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Målet med arbetet är att beskriva och utvärdera vad medveten rörelseträning har för effekter
för ett barns hälsa, trivsel, självkänsla och vakenhet. Jag valde att till stor del göra arbetet
praktiskt genom att starta ett Pröva-på fritids för de barn som ännu inte hittat sin
fritidssysselsättning. Det blev 22 deltagare på fritidset, där de provade på aktiviteter som de
var intresserade av. Jag intervjuade barnen och deras föräldrar i början av terminen och utgick
från frågor om bl.a hur barnet upplevde sin hälsa, trivsel i skolan och prestation i skolan. Jag
gjorde samma intervju vid slutet av terminen och fick då material för forskningsresultat
tillsammans med mina egna observationer av gruppen.

Jag ville också ta reda på hur fritidsverksamheten ser ut idag på en skola och vad som
bestämmer hur den ska se ut. Det fick jag reda på genom en intervju med en fritidspedagog
och litteratur.

Jag presenterar även Bunkefloprojektet i mitt arbete. Deras tankar är att vi ska lägga den
medvetna rörelseträningen under skoltid dagligen.

För att se vad medveten rörelseträning har för större effekter på ett barn är svårt att visa på
endast en termin. Men vi ser tydligt att alla tendenser är positiva. Det vi ser tydligast har ökat
är barnens rörelseintresse . Eftersom jag på denna relativt korta tid har skapat ett stort
rörelseintresse så finns det tidigare forskning som visar att det kommer att förbättra ett barns
hälsa. Vi kan se att de flesta barn i gruppen antingen har hittat sin fritidssysselsättning
och/eller har skapat ett större rörelseintresse. Därigenom kan jag säga att jag har lyckats
uppfylla de mål jag hade med fritidset.

I min diskussion framgår det tydligt att jag vill lägga mer rörelseaktiviteter under skoltid. Alla
tendenser pekar på att vi måste ha med rörelse i skolan dagligen. Barn vill röra sig i det som är
rätt former för dem. Vi vet att regelbunden rörelse förbättrar deras hälsa. Vi vet att om
kroppen är i trim så ökar vi koncentrationen och därigenom prestationen. Vi ser på
Bunkefloprojektets positiva utslag att det finns belägg för att daglig medveten rörelseträning i
skolan har enbart positiva effekter på barns hälsa.
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I egenskap av ett stort idrottsintresse och att jag är idrottsledare i en fotbollsförening i
mellansverige, så har jag alltid tyckt att rörelse och sysselsättning är mycket viktigt. Att röra
sig är inte bara viktigt för att ha en bra kondition och förebygga kroppsliga skador, utan det är
också viktigt på det sociala planet för att skapa en god självbild. Jag menar att hitta sitt sätt till
rörelse, alltså en fritidssysselsättning som man trivs med, skapar en god självbild och ett
starkare självförtroende. Dessutom leder fritidssysselsättningen oftast till sociala kontakter
med likasinnade, vilket gör att den sociala kompetensen bör öka. Idrottstimmarna tenderar att
minska mer och mer i skolan och det gör att jag inte får det att gå ihop med dels vad jag tror
på samt samhällets utveckling gentemot rörelse och dess roll för individen.

Jag fick under våren-01 ta del av en enkätundersökning gjord på mellanstadiet på två skolor i
samma stadsdel i mellansverige våren-98. Frågorna handlade om elevernas
fritidssysselsättning och deras delaktighet i föreningslivet. Min reaktion på denna enkät var att
det fanns så många aktiviteter som de barnen var intresserade av, men som de inte utövade
eller ens har fått provat på. Någon måste ge dem möjligheter att prova på aktiviteter som de
tycker verkar roliga. Det var då min idé om ett Pröva-på fritids kom till. Ett fritids som riktar
sig till de barn som ännu inte hittat sin fritidssysselsättning.

Jag måste nu alltså på något sätt hitta ”rätt” barn för detta fritids. Det jag gjorde var att göra
samma enkätundersökning igen. Då kunde jag dels hitta de barn som inte var med i någon
förening och ännu inte hittat sitt sätt till rörelse och sin fritidssysselsättning. Jag kunde även se
om det på tre år ändrats något i svaren hos barnen.�Jag tog kontakt med en av de tidigare
undersökta skolorna och bad att få komma dit och berätta om mina tankar och planer. Jag
valde den skola som redan hade ett samarbete med den lokala fotbollsföreningen, där jag själv
är tränare och som också har fritidsverksamhet. Skolledningen nappade direkt och de tyckte
det passade bra eftersom efter år 3 så erbjöd inte skolan någon fritidsverksamhet längre. Det
var då mest lämpligt att jag gjorde undersökningen i år 3 (de som skulle bli år 4 i höst) till att
börja med för att se hur många barn som föll inom ramen.

Jag gjorde enkäten i de fyra 3:or som fanns på skolan. Vi gick igenom fråga för fråga och det
fick ta den tid det tog i varje klass. När undersökningen var klar gjorde jag en
sammanställning av enkäten och en jämförelse med den tidigare gjorda enkäten dock endast
med år 4 på samma skola, vilket kändes som det låg närmast till hands. Sammanställningen
ser ni som bilaga 1.

I enkätundersökningen var det 34 barn som föll inom ramen för att vara aktuella att delta i ett
Pröva-på fritids till hösten. Det var de barn som antingen inte var med i någon förening eller
de barn som var med i en förening som inte innehöll särskilt mycket rörelse. Dessa 34 barn
med föräldrar fick en inbjudan att komma på ett möte senare under våren, där vi informerade
om tankarna kring Pröva-på fritidset. 15 föräldrar dök upp varav 14 tackade ja direkt till att
deras barn skulle delta på fritidset. Senare var det 8 som anmälde sig per telefon och resten
hörde jag inget av eller så tackade de nej. Det blev alltså 22 st barn som skulle börja till
hösten, vilket var max av vad vi klarar av med tanke på lokalbegränsning och
ledarbemanning.
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Jag vill beskriva och utvärdera vad medveten rörelseträning har för effekt på barns
välbefinnande både i skolan och på fritiden. Dessutom vill jag ta reda på vad effekterna kan ge
kortsiktigt och långsiktigt, fysiskt och socialt. Jag vill skapa förståelse för att regelbunden
rörelseträning är naturligt för kroppen i ett barns utveckling samt fördjupa mina egna
kunskaper om varför vi ska ha mer idrott och rörelse under elevens skoldag. Jag vill också få
insikt i hur fritidsverksamheten ser ut idag på en skola.

#�#�)�79
��7��4
����
�:���Vilken betydelse kan medveten rörelseträning ha för trivseln i skolan?
- På vilket sätt påverkar medveten rörelseträning ett barns prestation i skolan?
- Hur kan vi se att medveten rörelseträning påverkar barns hälsa?
- På vilket sätt kan medveten rörelseträning för ett barn påverka självkänslan?
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Fritidshem och grundskola styrs av samma läroplan. Den är fastställd av regeringen och anger
de mål som samhället har bestämt för verksamheten. Fritidspedagogerna och de övriga lärarna
har gemensamt ansvar för att läroplanens mål uppnås. Det gäller både de mål som handlar om
fostran och de som handlar om kunskaper. Enligt skollagen är kommunerna skyldiga att ordna
skolbarnsomsorg ända tills barnet fyllt 13 år, om barnet behöver det.

Eftersom både fritidspedagoger och lärare har gemensamt ansvar för barnens skoldag får detta
vissa följder. Det krävs att lärare och fritidspedagoger planerar tillsammans så att de båda
verksamheterna (skola och fritidshem) stödjer varandra så att man t ex kan arbeta med olika
aspekter av samma ämne eller frågeställning. Fritidshemmets uppgift är att både komplettera
skolan och att erbjuda en meningsfull fritid. Det är olika hur man organiserar detta på
skolorna, men det är inte alls ovanligt att det inte finns någon tydlig gräns mellan skola och
fritidshem. Ofta använder man samma lokaler och fritidspedagogernas arbetssätt är detsamma
i skolan som på fritidshemmet.

Som tidigare sagts så gäller det som står i läroplanen även för fritidspedagoger som arbetar i
skolan. Fritidspedagogen kan se andra sidor av barnet än vad de övriga lärarna har möjlighet
till, vilket gör att man tillsammans kan bedöma hela barnets situation. Pedagogisk verksamhet
pågår hela dagen både i skolan och på fritidshemmet. Att läraren och fritidspedagogen har
olika kompetenser gör att undervisningen blir mer varierad. Fritidspedagogen arbetar oftast
med drama, samtal och skapande aktiviteter. De arbetar, liksom andra lärare, ofta temainriktat.
De är också ute i naturen med barnen. (Lärarförbundet, 2000)
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Vi vuxna säger ofta att barn ”bara” leker, men i själva verket utför de ett oerhört betydelsefullt
arbete som är fullt jämförbart med de vuxnas. Genom leken förbereder sig barnet för inlärning
och därmed ökar hjärnans kapacitet.(Gustafsson-Hugoh, 1987) Leken kan inte avgränsas till
en speciell ålder, utan barn i alla åldrar har behov av lek. För att barnets aktivitet ska
betecknas som lek ska den kännetecknas av följande:

1. Leken ska vara påhittad utan yttre tvång.
2. Barnet ska vara engagerad i aktiviteten.
3. Barnet ska naturligt kunna gå in i ett samspel med omgivningen.

Nu får vi skilja på den fria leken och leken som ingår i undervisningsliknande och
uppfostrande sammanhang då det är följande villkor som gäller:

- Det handlar om konstruerade situationer (vissa bestämda vuxna och barn - ofta i bestämda
lokaler - på bestämd tid).
-  Lekaktiviteten är tidsbegränsad.
-  Lekaktiviteten kan sättas igång av vuxna.

Vi ser här att på dagis, skola eller idrottsklubb sätts ofta lekens ramar av vuxna och aktiviteten
utförs i en bestämd enhet. En lek som är:
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��������������������(Nielsen, 1992, s. 14)

Här måste påpekas att lekmöjligheterna sedda i ett samhällsperspektiv har försämrats betydligt
de sista 25 åren. Mer trafik, mer bebyggelse och färre kreativa lekområden är resultatet.
(Nielsen, 1992)

Leksaksfabrikanter skapar färdiga leksaker, som barn ganska fort tröttnar på. Hela tiden ska
det vara något nytt. Att fantisera fram egna leksaker och sysselsätta sig med dem vore mer
utvecklande. Barns fantasi är inte lika spontan p.g.a. att barn blir matade med intryck från alla
håll, inte minst från TV och video. Det ska hela tiden vara fart och fläkt annars tröttnar barnen
lätt. Vi hjälper barnen lite för mycket. Vi klär på dem, knäpper knappar, skjutsar dem korta
sträckor mm. Detta gör vi i bästa välmening, utan att tänka på att barn måste själva få pröva.
De kanske misslyckas men får försöka igen tills de lyckas. Ju lägre kraven ställs, ju mindre
presterar eleverna. (Gustafsson-Hugoh, 1987)

Med tanke på att leken inte ska vara ett självändamål i undervisningen av barn, så bör man
hellre tala om leken som ett pedagogiskt hjälpmedel. Detta är inte bara önskvärt utan också
nödvändigt för att föra lektraditionen vidare. Leken kan:

-  tillgodose en fysisk aspekt.
-  ge senso-motorisk träning.
-  ge social träning.
-  ge kognitiv träning.
-  ge rörelseträning.
-  ge emotionella upplevelser.
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Målet med en lek kan vara att:

- barnet lär känna sin egen kropp (kroppsdelskännedom, kroppsfunktioner och
kroppsmedvetenhet).

- barnet gör erfarenheter av allmänna, grundläggande rörelsemönster dvs naturliga
funktionella rörelser (förflyttning, rotation, avstampslandning, balans mm).

- ge aktiv stimulering av grov- och finmotorik.
- ge uppvärmning eller ”nedkylning”.
- ge grundträning (kondition, muskelstyrka, uthållighet, rörlighet, koordination och

snabbhet).
- barnet förstår och lär sig samarbeta och fullföljer avtal (social träning).
- barnet utvecklar fantasi och föreställningsförmåga(= skapande verksamhet).
- inleda en ny gemenskap.
- tillgodose kognitiva områden (minne, språk....).

Det är kännetecknande för både meningsfull lek och bra inlärningssituationer att barn visar
engagemang, fördjupning, koncentration och inlärningsförmåga. När det genom leken sker en
utveckling hos barnet - i och med att själva aktiviteten ställer krav på barnets uppmärksamhet,
föreställningsförmåga, minne etc - pågår en inlärning.

Det är också viktigt att allsidighet och fördjupning blir varandras bundsförvanter. I vår strävan
att ha allsidighet och förnyelse kan vi ibland glömma fördjupningen och repetitionen. Det blir
lätt ett förvirrat och kaotiskt tillstånd för barnet om de överhopas med vitt skilda lekar. När vi
studerar barn som leker hemma kan vi se att samma lek återkommer med små variationer.
Repetition av lek ger möjlighet till:

-  Upprepning av konkret eller abstrakt handlingsförlopp och därtill hörande emotionella
tillstånd.
-  Automatisering av grundläggande eller specifika rörelsemönster.
-  Utveckling av minnet i relation till fysiska- motoriska förhållanden, vilket har betydelse för
kommande kreativitet.

Som vuxen måste man vara observant på att leken inte stagnerar, dvs att utvecklingen blir
monoton eller stereotyp. I ett sådant läge bör den vuxne komma med förslag till nyanserad
form, så att kravet på uppmärksamhet, minne, beslutsfattande mm åter ökar. (Nielsen, 1992)

Det krävs en hel del färdigheter i rörelseutvecklingen och den sociala kompetensen för att
kunna delta i andra barns lek. Fram till 2-årsåldern innebär ”lek” huvudsakligen att barnet
utvecklar sina sinnen och rörelseapparaten. Det kan diskuteras om ”lek” är det rätta ordet. För
den vuxne kan det se ut som lek, men för barnet är det allvar och ett arbete som han eller hon
lägger ner stor energi på. Barnet tränar varje enskild färdighet om och om igen tills barnet
klarar den fullständigt, för att sedan börja med nya färdigheter.

När barnet är 2-3 år är leken fortfarande individuell. Under den här tiden kan dock barn leka
bredvid varandra och ha nöje av varandras sällskap. Lek med den vuxne spelar vid den här
tiden stor roll för barnets utveckling, inte minst språkutvecklingen.
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Efter 3-årsåldern dras barnet undan för undan in i lek med andra barn. I 5-årsåldern blir
intresset för grupplekar större, men först när barnet är omkring 7 år kan det själv klara de
sociala problem som uppstår under lek med andra barn. Leken blir alltså ett viktigt led i
barnets sociala utveckling.

Lek ger stimuli för alla sinnen, medverkar till att stimulera både motorik och psyke och kan på
ett naturligt sätt ge utlopp för barnets aktivitetsbehov, för tankar och känslor. Barn inspireras
av att se andra barn och motiveras då till att själv imitera och försöka. (Holle, 1976)

Naturen är för barnet den bästa lekplatsen, där det finns möjlighet till kreativa och fantasirika
lekar. Barn som bor i städer är ofta hänvisade till konstgjorda lekplatser, vilka dock har
förbättras de senaste åren.

På en lekplats bör det finnas tillfälle att utöva många aktiviteter. Redskap och möjligheter som
motsvarar varje färdighet bör finnas, helst så att varje färdighet kan utövas på många olika
sätt. Det gäller att bl a kunna träna att:

- rulla, krypa.
- hoppa, gå, springa - i jämn och ojämn terräng.
- balansera.
- klättra, hänga.
- kasta boll.
- att cykla.
- reaktionsförmågan.(Holle, 1976)

,�,��������7�7������4�;
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En grundläggande teori att ha som utgångspunkt gällande barns motoriska utveckling är att
barn utvecklas samtidigt till kropp och själ, fysiskt och psykiskt, känslomässigt och
tankemässigt i samklang med människor och miljö i sin omgivning. Denna teori innebär en
helhetssyn på utvecklingen hos barnet.

Rörelseutvecklingen hos ett barn sker steg för steg enligt ärvda mönster, där varje steg bygger
på det föregående. Det är därför viktigt att varje stadium passeras och inget får hoppas över.
Alla rörelser börjar med ett sinnesintryck som hjärnan styr till ett handlande. Det börjar redan
i moderlivet. (Dessen, 1990)

Det är i den sjätte-sjunde fosterveckan som muskulatur och nervsystem börjar att samverka
och vi kan säga att det är här som den egentliga rörelseutvecklingen har börjat. Fostret inte
bara växer och utvecklas, det kan även reagera på såväl ljus -,ljud - som lägesförändringar.
(Åhs, 1981)

,�,����
�
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Det nyfödda barnet rör sig inte medvetet utan styrs av ett antal reflexer. En reflex är en
reaktion som sker automatiskt när man utsätts för en viss retning. Om man t ex sätter ett finger
mot det nyfödda barnets handflata, griper barnet om det - gripreflexen. (Ellneby, 1991)
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Reflexerna styrs från de djupt liggande delarna i hjärnan, hjärnstammen och ryggmärgen.
Dessa områden är myeliniserade, vilket betyder att de fungerar omedelbart i form av reflexer.
Ett mycket stort antal reflexer finns kvar hela livet och utgör grunden för vår motorik och vårt
beteende. Alla reflexer kan förstärkas, försvagas eller upphöra helt genom kontrollerade
inflytanden från hjärnan. Det finns tre reflexer som vi som arbetar med barn bör känna till:

�6����5��
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Bör kunna kontrolleras vid c:a 2 års ålder. Om man rör barnet med t ex en strumpsticka längs
ryggraden och barnet vickar på höften eller drar höften mot beröringssidan så finns
ryggradsreflexen kvar. Om barnet har denna reflex kvar längre upp i åldrarna så kan barnet få
svårt att sitta stilla mot ett ryggstöd och det ser ut som barnet har myror i baken. Följden av
detta blir dålig koncentration.

��6��
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Denna reflex bör ha försvunnit vid fyra månaders ålder. Om man vänder huvudet åt vänster så
lyfts vänster arm eller tvärtom. Denna reflex påverkar barnets förmåga att forma bokstäver,
siffror och att hålla sig på rader. Den påverkar även barnets kroppsbalans.
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Reflexen bör kunna kontrolleras vid c:a 1 års ålder. Om barnet lyfter huvudet och tittar upp i
taket så följer båda armarna med om reflexen finns kvar. (Gustafsson-Hugoh, 1987)

Andra reflexer som kan observeras hos små barn är:

- sugreflexen
- sväljreflexen
- gripreflexen (både hand och fot)
- ögats reflexer
- analreflexen
- fallreflexerna

Vissa reflexer finns från födseln, andra uppträder först senare under barnets utveckling. En del
faller bort efter några månader, andra senare och en del kvarstår livet ut som t ex
fallreflexerna. (Vi tar emot oss med armarna när vi ramlar även som vuxen.)

För att barnet ska kunna utföra och styra sina rörelser måste nervsystemet utvecklas så att
signaler kan gå från hjärnan och ut till kroppens olika delar. Barnets rörelseutveckling kan
indelas i fyra faser:

- Reflexrörelser vilka ger barnet dess första erfarenheter.

- Symmetriska medrörelser innebär att barnet inte kan skilja ut enstaka rörelser på en gång,
utan rör armar och ben eller hela kroppen på en gång.

- Allteftersom barnet är aktivt utvecklas storhjärnan och barnets förmåga till viljestyrda
rörelser ökar.
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- När ett barn ständigt upprepar en rörelse blir det så småningom en automatiserad rörelse och
detta innebär att barnet inte behöver tänka på vad det gör. Automatisering av bestämda
rörelsemönster är detsamma som koordination. Barnet kan t ex hoppa och sjunga samtidigt.
(Ellneby, 1991)

,�,�#��������7�7������4�;
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Barnets motoriska utveckling kan i stort efter spädbarnstiden se ut så här (observera att
åldersangivelserna endast är riktmärken och anger ungefär var i utvecklingen barnet befinner
sig):

&�������,�����5
�
Ögon- och huvudrörelser är de första rörelser ett barn lär sig behärska. Barnet lyfter huvudet
och tittar efter leksaker som det lokaliserar med ögonen och försöker gripa tag i.
Barnet brukar klara att dra sig upp i sittande ställning med stöd.
Barnet känner igen sina föräldrars röster och vänder huvudet åt det håll de hör dem prata.

&�������+�����5
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Barnet klarar av att vända sig från mage till rygg och tvärtom.
Den kan nu också sitta utan stöd, vilket medför att fallreflexen blir tvungen att utvecklas
eftersom balanssinnet inte hittills tränats så mycket.

&�������2�����5
�
Nu har barnet fått nya förmågor att förflytta sig. Det börjar både åla och krypa. Först med
armarna och benen parallellt, för att så småningom krypa i kryssmönster. Detta visar nu att de
båda hjärnhalvorna börjar att samarbeta, vilket är ett viktigt vägskäl för den fortsatta
utvecklingen. Det dröjer inte länge förrän barnet snart försöker att ställa sig upp. Att stå upp
ställer stora krav på många av kroppens muskler och får ta sin lilla tid. Barnet börjar nu att
klara av att korsa sin egen mittlinje. Höger hand kan t ex hämta en leksak som ligger till
vänster.

&�����������
Nu börjar barnet klara av att gå, först med stöd och så småningom utan stöd. Detta kräver
övning och åter övning och ska få ta sin tid. Handens utveckling har nu kommit till den
avgörande punkt när tummen kan möta pekfingret och barnet kan plocka russin från bordet
utan besvär. Barnet börjar säga sina första ljud och ord.

%��
������
Efter ettårsåldern kan man inte längre studera kroppsrörelser hos ett barn i ett
åldersperspektiv, eftersom de är så olikartade beroende på vilken miljö barnet växer upp i. De
grundläggande grovmotoriska färdigheterna fortsätter att utvecklas genom övning upp till c:a
6 års ålder. Det som övas är att klättra, rulla, gå, springa, hoppa, hänga, fånga, kasta, snurra,
klippa, rita mm. Det är viktigt att ha i bakhuvudet att grundfärdigheterna måste vara inlärda
innan man kan specialisera sig.
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Händernas rörelser kallar vi för finmotorik, men finmotorik är också ögonens rörelser,
ansiktets rörelser, tungan och de muskler som styr stämbanden. Utvecklingen sker även här
från huvudet och ner samt från mittlinjen och ut. Det är därför de grovmotoriska rörelserna
kommer före de finmotoriska vad gäller armar och ben.

Balanssystemet utvecklas långsamt gradvis tills långt efter puberteten och balans övas ständigt
för att nå den perfekta automatiken. Det är framförallt samordningen av kroppens rörelse, syn
och balansorgan som behöver övas. Förmågan att hålla balansen styrs huvudsakligen av tre
faktorer: balansorgan, syn och muskel- och ledsinne.

Perception innebär att varsebli och tolka sinnesintryck på ett ändamålsenligt sätt för vårt
handlande. De perceptuella systemen tolkar våra sinnesintryck från:

- beröring av hud - taktil perception (känselsinnet). Det är förmodligen det första sinnet som
utvecklas i moderlivet och är då ett av det nyfödda barnets viktigaste informationskällor.
Känselsinnet kan känna av temperatur, smärta, välbefinnande, obehag, beröring hur och vem
eller vad och var på kroppen. Skillnaden mellan barn och vuxna är att barn kan inte se hur
någonting känns som vuxna kan genom tidigare erfarenheter. Detta orsakar ibland onödiga
konflikter.

- ljud - auditiv perception (hörselsinnet). Hörseln utvecklas under fosterlivet och från den
sjätte månaden kan barnet höra. Det nyfödda barnet kan känna igen sin moders röst. Detta
sinne kan identifiera, skilja, lokalisera, bedöma och diskriminera ljud av olika slag. Den
auditiva perceptionen är grunden för språkutvecklingen och det är därför viktigt att barnet får
vistas i en lugn auditiv miljö.

- leder och muskler - kinestetisk perception. Våra muskler och leder har känselkroppar som
registrerar var och hur en rörelse sker. Vi kan blunda och ändå känna hur vi utför rörelser;
med vilken kraft, var, tyngd och form. Den främsta uppgiften för den kinestetiska
perceptionen är att samarbeta med balansorganen och synen för att hålla kroppen i balans och
utföra rörelser utan att ramla.

- bilder av omgivningen - visuell perception (synsinnet). Genom detta sinne äger vi förmågan
att koncentrera blicken på det som är intressant för oss. Vi kan uppfatta form, storlek och färg,
särskilja och bedöma avstånd. För att den visuella perceptionen ska vara god är det viktigt att
ögonens rörelser fungerar perfekt. Ögonen ska kunna följa en fixeringspunkt utan att störas.
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Sexåringar bör uppmärksammas när det gäller motoriken. Gemensamt för alla sexåringar är
att den lilla barnkroppen växer så snabbt att på ”ett par sommarmånader” blir den en gänglig
unge. Armar och ben växer kraftigt och tyngdpunkten förskjuts närmare naveln.
Koordinationen av grovmotorik och finmotorik kan tillfälligt försämras och det är bra för dem
med mycket grovmotorisk träning i den här åldern.

 
�����������7��
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De flesta sjuåringar som börjar skolan har redan sina grundläggande basfärdigheter i den
senso-motoriska utvecklingen klar och kan med stor iver och glädje använda dem som
redskap för nya äventyr i skolans värld. Det finns dock barn som inte är färdig i sin
grundläggande rörelseutveckling när skolan börjar. Tyvärr tenderar denna grupp att öka,
eftersom allt fler barn växer upp i en rörelsefattig miljö. Bristen på rörelse kan ge dessa barn
svårigheter, som inte kommer fram förrän de börjar skolan. För de som har sitt rörelsebehov
tillfredsställt är det lätt att sitta i klassrummet och koncentrera sig, men för de som inte har det
är det en pina. (Dessen, 1990)

)49
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Åren före puberteten är barnen mycket roade av rörelser och har en så väl utvecklad
perception att de kan uppfatta en rörelse och utföra den i grovmotorisk form. I och med
puberteten avtar den spontana rörelseglädjen. Man blir under denna period mer känslig för de
attityder och förväntningar som samhället har ifråga om vad som är manligt och kvinnligt. Här
ser man också skillnader i den pubertala växtspurten hos flickor (12-13 år) och pojkar (14-15
år). Den snabba längdtillväxten under puberteten leder till en koordinativ tillbakagång,
beroende på att muskelutvecklingen inte hinner med extremiteternas tillväxt. I vuxen ålder
utvecklas motoriken främst genom erfarenheter (inlärning-träning). (Åhs, 1981)
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Det finns forskning som visar att barn och ungdomar som varit aktiva i en idrottsförening har
större möjlighet till positiva relationer i sitt fortsatta liv. Begreppet idrott kan innefatta
mycket. Idrotten kan vara spontan eller organiserad. Den kan vara obligatorisk eller frivillig.
Den kan dessutom innehålla tävling i en eller annan form. Oftast är idrotten en kombination
av dessa kategorier.

Ofta nämner man ordet rörelse istället för idrott, detta för att markera att det i första hand
handlar om aktiviteter för de yngre barnen. Undervisning i idrott och rörelse ska ge eleverna
färdighet om fysiska aktiviteter, men även ge självkänsla att kunna acceptera sin egen och
andras förmåga. Det gäller att i unga år skapa vanor som består till vuxen ålder. För en del är
idrottstimmarna de enda tillfällen för motion och då måste vi ställa oss frågan som
idrottsledare och idrottslärare: Är barn och ungdom till för idrotten eller är rörelse och idrott
till för barn och ungdom? (Huitfeldt, 1998)

Vid varje tillfälle barn rör sig så får barnet rörelseträning. Vi måste ge dem förutsättningar för
bra rörelseträning på fritiden genom att ha bra lekplatser, sätta på dem rätt kläder för rätt väder
och ställa upp att vara med i deras lekar.
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I skolan kan man ha medveten rörelseträning för att:

- stimulera inlärning
- underlätta inlärning

Rörelseträning måste bygga på de färdigheter eleven redan har och som är naturliga för
eleven. Rörelseträning sker för de yngre barnen genom medrörelse med en annan person eller
genom härmning av någon annan person. Att kunna utföra samma arbete som en vuxen
stärker barnets självkänsla. När barnet sedan blir litet äldre ska det röra sig omväxlande snabbt
och långsamt. Däri ligger hemligheten i att intervallträning som en naturlig väg till uthållighet.
Det är viktigt att vara medveten om att varje långvarig form av rörelseträning ska ske på
barnets eget initiativ annars kan det göra mer skada än nytta. (Diem, 1978)
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- Motion
Modern forskning visar att rörelsen och hälsokunskapen är ytterst betydelsefull p.g.a. den
moderna stillasittande livsstilen. Ökad fetma, större risk för hjärt- och kärlsjukdomar, större
risk för benskörhet och ätstörningar är vad det moderna samhället har fört med sig. Detta är
orsaker nog att fysiska aktivitetens och motionens påverkan på hälsan på allvar. (Huitfeldt,
1998) Vad som förutom fysisk aktivitet påverkar vår hälsa är arv, kost, rökning, alkohol,
stress, farmaka och omgivande sociala och fysiska faktorer. (Folkhälsoinstitutet, 1999)

- Förbättring av koordinationsförmåga

- Balanssäkerhet

- Kroppsmedvetenhet - självkänsla
Barnets självkänsla, dvs dess attityder gentemot sig själv och sin egen kompetens, utvecklas i
ett samspel med omgivningen där rörelseerfarenheterna till en början utgör en väsentlig del.
Det är viktigt i denna process att barnet får känna att det duger till och får lyckas. Tidigt
utvecklade barn tenderar att i kamratgruppen vara mer omtyckta än de sent utvecklade.
Orsaken till detta är att ett barn har hög status genom skicklighet i färdigheter i lekar och
idrottsliga aktiviteter. Självklart har barnet här en fördel om det är tidigt utvecklad fysiskt.
 Detta kan leda till att barnet hamnar i en negativ cirkelgång i förhållande till rörelse.
Dålig motorik - dålig social anpassning - dåligt självförtroende - undvikande av rörelselekar -
ännu sämre motorik - negativ inställning till kroppsrörelse som lever kvar i vuxen ålder. (Åhs,
1981) Allt detta befrämjar elevens utveckling känslomässigt, socialt och intellektuellt.
(Gustafsson-Hugoh, 1987)

,�.��������7�����4�;
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Barn har under långa perioder betraktats som oviktiga och ointressanta, bortsett från deras
betydelse som blivande arbetskraft. Barn har misshandlats, pryglats, utsatts för sexuella
övergrepp och bestraffats i en utsträckning som vi idag har svårt att förstå. Barn har behov
som är åtskilda från vuxnas behov.
Det är viktigt som vuxen att veta att det väsentliga är inte att fylla barnets behov utan att
utveckla deras möjligheter. Det här betyder att man skulle kunna säga att barn har inte behov
utan de behöver. Det finns yttre villkor som påverkar vad ett barn behöver.
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Ett barn är starkt bunden till sin mor och ju starkare bindningen är desto svårare blir
separationen från modern. Bindningen får inte vara för stark. Det kan leda till svåra
separationer när barnet blir äldre vid överlämnandet till t ex daghem. Bindningen får heller
inte vara för svag. Då har inte barnet någon trygghet. Den starkaste bindningspersonen för ett
barn behöver inte vara modern, utan kan även vara fadern eller någon annan i barnets närhet.
Modern har dock en klar tidsmässig fördel i och med amningsprocessen.

Forskning visar att när separationen är gjord på t ex ett daghem och barnets bindningsperson
inte längre är närvarande, så visar barnet mer sociala beteenden och är mindre negativa mot
sina jämnåriga. Noterbart är också att de sociala kontakterna ökade när antalet leksaker
minskades. (Jalmert, 1980)

Fostret som ligger i mammans mage är utsatt för stimuli och kan ge respons på detta. Det
betyder att det finns förutsättningar för inlärning redan i mammans mage. Avgörande för
barnets utveckling är moderns rörelseintensitet liksom hennes rörelsesäkerhet. Den blivande
moderns kondition och sätt att röra sig inverkar direkt på barnet. Mödrar som känner sig i
fysiskt i god form har en allmänt bättre prestationsförmåga och är därför mer harmoniska. När
barnet är nyfött behöver det direkt den intima mänskliga kontakten. Det behöver berörings-
och hudkontakt för att få värme och trygghet.

Självständighet betyder alltid befrämjande av spontaniteten som är barnets egen drivkraft.
Därför är det viktigt att låta barnet få inlärning genom att upptäcka på egen hand. Alltför
snabb hjälp av någon som redan kan, leder till ett hämmat beteende hos barnet. Det är alltid
mycket viktigare att inbjuda barnet till lek än att bestämma över den. Den vuxne ska acceptera
barnet som en kamrat och då kommer den ömsesidiga respekten.

Barnet ska inte heller hindras att hamna i konflikter. Konflikter är utmaningar, vilka inte får
utelämnas i barnets liv. Utmaningar i form av rörelseproblem måste lösas och om barnet löser
dem själv får det självförtroende. Ett gott självförtroende och en självsäker hållning hos ett
barn leder till att barnet inte låter sig ”förföras”, utan kan hålla en kritisk distans. Ett barn som
hela tiden försöker skada andra har inget självförtroende och försöker på ett konstlat sätt
iscensätta sig själv. Självmedvetande leder till självsäkerhet och därmed till medvetenhet om
sina egna fel och brister. (Diem, 1978)
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Bunkefloprojektet - en hälsofrämjande livsstil: är ett stort samverkansprojekt mellan Malmö
allmänna sjukhus, skolan och idrottsrörelsen. Bunkefloprojektet stora tanke och frågeställning
är: Kommer en intervention med fysisk aktivitet - skola och idrottsrörelse i samspel - att
innebära ett förändrat hälsobeteende både hos unga och äldre i samhället, och därmed ge
förutsättningar till en förbättrad hälsa i framtiden? Att projektet tog fart berodde på den från
sjukhuset alarmerande ökningen av frakturer hos både barn och vuxna på grund av
benskörhet. Att antalet benbrott har 20-dubblats på 80 år beror dels på att vi i genomsnitt lever
ett längre liv och dels på att vi har ett förändrat levnadssätt där våra barns fritid till stor del
innehåller mycket stillasittande aktiviteter med datorer och TV-apparater.
Dessutom är det också en stor ökning av astma, allergier och diabetes hos barn, enligt forskare
på området. Det är ytterligare en drivkraft att genom detta projekt vända denna neråtgående
hälsotrend. Ängslättskolan i Bunkeflostrand, som är den skola som ingår i projektet, har under
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de senaste åren satsat på ett hälsofrämjande arbete i form av t ex drama, avslappning,
massage, elevdemokrati, kostaktiviteter, mobbingförebyggande arbete. På skolan har idrott
och hälsa införts som ett dagligt, obligatoriskt ämne för de barn som började år 1 och år 2
höstterminen-99. Ängslättskolan är den första skolan i Sverige som schemalägger en timmes
fysisk aktivitet varje dag. Alla barn på skolan som börjar år 1 genomgår olika typer av
motorikobservationer. De barn som behöver extra motoriskt stöd får individuellt anpassad
motorikträning en gång per vecka. De som startade år 1 höstterminen-00 får en rörelseaktivitet
varje dag, vilket innebär att alla barn i år 1-3 har en schemalagd fysisk aktivitet dagligen. De
som har hand om den fysiska aktiviteten på skolan är pedagoger på skolan, idrottsledare från
Friskis och svettis och från Bunkeflo IF. Bunkeflo IF har åtagit sig rollen att ha hand om den
fysiska aktiviteten på skolan och de har anställt en idrottsledare som jobbar halvtid på skolan.
Dessutom försöker Bunkeflo IF engagera många egna ideella krafter och andra som är
intresserade i idrottsrörelsen. Det är viktigt att barnen upplever en glädje i att röra sig och
därför är aktiviteterna varierande. De effekter som projektet hoppas på att ge är:

-  starkare benstomme

-  grundlägga goda vanor

-  öka medvetandet om kostens betydelse

-  minska drogmissbruk

-  öka barnens självförtroende

-  öka barnens koncentrationsförmåga

-  öka barnens sociala förmåga

I projektet gör den ortopediska kliniken i Malmö en mätning om barnets benmassa påverkas
positivt av den fysiska aktiviteten. De kommer att följa benmassans utveckling hos de barn
som höstterminen-99 började i år 1 och år 2 tills att de går i år 9. Eleverna kommer att mätas
varje år. De vetenskapliga frågeställningarna som studeras och dokumenteras i projektet är t
ex:

- hur barn med koncentrationssvårigheter påverkas av ökad fysisk aktivitet

- hur vanligt det är med astma, eksem, hösnuva och födoämnesallergi

- hur barn med DAMP-liknande symtom påverkas av den fysiska aktiviteten

- hur munhälsan påverkas av att barnen går på en hälsofrämjande skola

Något som projektgruppen tydligt poängterar är hur viktig roll föräldrarna har i projektet. En
föräldragrupp har bildats på skolan vars uppgift är att engagera och göra föräldrarna delaktiga
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i skolans hälsofrämjande arbete. Föräldragruppen består av tio föräldrar som träffas någon
gång per termin och planerar och anordnar olika aktiviteter för invånarna i Bunkeflostrand.

Per Gärdsell, projektledare Bunkefloprojektet, säger att skolan är samhällets viktigaste arena
för ett hälsofrämjande arbete. I skolan når vi alla barn under en mycket formbar del av deras
liv. Vill man ändra och påverka attityder och vanor ska man göra det i tidig ålder. Det är här
som grunden läggs för de vanor som tas med i vuxenlivet. Skolan tar sin del av ansvaret - men
skall vi lyckas krävs allas ansvar, kunskap och engagemang.
(www.bunkefloprojektet.malmo.se)

,�"������	
Som en delstudie i Bunkefloprojektet finns MUGI, Motorisk Utveckling som Grund för
Inlärning. Det är ett utvecklingsprojekt i Lund där skolhälsovården och skolans idrottsämne
samverkar kring barn med motoriska brister, koncentrationssvårigheter och DAMP. Vid
Järnåkraskolan i Lund genomföres i år 1 varje år motorikobservationer. De elever som
behöver stöd och stimulering i sin motoriska utveckling erbjuds individuellt anpassad
motorisk träning. Efter tre års studier i Lund har man kommit fram till att barn med motoriska
brister ofta har försämrad koncentrations- och inlärningsförmåga. Psykologer som jämfört
MUGI-tränade barn med ej tränade konstaterar att de barn som regelbundet deltagit i motorisk
träning under ett år har bättre grovmotorik, finmotorik, perception och inlärningsförmåga än
barn som ej deltagit i motorisk träning. De frågeställningar man har i MUGI-projektet är:

- Påverkar barns stillasittande deras grovmotoriska utveckling?

- Har barns försämrade motorik betydelse för inlärningsförmågan?

- Kommer barnens grovmotorik, balans och koordination att förbättras med motorisk träning?

- Kommer individuellt anpassad motorisk träning att få positiva effekter för barn med motorik
- och koncentrationssvårigheter?

- Kommer barnens skolprestationer att förbättras?

Huvudansvarig för MUGI är gymnastikdirektör Ingegerd Ericsson som menar att de barn som
har specialundervisning i skolan ofta har sent utvecklad motorik. Hon säger vidare att man
måste träna det vestibulära sinnet, vilket är det sinne som bl a håller koll på hur huvudet
förhåller sig till kroppens övriga delar. Ingegerd Ericsson är den som tillsammans med
skolsköterska, speciallärare och klassens lärare i Idrott och hälsa som gör
motorikobservationer över de barn som startar i år 1. Där får de reda på vilka som behöver
extra motorisk träning med Ingegerd för att lyckas bättre i skolan.
(www.bunkefloprojektet.malmo.se)
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Som jag tidigare nämnt har jag valt att göra mitt arbete till stor del praktiskt. Jag startade ett
Pröva-på fritids som pågick under hela höstterminen. Jag kompletterade mina observationer
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och min forskning där med liitteraturstudier. För att få insikt i hur fritidsverksamheten i
Sverige kan se ut så intervjuade jag en fritidspedagog.
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För att kunna göra en rättvis forskning på barnen så måste jag själv vara delaktig i
verksamheten under hela hösten. Det medförde att jag gjorde min slutpraktik på halvfart på
förmiddagar på den skola där barnen går. På eftermiddagar var jag fritidsledare på Pröva-på
fritidset där jag hade huvudansvaret för en grupp på 22 st, vars urvalsmetod presenterades i
bakgrunden. Vi höll till i den lokala fotbollsföreningens lokaler. I samma lokaler fanns det
redan en öppen fritidsverksamhet innehållande c:a 20 st barn som fotbollsföreningen driver i
kommunens regi. Förutom fotbollsföreningen fick jag även stöttning, i form av personalhjälp
på fritidset, från stadsdelens fritidsgård och från kyrkan. Jag har fått mental stöttning för
drivandet av fritidset genom litterär kunskap om bl.a. Bunkefloprojektet.

Pröva-på fritidset var upplagt så att vi hade öppet varje skoldag, även studiedagar och
lovdagar, från dess att barnet slutar skolan till kl. 17.00. Varje dag kl. 14.30 fick barnen
mellanmål. Fritidsverksamheten var öppen, vilket innebar att barnen kom de gånger de ville
utan att anmäla frånvaro. Varje måndag fick barnen ett schema över veckans aktiviteter.
Fasta punkter varje vecka var en timmes rörelseaktivitet mån-ons-fredag. Jag utgick från
barnens intressen när jag fastställde aktiviteterna. Ibland fick vi besök av en förening som
visade och lät oss prova på deras aktivitet. Men oftast introducerade jag aktiviteten för barnen.
Vi var både ute och inne beroende på väder och typ av aktivitet.

Varje tisdag hela hösten kom en fritidspedagog från stadsdelens fritidsgård och hade en timme
drama med barnen. Drama innefattade värderingsövningar, trygghetsövningar, övningar för att
förbättra självkänslan, övningar för att utveckla sina sinnen, teater m.m.

På torsdagar var det fri sysselsättning i lokalen med bl.a. brädspel, bordtennis, hockeyspel, se
på film eller läsning i ”mysrummet”. Det fanns också varje dag ett rum avsatt för läxläsning.

När veckan var slut fyllde varje barn i en dagbok där de utvärderade veckans aktiviteter. De
fick skriva om de tyckte aktiviteten var rolig eller inte. Jag samlade deras dagböcker i deras
personliga mapp.

De två första veckorna var introduktionsveckor där vi ägnade verksamheten till lära-känna
övningar och gruppstärkande övningar. Jag hade samtal med alla barnen på Pröva-på fritidset
en och en tillsammans med minst en av föräldrarna. Vid samtalen pratade vi om barnets
intressen och vad barnet ville prova på under eftermiddagarna på fritidset. Vi gick även
igenom den enkät barnet fyllt i under våren. Jag gjorde en undersökning på 6 st frågor (bilaga
2) där de fick svara med hjälp av fem olika ritade ansiktsuttryck (bilaga3). Jag graderade
sedan, beroende på vilket ansiktsuttryck de valde, från 1-5. På slutet av höstterminen gjorde
jag samma undersökning igen för att se med vad för effekter fritidset kan ha  påverkat barnet.
Denna gång blev dialogen och enkäten endast med barnet. Jag valde att titta på barnen som en
grupp och inte som enskilda individer. Nästa steg i forskningen torde vara att gå in och titta på
varje individs utveckling.
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Jag ringde även hem och pratade med barnens föräldrar. Denna intervju gjordes över telefon
omkring 17.00 på olika vardagar i slutet av terminen, utan att föräldrarna visste om att jag
skulle ringa. Jag ställde frågor om de observerat utveckling av barnets intresse för rörelse,
barnets prestation i skolan och barnets självkänsla hemma och i skolan.
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Jag intervjuade en fritidspedagog som arbetar på den skola där jag gjorde min slutpraktik. Den
fritidspedagog som jag intervjuade är manlig och har jobbat på skolan i 4 år. Jag väljer att i
fortsättningen kalla honom för A. Han har fritidsledarutbildning och sitter med i skolans
ledningsgrupp. Skolan är belägen i en större stad i mellansverige. Skolan ligger i en relativt
mångkulturell stadsdel med c:a 8000 invånare. På skolan går omkring 450 barn från f-6. De
intervjufrågor jag utgick från finns som bilaga 5.
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För att få till min litteraturgenomgång, så har jag sökt på Internet, bibliotek, videor,
dagstidningar och material från engagerade vänner och bekanta.
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Från början gick det 22 st barn på Pröva-på fritidset. Det var 13 killar och 9 tjejer i gruppen.
Jag satte en gräns på att ett barn ska ha varit på aktiviteterna på fritidset minst två gånger i
veckan för att jag ska kunna göra en rättvis forskning på dem. Det var 14 st barn som
uppfyllde detta krav. Det var 10 killar och 4 tjejer. Det var 8 st som inte uppfyllde kravet och
orsakerna enligt dem själva och deras föräldrar var:

- Inga kompisar på fritidset.
- Vi gjorde inga aktiviteter i början som passade dem, vilket gjorde att intresset för att

gå till fritidset svalnade.
- De hittade redan de första veckorna en aktivitet de ville syssla mer med, vilket de

tyckte var nog med rörelse för dem.
- En av dem bytte till en skola som låg lite längre ifrån och tyckte det tog för lång tid till

resa. Därigenom upplevde han att han kom för sent till de aktiviteter vi gjorde.

De upplevde dock alla att när de väl var på fritidset och var med på de aktiviteter vi gjorde
hade de kul.

Det är 11 st av de 22 som under hösten har hittat sin fritidssysselsättning i någon förening. 5
av dem var killar och 6 st var tjejer. 8 av dem var med i den grupp som varit på fritidset minst
två gånger i veckan och 3 st var i den grupp som varit mindre än två gånger i veckan.

"�����%��?�4�5
��������



20

Jag redovisar enkäten i stapeldiagram på de 14 som genomfört den båda gångerna. Efter
redovisningen på varje fråga gör jag en kommentar om väsentligheter som förstärker svaren.
Jag väljer att kalla enkäten som gjordes i början av terminen för A och den enkät som gjordes
i slutet av terminen för B.

I diagrammet ser ni siffror istället för ansiktsuttryck. I diagrammet är värde 1=mycket tråkigt,
2=ganska tråkigt, 3=varken roligt eller tråkigt, 4=ganska roligt och 5=mycket roligt Vid några
tillfällen har barnet inte bestämt sig för ett av ansiktsuttrycken och då pekat mittemellan två st.
Jag har avrundat till det högre ansiktsuttrycket. I siffror räknat skulle det ha blivit att 3,5
avrundade jag till 4.

Fråga 1:

Hur trivs du i skolan?
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Hur trivs du i skolan?
B
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Kommentar:
Jag förtydligade den här frågan genom att ge exempel att det både kunde gälla ämnena i
skolan och kompisar i klassen. Skolan som eleverna går på har under hösten, i några av de
undersökta barnens klasser, haft ett lite tufft och oroligt klimat av olika omständigheter. Några
av barnen uppfattade skolan som aningen stökig.

Fråga 2:

Hur bedömer du din prestation i skolan?
A

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5

antal

Hur bedömer du din prestation i skolan?
B
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Kommentar:
Denna fråga förtydligade jag genom att konstruera om den till: Hur duktig är du i ämnena i
skolan? Jag ställde en följdfråga som löd: Vilket/vilka ämnen känner du mest och minst för?
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Det enda som är noterbart från denna fråga är att 3 st av dem hade fått idrott som favoritämne,
vilket de inte hade förut.

Fråga 3:

Vad tycker du om läxor?
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Vad tycker du om läxor?
B
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Kommentar:
Här kan tilläggas att på fritidset fick de möjlighet att göra läxorna i ett läxrum. I mitten av
terminen var det en del som gjorde försök med att göra sina läxor på fritidset. Mot slutet av
terminen var det inte många som gjorde läxorna på fritidset. Orsakerna enligt barnen var att
det fanns för mycket annat skoj att göra på fritidset och när man satt i läxrummet så hörde
man de andra barnen när de lekte. Detta var både störande och lite lockande till lek för att vilja
göra läxor på fritidset, enligt barnen. Det var några av barnen som påpekade att det var lättare
att göra läxorna när de kom hem från fritidset än innan de gick på fritids. Lika många
upplevde att i år 4 var det mer läxor än i år 3 och det gjorde läxorna jobbigare att utföra.

Fråga 4:

Hur bedömer du din hälsa?
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Hur bedömer du din hälsa?
B
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Kommentar:
Denna fråga var svårtolkad och jag utvecklade den genom exempel som: Får du ofta ont i
huvudet och känner dig sjuk och trött eller är du oftast pigg och känner dig frisk? Denna fråga
skiljde sig inte nämnvärt från enkät A och B. Ett fåtal upplevde hälsan som något bättre. Lika
många upplevde den som något sämre.
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Fråga 5:

Vad tycker du om att röra dig?
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Vad tycker du om att röra dig?
B
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Kommentar:
Här ställde jag egentligen frågan; Vad tycker du om att röra dig och idrotta? Jag påpekade att
idrotta inte behövde innebära att tävla i någon sport, som en del av barnen trodde, utan det
menas att hålla igång kroppen med olika aktiviteter. Flera av barnen var noga med att
poängtera att de tyckte det var betydligt roligare att idrotta vid enkät B än vad de tyckt vid
enkät A. Någon tyckte att det lika roligt som innan. Ingen tyckte att det blivit tråkigare att
idrotta.

Fråga 6:

Vad har du för förväntningar på 
fritidset?
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Levde fritidset upp till dina 
förväntningar?
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Kommentar:
Här hade de flesta ändrat sig i enkät B från enkät A. Några hade höga förväntningar, men blev
lite besvikna p.g.a. olika orsaker som för lite sporter, för några dagar i veckan med idrott och
när vi inte gjorde styrda aktiviteter och var ihop med det andra fritidset var det aningen stökigt
klimat. Några tyckte att det blev precis så roligt som de hade hoppats. Några tyckte att det
blev mycket roligare än de trodde tack vare bra ledare och roliga och annorlunda aktiviteter.
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De kommentarer jag fick var:

Rörelseintresse:
Alla svarade att de hade antingen bibehållit sitt stora intresse för rörelse eller att de utvecklat
ett intresse för rörelse under hösten. Några hade observerat utveckling i motoriken. Flera hade
startat någon form av fritidssysselsättning och de flesta var inne i diskussioner med sina barn
om vad för typ av fritidssysselsättning som skulle tänkas passa barnet

Prestation i skolan:
Någon hade observerat att det under hösten hade blivit lättare för barnet att göra sina läxor.
Några poängterade att det just nu var ett tufft klimat i skolan och det påverkade deras barns
prestation. Ingen upplevde att deras barns närvarande på fritidset var något negativt för
läxläsningen.

Självkänslan:
Flera upplevde att deras barn var positivare och gladare tack vare deras vistelse på fritidset.
De berättade hemma om allt de gjort och de berättade om sina nya kompisar. Några upplevde
att de inte hade så många kompisar på fritidset och barnet tyckte bara det var kul när vi gjorde
styrda aktiviteter som det tyckte om. Någon uttryckte att det finns ingen grupp eller miljö som
barnet trivts så bra som på Pröva-på fritidset.
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Det är ett fritids som är belägen i skolans lokaler med 25 st barn som går i år 2-3. Det jobbar
där 3 st fritidspedagoger, där det alltid finns minst 2 st samtidigt på fritidset. Varje
fritidspedagog är knuten till minst en klass på skolan. De aktiviteter de gör med barnen är att
de har någon typ av rörelse i gympasalen ett par gånger i veckan. De försöker ha
rörelseaktiviteter utomhus beroende på väder. De har en datadag och en bakdag. De har
veckans ord som de diskuterar kring t ex mobbning. De har också en slöjddag i slöjdsalarna.

På denna skola har man antagit ett eget dokument för fritidsverksamheten i enlighet med
LPO-94. Innan LPO-94 kom så hette det som styrde verksamheten för Pedagogiskt program
för fritidsverksamhet�deklarerar A. Han tror att fritidshemmen har uppstått då kvinnorna
började att arbeta istället för att vara hemma och passa barnen i mitten på 1900-talet. Till en
början sysslade endast fritidshemmen med omsorg. Numera sysslar fritidshemmen med både
inlärning och omsorg.

Fördelen med att ha fritidshemmet i skolans lokaler tycker A är att både lärare och
fritidspedagoger kan se barnet under hela dagen och därför skapa sig en helhetsbild av barnets
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utveckling och inlärning. På skolan har också alla vuxna i barnets närhet (lärare,
fritidspedagoger, vårdnadshavare) en naturlig mötesplats om barnet. De nackdelar som finns
är att lokalerna på skolan inte är anpassade för den fritidsverksamhet man vill ha. Det är ofta
omgjorda klassrum. Det som också är lite negativt tycker A är att en del barn behöver komma
ifrån skolans miljöer på eftermiddagen och gå till något annat.

Att skolan arbetar i spår är för fritidshemmen en stor fördel tycker A. Att arbeta i spår innebär
att i ett arbetslag ingår lärare och annan personal från förskola till år 6.
Det gör att elever kan t ex vid behov flyttas mellan årskurser i samråd mellan lärare,
fritidspedagoger och föräldrar. Eftersom man träffas i arbetslagsträffar 1 gång i veckan kan
man ofta diskutera ett barns utveckling med samma människor, menar A. Detta är en klar
fördel för att kunna ge en rättvis bild av barnet.

A hade lite dåligt samvete för barnen i år 4-6. Det finns ingen fritidsverksamhet för dem på
skolan. Det är för tidigt för en 10-åring att klara sig själv på eftermiddagarna. Det känns som
vi sviker dem, menar A. Nu finns det en öppen fritidsverksamhet för dem i den lokala
fotbollsföreningens lokaler, men är det ett tillräckligt stöd för dem, undrar A?
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Av de 22 barnen blev det till slut 14 st som det gick att forska på. Jag hade från början
självklart hoppats på att alla skulle ge fritidset en chans och gå där minst 2 gånger i veckan.
Detta gör att det blev en ganska tunn skara att forska på, men ändå tillräckligt stor för att se
resultat som jag kommer till senare. Jag fastnar vid orsakerna varför de 8 som varit på fritidset
för lite för att det ska gå att göra en rättvis forskning på dem. Med tanke på de som sagt att
orsaken var att de inte hade några kompisar där så känns det inte så bra. Alla dem var tjejer.
Jag tror att de tyckte det var roligt så länge vi gjorde aktiviteter, men på den fria tiden var vi i
samma lokaler som det andra fritidset, innehållande 90% grabbar som alla utövade någon typ
av idrott. Jag tror detta skrämde tjejerna lite att komma dit. Speciellt de som inte hade någon
de kände sen innan på fritidset. Detta var synd och fick in mina tankar på att skapa tjejgrupper
e.d., men detta hindrades genom att vi från början hade låst gruppen vid dessa 22 st som
anmälde sig och sade att vi skulle hålla fast vid denna konstellation hela hösten. Det som man
skulle kunna fundera vidare på är om killar har lättare att hitta nya kompisar än vad tjejer har.

Jag var tydlig från början mot barnen med att förklara att om Pröva-på fritidset och dess
aktiviteter skulle kunna genomföras måste de ställa upp på att testa aktiviteter som inte de
själva önskat att göra. Därför var det synd att den anledningen kom upp som orsak att man
inte ville fortsätta gå på fritidset. Då är det skillnad på om man redan har hittat sin
fritidssysselsättning och är nöjd med det. Det var ett av målen med fritidset att barnet skulle
hitta sin fritidssysselsättning. Det är ett positivt tecken.
I och med att hälften har hittat sin fritidssysselsättning är det oerhört bra. Det är endast 4 st
som under hösten inte har börjat med någon idrott och inte varit på fritidset minst två gånger i
veckan. Vi kan säga att de fyra har jag misslyckats med, men de andra 18 har jag på något sätt
lyckats få igång till rörelse.
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Fråga 1: Hur trivs du i skolan?

Här var mina tankar att får man en aktivare fritid förbättras hälsan, självkänslan och
koncentrationen och därigenom får man en ökad trivsel i skolan. Nu var det 2 faktorer som
Satte hinder för min forskning. Det ena var att en termin är egentligen alldeles för kort tid att
se några större effekter på dessa saker. Det andra var att jag kunde inte förutse att skolmiljön
skulle utveckla en negativ trend  under denna höst och detta har självklart påverkat att det inte
är några större skillnader i resultat på frågan.

Fråga 2: Hur bedömer du din prestation i skolan?

Denna fråga handlar till mångt och mycket om självkänslans utveckling. De får värdera sin
insats i skolan och det tycker barnen inte är lätt. Jag kan ändå se att barnen tror ganska mycket
på sig själva och en liten ökning i prestationen kan noteras i gruppen. Det kan vara så att
idrottsämnet som dök upp som något positivt ämne i enkät B, men inte i enkät A är det som är
skillnaden. I så fall har fritidset påverkat deras idrottsintresse och därigenom deras
självkänsla.

Fråga 3:Vad tycker du om läxor?

Min tanke med läxläsningen var att när vi har haft rörelseaktiviteter så tror jag att kroppen är i
gång och det är just då som barnen ska göra sina läxor istället för att vänta till precis innan de
ska gå och lägga sig. Nu var det inte så lätt att få något resultat eftersom vi inte hittade något
bra och lugnt läxrum på fritidset. Det var dock positivt att några upplevde att de i hemmiljön
var piggare och mer koncentrerade i sina läxstudier efter att de varit på fritidset. Men det var
alldeles för få för att jag ska kunna dra en slutsats att det var så. Detta skulle vara intressant att
titta lite närmare på och forska vidare om.

Fråga 4: Hur bedömer du din hälsa?

Jag upptäckte här att ordet hälsa var ett svårdefinierat ord för att 10-årigt barn. Därför blev
frågan en massa exempel från min sida hur man kan känna sig. Exemplen kan ha uttryckts lite
olika från barn till barn, vilket gör att barnens svar inte alltid har samma innebörd. Som jag
påpekade tidigare är en termin för kort tid att se några större effekter på barnets hälsa och de
har själva inte upplevt någon större skillnad. Jag kan tänka mig att deras skolmiljö har stort
värde i denna fråga.

Fråga 5: Vad tycker du om att röra dig?

Jag har förstått att många barn inte sysslar med någon idrott p.g.a. de tävlingsmoment som
läggs i idrottsutövandet. Jag tror inte att det är barnens fel att dessa tävlingsmoment finns utan
det är vi vuxna som skapar dem. Jag jobbade oerhört hårt från början med gruppen att få bort
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tävlingsmomenten för jag upptäckte att det var det som minskade deras rörelse- och
idrottsintresse. Jag tror att det är här som gruppen gjorde den största utvecklingen. I stort sett
alla barn och föräldrar upplevde att deras rörelseintresse ökat under hösten. Det märktes
tydligt när vi ibland har samkört båda fritidsgrupperna och då blir de flesta i Pröva-på gruppen
lite tillbakadragna och tycker inte det är lika roligt, eftersom det blir ett lite tuffare och
allvarligare klimat.
Nästa steg är självklart att ett barn måste lära sig ta både vinst och förlust för det är så som
samhället fungerar när de är vuxna. Man måste ta för sig. Men det är inte tvunget att handla
om att vinna eller förlora så fort en 10-åring rör sig lite som det tyvärr gör idag. Jag tror att de
är vi vuxna som kan och ska ändra på det och därigenom ser vi till att förbättra alla barns
hälsa.

Fråga 6: Vad har du för förväntningar på fritidset? (Enkät A)
              Levde fritidset upp till dina förväntningar? (Enkät B)

Jag blev lite skrämd av enkät A när jag insåg att barnens förväntningar på fritidset var oerhört
höga. Jag kände att jag nästan hade lagt fritidsets tankar och organisation på ett nästan ”för
bra” sätt. Jag anade att det skulle bli svårt att leva upp till deras höga förväntningar. Det blev
som jag väntade i enkät B att för en del blev det inte så bra som de hade väntat. Ändå var det
förvånansvärt många som upplevde fritidset bättre än de trott, vilket känns väldigt positivt.
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Ska jag vara efterklok och om jag skulle göra denna intervju igen så skulle jag skicka ut en
lapp om att jag skulle ringa och på lappen skriva upp punkter som jag skulle fråga om. Här
ringde jag till alla 22 föräldrar och alla var samstämmiga om att Pröva-på fritidsets tankar var
bra. En del var besvikna över att deras barn inte besökt fritidset fler gånger och en del tyckte
att barnet inte pratade om annat än fritidset hemma. De tyckte att det var bra att de fått hem
alla barnens dagböcker, för att i framtiden kunna diskutera med barnet om de saker som de
skrivit att de tyckt om att syssla med.
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Jag gjorde denna intervju för att se hur fritidsverksamheten kan se ut. Jag ville jämföra om det
fanns några likheter mellan mina tankar om rörelse och hur de jobbade på detta fritids. Jag
tycker att det var en hel del tankar som stämde överens. De hade en del rörelse, men inte lika
ofta. Det fanns inslag av flera olika aktiviteter och däribland värderingsövningar. Vi lade våra
värderingsövningar på dramat. Det var enda gångerna det var övervägande tjejer. Skillnaden
mellan fritidset på skolan och vårt fritids var att vi hade öppen fritidsverksamhet medan på
deras fritids skulle alla vara med på allt.

Det jag funderar på efter intervjun är fördelarna och nackdelarna med att ha fritids på skolan.
Jag har upplevt att alla på Pröva-på fritidset har tyckt det varit positivt att fritidset inte låg i
skolmiljö. Om det beror på klimatet i skolan eller något annat det vet jag inte. Jag tror dock att
det kan vara en fördel att komma till andra vuxna som inte är inne i skolan på samma sätt. Nu
var jag både inne i skolan och på fritids och fick aldrig känna på hur det var att vara enbart
fritidsledare, utan kontakt med skolan. Jag upplever dock en fördel med att veta om det hänt
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något med ett barn i skolan när det kommer till fritidset. Då kan jag veta orsakerna till barnets
beteende och vara förberedd på vad jag ska göra.
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Jag tycker att mina intervjuer och min relativt blygsamma forskning visar en tydlig riktning på
hur viktigt rörelse är för barn. Det finns inga indikationer på att rörelse ger något negativt. Det
finns endast små och stora positiva saker som bara ytterligare visar att rörelse är något som
måste finnas för att vår kropp ska fungera. De tankar som jag mer och mer kommer in på efter
alla intervjuer och all forskning är att rörelse och idrott ska inte ligga till största delen på
fritidsverksamheten. Vi måste få in mer och regelbunden idrott och rörelse i skolan. Det ska
finnas rörelseinslag för alla varje dag i skolan. Det är nödvändigt för att få igång dem som rör
sig väldigt lite på fritiden. Det är också ett bra komplement till den träning, ofta maximal
träning, som erbjuds i idrottsföreningarna. Det är den allsidiga regelbundna rörelsen i unga år,
inte den maximala prestationen, som ger en god möjlighet att klara ett aktivt arbetsliv tills
man är 65 år. Så som dagens samhälle ser ut med alla stillasittande leksaker och lockelser som
TV-spel, bio o.d. som finns för barn, så måste denna typ av rörelse ligga på skolnivå. Jag tror
att när Bunkefloprojektets tankar får förstärkning genom den forskning de gör, så måste vi ha
tillräckliga belägg för att kunna få våra folkvalda att förstå att vår kropp är gjord för rörelse.
Vår framtid, alltså våra barn, måste känna att vi vuxna ger dem möjligheter för att hälsosamt
liv. Detta för att vi ska ha friska och starka barn som klarar att sköta det här landet och den här
världen när vi blir gamla.
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- Vad för typ av aktiviteter gör ni på fritidset?
- Vad styr fritidsverksamheten? Läroplaner-mål?
- Varför uppkom det fritidsverksamhet i Sverige tror du?
- Vilka förändringar har skett inom fritidsverksamheten?
- Vad är fördelar respektive nackdelar med att ha fritidsverksamhet i skolans lokaler


