapa förståelse eftersom de erbjuds varierade miljöer (Szczepanski & Dahlgren, 

2011). En drivkraft som kan skapas hos elever är när de försöker efterlikna någon att 

lyckas göra samma sak. En av Deweys tankar angående learning by doing är att 

elever lär sig genom imitation. Strävan efter att lyckas driver dem framåt och därmed 

ökar deras rörelseförmåga. De nya upplevelserna blir till en lärdom om kroppen och 

om kroppen i omgivningen (Jensen, 2011). 

 

Enligt pragmatismen utvecklas kunskaper genom praktiska utföranden och learning 

by doing, vilket motiverar pragmatismen som en relevant teori för vårt 

utvecklingsprojekt. I rastaktiviteterna är tanken att eleverna ska få möjlighet att 

genom praktiska handlingar utveckla sina motoriska färdigheter. 
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3 METOD 
 

I följande kapitel beskriver vi arbetsprocessens upplägg. Inledningsvis presenteras 

den metod och modell som ligger till grund för vårt projekt. Vi beskriver de fyra 

forskningsetiska principerna samt hur vi förhållit oss till dem. Därefter följer vår 

planering inför projektet, hur genomförandet utfördes samt hur arbetet 

dokumenterats. Slutligen presenterar vi våra reflektioner kring den valda metoden. 

 

3.1 Aktionsforskning 

Vårt utvecklingsarbete är inspirerat av och kommer ta avstamp i aktionsforskningens 

förhållningssätt. Aktionsforskning kan beskrivas som en strategi som kopplas till 

samhällsforskningens syfte och design. Exakt vilken metod och medel forskaren 

väljer att använda sig av begränsas inte av att forskaren tar avstamp i det som kallas 

för aktionsforskning (Denscombe 2016). Utgångspunkten i aktionsforskning är enligt 

Rönnerman (2012) att utveckla och förändra en verksamhet med utgångspunkt från 

en idé sprungen ur praktiken. I aktionsforskning är forskaren mer delaktig i 

processen än vid traditionell akademisk empirisk forskning och i regel skapas ett 

samarbete mellan forskaren och praktikern, i detta fall mellan oss studenter och 

pedagogerna i verksamheten. 

 

Enligt Denscombe (2016) präglas aktionsforskning av en cyklisk process bestående 

av fyra steg; praktisk inriktning, förändring, cyklisk process och deltagande. Den 

praktiska inriktningen fokuserar på att forskningen angriper ett verkligt problem eller 

fråga som kommer från det sammanhang där forskningen ska bedrivas. Förändringen 

ses som en integrerad del av forskningen och är ett sätt att ta itu med problem som 

uppstår och få kännedom om fenomen och företeelser. I aktionsforskningen ryms en 

återkopplingsmekanism vilken kallas för den cykliska processen. Här finns möjlighet 

till förändringar av det som framkommit under forskningen. Deltagandet innebär att 

de som deltar i studien ses som aktiva och inte passiva.  

 

Rönnerman (2012) beskriver en cyklisk modell utformad efter Lewins teori om 

aktionsforskning som innehåller fyra punkter forskaren ska förhålla sig till och som 

även vi i vårt utvecklingsarbete har arbetat utefter. Dessa punkter är planera, 

genomföra, dokumentera och reflektera. Vårt projekt syftar delvis till att utveckla 

och förändra en del i en verksamhet och genom att utgå ifrån Rönnermans modell 

tycker vi oss kunna se en tydlig koppling mellan våra tankar och modellens idé. 

Modellen har för oss en bra struktur som vi anser passar in på vårt projekts 

arbetsområde. 
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3.2 Forskningsetiska principer 

I följande stycke beskriver vi de fyra forskningsetiska principerna samt hur de kom i 

relation till vårt projekt.  

 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra viktiga forskningsetiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, 

som forskare ska förhålla sig till för att forskningen ska kunna bedrivas med hög 

kvalité. Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om 

projektet och vad som gäller för deltagarna. Det är frivilligt att delta och deltagarna 

har rätt att avsluta sin medverkan när de vill. Det ska även informeras om att den 

empiri som samlas in endast används för den specifika studien. Samtyckeskravet 

innebär att respondenterna själva bestämmer om de vill vara med i projektet. I studier 

där respondenterna är under 15 år behöver forskaren få vårdnadshavares samtycke. 

Konfidentialitetskravet innefattar att den insamlade informationen kring deltagare i 

studien ska förvaras av forskaren, den insamlade empirin får inte vara tillgänglig för 

någon obehörig person. Forskaren ska vid publicering av resultat se till att det inte 

går att identifiera enskilda personer som deltagit i studien. Nyttjandekravet syftar till 

att insamlad empiri kring personer enbart används till den specifika forskningens 

ändamål. Information kring individen får inte användas i andra syften. 

 

I vårt informationsbrev (se Bilaga A) som skickades ut till lärare, föräldrar och elever 

presenterade vi oss och beskrev vårt projekt. I informationsbrevet förhöll vi oss till 

informationskravet och samtyckeskravet då vi informerade deltagarna om projektet 

samt vilka rättigheter de har. Deltagarnas vårdnadshavare fick även fylla i och 

godkänna att deras barn tilläts delta i projektet. Konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet förhöll vi oss till då den insamlade empirin endast används till vårt 

projekt och ingen obehörig får tillgång till informationen. I vårt projekt använder vi 

inga namn på deltagarna och skolan hålls anonym. 

 

3.3 Planering och förarbete 

Som en del i förarbetet intervjuades två pedagoger och elva elever på skolan. 

Förhoppningen var att prata med de personer som vistas ute på rasterna för att få en 

tydligare bild av vart eleverna är och vad de gör. Under dessa intervjuer förhöll vi 

oss till en strategi som Denscombe (2016) benämner som ostrukturerade intervjuer. 

Metoden går ut på att den som intervjuar startar samtalet genom att presentera ett 

ämne eller tema, för att sedan låta de intervjuade personerna få tala fritt och utveckla 

sina tankar kring frågeställningen. Detta arbetssätt tillåter den som håller intervjun att 

utveckla sina frågor och vidare ställa följdfrågor som inte var planerade från början 

beroende på den information som uppges. Intervjuerna med personalen och eleverna 

tog 15 minuter var och bestod av fyra frågor. Under samtliga intervjuer antecknade 

en av oss det som diskuterades. Intervjun genomfördes under personalens 

planeringstid och elevernas skoltid. En förhoppning var att de öppna frågorna skulle 

ge personalen möjlighet att utveckla sina svar så de kunde delge oss information som 

de själva ansåg vara viktig för oss att känna till. Genom att i ett tidigt stadie 

involvera personalen i projektet och lyssna på deras tankar var vår önskan att skapa 

tillit och en känsla av att de var en viktig del i projektet.  
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I samband med intervjuerna av personalen fick de samma informationsbrev som 

skickades till elever och föräldrar där vi berättade om oss själva och 

utvecklingsprojektet. I brevet framgick en upplysning angående de forskningsetiska 

principerna och information till vårdnadshavarna om att vi behövde deras 

godkännande för deras barns medverkan. Resultat av vårdnadshavarnas svar visade 

att endast två elever inte fick delta i projektet. Detta innebar att elva elever fick delta 

i rastaktiviteterna. 

 

Efter intervjuer med personal undersökte vi skolans utomhusmiljö där aktiviteterna 

skulle äga rum. För att planera och utforma aktiviteterna krävdes en rad förberedelser 

för att få projektet att fortskrida. Det första steget i undersökningen var att gå igenom 

utemiljöns säkerhet så att aktiviteterna genomfördes utan risk för eventuella skador. 

Deltagarnas känslor ska inte baseras på rädsla eller oro när de deltar så det viktigaste 

i planeringsarbetet var att välja ut säkra platser utan vassa stenar, löst grus på marken 

där de skulle springa et cetera. Efter säkerhetsaspekterna kontrollerades det material 

skolan förfogade över och om det eventuellt var något mer vi behövde införskaffa 

oss. Utifrån dessa förberedelser planerades och utformades aktiviteterna. 

 

3.4 Genomförande 

Nästa steg i den modell vi valt att arbeta utifrån är ”genomförande” och i följande 

avsnitt redogör vi i stora drag för grunden till vårt genomförda projekt samt de 

grundformer som är i fokus i de specifika aktiviteterna och de olika veckornas teman. 

Hur projektet utvecklade sig och vad deltagarna fick göra under rastaktiviteterna 

framkommer i resultatkapitlet.   

 

Nyberg och Tidén (2006) skriver att begreppet allsidig rörelseförmåga är ett 

samlingsnamn för de motoriska grundformerna, grundformer i kombination samt 

aktivitetsspecifika grundformer. De grovmotoriska grundformerna involverar stora 

muskelgrupper och rörelserna som ingår i begreppet är gå, springa, hoppa, balansera, 

klättra, kasta, fånga, rulla, åla, krypa, stödja och hänga. Finmotorik syftar till mer 

precisa rörelser som exempelvis skriva eller sy. Kombinationsmotorik är när en eller 

flera grovmotoriska grundformer sätts samman i en rörelse, exempelvis när vi först 

fångar en boll för att sedan kasta den, eller vid ett längdhopp, då vi springer för att 

sedan avsluta med ett hopp. När en individ lärt sig att sätta samman grundformer och 

utvecklat sin kroppskontroll kan mer komplexa rörelser eller aktivitetsspecifika 

rörelser utvecklas. Med detta menas att vi inom en specifik aktivitet tränar och 

specialiserar oss kring en eller flera grundformer, inom handboll behöver vi behärska 

de flesta grundformerna, att kunna springa, hoppa och kasta i en rörelse kräver en 

utvecklad kroppskontroll och balans som vi förfinar genom träning och på så sätt 

utvecklar ett hoppskott. För att utveckla en allsidig rörelseförmåga som gör att vi kan 

delta i lekar, spel och idrott krävs att individen behärska de grovmotoriska 

grundformerna. Författarna skriver om SIH-studien där barn och ungdomars motorik 

har studerats. Studien kom fram till att fyra av tio elever i årskurs 6 inte klarade av 

att utföra de motoriska grundformerna på ett godkänt sätt.  

 

Som tidigare nämnts i nulägesanalysen genomfördes rastaktiviteterna under en 

treveckorsperiod med två aktiviteter i veckan. Under veckorna erbjöds eleverna olika 

varianter av aktiviteter med fokus på att stimulera deras motoriska utveckling (se 

Bilaga B-F). Genom förarbetet med intervjuer av personal och elever, där målet var 
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att skapa oss en tydligare bild av vad eleverna ägnar sig åt på rasterna samt var de 

befinner sig, konstruerades aktiviteter utefter svaren. Eftersom ett av målen med 

projektet är att synliggöra potentialen av den befintliga skolgårdsmiljön hölls 

aktiviteterna på olika platser utomhus där eleverna vanligtvis inte ”leker”.  

 

Varje veckas aktiviteter hade ett specifikt innehåll av olika grundformer, exempelvis 

innehöll första veckan grundformen balans. Efter avslutad vecka fördes en dialog 

med eleverna där de fick reflektera över aktiviteterna samt redogöra för vilka eller 

vilken grundform som huvudsakligen stimulerats. Reflektionerna tog cirka 5-10 

minuter och under diskussionen fördes anteckningar om vad som kom fram.  

Anledningen till att reflektionen gjordes tillsammans med eleverna var dels för att vi 

skulle få direkt feedback på om aktiviteterna fokuserat på det vi önskat och dels för 

att skapa en tydligare bild åt eleverna på vad de hade utövat.  

 

Vecka 1 – Balansera  

Den första veckan av projektet fokuserade vi extra på den koordinativa egenskapen 

balans då barnen fick utföra lekar och stafetter där deras balanssinne utmanades. 

Jagtøien, Hansen och Annerstedt (2002) beskriver balans som den förmåga vi 

använder oss av då vi upprätthåller en jämn vikt under vila, i rörelse och då 

underlaget vi befinner oss på är ojämnt. När vi vilar använder vi oss av balans i ett 

statiskt läge, under aktivitet kallas balansen dynamisk.  Vårt balanssinne sitter i 

innerörat och med hjälp av vårt nerv- och muskelsystem hjälper balanssinnet 

kroppen att samordna våra rörelser och korrigera vår kroppsställning.  

 

Vecka 2 – Hoppa och kasta 

Under vecka två fokuserade vi på grundformerna hoppa och kasta. Jagtøien, m.fl. 

(2002) skriver att när vi hoppar och landar aktiveras vår böj- och sträckmuskulatur 

och samordnar våra rörelser. Vid hopprörelsen skjuter vi ifrån på ett explosivt sätt 

och när vi landar är vi följsamma och mjuka i våra rörelser. Under dessa rörelser 

utvecklas vår förmåga att koordinera fotled, knä och höft. Att hoppa går att göra på 

många sätt, deltagarna kan använda ett ben eller två, stå stilla eller ta fart, hoppa högt 

eller långt. Under veckan använde vi oss av olika hinder exempelvis häckar som 

deltagarna skulle ta sig förbi med hjälp av hopp. Vidare berättar Jagtøien, m.fl. 

(2002) att genom att få kasta och fånga olika föremål stimuleras vår öga- hand 

koordination. Vid kast utvecklas även den koordinativa egenskapen anpassad kraft, 

vilket handlar om att anpassa sin muskelkraft så att exempelvis en kastad ärtpåse 

landar i en hink, kastet inte blir för långt eller för kort. Ett bra kast kräver alltså dels 

öga- hand koordination och anpassad kraft. Kaströrelsen var något deltagarna fick 

träna extra på under vecka två genom flera olika kasttävlingar där deras skicklighet 

gav dem poäng.  

 

Vecka 3 – Springa  

Under sista veckan fokuserade vi på grundformen springa, genom stafetter och 

hinderbanor. I dessa lekar integrerade vi de tidigare grundformerna vi fokuserat på 

och försökte koppla ihop rörelserna till så kallade sammansatta grundformer. Alltså 

var tanken att vi samtidigt som vi sprang skulle hoppa över ett hinder, fånga för att 

sedan kasta en boll eller försöka balansera i så hög hastighet som eleven ville och 

kunde.  Jagtøien m.fl. (2002) berättar att grundformen springa är en vidareutveckling 

av vår gång. När vi springer använder vi våra stora muskelgrupper och utvecklar böj- 

och sträckmuskulaturen i benen. För att kunna utveckla grundformen springa krävs 
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motorisk planering och balans. Nyberg & Tidén (2006) skriver om sammansatta 

rörelser eller kombinationsmotorik. När barn lärt sig en specifik grundform kan 

utveckling ske genom att en grovmotorisk grundform utförs i samklang med en 

annan, detta är kombinationsmotorik. Under sista veckan fick eleverna testa på att 

utföra övningar där de behövde kombinera sina grovmotoriska grundformer.  

 

3.5 Dokumentation 

Under utvecklingsarbetets gång införskaffades data genom ostrukturerade intervjuer, 

enskilda och i grupp med både lärare och elever samt observationer och 

fältdokumentation av rastaktiviteterna. Som tidigare nämnts utfördes intervjuerna 

med elever och lärare genom hela arbetet där vår första avsikt var att införskaffa 

information genom en ostrukturerad intervju med personalen. Under aktionens gång 

utfördes gruppintervjuer med eleverna där vi diskuterade veckans aktiveter. Under 

rastaktiviteterna höll en av oss i övningarna samtidigt som den andra observerade 

och förde fältdokumentationer. Avslutningsvis intervjuades personalen på nytt för att 

diskutera deras syn på effekterna av aktionen.  

 

Denscombe (2016) berättar att det ökade antalet deltagare i en gruppintervju gör det 

möjligt för den intervjuande att samla in data med större variation av erfarenheter 

och åsikter eftersom det skapas en mångfald som inte finns i enskilda intervjuer. 

Däremot kan en gruppintervju utformas och utföras på nästan samma sätt som en 

enskild intervju, då det fortfarande är de intervjuade som är i fokus. En av 

gruppintervjuns fördelar är att den gör det möjligt för deltagare att lyssna in andra 

tankar och idéer vilket skapar förutsättningar för att antingen hålla med och utveckla 

andras svar men också att ifrågasätta och skapa alternativa frågor och svar. En viktig 

faktor vid gruppintervjuer är den deltagande gruppens dynamik. Håkansson (2013) 

skriver att gruppintervjuer fungerar bra då det redan finns ett samspel mellan 

deltagarna. En svaghet som gruppintervjun har är att det kan vara svårt för en 

ickedominant deltagare att göra sig hörd och att en hierarkiskt stark person styr 

diskussionen och utgången av svaren. En annan svaghet vid intervjuer med yngre 

personer kan vara att de vill vara de äldre till lags och att deras svar påverkas av vad 

de tror de vuxna vill veta. Gruppintervjuer användes efter varje avslutad vecka där 

eleverna fick reflektera över vad veckans aktiveter fokuserat på. För att låta 

deltagarna i intervjun göra sin röst hörd lät vi alla inblandade säga något om veckan.  

 

Håkansson (2013) skriver att observationer ger en direkt information kring det 

forskaren ser. En fördel med observationer är att de ger forskaren data i form av 

förstahandsinformation på ett sätt som inte enkäter eller intervjuer kan göra. 

Denscombe (2016) tar upp två modeller av observation, deltagande- och systematisk 

observation. Båda metoderna kännetecknas av att de bygger på så kallad direkt 

observation som utgår från en bevittnad händelse. Vidare grundar sig de två 

modellerna på att insamlad data hittas ute på fältet i en verklig händelse. Den 

systematiska observationen uppmärksammar det väsentliga och direkta, den tar alltså 

inte hänsyn till vad deltagarna exempelvis säger eller upplever att de gör. Inom den 

systematiska observationen används så kallade observationsscheman som forskaren 

kan följa. I schemat kan frågor och punkter tas med som i sin tur hjälper forskaren 

leta efter specifika saker eller fungera som checklista. I den deltagande observationen 

behöver forskaren vara mer aktiv i situationen, forskaren är mitt i händelsen för att 

kunna begripa och förklara vad som sker i kulturen och processen. Under 
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aktiviteterna kombinerades dessa två sätt att observera där en av oss styrde 

rastaktiviteterna och intog rollen som deltagande observatör, medan den andra intog 

en mer passiv roll och genomförde en mer systematisk observation. 

 

Denscombe (2016) poängterar att den observerande forskaren i ett så tidigt skede 

som möjligt ska dokumentera sina observationer. Detta med anledning av att 

människans minne är relativt skört och med tiden glömmer vi framförallt små 

enskilda händelser och våra tankar kring dessa situationer. Att föra anteckningar 

under själva observationen har två viktiga påverkansfaktorer, dels kan forskaren 

rubba den naturliga dynamiken och vidare avslöja sin roll som observatör. En 

observatör behöver därför avsätta tid under själva arbetet eller strax inpå för att 

kunna dokumentera det väsentliga. Fältdokumentationer genomfördes under 

aktiviteterna där den av oss som observerade även förde dokumentation av 

aktiviteterna. Direkt efter avslutad aktivitet dokumenterade vi tillsammans de tankar 

och den information aktiviteterna gav oss. Fältdokumentationerna grundade sig på 

våra tolkningar av observationerna. Det innebär att elevernas uppfattning av 

momenten inte behöver stämma överens med våra tolkningar av deras utförande. 

Tidén (2016) skriver att det är svårt med bedömning av elevers rörelseförmåga 

eftersom det bygger på tolkningar där det finns svårigheter att vara objektiv. Tester 

och verktyg som kan användas för bedömning är svåra att ta fram och ofta 

begränsade till antalet grundformer som testas. I vårt dokumentationsarbete använde 

vi oss därför inte av mätverktyg. Delvis för att det inte fanns tid att ta fram lämpliga 

mätverktyg, men också för att vi var måna om att eleverna inte skulle känna någon 

prestationsångest eller press kopplat till våra aktiviteter. Vi är dock medvetna om att 

ett mätverktyg kopplat till projektet hade kunnat ge oss en mer objektiv bild av 

elevernas utveckling.  

 

3.6 Reflektion och metoddiskussion 
 

En viktig del i vårt utvecklingsprojekt var att få in vårdnadshavarnas godkännande 

till barnens delaktighet i projektet eftersom den berörda skolan har ett lågt elevantal. 

Eftersom endast två elever föll bort fick vi en procentuellt hög närvaro där elva 

elever deltog. Vårt förarbete med intervjuer av personal och elever samt 

deltagarantalet låg till grund för att forma aktiviteterna som genomfördes. En 

reflektion av förarbetet är att informationen vi samlat in gav oss en bra bild av var 

och hur aktiviteterna skulle genomföras. Anteckningar fördes under intervjuerna 

eftersom vi ansåg att den information som förmedlades skulle kunna struktureras upp 

och sammanfattas direkt. Efter varje intervju och aktivitet reflekterade vi över vad 

som sagts och gjorts. Anteckningarna kunde vi därmed direkt kolla igenom och 

använda i vårt reflektionsarbete. 

 

Genomförandet strukturerades upp genom att tematisera de olika rastaktiviteterna. 

Varje rast fokuserade på en specifik grundform för att ge eleverna mer tydlighet i vad 

som stimulerats under aktiviteten. Något vi ser som positivt är att eleverna i 

efterföljande intervjuer beskrev den grundform som varit i fokus. Detta tolkar vi som 

att aktiviteterna nått sitt syfte. Då projektet är tidsbegränsat valde vi att fokusera på 

ett fåtal grundformer och för tydlighetens skull separera dem genom att ta en 

grundform i taget. Genom att involvera fler grundformer hade eleverna självklart 

getts möjlighet till en bredare motorisk utveckling men vi såg en vinst i att det blev 
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tydligt för eleverna vad syftet med den specifika aktiviteten var och valde därmed att 

särskilja dem.  

 

Projektet dokumenterades genom observationer, ostrukturerade intervjuer, 

gruppintervjuer och fältdokumentationer. Av de ostrukturerade intervjuerna med 

personalen och eleverna fick vi svar som vi sedan utgick ifrån i skapandet av 

aktiviteterna. Den information som framkom av intervjuerna var användbar vilket 

gör att vi anser att vår valda metod i syfte att få fram data var lyckad. I de 

ostrukturerade intervjuerna och gruppintervjuerna upplevde vi att eleverna svarade 

naturligt och inte upplevde oss som forskare på uppdrag att granska deras agerande. 

Detta ser vi som positivt då vi tror att vi får rättvisande information av eleverna om 

de känner sig bekväma att prata fritt. Dock kanske en del av svaren blivit annorlunda 

om intervjuerna som skedde i grupp hade gjorts med färre elever eller enskilt då det 

kan tänkas att några elever påverkats av en kamrats svar. Angående observationerna 

är det viktigt att vara opartisk och inte se de svar man vill ha. Eftersom vi var två 

stycken närvarande och samtidigt hade olika roller i aktiviteterna tycker vi oss fått en 

bredare bild av vad som skett och därmed inte förlitat oss på endast en uppfattning. 

Anledningen till valet av anteckningar som dokumentationsmetod var att få en och 

samma metod genom hela arbetet. Anteckningar kunde föras under ostrukturerade 

intervjuer, gruppintervjuer och observationer. Att till exempel spela in intervjuerna 

skulle blivit problematiskt framförallt med ljudupptagningen under aktiviteterna och 

under de stora gruppintervjuerna då de fördes utomhus. 
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4 RESULTAT 
 

I följande del presenterar vi resultatet av vårt projekt. Den första delen beskriver 

aktiviteterna och hur genomförandet gick. Vidare redovisas resultatet utifrån våra 

observationer och det intervjumaterial vi samlat in under arbetes gång. Slutligen 

följer en sammanfattning av resultatet och vårt utvecklingsprojekt.   

 

4.1 Redogörelse av rastaktiviteterna 

Vecka 1 – Balansera  

Under första rastaktiviteten var vår tanke att genom olika lekar integrera 

balanssinnet. Detta gjorde vi genom leken ”rött ljus” där eleverna fick gå eller 

springa framåt och på signal tvärstanna och sedan behålla denna position. Under 

rastens senare del lekte vi ”Linjedatten”. Under detta moment fick barnen springa på 

en tennisplans linjer och använda sin balans genom att hålla sig på linjerna och 

samtidigt vara uppmärksamma på var deras kamrater och ”Jagaren” är. Beroende på 

hur väl barnen behärskade grundformen var tanken att vi skulle öka svårighetsgraden 

i lekarna. Detta gjorde vi under ”Linjedatten” genom att minska antalet linjer och öka 

antalet jagare.  

 

Under veckans andra rastaktivitet la vi till ett redskap eller extra moment kombinerat 

med den koordinativa egenskapen balans. Till att börja med fick eleverna både 

balansera och samarbeta i en lek där deltagarna delades upp i två lag. Varje lag fick 

ett hopprep som placerades på marken. Deltagarna i varje lag placerades på 

hopprepet och när leken startade skulle de byta plats med varandra. Den som stod 

längst ut på ena sidan skulle när de vara klara stå på andra sidan av hopprepet. 

Deltagarna skulle hela tiden vara i kontakt med hopprepet när de förflyttade sig. När 

någon i laget tappade kontakten fick laget börja om. Det lag som först klarade att 

byta plats på alla deltagarna vann. Deltagarna fick i övningen träna på samarbete 

samtidigt som deras balans stimulerats i förflyttningen.  

 

Under andra delen av rasten fortsatte vi med en ny lagtävling. Varje lag fick en 

ärtpåse som de skulle placera på huvudet. Deltagarna skulle ta sig igenom en bana 

som innehöll hinder i form av koner och häckar med ärtpåsen på huvudet. Ramlade 

ärtpåse av togs den upp och deltagaren fortsatte att springa eller gå banan. När de 

gått klart banan tog nästa deltagare ärtpåsen och genomförde banan. När sista 

deltagaren kom i mål var laget klart. Banan innehöll hinder men mellan loppen 

ändrades förutsättningarna och banan gjordes om för att utmana eleverna. I 

ärtpåsestafetten stimulerades balanssinnet på ett sätt som vi inte gjort tidigare 

eftersom vi i denna lek använde ett redskap som placerads på huvudet. Genom att 

koordinera sin kropp hölls redskapet på plats och balanssinnet stimulerades.   

 

Vecka 2 – Hoppa och kasta 

Veckans två första rastaktiviteter fokuserade på att hoppa och den första aktiviteten 

eleverna erbjöds var längdhoppskamp. Eleverna fick ställa sig på en rad för att sedan 

bli indelade i par. De paren vi valde ut fick tävla mot varandra. För att ge eleverna en 

tydlig bild av hur aktiviteten skulle genomföras visade vi en gång. Eleverna startade 

direkt och hoppade med glädje och beslutsamhet. Aktiviteten pågick i ett par minuter 

innan någon i paren lyckats vinna. För att motivera eleverna fick de som ville, byta 

motståndare för att få en ny utmaning. Den andra aktiviteten var en hoppbana som 
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eleverna fick ta sig igenom. Banan innehöll små häckar som eleverna fick hoppa 

jämfota hopp över, en stege där de fick hoppa på ett ben samt koner som de fick 

hoppa förbi i sidled. I den aktiviteten delades de upp i två lag och tävlade i laget om 

att få en så snabb tid som möjligt. Genom att tävla tillsammans i ett lag och endast 

mot sin tid kunde vi undvika ett prestationskrav i tävlingsmomentet. 

 

På veckans andra rast genomfördes två rastaktiviteter med fokus på att kasta. Den 

första aktiviteten var bowling där eleverna delades in i två lag och fick samla ihop 

poäng beroende på hur många koner som deltagarna fick ner. Ett lag kastade i taget 

och sedan skiftade de, lagen kastade i tre omgångar var. Eleverna använde sig av två  

basketbollar och fick kasta ett underarmskast likt ett bowlingkast. Detta för att 

stimulera kaströrelsen och deras öga- hand koordination. Genom att dela upp 

eleverna i lag undvek vi härmed även ett prestationskrav i tävlingsmomentet där 

eleverna istället hjälpte varandra. De fick två försök var och därefter räknades 

poängen ihop. Elevernas delaktighet, glädje och inställning spred sig vidare till de 

andra lagets deltagare vilket gav aktiviteten en strävan efter att lyckas få ner fler än 

förra gången. Den andra rastaktiviteten var att kasta ärtpåsar på en matta med poäng 

på. Vi använde oss av samma lag som i tidigare aktivitet. De fick kasta tre påsar var 

och sedan räknades summan av alla deltagarnas kast ihop. Då svårighetsgraden 

stegrades genom att öka avståndet från mattan fick eleverna anpassa sin kaströrelse 

på olika vis. På ett kortare avstånd kastade eleverna ett underarmskast för att sedan 

kasta ett överarmskast när det krävdes mer kraft. Eleverna instruerade varandra och 

visade hur de skulle kasta för att nå fram alternativt få bäst precision. 

 

Vecka 3 – Springa  

Sista veckans första aktivitet var en lagtävling som vi kallade skidskyttestafett. 

Leken gick ut på att deltagarna skulle springa en bana fram till själva ”skyttet”. Vid 

skyttet fick eleverna kasta en boll mot ett mål. Träffade eleven målet fick hen 

springa banan tillbaka och skicka ut nästa kamrat i spåret. Vid miss fick eleven en 

straffrunda, vilket innebar att eleven fick springa en extra bana innan hen fick 

fortsätta tillbaka till laget. Leken var uppskattad och vi ägnade hela rasten åt denna 

stafetten. Det gjordes små ändringar under tiden, exempelvis byttes boll, ändrades 

avstånd till målet samt gjordes banans hinder svårare. Denna sista och avslutande 

rastaktivitet var en hinderbana som innehöll de fyra grovmotoriska grundformerna 

balansera, kasta, hoppa och springa som vi arbetat med under veckorna. Eleverna 

fick ta sig genom fyra olika delar där varje del fokuserade på en specifik grundform. 

Eleverna behövde klara av de olika hinder vi gjort i tur och ordning för att kunna ta 

sig vidare. Ju längre in i aktiviteten vi kom desto bättre flyt blev det i banan, 

beroende på elevens kunskapsnivå uppstod inledningsvis stopp vid hinder som den 

enskilda eleven hade svårt att klara av.  

 

4.2 Resultat av obeservation, intervju och 
dokumentation 

För att dokumentera vårt utvecklingsprojket har vi använt oss av metoderna 

obeservation och intervju . I arbetet med att sortera och presentera resultatet använde 

vi oss av liknande rubriker som under tidigare forskning. Under aktiviteterna deltog 

alla elever som var på plats i skolan och som hade vårdnadshavares godkännande. I 

vår urvalsgrupp försvann endast två elever vilket gjorde att vi fick ett högt och 

kontinuerligt deltagande under samtliga rastaktiviteter.  
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4.2.1 Motorik och rörelseförmåga 

Utifrån våra tidigare observationer och samtal med lärare och elever upptäckte vi 

problemet och idéen till vårt utvecklingsprojekt, verksamhetens svårighet att erbjuda 

motorisk utveckling i den planerade verksamheten. I vårt förarbete gjordes intervjuer 

med pedagoger och elever där det framkom att båda parter ansåg att den allsidiga 

rörelseförmågan är en viktig del i elevernas utveckling. Dock framgick det i samtalen 

att bristen på motorisk utveckling i den planerade verksamheten inte var något de 

tidigare reflekterade över.  

 

De första observationerna av aktiviteterna var att rörelseförmågan stimulerades 

eftersom vi ansåg att kvalitén av utförandet i momenten blev bättre med tiden. Dessa 

observationer grundar sig i att eleverna utförde momenten på ett snabbare och 

smidigare sätt. Elever som i början av aktiviteterna hade svårt att utföra ett visst 

moment behärskade det efter träning och små instruktioner från oss. Att aktiviteterna 

flöt på bättre och inte tog lika lång tid att genomföra tolkar vi som att elevernas 

rörelseförmåga kopplat till det specifka momentet blev bättre. En annan aspekt är att 

vi under flera moment fick ändra i reglerna och öka svårighetsgraden i de olika 

aktiviteterna för att kunna utmana alla elever. I samtal med barnen framkom att de 

delade våra tankar, de uttryckte själva att de kände sig bättre på de olika momenten. 

Under andra veckan låg fokus på grundformen hoppa och under detta moment blev 

det tydligt då de själva kunde se att deras hopp blev längre ju mer de utövade 

aktiviteten.  

 
Kolla, förra rasten kom jag inte ens nära linjen, nu kom jag över den! 

 

Citatet visar en elev som i en aktivitet med fokus på hopp reflekterar över sin 

progression inom grundformen.   

 

4.2.2 Utemiljön 

I förarbetet visade det sig att skolans elever spenderade sin fria tid på enstaka platser 

och att variationen av aktiviteter var låg. Projektets rastaktiviteter bedrevs på platser 

runt om skolgården som inte tidigare användes. Genom observationer av varierade 

utomhusmiljöer framhävdes en entusiasm hos elever över att befinna sig på nya 

platser runt om skolan. En viktig del av rastaktiviteterna blev att få upptäcka dessa 

och se att de går att använda som en del av den fria leken. Observationerna av att 

aktiviteterna spenderades på olika platser gav en uppfattning om att eleverna 

upplevde det som förväntansfullt och spännande. 

 
JAA! Vi ska vara på tennisplanen igen! 

 

Citatet ovan beskriver en elev utspringande från skolan som uppmärksammat platsen 

där dagens rastaktiviteter ska äga rum. Vår tolkning av citatet blir att eleven såg fram 

emot att vara på tennisplanen. I detta fall är tennisplanen en tidigare outforskad plats 

som inte nyttjades i verksamheten men som nu introducerats och uppskattas av 

eleven. 
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Utifrån intervjuer och samtal med eleverna framkom en positiv inställning till att 

uppsöka nya platser där aktiviteterna ägde rum. Likt tidigare beskrivna observationer 

beskrev eleverna att de uppskattade aktiviteter på nya platser och att få utöva tidigare 

kända aktiviteter i ny miljö. 

 
Kan vi inte gå hit i eftermiddag och leka igen! 

 

Två elever diskuterar dagens rastaktiviteter och frågar ifall de skulle kunna få 

spenderar även kommande rast i miljön som vi precis utnyttjat.  

 

I samtal med pedagogerna diskuterades platsernas betydelse i användningen av 

aktiviteter. De var medvetna om skolans förutsättningar och en tydlig reflektion som 

kom fram under samtalen var att ett eventuellt nyttjande av närområdet skulle kunna 

öka skolans möjligheter till måluppfyllelse inom ämnet Idrott och Hälsa. Eleverna 

och pedagogerna hade tidigare inte använt dessa ytor men i slutskedet av projektet 

användes de av barn och pedagoger som en del av den ordinarie verksamheten. 

4.2.3 Pedagogisk struktur 

Styrda aktiviteter på elevernas raster var något som inte fanns på skolan och som 

heller inte reflekterades över i förarbetet. Det visade sig under projektets gång att 

samtliga deltagare som fått vårdnadshavares godkännande deltog i alla planerade 

aktiviteter som erbjöds inom projektets ramar. Ingen elev valde bort den planerade 

verksamheten för fri lek vilket kan tolkas som att de uppskattade aktiviteterna och 

den pedagogiska struktur som erbjöds på rasterna. 

 

Ur intervju- och samtalsmaterialet från första rastaktiviteten framkom att eleverna 

direkt uppskattade en styrd aktivitet. Dessa tankar grundas från materialet och 

speciellt ett citat. 

 
Kan vi inte göra detta på lunchrasten också? 

 

Citatet beskriver en elev som efter avslutad aktivitet frågar om aktiviteten kan 

genomföras även kommande rast. Vår tolkning av citatet är att eleven uppskattade 

aktivitetens innehåll under ledning av vuxna.  
 

Utifrån samtalsmaterialet utläses ett mönster där eleverna efter avslutad aktivitet 

kontinuerligt intresserade sig för kommande aktiviteter vilket tolkas som att det 

skapats en sorts förväntning av den strukturerade verksamheten. Under sista veckans 

gruppintervju reflekterades det över innehållet, dock fokuserades samtalsämnet kring 

kommande vecka och rasternas pedagogiska struktur eftersom eleverna var medvetna 

om att projektet precis avslutats. 

 
Vad ska vi göra nästa vecka när ni inte är här? 

 

Citatet är taget ur anteckningar från sista gruppsamtalet. Elevgruppen ställer sig 

frågande inför kommande veckors  rastinnehåll. Vi tolkar det som att eleverna 

uppskattat den styrda rastverksamheten och att de gärna ser den fortskrida.  

 

Ur intervju- och samtalsmaterialet med pedagogerna framgår det en uppskattning 

från deras sida att en strukturerad verksamhet startats. Deras observationer av 
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projektet var att det fanns ett intresse av en liknande strukturerad verksamhet men att 

förutsättningar i form av tid hindrar ett fortsatt arbete för tillfället. I samtalen 

framkom att de vill fortsätta arbetet med rastaktiviteter och försöka erbjuda detta till 

kommande läsår. 

 

4.3 Sammanfattning 

Sammanfattningvis har utvecklingsarbetet erbjudit en strukturerad rastverksamhet 

med fokus på deltagarnas motorik och rörelseförmåga. I de planerade aktiviteterna 

sågs en förbättring i utförandet av de olika momenten, dock kan det inte påstås att vi 

i den dagliga verksamheten kan se någon skillnad i elevernas rörelseförmåga. Den 

förbättring vi tyckte oss se bygger på våra tolkningar av genomförda observationer 

och fältdokumentationer. Vi är medvetna om att elevernas egna uppfattingar inte 

nödvändigtvis stämmer överens med våra tolkningar. För att förbättra elevernas 

motorik och rörelseförmåga krävs ett mer omfattande arbete. Vårt projekt varade i tre 

veckor och kan ses som en introduktion och ett komplement till den specifika 

verksamheten vi befann oss i. Tanken med projektet var inte att mäta eller se något 

resultat i elevernas rörelseförmåga utan ett erbjudande till motorisk träning genom 

rastaktivteter.  

 

En tanke med projektet var att synliggöra potentialen i den befintliga 

skolgårdsmiljön, detta eftersom skolans verksamhet har en skolgårdmiljö som 

erbjuder goda förutsättningar till planerade aktiviteter där eleverna kan stimuleras till 

fysisk aktivitetet. I förabete och nulägesanalys framkom det samtidigt att delar av 

verksamhetens lektioner i Idrott och Hälsa hålls i Folkets hus där möjligheterna att 

bedriva en komplett undervisning kan tyckas vara problematisk. Vi tolkar våra 

resultat som att det med hjälp av pedagogisk struktur går att bedriva en 

rastverksamhet i utomhusmiljön kring skolans verksamhet, som skulle kunna 

kompletterar den ordinarie undervisningen.  
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5 DISKUSSION OCH DIDAKTISKA 
IMPLIKATIONER 

 

I det avslutande kapitlet diskuterar vi resultatet av projektet och ställer det i relation 

till tidigare forskning och vår valda teori. Det framkommer även ifall projektet föll 

väl ut och om det blivit ett liknande resultat om projektet genomförts på annan skola 

med andra förutsättningar och en annan urvalsgrupp. Avslutningsvis följer våra 

didaktiska implikationer där tankar om eventuella forskningsmöjligheter diskuteras.  

5.1 Diskussion 

Med vårt projekt var syftet att skapa en rastverksamhet som skulle erbjuda eleverna 

en ökad chans till motorisk träning. Tanken var att göra detta i skolans närmiljö, 

under strukturerade former. Alla elever som fått ett godkännande av vårdnadshavare 

deltog under samtliga aktiviteter i projektet. Att alla dessa elever var intresserade av 

att påbörja, utföra och avsluta aktiviteterna tolkar vi som att projektets syfte delvis 

uppnåtts. Något vi inte kan påvisa är om elevernas rörelseförmåga utvecklats 

eftersom inga tester eller bedömningsverktyg användes. Resultatet innefattar enbart 

elevernas egna uppfattningar kring deras utveckling och våra observationer av deras 

genomförande. Tidén (2016) skriver i sin avhandling om svårigheter kring 

bedömning av elevers rörelseförmåga då det är svårt att vara objektiv eftersom det 

ofta handlar om betraktarens uppfattning av rörelsen som observeras. Det forskaren 

skriver ovan, att bedömning av rörelseförmågorna är svårt, i kombination med 

projektets tidsram, påverkade vårt val att inte använda oss av bedömningsmaterial 

och tester av eleverna.  Däremot hade det varit intressant att under en hel termin med 

detta projekt använt sig av bedömningsmaterial för att se om elevernas 

rörelseförmåga utvecklas. Hade effekterna av aktiviteterna kunnat påvisas hade 

kanske fortsatta rastaktiviteter lättare kunnat motiveras och prioriteras i en 

tidspressad verksamhet.  

 

Ett av målen med vårt projekt var att synliggöra potentialen i den befintliga 

skolgårdsmiljön. Detta med anledning av att vi ansåg att en del områden inte 

utnyttjades. Under projektets sista vecka kunde vi observera tendenser till att miljön 

som användes i projektet nu också var en plats som nyttjades av eleverna under 

rasterna. Vi kunde höra att elever uttryckte en vilja att spendera rasten på delar av 

skolgården som tidigare inte utnyttjades. Vi tolkar det här som att vi delvis nått fram 

till målet att synliggöra potentialen av den befintliga skolgårdsmiljön. Detta likt 

McKenzies et al. (2010) studie som visade att styrda aktiviteter på nya ytor lett till 

positiva resultat, där eleverna blivit mer aktiva i skapandet av egna lekar på ytor som 

tidigare inte utnyttjades. Även om stora delar av rasterna ser ut som tidigare ser vi 

precis som ovan nämnda studie alltså liknande tendeser efter vårt projekt. En aspekt 

av att eleverna trots projektet till stor del spenderar rasterna likt tidigare kan vara att 

vi under vårt projekt var två extra vuxna ute på skolgården. Vilket skapade 

möjligheter att utnyttja platser som det vanligtvis kan finnas svårigheter för eleverna 

att använda på grund av avsaknaden av vuxna på rasten. Under projektet framkom att 

pedagogerna såg att rastverksamheten uppskattades och att de kan tänka sig att, när 

tillfälle ges, genomföra liknande aktiviteter. Eftersom det var högt deltagande bland 

eleverna skulle hela rastverksamheten kunna flyttas till en närliggande miljö och väl 

på plats skulle rasten kunna innehålla både fri lek och styrda aktiviteter.  
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Rastaktiviteterna genomfördes utomhus i skolans närmiljö eftersom ett av målen var 

att synliggöra potentialen av den befintliga skolgårdsmiljön. En tanke som växt fram 

under arbetets gång är att det inte behövs en fullutrustad idrottshall för att skapa en 

miljö där  de motoriska  grundformerna kan utvecklas. Enligt Ericsson, Grahn och 

Skärbäck (2009) behöver skolor ha en utomhusmiljö som erbjuder elever fysisk 

aktivitet och samtidigt är trygg att vistas i. Efter att vi avslutat projektet, granskat 

resultatet och reflekterat över det anser vi att skolan där projektet genomförts har en 

utomhusmiljö som erbjuder trygghet och möjlighet till fysisk aktivitet. Vidare 

berättar forskarna i ovan nämnda artikel att en utomhusyta som är konstruerad på 

liknande sätt ökar chansen till att den används som verktyg i undervisningen. Då det 

under vårt förarbete framkom att utomhusmiljön inte utnyttjades under strukturerade 

former hoppas vi att projektet resulterat i att personalen på den specifika skolan, nu 

upplever att deras utomhusmiljö kan användas som komplement i 

undervisningssammanhang och inte enbart i den fria leken. 

 

Genomgående har rastaktiviternas mål varit att erbjuda eleverna extra motorisk 

träning som stimulerar deras rörelseförmåga. Vi har under de specifika momenten 

sett framsteg, men kan inte påstå oss se eller veta om projektet utvecklat elevernas 

motoriska förmåga. Under de olika momenten har eleverna praktiskt utfört 

viljestyrda handlingar för att lyckas genomföra lekar och banor. Här ser vi en 

koppling till pragmatismen och begreppet ”learning by doing” som vi under projektet 

arbetat efter. Då eleverna genomfört projektet med hjälp av praktiska handlingar 

utomhus har de fått möjlighet till förståelse av att dessa fysiska moment kan 

stimulera deras motorik under enkla lekar och aktiviteter. Då de tränade hopp och 

såg att deras rörelseförmåga utvecklats eftersom de hoppade längre är ett tydligt 

exempel på detta. En tolkning skulle kunna vara att de uppfattat effekterna av sina 

praktiska handlingar som utvecklande och betydelsefulla. Därmed anser vi likt 

Dewey att eleverna fått möjlighet att skapa förståelse för sin kropp och sin kropps 

förhållande till omgivningen genom utförandet av praktiska handlingar. 

 

Resultatet från Ericssons (2003) studie som vi nämnt i tidigare kapitel anser vi vara 

relevant då vi utvärderar och reflekterar över vårt projekt. Studien påvisade 

sambandet mellan god motorisk förmåga och bra koncentrationsförmåga. Forskaren 

visade även hur elever som fått extra motorisk träning ökat sin 

koncentrationsförmåga samt hur detta gett positiva effekter på resultatet av nationella 

prov i matematik och svenska. Studien får oss att tänka och hoppas på att vårt projekt 

fått fler positiva effekter som vi inom ramen för examensarbetet inte haft möjlighet 

att studera. Då lärarna uppfattat projektet som positivt och något de skulle vilja 

fortsätta med, men inte tror att de kommer kunna på grund av tidsbrist, tänker vi som 

nämnts tidigare, att det trots allt hade varit bra att kunna mäta vilka andra effekter 

projektet haft. Detta för att vidare kunna motivera vikten av det. I en tidspressad 

verksamhet borde inte elevernas möjlighet till fysisk aktivitet och motorisk 

utveckling prioriteras bort. Däremot, precis som Engström (2004) skriver, kanske det 

inte hjälper att påvisa de positiva effekterna. I dagens samhälle besitter vi redan 

mycket kunskap om de positiva effekter fysisk aktivitet har för vårt allmänna 

hälsotillstånd och trots det har den fysiska aktiviteten i skolan fått mindre utrymme 

än tidigare.  
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5.2 Didaktiska implikationer 
 

Vårt utvecklingsprojekt är utformat och planerat just för den specifika skola som det 

genomfördes på. Skolan vi stött på är för oss unik då vi tidigare inte mött en skola 

med liknande förutsättningar. Dock anser vi att projektet är genomförbart på andra 

skolor även om förutsättningarna ser annorlunda ut. Vårt fokus riktades mot 

rörelseförmågans utveckling men vi har under arbetets gång även tyckt oss se 

tendenser till andra vinster med projektet. Under de första aktiviteterna 

uppmärksammade vi att själva utförandet av grundformen och aktiviteten i sig inte 

prioriterades av eleverna, istället låg fokus på att vinna över kamraten och utföra 

momentet snabbast. Genom hela projekttiden fördes gruppdiskussioner, under vilka 

vi tog upp att det viktigaste med projektet inte var att vinna, utan att ha roligt och 

utveckla sin egen rörelseförmåga. Under projektets sista vecka blev det tydligt att 

eleverna tagit till sig det vi pratat om, exempelvis genom att de elever som inte 

utförde aktiviteten, hejade på sina aktiva kamrater. Eleverna visade under sista 

veckan inte bara att de bortsåg från att vinna, utan visade även respekt för varandra, 

vilket vi inte tänkt på inför projektet. 

 

Syftet med projektet var att genom rastaktiviteter, i skolans närmiljö under 

pedagogisk ledning öka elevernas chans till motorisk träning. Dessa rastaktivteter var 

frivilliga och ett erbjudande till eleverna. Tanken med projektet var aldrig att ta fram 

aktiviteter där eleverna skulle bli bedömda under momenten. Vi tänker på det 

Redelius (2002) skriver, att det skulle kunna bli så att tester och bedömningsverktyg 

under rastaktiviteterna, skulle kunna leda till det barnidrotten idag till stor del 

handlar om, att bra resultat är likställt med lycka. En bieffekt skulle då kunna bli att 

barnen känner press och prestationsångest. Detta var en av anledningarna till att vi 

valde att inte bedöma eleverna och därmed riskera att förlora elever som inte tycker 

om tävlingsmomentet och målinriktade aktiviteter. Vi hade en elevgrupp som till 

antalet var  liten redan från start och ville inte riskera att förlora några elever på detta 

sätt. Samtidigt är en del i vårt kommande yrke att bedöma och betygsätta elever. 

Genom tester skapar vi, som Tidén (2016) tidigare berättat, förutsättningar för en 

bedömning. Som idrottare och tidigare skolelever tror vi även att det blir svårt att 

skapa en verksamhet där inga elever jämför sig med andra. Som vi tidigare nämnt 

tycker vi att det skulle vara intressant att utföra ett liknande projekt där elevernas 

rörelseförmåga mäts och bedöms.  

 

Skolan där projektet utförs har just nu endast ett lektionstillfälle i veckan i ämnet 

Idrott och Hälsa. Läraren är outbildad i ämnet och lektionerna bedrivs i en lokal som 

enligt oss inte erbjuder förutsättningar för lärare och elever att nå kunskapsmålen. 

Vårt projekt har utförts två gånger i veckan i den berörda skolans utomhusmiljö. 

Utifrån vår utbildning där vi blir behöriga lärare i Idrott och Hälsa samt grundlärare i 

fritidshem ställer vi oss följande fråga:  

 

 Kan en styrd rastverksamhet med bedömning av elevernas rörelseförmåga 

vara ett komplement till idrottslärarens berdömningsmaterial och vidare 

betygsättning i ämnet Idrott och Hälsa? 
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7 BILAGOR  

7.1 Bilaga A - Missivbrev 

 

Till vårdnadshavare på   ******  
Hej! Vi är två studenter som heter Anton Sigvardsson och Emil Franzen som läser 

sista terminen på utbildningen Grundlärare med inriktning mot fritidshem på 

Linnéuniversitetet. Vi kommer under vecka 13 – 17, i samband med vår 

verksamhetsförlagda utbildning arbeta med vår C-uppsats som grundar sig i ett 

utvecklingsprojekt där vi vill erbjuda planerade rastaktiviteter med fokus på motorisk 

utveckling. Detta är en praktisk del i vårt arbete där vi två gånger i veckan under fyra 

veckor tänker skapa aktiviteter i skolans närmiljö där elevernas motoriska 

grundformer ligger i fokus. Vår tanke är att samtidigt som aktiviteterna äger rum, 

observera, dokumentera samt diskutera med barnen om deras tankar kring 

aktiviteterna. Under utvecklingsarbetets gång har vi tänkt använda oss av 

fotografering, detta som underlag för dokumentation.  

 

Vårt arbete följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, bestående av fyra 

huvudkrav kring forskning, information-, samtyckes-, konfidentialitet-, och 

nyttjandekravet. Dessa principer innefattar regler för sekretess och anonymitet, 

vidare är barnens deltagande frivilligt och deras medverkan kan närsomhelst 

avslutas. Skolans, fritidshemmet eller barnens namn kommer inte redovisas skriftliga 

del av arbetet. Det insamlade datamaterialet kommer endast hanteras av oss.  

 

Vi behöver ert godkännande och samtycke som vårdnadshavare för att vi ska kunna 

diskutera med och intervjua era barn och vidare dokumentera det som sker i samband 

med vårt utvecklingsprojekt. Vi hoppas att informationen ovan gör att du som 

vårdnadshavare tillåter ditt barn att medverka i projektet och vi skulle vara 

tacksamma om ni fyller i formuläret och lämnar det till barnets klasslärare.  

Hör gärna av dig om du har frågor!  

Hälsningar 

Anton Sigvardsson   Emil Franzen 

As223ve@student.lnu.se   Ef222di@student.lnu.se  

Jag godkänner   ett deltagande av min son/dotter i projektet 

Jag godkänner              inte ett deltagande av min son/dotter i projektet 

Barnets namn:    Datum: 

Vårdnadshavares namnteckning:  

mailto:Ef222di@student.lnu.se
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7.2 Bilaga B – Aktivitetsbeskrivning vecka 1 

Vecka 1: Balansera 

Rast 1 

Rastaktivitetet 1 – Ett, två, tre rött ljus 

Ett två tre röttljus går till enligt följande. En person placeras på ena sidan av 

planen(ytan) med ryggen mot gruppen som står placerade på den andra sidan. När 

alla är redo ropar personen högt ett, två, tre rött ljus. Under tiden börjar gruppen 

förflytta sig mot den som ropar på valfritt sätt springa, gå osv. I samma ögonblick 

som rött ljus ropas ut vänder sig personen som skrek sig om och de andra deltagarna 

ska då stå helt stilla. Anser den som ropar att någon rör sig får den gå tillbaka från 

startlinjen och börja om. Målet är att komma först fram till personen som står ensam 

och klappa den på ryggen, den som gjort det byter plats och leker börjar om. Här kan 

deltagarna få olika instruktioner att de till exempel måste stå på ett ben eller ha en 

hand i marken för att tydligare träna sin balans.  

Material: Koner för bilda en startlinje 

Säkerhet: De som springer fram och ska nudda personen som ropar ska endast lägga 

handen till för att det inte ska skada den.  

Tid: 5-10 minuter 

Mål från LGR11:  

 Eleverna ska utveckla sina grovmotoriska grundformer som till exempel 

balansera och springa.  

Rastaktivitetet 2 – Linjedatten 

Den ytan som kommer användas är en tennisbana med tennisbanans linjer som 

eleverna ska förhålla sig till. Leken går ut på att eleverna endast får springa på 

linjerna, de får byta linjer genom att hoppa från en linje till en annan eller springa på 

en anna linje i skarvarna. Det är en som är jagare och ska jaga ifatt alla. Genom att 

nudda en deltagare lite lätt är den tagen och får sätta sig ner på linjen. Ingen av 

deltagarna får hoppa över någon som är tagen. Den sista som blir tagen blir jagare i 

nästa runda. Det finns frizoner placerade på banan som är två stycken balansplattor. 

Står någon på balansplattan kan den inte bli tagen, de får endast stå på balansplattan i 

10 sekunder och sedan springa vidare.  

Anledningen till att eleverna får hoppa från en linje till en annan är för att vi vill 

stimulera deras balansförmåga, likaså är syftet med balansplattorna som frizoner för 

att eleverna ska få träna sin balans. 

Material: Balansplattor  

Tid: 10-15 minuter 

Mål från LGR11: 

  Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang 

 Utveckla sina grovmotoriska grundformer som till exempel balans 

7.3 Bilaga C- Aktivitetsbeskrivning vecka 1  

Vecka 1: Balansera 
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Rast 2 

Rastaktivitet 1 – Samarbetesövning(hopprep) 

Delagarna delas upp i två lag. Varje lag har ett hopprep som ligger på marken. Alla 

deltagarna placeras på hopprepet och ska när leken startar byta plats med varandra. 

Den som står längst ut på ena sidan ska när de är klara stå på andra sidan av 

hopprepet osv. Deltagarna ska hela tiden vara i kontakt med hopprepet när de 

förflyttar sig. Är det någon som tappar kontakten får laget börja om. Det lag som 

först klarar att byta plats på alla deltagarna vinner. Deltagarna får i övningen träna på 

samarbete samtidigt som deras balans stimuleras i förflyttningarna.  

Material: Hopprep 

Tid: 10-20 minuter 

Mål från LGR 11 

 Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt förfarande 

 Arbeta i relation till andra samt skapa tillit till sin egen förmåga 

 

Rastaktivitet 2 – Ärtpåsestafett  

Deltagarna delas in i två lag. Varje lag har en ärtpåse som placeras på huvudet. 

Deltagarna ska ta sig igenom en bana eller från en punkt till en annan med ärtpåsen 

på huvudet. Ramlar ärtpåse av tas den upp och de fortsätter att springa. När de 

kommer tillbaka tar nästa deltagare ärtpåsen och gör samma process. När sista 

deltagaren kommer i mål har laget vunnit. Det kan placeras ut hinder eller olika 

mönster som banan innehåller för att stegra svårighetsgraden beroende på 

deltagarnas ålder. I ärtpåsestaffetten stimuleras balanssinnet eftersom de har ett 

förmål på huvudet som inte får ramla ner och samtidigt kordinera sin kropp för att 

hålla föremålet på plats.  

Material: Koner, ärtpåse 

Tid: 10:20 minuter 

Mål från LGR 11 

 Lekar och rörelser i natur- och utomhusmiljö. 

 Grovmotoriska grundformer i relation till redskap. 

 

 

 

 

 

7.4 Bilaga D - Aktivitetsbeskrivning vecka 2  

Vecka 2: Hoppa 

Rast 2 
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Rastaktivitet 1 – Längdhoppskamp 

Längdhoppskamp är en variant av dragkamp. Deltagarna delas in i par som tävlar 

mot varandra. Ytan är indelad med varsin mållinje och en mittlinje Den första hoppar 

ett jämfota hopp från mittlinjen mot sin mållinje. Därefter hoppar deltagare  två från 

landningsmärket där deltagaren ett landade mot sin mållinje (i motsatt riktning) och 

så vidare. Den deltagare som först passerar sin mållinje vinner kampen.  

Tid: 15-20 minuter. 

Material: Linjer till mitt- och mållinjer ex: koner, hopprep eller befintliga linjer på 

golvet. 

Mål från LGR11 

 Utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra 

 Grovmotoriska grundformer som till exempel hoppa och stödja 

 

Rastaktivitet 2 – Hoppstafett 

Hoppstafett innehåller olika stafetter som utgår ifrån grundformen hoppa. Deltagarna 

delas in i två lag där de genom olika hopp ska ta sig från en start linje, runt en kona 

och sedan tillbaka för att växla med en annan deltagare. När alla deltagarna har gjort 

banan vinner laget. Stafetterna innehåller jämfotahopp, hopp på ett ben, 

skridskohopp och hopprep. Genom att placera hinder i banan försvåras stafetterna 

och blir mer utmanande.  

Tid: 10-20 minuter 

Material: Start- och mållinje, valfritt material som hinder exempelvis låga häckar. 

Mål från LGR11 

 Grovmotoriska grundformer i relation till redskap 

 Kroppsuppfattning och en tilltro till sin egen fysiska förmåga 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 Bilaga E - Aktivitetsbeskrivning vecka 2  

Vecka 2: Kasta 

Rast 1 

Rastaktivitet 1 – Bowling 
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Deltagarna delas in två lag. De ska genom ett bowlingkast/underarmskast kasta en 

boll mot käglor. Käglorna består av flaskor fyllda med vatten. Varje deltagare i laget 

får två kast på sig att få ner käglorna. När alla i laget har kastat två rundor var 

sammanställs antalet käglor som kastats ner och de lag med flest poäng vinner. För 

att skapa ett flyt i aktiviteten och en högre aktivitetsgrad hos detagarna används två 

banor.  

Tid:10 minuter 

Material: Bollar (basketbollar/fotbollar), petflaskor, koner. 

Mål från LGR11 

 Grovmotoriska grundformer som till exempel kast 

 Stärka elevernas vilja att lära samt tillit till sin egen skicklighet  

 

Rastaktivitet 2 – Kasta ärtpåsar på måltavla 

Delagarna delas in i två lag. Aktiviteten går ut på att kasta ärtpåsar mot en måltavla, 

måltavlan innehåller olika poäng. Ju närmare centrum av måltavlan deltagaren träffar 

ju högre poäng får laget. Måltavlan placeras en bit ifrån beroende på deltagarnas 

ålder och kunskapsnivå. Efter första rundan flyttas måltavlan för att öka 

svårighetsgraden.  

Tid: 10 minuter 

Material: Måltavla, ärtpåsar eller bollar (pingisboll, tennisboll, skumgummiboll, 

fotboll och innebandyboll) 

Mål från LGR11 

 Öga/hand kordination 

 Grovmotoriska grundformer som till exempel kast 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Bilaga F - Aktivitetsbeskrivning vecka 3  

 

Vecka 3 – Springa 

Rast 1 

Rastaktivitet 1 – skidskyttestafett  
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Barnen delas in i två lag. Barnen ska sedan, enskilt, ta sig igenom en bana och fram 

till ett ”skytte”. Skyttet består av att med hjälp av ett kast ska träffa ett mål. Träffas 

målet får eleven springa samma bana tillbaka och växla ut nästa kamrat i banan. 

Missar eleven målet under skyttet får hen springa en straffrunda. Beroende på 

elevernas kunskapsnivå kan lekens svårighetsgrad ökas genom att exempelvis 

minska målet eller avstånder under skyttet, vidare kan antalet hinder på banan 

utökas.  

Tid: 30-40 minuter 

Material: Koner, ärtpåsar, rockringar, bollar, häckar, stegar.  

Mål från LGR 11 

 Sammansatta grundformer i relation till redskap 

 Grovmotoriska grundformer som till exempel springa och kasta.  

Rast 2 

Rastaktivitet 1  - Hinderbana  

Deltagarna delas upp i två lag där de tävlar tillsammans i laget. På en avgränsad yta 

placeras det ut olika ”hinder” som de ska genomföra för att ta sig förbi. Exempelvis 

finns det koner som de ska springa slalom runt, hoppa enbenshopp i rockringar. 

Banan är utformad som en rektangel och när den deltagare som genomför banan har 

sprungit ett varv klappar den nästa deltagare i handen och så genomför den banan. 

När alla deltagare har sprungit banan får de andra laget genomföra banan. När båda 

lagen har genomför banan får de göra om den och då klockar vi laget för att se hur 

lång tid det tar. Därefter får båda lagen försöka slå sin egen tid.  

Tid: 30 – 40 minuter  

Material: Koner, rockringar, ärtpåsar, häckar, stege och hopprep. 

Mål från LGR 11 

 Sammansatta grundformer i relation till redskap. 

 Lekar och rörelser utomhus. 

 

 


