Barn i rörelse
– sju skolexempel

nför valrörelsen 2002 kom frågan om barns och ungdomars
fysiska aktivitet, eller kanske snarare bristande fysiska aktivitet, på allvar upp på den politiska dagordningen. I den ena
rapporten efter den andra hade både forskare och andra
pekat på att allt fler rör sig för lite för att de ska må bra.
Och vilka konsekvenser detta kommer att få på längre sikt, om ingenting görs.
Riksidrottsförbundet förde då fram förslaget om minst 30 minuters organiserad fysisk aktivitet varje dag i skolan. Förslaget var inte
avsett som en ”ersättning” till den viktiga obligatoriska idrottsundervisningen, utan skulle ses som ett komplement, och ett försök
att komma förbi den mycket svåra prioriteringsdebatten mellan
olika ämnen.
Det visade sig också snabbt att detta var en framkomlig väg. Den
politiska uppslutningen bakom förslaget blev stor. Och den 27
februari 2003 infördes följande skrivning i den ändrade förordningen (SKOLFS 2003:17) om läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, med ikraftträdande 3 juni
2003:
”Skolan skall sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet
inom ramen för hela skoldagen.”
Även i 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (gymnasieskolan) har man fört in en motsvarande, om än något mildare,
skrivning i den ändrade förordningen (SKOLFS 2003:18):
”Skolan skall även sträva efter att ge gymnasieeleverna förutsättningar att regelbundet bedriva fysiska aktiviteter.”
På skolor runt om i landet pågår ett intensivt arbete för att leva
upp till dessa mål. I många fall sker det i samverkan med lokala
idrottsföreningar, som ställer sin speciella kompetens till förfogande
i olika former. För att hjälpa till att sprida sådana goda exempel gav
vi frilansjournalisten Johan Bergsten i uppdrag att besöka sju skolor
som, var och en på sitt sätt, satsat på att ge eleverna större
utrymme för fysisk aktivitet. Bergstens reportage har vi sedan kompletterat med kortare beskrivningar av ytterligare ett antal exempel.
Vi gör inte anspråk på att ha samlat in de bästa exemplen.
Förmodligen finns det inget ”bästa” i det här sammanhanget, utan
alla exempel och försök att förnya och förbättra den fysiska aktiviteten i skolan är givetvis av godo. Arbetet med att stimulera alla
barn att bli mer fysiskt aktiva måste anpassas efter lokala förutsättningar och behov. Men vi hoppas med denna skrift ändå kunna
bidra med lite inspiration till det utvecklingsarbete vi vet pågår
över hela landet.
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Fotboll sysslar vi
helst inte alls med
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Ett försök att värva unga Öisare?
Nej, fotbollsklubben Gais projekt
för fysisk aktivitet i skolorna i
Göteborgsstadsdelen Örgryte har
helt andra motiv.
– Vi vill vara med och bidra till
att barn får röra på sig, säger
Magnus Sköldmark, assisterande
tränare i Gais.
å Skårsskolans skolgård står Martin,
Anton, Fanny och de andra barnen
i klass 3 B och väntar med spring i
benen. De längtar efter leklektionen som
ligger framför dem. Thomas Heed, 23, och
Daniel Blomgren, 21, heter ”magistrarna”
som ska leda leken.
Men de är inte vilka magistrar som helst.
Både Thomas och Daniel är A-lagsspelare i
Gais. Förutom det är de alltså också handledare för elever i årskurs 3-5 på just
Skårsskolan. Handledare eller, om man så
vill, lek- och rörelseledare.
– Jag nappade direkt när jag förra hösten
fick erbjudandet att vara med i projektet.
Tanken bakom är god, och dessutom är det
kul att arbeta med barn, säger Thomas.
Samarbetet mellan Örgrytes skolor och
den anrika fotbollsklubben Gais startade på
allvar höstterminen 2002. Tränaren
Lennart Ottordahl, som länge hade haft
idéer om samverkan mellan skola och
idrottsrörelse, tog på våren samma år kontakt med rektor Thomas Affelin, även han
Gaisare.
– Lennart hade en vision som gick ut på
att skolan skulle kunna dra nytta av idrottsklubbars kunskap och vice versa. Vi tyckte
att det lät intressant, säger Thomas Affelin.
Från början var tanken att samarbetet
skulle ske enbart mellan Gais och
Skårsskolan. Men stadsdelen Örgrytes
skolchef fick höra talas om planerna och
ville att alla fem skolorna skulle delta.
Tillsammans med Gais läkare Mats
Börjesson och den assisterande tränaren
Magnus Sköldmark presenterade Thomas
Affelin projektidén för skolornas personal.
Motståndet var obefintligt, berättar rektorn.
– Alla verkade inse att man kan likna
dagens situation vid en tickande bomb. Det
stillasittande livet för många unga leder i
förlängningen till svåra sjukdomar. Därför
höll de med om att fler elever måste börja
röra på sig, säger Thomas Affelin.
Och när det nya läsåret startade var upplägget klart. På Skårsskolan innebar det att
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eleverna i åk 3-5 fick två extra rörelsepass i
veckan. För ”lektionerna” stod A-lagsspelare i Gais.
Att få Gais-spelare att ställa upp på idén
var inga som helst problem, säger Magnus
Sköldmark.
– Ett 15-tal spelare visade intresse. Av
dem valde vi ut dem som vi ansåg mest
lämpade att arbeta i barngrupper.
ostnaden för skolan var 300 kr per lektion, vilket finansierade löner för
handledare/projektledare och utbildning.
Även Göteborgs kommun bidrog med
medel.
I utbildningen var läkaren Mats Börjesson
inkopplad, liksom Lennart Ottordahl.
– Det handlade en del om medicinska
aspekter, men också om barns mentala och
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fysiska utveckling. I utbildningen användes
dessutom material från Västsvenska idrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna,
berättar Magnus Sköldmark.
Precis som fallet var bland lärarna, visade
det sig att även de allra flesta föräldrarna var
positivt inställda när projektet startade.
Men det fanns på sina håll lite skepsis mot
att en fotbollsklubb skulle hålla i fyspassen.
– En del trodde kanske att det skulle bli
en massa fotboll, eller att vår avsikt var att
värva barn till Gais. Men några sådana tankar finns inte. Det enda vi vill är att bidra
till att unga människor rör mer på sig, säger
Magnus Sköldmark.
Förutom att göra en samhällsinsats får
Gais ett par andra vinster på köpet, fortsättter han.
– Spelarna som är med får ett menings-
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På väg till fyspasset.
Henrik i trean
snackar med
”magistern” Daniel
Blomgren, A-lagsspelare i Gais, om
dagens kommande
aktiviteter

▼

fullt arbete. Jag tror att de växer både som
individer och som fotbollsspelare. Dessutom
får de möjlighet att träna lite extra på förmiddagen innan skolarbetet startar.
Utvärderingen efter det första året visade
att nästan alla var mycket nöjda med projektet, säger Thomas Affelin. Några lärarröster på skolan bekräftar detta:
– Det har fungerat väldigt bra, tycker jag,
och jag har en känsla av att eleverna har
samma uppfattning, säger Ann Sandholm,
lärare i klass 4-5.
Under lekpassen fäster man stor vikt vid
att alltid vara ute, oavsett väderlek. Ann
Sandholm konstaterar att den regeln har
kunnat följas utan problem.
– Man hör nästan aldrig att någon klagar
på vädret, även om det regnar och blåser.
Fyspassen har fått till följd att barnen har
fått ett större intresse för motion än de hade
tidigare, säger hon också.
– I våras var det över 80 elever på skolan
som anmälde sig till Lilla Göteborgsvarvet.
Så jag tror att budskapet har nått fram till
många av eleverna. De inser mer än tidigare
vikten av att röra på sig.
Hennes kollega Lena Malmqvist, som
även hon har en fyr-femma, är lika positivt
inställd till Gais skolprojekt.
– Det är jättekul och vettigt. Jag tror dessutom att det är bra för eleverna att få träffa
några andra vuxna på skolan än oss lärare,
säger hon.
Hon tycker att det finns en speciell poäng
med att medlemmar i en stor och välkänd
idrottsförening är handledare när det står
rörelse på schemat.
– Det är ju unga, duktiga fotbollsspelare
som barnen ser upp till. På så sätt blir det
säkert lättare att motivera eleverna att röra
på sig.
För att få utrymme för de två fyspassen
per klass och vecka har man tagit elevens
val i anspråk.
– Vi har också fått ge avkall på lite lektionstid, men det är det värt, säger Lena
Malmqvist.
å skolgården har alla elever i klass 3 B
nu samlats. Thomas och Daniel leder
promenaden till fotbollsplanen en bit bort
där det ska lekas.
Väl där delas barnen upp i två lag. Och så
sätter de igång med spelet fotbollsbrännboll. Kampen blir stenhård och matchen
slutar oavgjort – 42-42.
Nästa lek blir ”Under hökens vingar
kom”. Efter den ansträngningen har allt

– Det är kul att ha fotbollsspelare som lärare,
tycker Fanny i åk 3, här i samtal med Gaisaren
Thomas Heed.

spring i benen garanterat försvunnit. Och
barnen har haft kul.
– Det är roligt att vi får leka så mycket.
Och det är bra att man får lära sig nya lekar
hela tiden, sådana som vi inte kunde förut,
säger Fanny.
Klasskompisen Martin håller med.
– Jag gillar verkligen lekpassen. Man får
mycket energi av att röra på sig, säger han.
Ledarna Thomas Heed och Daniel
Blomgren bekräftar att det är lekar som
gäller under fyspassen.
– Fotboll sysslar vi helst inte alls med på
de här lektionerna. Och om vi gör det så
blir det i en lekfull form. Det här ska handla om att röra på sig och ha kul, och det ska
vara helt befriat från tävlingsinslag och pre-

stationsångest, säger Thomas.
Från skolledningens betonar man att det
är Gaisarna själva som har ansvaret för upplägget av rörelsepassen.
– Men självklart finns det situationer när
de behöver vår hjälp, till exempel när de får
klasser med elever som har behov av särskilt
stöd. Därför finns det hela tiden en dialog
mellan oss och handledarna, säger Kajsa
Axéll, fritidspedagog och biträdande rektor.
Hon tycker också att det är viktigt att inte
glömma personalen i den här typen av satsning.
– Vi tycker att lärarna ska leva som de lär.
I skolans hälsogrupp har vi därför ofta
diskussioner om kost och motion, och vi
uppmuntrar personalen att röra på sig.
tt exempel på det är att alla lärarna har
rätt till 30 minuters fysisk aktivitet per
arbetsvecka.
– Det kan handla om ett gemensamt
gympass, innebandy eller en promenad,
fortsätter Kajsa Axéll.
På Skårskolan finns också idrottsläraren
Erik Marklund, och han ser Gaisprojektet
som ett viktigt led i kampen mot passiviteten.
– Bland skolelever är det en liten del som
är fysiskt mycket aktiv, och en grå massa
som rör sig lite eller inte alls. Allt som görs
för att motverka det är positivt, säger han.
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– Ja, där satt den! Tävlingarna är av det lekfulla slaget under Skårsskolans rörelselektioner.
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Någon fotbollsträning blir det aldrig, trots att Gaisspelare håller i fyspassen. Däremot en spännande match i fotbollsbrännboll.

Både han och Kajsa Axéll konstaterar att
en hel del av eleverna behöver ledas in på
lekens område.
– I mångt och mycket handlar det om att
lära dem att leka, något som många barn
idag faktiskt inte kan för att de har passiviserats framför datorer och TV-apparater.
Magnus Sköldmark i Gais är inne på
samma linje.
– Vi gick tillbaka till vår egen barndom
och i våra rötter, med lekar som Röda och
vita rosen och liknande.
För handledarna finns en pärm med
massor av lekar som de kan välja och vraka
emellan.
Tyvärr fick initiativtagaren Lennart
Ottordahl inte följa det projekt som han var
med om att dra igång. I september gick han
tragiskt bort efter en tids sjukdom.
Men hans idéer om vikten av att röra sig
lever vidare i Örgrytes skolor. Som hans

Fakta Skårsskolan
Ålder på eleverna: F-5
Antal elever: 328
Antal lärare: 26
Start för fysprojekt: Höstterminen
2002.
Samarbete med idrottsföreningar:
Fotbollsklubben Gais. A-lagsspelare
håller i lekpass för elever i åk 3-5.

Thomas Affelin, rektor, och Magnus Sköldmark,
assisterande tränare och projektledare, är
Gaisare båda två.

Gaiskollega, rektor Thomas Affelin,
uttrycker det:
– Det kvittar hur mycket språk, matte och
IT man försöker lära sig om man inte har
hälsan. Det är inte svårare än så.
7

Det tog tio minuter att för
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Det duggar lätt när Mikael öppnar dörren och
kommer ut från ridhuset i Mora.Tillsammans med
klasskamraterna har han just haft sin första ridlektion.
– Det var så himla kul. Och häftigt! Jag visste inte
att det gick att ha kontroll över ett så stort djur,
säger Mikael entusiastiskt.

ankra idéerna

idning är bara en av alla de idrotter som eleverna på
Morkarlby skola får testa under läsåret. Ytterligare tolv
sporter ingår i projektet Mir, Morkarlby i rörelse.
– Det är väldigt roligt och bra att man får prova på så många
olika idrotter. Fotboll kanske många spelar på fritiden, men
ridning hade till exempel jag aldrig testat om jag inte hade gått
på den här skolan, säger Mikaels klasskompis Kristoffer.
Även Kristoffer tycker att mötet med hästen var en positiv
upplevelse, precis som alla de andra sjätteklassarna vi träffar.
Många av killarna fick sig dessutom en tankeställare.
– Att ridning skulle vara en tjejsport stämmer verkligen inte.
Det verkar jättehäftigt att hålla på med hästar, konstaterar
Mikael med eftertryck.
Den idrottsliga inriktningen på Morkarlby skola är nu inne
på sitt tredje år. Grunden lades av rektor Dan Granström, som
själv har ett förflutet inom elitidrotten, bland annat som målvakt både i juniorlandslaget och i allsvenska Hammarby.
– Men Morkarlby i rörelse är en inriktning som inte på minsta sätt har med elitidrott att göra. Istället handlar det om att
erbjuda eleverna ett brett utbud av aktiviteter och ge dem en
rejäl chans att röra på sig, säger han.
Dan Granström berättar att han för några år sedan inspirerades av Bunkeflomodellen.
– Jag hade tagit del av idéerna, och vid ett tillfälle kom några
av modellens företrädare till Mora för att föreläsa.
Tillsammans med skolans idrottslärare besökte Dan
Granström föreläsningen.
Rektorn och hans medarbetare gillade vad de hörde, presenterade idéerna för resten av kollegiet och fick enbart positiv
respons.
– Det förekom egentligen inte något motstånd alls. Det enda
som diskuterades var hur vi skulle få in rörelse på schemat.
Ganska snabbt blev vi överens om att inte ta någon tid från
timplanen, utan istället förlänga skolveckan med 50 minuter.

R

fter dessa inledande möten dröjde det inte länge förrän
Morkarlby skola började skissa på sin nya profil. Första
steget blev att bjuda in Moras samtliga idrottsföreningar –
cirka 25 till antalet – till en träff för att föreslå något slags samarbete.
– Ungefär tio av dem slöt upp, och till vår stora glädje var det
klubbar som sysslade med de stora idrotter som vi allra helst
ville ha på vår skola, bland annat ishockey, innebandy, skidor
och orientering.
Alla närvarande ställde upp på de idéer om rörelse som skolan ville förmedla, berättar Dan Granström.
– Det tog tio minuter att förankra tankarna om vår inriktning, konstaterar han
Även om Bunkeflo både har påverkat och entusiasmerat, så
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– Det är viktigt att även tjejdominerade sporter som ridning får en plats inom projektet Mir, tycker Viktoria Bengtsson och Mia Rämgård, Mora Ridklubb,
och Jan Suther, hälsopromotor på Morkarlby skola.

poängterar Dan Granström att Morkarlby
valde att gå sin egen väg.
– Jag tror att det är viktigt i en sådan här
satsning att man utgår från sina egna förutsättningar och arbetar utifrån dem.
Efter diskussioner om upplägg var skolan
beredd att starta sitt projekt höstterminen
2001.
Fast egentligen är projekt fel ord, säger
Dan Granström.
– Ja, för det antyder en tidsbegränsning.
Men för vår del kommer detta inte att ta
slut om några år, utan fortsätta så länge det
visar sig fungera.
tt skolan har möjlighet att resonera så
långsiktigt beror framför allt på att
Mir kan genomföras nästan helt utan kostnader. De föreningar som är engagerade
ställer upp gratis, med både ledare, lokaler
och material.
– Klubbarna ser det som ett värde i sig att
få komma till skolan och visa upp sin verksamhet och sina idrotter. En stor vinst för
dem är ju att de rekryterar många nya medlemmar bland eleverna.
I ridhuset, några minuters cykelväg från
skolan, bekräftar ridskolechefen Mia
Rämgård det rektorn säger.
– Det här är första året som vi i ridklubb-

A

ben är med i Mir. Och redan nu, efter andra
lektionen, har fem-sex elever visat intresse
att börja i föreningen. Så visst är satsningen
väldigt positiv för de klubbar som har engagerat sig, säger hon.
När ridklubben kontaktades av skolan var
det aldrig någon tvekan om att ställa upp,
säger ridinstruktören Viktoria Bengtsson.
– Att vi ledare är med gratis kan ses som
ett led i klubbens försök att marknadsföra
sig. Dessutom är det roligt att träffa skolbarn och ge dem en inblick i ridsporten.
En enda merkostnad har skolan för att gå
i land med Mir. För att organisera, lägga
schema och hålla kontakt med föreningarna
har man på halvtid anställt fritidspedagogen Jan Suther som ett slags spindel i nätet,
eller hälsopromotor som har blivit den officiella titeln.
Jan Suther är nöjd med att skolan det här
året har lyckats få med ridning som en av
idrotterna.
– Det är viktigt att vi kan presentera sporter som traditionellt lockar även tjejer, så att
det inte blir en slagsida åt de typiska pojkidrotterna, säger han.
Sedan tidigare finns aerobics- och buggklubbarna bland de föreningar dit i första
hand kanske tjejer förväntas vända sig. Och
sedan samarbetet med skolan började, har
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buggklubben rekryterat massor av nya medlemmar.
– Det har blivit så populärt att föreningen
har fått starta ett antal nya grupper, fortsätter Jan Suther, som också berättar om
hur Mir har vuxit från år till år. I dagsläget
är man uppe i 13 klubbar.
an är glad och stolt att Morkarlby
skola kan erbjuda ett stort smörgåsbord med idrotter för sina elever. Samtidigt
konstaterar Jan Suther att man rent organisatoriskt inte klarar av ett samarbete med
hur många föreningar som helst.
– Smärtgränsen går vid ungefär 15 olika
verksamheter, säger han.
Just den här veckan är det alltså ridning
som står på schemat. I tisdags fick hälften
av eleverna i åk 3-6 prova på att bekanta sig
med de fyrbenta. Idag, en torsdag i september, är det den andra halvans tur.
Under hela läsåret ända fram till och med
maj avlöser idrottsföreningarna sedan
varandra enligt ett strikt uppgjort schema.
Efter orienteringen i början av oktober följer innebandy, och så i tur och ordning:
aerobics, tennis, dans, ishockey, långfärdsskridskor, längdskidor, alpin skidåkning,
fotboll, boule och friidrott. I början av terminen, innan allt har kommit igång ”på rik-
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Leken i centrum på Bodaskolan
– Vi vill erbjuda eleverna
ett brett utbud av aktiviteter, säger Dan Granström,
rektor på Morkalby skola,
här tillsammans med Per i
årskurs 3.

tigt”, liksom de två sista veckorna arrangerar skolans egen personal cykelturer.
Alla föreningarna har inte lika stora
ledarresurser. En del av dem kan medverka
under en vecka, medan andra har möjlighet
att åta sig ett par tre veckor under ett läsår.
– Dessutom samarbetar vi med idrottsgymnasiet i Mora. När det gäller ishockey,
innebandy, skidor och orientering är det
elever från gymnasiet som håller i lektionerna, och det fungerar utmärkt. Många av
dem är ju lite av idoler för eleverna här,
säger Dan Granström.
Som bonus får gymnasisterna också extra
utbildning i konsten att leda barn, ett
moment som ingår i deras undervisning.
Långfärdsskridskorna sköts av folk inom
friluftsfrämjandet. I de övriga fallen är det
ideellt arbetande ledare och tränare som
står för instruktion, lek och vägledning.
Under 50-minuterspass två dagar i veckan
får alla elever från åk 3-6 ta del av detta
utbud.
ektionerna hålls mitt på dagen, men
hittills har det ändå gått att sy ihop
schemat.
– Många ledare som har engagerat sig i
detta tycker uppenbarligen att det är så viktigt att de prioriterar det. En del av dem tar
till och med semester för att få tid att vara
med, förklarar Dan Granström.
Bouleinstruktörerna behöver dock inte
ansöka om ledighet för att hinna med sina
ledaruppgifter. När den idrotten står på
schemat är det föreningens pensionärer som
står för instruktionen.
Eleverna i F-2 erbjuds samma pass som
sina äldre skolkamrater, men för dem är det
skolans egen personal som leder verksamheten.
Även under passen för 3-6-eleverna finns
klasslärarna alltid med som ”hjälpredor”.
Eivor Andersson, klasslärare i 3 A, står och
studerar sina elever under ridlektionen.
– Jag tycker att det är fantastiskt av alla
frivilliga i föreningarna som ställer upp.
Och skolans satsning på rörelse ställer jag
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upp på helt och hållet. Det är viktigt med
tanke på att en del av eleverna nästan aldrig
rör sig på sin fritid.
Förutom Dan Granström råkar det finnas
ett par andra inom kollegiet med imponerande meriter som elitidrottare bakom sig.
Elevassistenten Lillian Nilsson har ett förflutet i det svenska alpina landslaget och har
vunnit SM i slalom. Idrottsläraren KarlÅke Asph var med i det svenska skidlandslag som vann OS-guld i stafett 1964. De
tre andra berömda lagkamraterna var Sixten
Jernberg, Assar Rönnlund och Janne
Stefansson.
åde Lillian Nilsson och Karl-Åke
Asph lovordar Mir.
– Kanon att det har satt igång.
Undersökningar har visat att barns passiva
liv har fått negativa konsekvenser för bland
annat benstommen. Satsningar på fysisk
aktivitet bland unga kan motverka sådana
tendenser, säger Karl-Åke Asph.
Mir berör än så länge bara F-6-eleverna.
De äldre eleverna på skolan, de som går i åk
7-9, omfattas än så länge inte.
– Orsaken är att vi i ett inledande skede
inte ville satsa för hårt och riskera att ta oss
vatten över huvudet. Men när allt har satt
sig har vi planer på att också låta de äldre
eleverna vara med, säger Dan Granström.

B

Fakta Morkarlby skola
Ålder på eleverna: F-9-skola. Endast F6-eleverna omfattas av Mir, Morkarlby i
rörelse.
Starskott för fysisk aktivitet:
Höstterminen 2001.
Antal elever: Cirka 430
Antal lärare: Cirka 25
Samarbete med idrottsföreningar:
13 olika föreningar är med i Mir. Ledare
har lekar med/instruerar eleverna. Även
samarbete med idrottsgymnasiet.
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På Bodaskolan, en 1-9-skola i Borås, står leken i centrum under idrottslektionerna. I leken går det att få
med alla, även de omotiverade högstadietjejerna,
menar idrottsläraren Jim Thuresson.
En vanlig lek är ”indianer och cowboys” i skogen
intill skolan. Klassen delas in i två lika stora grupper.
Hälften blir ”indianer” och får dubbla västar på sig.
Den andra halvan blir ”cowboys”. Ett träd eller en
sten blir cowboyens ”fort”. En cowboy avdelas för att
vakta detta fort och förhindra indianerna från att
beröra det.Varje beröring ger lika många poäng som
indianen har västar på sig. Övriga cowboys får till uppgift att jaga indianerna och ta deras ”skalper”, d v s
västar. Varje ”skalp” ger en poäng. Efter halva tiden
byter man sida.
En annan uppskattad lek är en variant av den traditionella brännbollen. Man spelar helt enkelt brännboll
i skogen. Därmed likställs elever med olika förutsättningar. Ett jätteslag kan studsa tillbaka på en trädstam
samtidigt som en liten fjutt kan försvinna i närmaste
buskage.

Rörelsebana i Bro
På Finnstaskolan i Bro norr om Stockholm har man,
tillsammans med barnen och deras föräldrar, skapat
en enkel rörelsebana på skolgården.Till den skickas
barnen ut dagligen, när de t ex är klara tidigt med
någon uppgift i klassrummet eller före lunchen:
1. Krypa: Kryp under bänkarna och bordet
2. Hoppa: Hoppa jämfota på hagens rutor
3. Balansera: Gå balansgång på sandlådans kant
4. Hänga: Häng i trädgrenarna och räkna till fem
5. Stödja: Gå fyrfotagång på sandlådans kant
6. Rotera: Snurra runt din egen axel fram till huset
7. Springa: Spring i kringelkrokar runt så många träd
som möjligt
8. Rulla: Rulla stock ner för kullen
9.Ta språng:Ta sats och hoppa långa skutt mellan träden
10. Stödja: Hoppa harskutt runt stenen
11. Klättra: Klättra upp för rutschkanans stege och åk
ner
12. Stödja: Gå fyrfotagång med magen uppåt till gungorna
13. Gå: Gå baklänges längs gungorna till staketet
14. Gunga: Gunga på mage fem gånger
15. Spring: Spring så fort du kan runt trädet och fram
till hagen
16. Hoppa: Hoppa på ena benet på hagens rutor
17. Hoppa: Hoppa på andra benet längs hagens rutor
18. Balansera: Gå på tå i sick-sack mellan stolparna
19. Orkar du mer? Bra – gör rörelsebanan en gång
till…

Fysa – nytt
ämne i Stensele
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▼
13

▼

Mindre SO och NO. Mer idrott och
fysisk aktivitet. Den förändringen i
timplanen var helt oproblematisk
på Stenseleskolan i södra
Lappland.
– De allra flesta, både lärare, elever och föräldrar, tycker att vår
nya inriktning enbart är positiv.
Eleverna blir piggare och gladare
av att röra på sig, säger läraren
Runa Fransson.
östterminen har precis startat den
onsdag då vi gör vårt besök i
vackra Stensele, ett samhälle i
Norrlands inland med knappt tusen invånare. Som ett slags avstamp arrangeras
denna dag den årliga så kallade Kuliaden,
en lekfull ”olympiad” med tävlingsgrenar
som stövelkast, kubb, prickskytte med
klubba och boll, pilkastning, dragkamp med
mera.
– Ja! Bra! Kom igen!
Så låter det titt som tätt när barnen, från
sex till tolv år gamla, uppmuntrar varandra
i den prestigelösa kampen.
För prestigelöst känns det verkligen i de
åldersintegrerade grupper som tävlar mot
varandra.
– Kuliaden har vi haft i flera år som en
rolig tävling för att svetsa samman eleverna,
förklarar Bo-Lennart Gideonsson, lärare på
skolan sedan slutet av 70-talet.
Flera år gammal är dessutom skolans
friskvårdsprofil, fortsätter han. Sedan början av 90-talet har lärarkollegiet haft en
medveten strävan mot rörelse och uteaktiviteter för eleverna.
Men det var först ifjol som satsningen
startade riktigt på allvar. I personalen satte
man sig ned och drog upp riktlinjer. Fysisk
aktivitet var ordet i fokus.
– Målet var att hitta ett sätt att ge barnen
minst 40 minuters fysisk aktivitet om
dagen, inklusive idrottslektionerna. Och
det har vi lyckats med, konstaterar BoLennart Gideonsson, som tillsammans med
den nu pensionerade läraren Lotten
Semrén var initiativtagare till det nya
arbetssättet.
Ingreppet som krävdes för mer rörelse på
schemat var att göra en del förändringar i
timplanen. Antalet lektioner i SO och NO
har blivit färre till förmån för det nya
ämnet, som har fått namnet fysa (förkortning av fysisk aktivitet).
Kritiska kommentarer med anledning av
detta har uteblivit. Tvärtom har reaktionerna

H

– Kom in och ät! Läraren Runa Fransson ringer in för lunch. Efter maten blir det fler lekar och tävlingar,
för just den här dagen ägnas helt och hållet åt fysisk aktivitet på Stenseleskolan.

varit nästan enbart positiva, får vi veta.
– Utvärderingen bland eleverna efter det
första året visade att i stort sett alla var positiva eller mycket positiva till förändringen,
säger Bo-Lennart Gideonsson.
Även föräldrarna har välkomnat den nya
inriktningen, förklarar hans kollega Runa
Fransson.
– Ja, de inser att barnen blir piggare och
orkar mer i skolan om de är i bra fysisk
form. Dessutom kopplar vi indirekt både
SO och NO till fysan. Bägge ämnena kan
vävas in till exempel när vi promenerar i
skogen eller gör stadsvandringar, säger hon.
ariann Henriksson, som har varit
lärare på skolan i två år, konstaterar
att det numera är betydligt lättare än förr
att genomföra radikala förändringar för
skolor som vill.
– Att ändra i timplanen, som vi har gjort,
skulle knappast ha gått för några år sedan.
Det var för många krångliga hinder i vägen.
Men nu är det inga problem alls. Det gäller
bara att komma överens inom kollegiet.
På Stenseleskolan kan fysa betyda rörelse
i mängder av former, allt från friidrott till
dans och lekar, berättar Bo-Lennart
Gideonsson.

M
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– Under hösten blir det mycket friidrottsträning inför kommunmästerskapet.
Att löpning, hopp och kast är individuella och prestationsinriktade grenar påverkar
inte eleverna negativt, fortsätter han.
– Alla är med, på både träning och tävling, och det verkar faktiskt som om eleverna inte håller på och jämför sig med
varandra. Istället tävlar de liksom med sig
själva.
llt efter väder och årstid varierar sedan
aktiviteterna. Promenader i natur och
samhälle är ett vanligt inslag, liksom skidor,
hockey-bockey, skridskoåkning, innebandy,
fotboll, lekar och dans.
– Dansar gör vi i idrottshallen när vädret
är för dåligt för att vara utomhus. Både tjejer och killar är med och dansar, även om en
del killar kan vara lite blyga i början, säger
Runa Fransson.
Pontus, elev i fyran, bekräftar att dans kan
vara riktigt roligt.
– Vi brukar dansa reel, och det är kul. Då
är alla med. Men det är ännu roligare med
innebandy, säger han.
När snön kommer börjar förberedelserna
för det så kallade Lilla Vasaloppet, som är
800 meter för de minsta och 7 km för de

A

Motion och hälsa Frötunas profil
Frötuna skola i Norrtälje har valt motion och hälsa som
sin speciella profil. Förutom de ordinarie idrottslektionerna har man i årskurserna 4-6 lagt in ytterligare 80
minuter i veckan, tid man tagit från elevens val, som alltså
blivit skolans val. Antalet friluftsdagar har också utökats.
Dessutom har skolan i varje årskurs schemalagt något
man kallar ”hälsotimmen” 40 minuter per vecka. Där pratar man om ämnen som etik och moral, kostlära, droger,
ABC-sjukvård, sambandet mellan kost, sömn, dryck,
motion och vila samt avslappning, mobbning, hygien och
massage. Hälsotimmen har blivit mycket uppskattad av
eleverna, kanske för att innehållet ligger nära deras egna
tankar och verklighet.
Men framför allt är hälsoprofileringen ett kontinuerligt
arbete som genomsyrar hela skolans verksamhet – i klassrummen, på rasterna, på fritids och naturligtvis i idrottsundervisningen. En lärare kan t ex avbryta mitt i en matematiklektion för 20 minuters klassrumsgymnastik eller en
halvtimmes massagestund. Och på rasterna försöker man
inspirera till fysisk aktivitet, som fotboll, landbandy, basket,
inlinesåkning eller att springa den uppgjorda slingan.

Hovstaskolan i Örebro aktiverar
de yngsta
– Bra jobbat, allihop! Under en samling i gymnastiksalen berömmer läraren Bo-Lennart Gideonsson
eleverna för den väl genomförda Kuliaden.

ndra positiva effekter, fortsätter hon,
är att rastlösa elever får utlopp för sin
överskottsenergi. Några stora problem med
övervikt har man dock inte haft på skolan.
– Visst finns det många elever som sitter
mycket framför sina datorer. Men de är
fysiskt aktiva också, både i och utanför skolan, säger Birgitta Åström.
Hon tror dock inte att det beror på att
Stenseleskolan ligger på landsbygden.
– Problem med övervikt finns säkert både
i storstäderna och på landet. Att vi har
sluppit dem är nog mest en slump.
Karin Stenvall började jobba som lärare

A

här förra året och fick alltså vara med om
nyordningen från allra första början.
– Det som har gjort att det fungerar så bra
är att alla inom personalen är helt överens
om hur viktigt det är med fysisk aktivitet.
Och att alla är engagerade, säger hon
Planerar upplägget i grova drag gör man
tillsammans vid terminsstarten, fortsätter
Karin Stenvall.
– Då tar vi hänsyn till den utvärdering
som eleverna har gjort, där de har angett
vad de helst vill göra när vi har fysa. Men
sedan detaljplanerar vi förstås kontinuerligt
under terminens gång. Även de äldsta eleverna är med och styr hur fysans innehåll
ska se ut.
Många av tjejerna och killarna i
Stenseleskolan är aktiva på sin fritid. En
hastigt genomförd undersökning, via handuppräckning, visar att nästan alla de 52 eleverna sysslar med någon idrott, allt från
ishockey till – armbrytning! Andreas i sjätte klass sysslar med det sistnämnda.
– Jag ska tävla i NM senare i höst. Men
jag håller också på med snowboard och
mini-motocross, säger han.
Precis som många av de andra eleverna
gillar Andreas idrotter med lite fart i. Men
liksom ett flertal andra vi pratar med gillar
15

En daglig runda i Skellefteås skogar
Kågedalens skidklubb samarbetar med Sandforsskolan för
att barn och deras lärare ska bli mer aktiva.Varje dag kör
elever och lärare en runda i skogen på cirka en kilometer
med skiftande aktiviteter som terränglöpning och skidåkning. Dessutom har man lagt till extra gymnastikpass.
Satsningen ska följas upp med fysiska tester och attitydundersökningar i samarbete med Skellefteå Idrottscenter
och Umeå Universitet. Bland annat kommer man att
undersöka utvecklingen av barnens kondition och koordinationsförmåga. Men också, genom attitydundersökningar,
eventuella förändringar när det gäller barnens lust att röra
sig och lust till inlärning. Det kommer att finnas en kontrollgrupp vid en annan skola, där bara de fysiska avstämningarna görs.

▼

äldsta eleverna. Samma filosofi genomsyrar
denna aktivitet som när det gäller friidrotten: alla är med och tränar och tävlar på sina
egna villkor.
Att eleverna har blivit piggare och mer
koncentrerade är de mest uppenbara resultaten av att fysa har införts. Men elevassistenten Birgitta Åström pekar även på
andra bonusvinster.
– Jag tycker att man kommer närmare eleverna under fysan. Rollerna som lärare och
elever blir mindre tydliga, och det kommer
upp samtalsämnen som inte får utrymme
under resten av skoldagen.

Hovstaskolan i Örebro med nästan 500 elever samarbetar med Hovsta idrottsförening för att skapa bättre förutsättningar för barn i området att må bra och på ett
naturligt sätt slussa in barnen i Hovsta IF: s verksamhet.
Verksamheten riktar sig främst till barn i åldern 6-9 år,
inte minst tjejer, och bedrivs under lekfulla former i
idrottshallen eller utomhus.
Genom att erbjuda aktiviteter på eftermiddagstid minskar stressen för både föräldrar och barn, och fler barn
får möjlighet att delta. Aktiviteterna anpassas efter barnen
och deras önskemål, men syftar till att få dem att inse att
rörelse och idrott är kul.

Många små
flickor har blivit
medlemmar

K Vångens engagemang i Tingdammsskolan är nu inne på sitt tredje år. Klubbens idrottskonsulent
Lena Trulsson är central i sammanhanget.
Det är hon som håller i de lek- och rörelsepass som sedan höstterminen 2001 är en
självklar del i skolans vardag.
– Från klubbens synpunkt är samarbetet
mycket positivt. Även om alla elever förstås
inte blir medlemmar, så skapas förutsättningarna genom vår närvaro. Kontakten gör
att barnen känner sig trygga och därför
kanske söker sig till föreningen, säger Lena
Trulsson.
Klubben har kunnat notera tydliga tecken
på just detta, fortsätter hon.
– Sedan projektet startat är det en hel del
barn från skolan som har börjat i klubben.
Den största skillnaden jämfört med tidigare
är att många små flickor har blivit medlemmar, vilket är mycket glädjande.
Läraren och hälsopromotorn MarieChristine Cronholm pekar på andra vinster
för BK Vången och andra föreningar som
skolan samverkar med.
– Klubbarna upplever det som positivt att
barnen lär sig att ingå i en grupp, något som
vårt projekt bidrar till. Dessutom har vi förstått att många sponsorer gärna ger stöd åt
föreningar som samarbetar med skolor,
säger hon.

B

en för eldsjälen Marie-Christine
Cronholm är det förstås skolans väl
och ve som kommer i första hand. Och hon
konstaterar att hälsosatsningen, som
inleddes för två år sedan, har slagit väl ut.

M

Läsåret 2001/2002 inledde Mariedalsskolan, en
högstadieskola i Timrå, ett samarbetsprojekt med
föreningslivet i kommunen för att erbjuda eleverna fler och attraktivare former av motion
under skoltid. Projektet blev mycket lyckat och har
nu utvidgats väsentligt från 150 ungdomar till att
gälla samtliga 740 högstadieelever och från en
timme till fyra timmar i veckan per elev.
Verksamheten schemaläggs till två tillfällen á två
timmar i veckan under skoltid.
Tanken är att påverka barns- och ungdomars
attityder till begreppet god livskvalitet genom olika
former av fysisk aktivitet. Man vill öka medvetenheten om kostvanor, åstadkomma ett avståndstagande till droganvändning och acceptabelt språkbrukbättre, ge dem ökad social kompetens samt
få till stånd ett ökat föreningsengagemang.
Då verksamheten drivs i projektform kommer
föreningsledare och skola att stämma av verksamheten kontinuerligt.Varje läsår görs en skriftlig
utvärdering där ungdomarnas idrottsaktiviteter
följs upp. Man följer också upp att eleverna lever
upp till villkoren i det kontrakt de skrivit under där
de förbundit sig att avhålla sig från alkohol och
droger, vårda sitt språk och inte skolka. Hela projektet utvärderas i samverkan med Mitthögskolan.

– Utvärderingen visar att barnen är positivt inställda till att röra på sig allmänhet,
och till samarbetet med BK Vången i synnerhet, säger hon.
Enligt ett rullande schema i cykler om
fyra veckor ger klubbens idrottskonsulent
lektioner om 40 minuter i veckan (onsdagar) för en årskurs i taget. Först i raden
kommer förskoleeleverna. Sist, när sommarlovet snart nalkas, blir det dags för sexorna.
– Lektionerna hålls alltid utomhus, om
vädret inte är extremt dåligt. Någon fotbollsträning handlar det inte om. Istället
blir det olika rörelselekar, ibland med och
ibland utan boll, säger Marie-Christine
Cronholm.
ör tillfället är det ettornas tur. De är
inne på sin andra vecka, och passet för
just denna klass inleds med uppvärmning i
form av ”idioten”, följt av armhävningar och
en rolig ringlek. Passet avslutas med att ena
hälften spelar fotboll och den andra basket.
– Det är kul med fotboll. Och det är roligt
att gå på en skola där man får röra på sig så
mycket, säger Micaela innan matchen, som
spelas i lekens tecken, drar igång.
På lektionen finns också Inge Erlandsson
med. Inge är en av fem pensionärer som, på
eget initiativ, har sökt sig till skolan för att
gratis bidra på olika sätt.
– Jag är idrottsintresserad och hade en
massa tid över, så vid årsskiftet tog jag kontakt med skolan och frågade om jag kunde
göra någon nytta. Så nu är jag med på BK
Vångens pass och ibland också på idrottslektionerna.
Inge Erlandsson tycker att engagemanget
känns meningsfullt.
– Det är trevligt att få träffa och lära
känna den uppväxande generationen, och
kanske kan jag också lära eleverna ett och
annat, som till exempel fair play. Sen kan
jag ju alltid vara med och hålla lite ordning.
Från skolans sida är man mycket tacksam

Prova på idrott i Sala

F
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I Sala har Sala Gymnastikförening tagit initiativ till
att elever på fem olika skolor i kommunen ska ges
regelbundna aktivitetsvanor. Föreningen vill erbjuda elever att prova på olika former av idrott på
skolan endera under skoldagen eller i direkt
anslutning till dess slut.
Tanken är att få alla idrottsföreningar i kommunen att samverka kring det man kallar RIK-skolan
(Rörelse, Idrott, Kultur). Föreningarnas ledare får
utbildning i ledarskap och träffas också regelbundet för att känna samhörighet och få samma målbild.

Frivilliga aktiviteter i Strängnäs
Under lång tid har föräldrastyrelse, skolledning och
personal vid Paulinska skolan i Strängnäs pekat på
behovet av mer tid och en större bredd av aktiviteter för att öka barnens intresse för en bättre
hälsa. Nu har tio idrottsföreningar tillsammans
med Friluftsfrämjandet kommit överens om att
stödja skolan i deras strävanden. De utökade aktiviteterna genomförs på icke schemabunden tid,
d v s innan skolstart på morgonen, under håltimmar och efter skolans slut.

▼

Först kom själen, sedan kroppen.
EQ-projektet på Tingdammsskolan
i Malmö avlöstes av en satsning på
fysisk aktivitet i samarbete med
fotbollsklubben BK Vången.
– Jag duger, jag kan, jag bryr mig.
Så lyder nyckelorden på vår skola,
säger rektorn Anna-Lena Skröder.

Attraktivare motion i Timrå

▼

för pensionärernas insatser.
– Det finns många barn som aldrig eller
sällan träffar äldre människor, så därför
känns det här värdefullt. Äldre och yngre
måste mötas, säger Marie-Christine Cronholm.
BK Vången är den förening som
Tingdammsskolan har mest intensivt samarbete med. Men även andra idrottsklubbar
gör punktinsatser, berättar rektor AnnaLena Skröder.
– Ibland har vi så kallade inspirationsdagar då vi bjuder in föreningar som kommer
hit och visar upp sig och låter eleverna
prova på. Senast var det nio klubbar som
deltog, och det var mycket lyckat, säger
hon.
essutom anordnar skolan aktivitetsveckor och temadagar i idrottens
tecken. Också vid de tillfällena brukar olika
föreningar vara med, antingen som arrangörer eller genom att på andra sätt hjälpa
till.
– Senare den här veckan kommer
Kämpinge Gymnastikförening med sina
hopprepare hit och har en uppvisning.
Skolan kommer också att köpa in hopprep
så att eleverna får testa denna aktivitet som
nästan har blivit bortglömd, säger MarieChristine Cronholm.
Hon nämner också Malmöflickorna, som
sysslar med rytmisk gymnastik, som en förening som återkommer till skolan för att
presentera sina konster.
Men även utan idrottsrörelsens närvaro
sysslar man dagligen med fysisk aktivitet på
Tingdammsskolan, dels under de ordinarie
idrottslektionerna, dels under lek- eller fyspass som klasslärarna själva ansvarar för.
– Vi gör avbrott då och då under lektionerna för att röra på oss. Antingen går vi ut
en stund och leker, eller också gör vi något
som har med gymnastik att göra i klassrummet, säger Gunilla Månsson, lärare för
en av skolans ettor.
Hon tycker att det är utmärkt att skolan
och föreningslivet samverkar, och att barnen har extra mycket rörelse på schemat.
– Elever i den här åldern har så mycket liv
i sig. Att bara sitta stilla hela dagarna gör
dem rastlösa, så det är jättebra att de får upp
och hoppa och springa då och då. Det gäller förstås inte minst för överviktiga barn.
20-30 minuter per dag ska eleverna få
denna typ av motionspauser i undervisningen, enligt skolans beslut. För att få
ekvationen att gå ihop har man lagt in

D

fysiska aktiviteter under skolans val, förklarar rektor Skröder.
– Jag var mycket bestämd i början; alla
skulle ha fysiska aktiviteter varje dag. På
sina håll knorrades det i kollegiet, men idag
vill jag påstå att de allra flesta lärarna ställer
upp helt och hållet på inriktningen, säger
hon.
Till nämnda inriktning hör också att även
personalen ska vara fysiskt aktiv. Kickoff
med idrottsinslag och olika aktivitetsdagar
för vuxna är två exempel.

”Man märker att
många av eleverna
har blivit mycket bättre
på att koncentrera sig,
och prestationsförmågan har höjts”
– Dessutom har alla i personalen möjlighet att en timme i veckan göra något som
har med motion att göra. Det kan vara simning, stavgång, gympa eller promenader,
säger Marie-Christine Cronholm.
Egentligen är den idrottsliga profilen på
skolan det andra steget på en väg som man
slog in på kring 1997, förklarar Anna-Lena
Skröder.
– Stämningen var inte den bästa. Många
elever var aggressiva, lärare drog åt olika håll
och irritation förekom bland föräldrarna. För
att råda bot på problemen förde vi in EQ
och värdegrundsfrågor på schemat.
amtidigt tog man tag i antimobbningsarbetet med kompissamtal och andra
åtgärder. Successivt förbättrades förhållandena.
– Då kändes det naturligt att börja arbeta
med frågor som har med motion och rörelse
att göra. Först själen, sedan kroppen, säger
Anna-Lena Skröder.
Just den dag då vi besöker skolan arrangeras Oxiemästerskapet i friidrott för eleverna
i år 4-6. Tingdammsskolan tävlar här mot
två andra skolor i Oxie. Grenarna är 60
meter, längdhopp, kast med liten boll och
stafett.

S
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För en av fyrorna i Tingdammsskolan blir
det succé. Klassen vinner tävlingen, och
tjejerna och killarna blir jublande glada.
– Det viktigaste är inte att vinna. Men om
man gör det så är det förstås extra kul, är
det allmänna omdömet bland eleverna.
Deras lärare, Tomislav Vivlund, är naturligtvis stolt över sina elevers prestation.
– Huvudsaken med ett sånt här arrangemang är givetvis att eleverna har kul och rör
på sig. När det blir seger blir det dessutom
grädde på moset, säger han med ett stort
leende.
Skolans idrottsliga profil ser han mycket
positivt på. Framför allt pekar han på att
den ökade fysiska aktiviteten har lett till
bättre kondition bland eleverna.
– Det är verkligen stor skillnad om man
jämför med hur det var på skolan tidigare.
Man märker att många av eleverna har blivit mycket bättre på att koncentrera sig, och
prestationsförmågan har höjts.
tt föreningslivet har engagerats gillar
han också.
– Jag tror på den lokala anknytningen, på
att eleverna tack vare detta får kontakt med
klubbarna i vår närhet. Dessutom innebär
samarbetet att eleverna möter experter på
sportens område, personer som är utbildade
på att lära ut olika idrotter.
Som många andra skolor har
Tingdammsskolan tagit intryck från
Bunkefloprojektet på Ängslättsskolan i
Malmö. Den geografiska närheten gör att
samverkan möjliggörs på ett annat sätt än
för skolor på andra håll i landet.
– Det gör att personalen både här och på
deras skola kan slå en signal och snabbt
komma över om det finns behov. Vi har ett
konstruktivt samarbete och ger och tar av
varandras idéer, konstaterar MarieChristine Cronholm.

A

Fakta Tingdammsskolan
Ålder på eleverna: F-6
Antal lärare: 23
Antal elever: 260
Startskott för fysisk aktivitet:
Hösten 2001
Samarbete med idrottsföreningar:
Kontinuerligt med fotbollsklubben BK
Vången. Punktinsatser från andra lokala
idrottsföreningar.

Åryds hjärta en
angelägenhet för alla
Öland, Stockholm, Rom och
Aten. Åryd skolas elever samlar kilometer på sina skogspromenader. Med fantasins
hjälp hamnar de på nämnda
platser under resans gång.
– Efter lunch ska vi gå på
Gröna Lund i gympasalen.
Det ska bli kul, säger Erica i
klass 3.
ndraklassarna har än så
länge inte kommit lika långt
på sin vandring som de lite
äldre skolkamraterna. Just klass två,
under ledning av läraren Lisbeth
Magnusson, står precis i begrepp att
promenera
det
kilometerlånga
skogsspåret. Det är en underbart solig
septemberdag i lilla Åryd, ett samhälle strax öster om Växjö, och eleverna ser fram emot att så småningom – på låtsas – nå Öland.
– När vi kommer till Ölandsbron så
ska alla eleverna få glass som vi köper
i
Kalmar,
förklarar
Lisbeth
Magnusson, innan klassen ger sig
iväg på sin marsch.
Skogspromenaderna är bara en del i
det hälso- och rörelseprojekt som går
under namnet Åryds hjärta, och som
bland annat ska ge eleverna på Åryd
skola en halv timmes fysisk aktivitet
om dagen.
Förutom vandringarna står ett antal
andra moment på programmet. Lekar
på skolgården och rörelsepass i klassrummen är ett par av dem.
– Vi försöker vara ute så ofta det
går. Inomhus är vi bara om vädret
absolut inte tillåter att vi går ut, säger
fritidspedagogen Anette Rudén som
sitter med i Åryds hjärtas projektgrupp.
I centrum för projektet står förstås
själva skolan. Men även ortens enda
idrottsförening, Åryds IK, har efter
hand fått en nyckelroll. Varje torsdag
eftermiddag har klubben en idrottsskola för skolans samtliga elever. I

De samlar kilometer under sina promenader, eleverna på Åryd skola.Till slut blir det en resa i fantasin till
någon attraktiv plats. Här är treorna tillsammans med läraren Lisbeth Magnusson på låtsas på väg till Öland.
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▼

A

▼

Hjälpa sina yngre skolkamrater – och ibland leda lekar under rasterna. Det är ett par av stödkompisarnas uppgifter på Åryd skola.

praktiken innebär det rörelse- och idrottspass för en årskurs i taget, från klockan 13
till klockan 16. Hopprep, gymnastik, frisbee, jonglering med mera finns på schemat.
Någon gång får eleverna också prova på
fotboll, klubbens huvudsport, eller bordtennis och innebandy.
– Dessutom bjuder vi in andra föreningar
från exempelvis Växjö för att inspirera barnen och ge dem alternativ. Aktiva eller
ledare kommer hit och har lektioner i sporter som ridning, dans och gymnastik, säger
Jan Johansson, ordförande i Åryds IK.
Nyttan har blivit ömsesidig, fortsätter
han. Eleverna erbjuds fysisk aktivitet och
ges chansen att prova på nya idrotter.
Klubbarna, och då i första hand Åryds IK,
breddar sitt underlag för rekrytering.
– Sedan projektet startade har vi fått
många nya medlemmar i klubben just från
skolan. I vissa klasser är det faktiskt hundra
procent av eleverna som är med i föreningen. Och det är glädjande att så många flickor har börjat, säger Jan Johansson.
Rektor Ted Ståhl kom till skolan för ett
par år sedan och är en av initiativtagarna till
Åryds hjärta. Han talar entusiastiskt om
samarbetet med idrottsföreningen
– Det var skolan som satte igång projektet, men vi fick snabbt ÅIK med oss. Nu
har vi ett intensivt och lyckosamt samarbe-

te, och det utvecklas hela tiden.
Klubben har till och med fått en sektion
som heter just Åryds hjärta.
– Målet för den sektionen är att få så
många av Årydsborna som möjligt att
motionera, säger Jan Johansson.
Ted Ståhl lägger till:
– Det är just det vi vill: att Åryds hjärta
ska bli en angelägenhet för hela byn.
akom projektet låg från början en oro
bland personalen över att eleverna inte
rörde på sig så mycket som de borde.
– Som en följd av det märkte vi att många
av dem verkade rastlösa, trötta och irriterade. Det hände alltför ofta att konflikter
blossade upp på skolgården, säger Anette
Rudén.
Tillsammans med andra på skolan började Ted Ståhl, Anette Rudén och Helena
Fransson att skissa på ett sätt att möta problematiken.
För att genomföra projektet sökte skolan
– och fick – både kommunala medel och så
kallade PLI-pengar (projekt lokal idrottsutveckling) från RF.
– Dessutom har vi fått mycket hjälp av
SISU Idrottsutbildarna, som har hjälpt oss
med lokaler för kurser och fortbildning,
säger läraren Helena Fransson, även hon
intensivt engagerad i Åryds hjärta.

B
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Just fortbildningen är något som hon
tycker är viktigt för dem som på olika sätt är
involverade i arbetet.
– Bland annat har vi varit på Bosön och
haft kurser. Att få träffa andra som sysslar
med liknande projekt är väldigt lärorikt.
Man ger och tar, säger Helena Fransson,
som har engagerats i olika sammanhang för
att föreläsa om Årydskolans arbetssätt.
Bland annat har skolledare och idrottspedagoger tagit del av idéerna, förmedlade av
henne.
Hon är dessutom styrelseledamot i Åryds
IK, precis som Annika Stensson, personlig
assistent och fritidsledare på skolan.
Annika Stensson är övertygad om att det
går att förverkliga sådana här visioner även
på större enheter än Åryds skola.
– I mångt och mycket handlar det om att
eldsjälarna får med sig andra inom personalen, så att alla drar åt samma håll. Så har det
blivit här hos oss.
örutom att engagera idrottsföreningen
ville skolans personal i ett tidigt skede
förankra de nya tankarna hos föräldrarna.
– Det var inte så svårt. De allra flesta har
varit mycket positiva. Sedan en tid tillbaka
har vi en samrådsgrupp, som består av två
föräldrar i varje klass, och det fungerar bra,
berättar Anette Rudén.

F

Dessutom finns tolv engagerade föräldrar
med i Åryds hjärta-gruppen.
– De gör allt möjligt som har med projektet att göra, som att hjälpa till med idrottsskolan, vara med och lägga upp lektionspass
eller skjutsa barnen när vi ska ta oss någonstans och idrotta.
Övervikt bland elever var inte den primära anledningen till att skolan i Åryd började
prioritera fysisk aktivitet. Men skolsköterskan Lisbeth Ewing berättar att just sådana
problem faktiskt har funnits på skolan tidigare.
– När vi har tittat på barnens längd och
vikt har vi kunnat se att barnen här för
några år sedan låg över genomsnittet när
det gäller vikt, säger hon.
Vad det berodde på är svårt att säga, fortsätter hon.
– Men en teori är att en del elever bor en
bit bort från skolan och får skjuts varje dag
istället för att promenera.
Lisbeth Ewing välkomnar Åryds hjärtaprojektet, som hon dessutom är en del av.
– Jag tjänstgör ju även på andra skolor och
är här bara en dag i veckan. Men då gör jag
vad jag kan för att informera barnen om
vikten av att äta rätt och att motionera.
Ted Ståhl och hans personal tror inte att
Åryds hjärta kommer att försvinna när projekttiden är slut.
– Det här har redan blivit så etablerat och
förankrat, så jag är övertygad om att det
kommer att löpa på även efter de här tre
åren, säger rektorn.
et ringer ut till rast, och eleverna samlas snabbt på skolgården. Visst, den är
av asfalt, men intill den ligger gräsfotbollsplanen inbjudande. Snabbt plockas slagträ
för brännboll fram och ett gäng sätter igång
och spelar.
Några andra börjar lattja med en fotboll.
En del av eleverna är klädda i klargula tshirts med texten ”Jag är stödkompis” på
ryggen.
– Vi är till för att hjälpa de mindre barnen
om de blir ledsna eller så, säger Ebba i klass
sex.
Ebba har ”kolleger” i varje årskurs, och i
sina stödfunktioner ingår hon och de andra
som pusselbitar i Åryds hjärtas antimobbningsplan. Som ett led i det arbetet har skolan också lektionspass i social kompetens
och EQ, emotionell kompetens, en gång i
veckan.
– Stödkompisarna utses i slutna val av
sina klasskamrater och får högtidligt ta

D

Den spontana leken uppmuntras på Åryd skola. Här är det ett gäng som har plockat fram brännbollsträet för en snabb match under kortrasten.

emot sina t-shirts i början av terminen,
berättar rektor Ståhl.
De som har fått detta ansvarsfulla uppdrag i åk 4-6 har lite fler uppgifter än de
som går i ettan-trean.
– De fungerar som något av lekledare
under rasterna för de yngre barnen, säger
Anette Rudén, som gärna vill slå ett slag för
lekar som barnen nästan har glömt bort.
– Rastlekarna fyller en väldigt viktig
funktion, och man märker hur roligt barnen
tycker att det är när man hjälper dem att
komma ihåg ”Bro, bro, breja” och andra
gamla lekar.
Ebbas klasskamrat Erik är också stödkompis, och dessutom medlem i Åryds IK,
där han spelar fotboll.
– Och nästan alla tjejerna är också med i
klubben, berättar han.
asten är slut, och en stund in på lektionen återkommer Lisbeth Magnusson
och hennes tvåor från promenaden/Ölandsresan. Det närmar sig lunchrast.
Efter den är det äntligen dags för klass tre
att ”gå på Gröna Lund”. Specialläraren Bea
Stöckemann har tillsammans med Helena
Fransson och Annika Stensson byggt en
bana med stationer som liknar attraktionerna på nöjesfältet i Stockholm. Med
hjälp av bänkar, plintar, romerska ringar,
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ribbstolar, plastmuggar och skyddsmattor
har de åstadkommit Fritt fall, Spöktunneln,
Karusellen, Svajet och Kasta prick.
Gruppvis får eleverna prova på allt.
Lektionen avslutas med ett populärt godisregn.
– Under promenaderna har vi sett fram
emot att få komma hit till Gröna Lund, och
det är jättekul. Vilket som är roligast? Allt!
Det som är kul är att det finns olika stationer som man får prova på, säger Erica innan
hon rusar iväg till karusellen.

Fakta Åryd skola
Ålder på eleverna: F-6
Antal elever: 134
Antal lärare: 13
Startskott för fysiska aktiviteter:
Höstterminen 2002.
Fysiska aktiviteter på schemat:
Idrottsskola en eftermiddag/vecka,
rörelsepass och lekar utomhus (oftast)
eller inomhus. Sammanlagt 30 minuters
fysisk aktivitet per dag.
Samarbete med idrottsföreningar:
Kontinuerligt med Åryds IK. Dessutom
sporadiskt samarbete med föreningar
som presenterar sina aktiviteter.
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Barnen byggde
rörelsebanan
Elevernas egen leklust och spontanitet är drivkrafter i hälsoprojektet
på Viggbyskolan i Täby.
– Om vi är trötta under en lektion får vi gå ut och ta ett varv på
rörelsebanan. Efteråt känner man
sig piggare igen, säger Liza i klass
5 B.
örelsebanan med lianer, träd för
balansgång och rep för klättring är
inte det enda som inbjuder till lek
på denna F-5-skolas skolgård. Där finns
även rutschkana, klätterställningar, två fotbollsplaner och en basketplan. Miljön i sig
är dessutom barnvänlig med lummig grönska, kullar och träd för klättring.
– Vi är väldigt nöjda med vår gård. Att
det är så fin utemiljö underlättar i ett projekt som går ut på att öka den fysiska aktiviteten bland eleverna, säger idrottsläraren
Kerstin Nordström.
Kerstin Nordström är eldsjälen i
Viggbyskolans hälsoprojekt, som startade
ifjol. Under det första året kunde hon och
hennes kolleger sätta ribban ganska högt,
tack vare ekonomiskt stöd från Täby
kommun, berättar hon.
– Skolan hade ett lyckat samarbete med
två idrottsföreningar, Täby Badminton och
Täby Basket. Eleverna tyckte att det var
jättekul att få pröva på de bägge sporterna.

R
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Idrottsläraren Kerstin Nordström, eldsjäl i skolans hälsoprojekt.

– Vi hade gärna sett att satsningen fortsatt i år, men tyvärr fick vi inga medel för
det, säger Kerstin Nordström.
För den sakens skull har Viggbyskolan
inte lagt ned sina försök att ge eleverna
daglig motion. Men man har fått tänka om
23

och ersätta det uteblivna idrottspasset med
ännu fler lekar och improvisation.
Så kallade rörelsekort har blivit centrala i
detta sammanhang.
– Det var en idé som jag fick då vi en dag
i våras inte hade tillgång till gymnastiksalen
och det ösregnade. Jag lät då eleverna rita
och skriva upp olika aktiviteter på kort, som
skulle kunna användas i framtiden.
Kerstin tar fram några kort och visar. På
ett av dem står: ”Spring ett varv runt fotbollsplanen” och så en teckning på någon
som springer. Några andra exempel:
”Klättra upp på klätterställningen och ner
igen och hoppa på ett ben fram till närmsta
träd”, ”Skjut boll på bandymål”, ”Gå
balansgång på trädet vid rörelsebanan”. Och
så vidare.
Rörelsekorten har blivit populära inslag i
Viggbyskolan. När elever blir rastlösa eller
behöver rensa huvudet kan de ta ett kort ur
högen. Sen är det bara att ge sig ut på skolgården och ”lyda order”. En lika uppskattad
som enkel och anspråkslös metod för hålla
sig pigg, har det visat sig.

▼

e två ordinarie idrottslektionerna i
veckan utökades med ytterligare en
för år 4 respektive 5. Fyrorna spelade badminton i en intilliggande hall, medan
femmorna fick ge sig iväg till en annan
byggnad för att testa basket. Under de två
återstående dagarna i veckan ägnade man
en halvtimme extra åt lekar, promenader
eller någon annan typ av rörelsepass.
Klubbarnas ledarresurser räckte inte till för
de yngre barnen, så F-3-eleverna fick istället annan fysisk aktivitet vid sidan av
idrottsämnet under tre dagar per vecka.
Av ekonomiska skäl har samarbetet med
idrottsföreningarna nu lagts på is.

Så kan de se de ut, instruktionerna på rörelsekorten som har blivit populära på skolan.

▼

Läraren Louis Jobson-Sundins treor har
nyligen blivit klara med sina kort. Fantasin
flödar på samma sätt som i nämnda exempel i bilder och instruktioner. Och Louise
Jobson-Sundin tycker över huvud taget att
eleverna tar hälsoprojektet på allvar och för
det mesta inser vikten av att röra på sig för
att må bra.
– Det känns som om det har vuxit fram
ett slags medvetenhet om detta. Det förekommer att elever påminner oss lärare och
säger ungefär: ”Fröken, det har faktiskt
bestämts att vi ska röra på oss en halvtimme
om dagen”, säger hon med ett skratt.
Louise Jobson-Sundin uppskattar de nya
uppgifter som har lagts på henne. Med
entusiasm berättar hon om olika vägar som
hon och eleverna har valt för att få varierad
motion.
– Hela klassen har tagit promenader hem
till var och en av de 27 eleverna. Sen har vi
ju den fina skolgården med rörelsebanan
och annat. Och ibland har vi pass i klassrummen då vi rör oss till musik. Det är kul!
Hon lovordar också samarbetet med fritidspersonalen.
– De flesta av eleverna är ju kvar på fritids, och då ordnas mycket aktiviteter där
de får röra på sig.
ill fritidspersonalen hör fritidspedagogen Olle Borghoff, som sitter med i
den så kallade skolgårdsgruppen, med
ansvar för att utemiljön både utvecklas och
lockar till fysisk aktivitet och lek. Under
elevernas sommarlov byggde Olle med fritidsbarnens hjälp den nämnda rörelsebanan.
– Barnen var mycket ambitiösa, drog
trästockar, bar stenar och hjälpte till med att
sätta upp lianer. Det gick jättebra, konstaterar han.
Olle Borghoff har ett förflutet som aktiv
och ledare i olika idrottsföreningar. Han
tycker att han har nytta av det i projektet på
Viggbyskolan.
– Det handlar om att anpassa verksamheten så att den blir bra för unga människor.
Rörelsebanan är byggd för barn i den här
åldern, och vi vuxna behöver inte berätta
hur de ska använda den. Det klarar de alldeles utmärkt på egen hand.
Matabel är en av Olles ”hjälpredor”, som
har bidragit med sin kroppsstyrka för att få
banan färdigställd.
– Jag var med och satte upp repen på banan
och bar stenar som ligger runtomkring. Det
var kul, säger Matabel, som går i ettan.

T

Liza i femman tar en paus mitt under lektionen för några övningar i rörelsebanan.
– Man blir mycket piggare efter några minuters avbrott, säger Liza.

Hennes klasskamrat Malin har också varit
med och byggt banan. Liksom flera av eleverna i hennes klass går Malin då och då ut
och tar ett varv på den mitt under lektionstid.
– Ibland är det svårt att sitta still inne i
klassrummet. Då är det bra att man kan få
gå ut och röra på sig, säger Malin.
Trots det fina brittsommarvädret sitter de
flesta eleverna ambitiöst kvar i sina klassrum.
ett av dem håller klass 5 B på och jobbar.
Läraren Inger Högberg och hennes elever är förberedda på vår ankomst. Inger,
som var idrottslärare tidigare under sin
yrkeskarriär, berättar hur väl projektet har
slagit ut i hennes klass. Hon exemplifierar
med de stunder då eleverna tar en nypa luft
mitt under lektionerna och på köpet får
några minuters motion.
– I början var det jag som uppmanade

I
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dem, men numera sker sådant helt och hållet på deras eget initiativ. Det fungerar
utmärkt.
Vi har på förhand bett klassen fingera en
situation som är representativ för skolans
sätt att arbeta med idrott, lek och motion.
– Okey, då kan ni gå, säger Inger Högberg
till sex av eleverna som ställer sig upp och
följer med ut på skolgården. Där, vid rörelsebanan, visar de vad de brukar hitta på när
de tar paus från matten eller engelskan för
att bättre orka med resten av skoldagen.
Det blir en intensiv show med inslag av
både klättring, balansgång och hopp och
skutt.
Tjejerna och killarna berättar att de indirekt har varit med och utformat banan.
– Vi fick lämna förslag på hur den skulle
se ut, till exempel att det ska vara en sits på
en av lianerna och inte bara en knut. Man
ska ju kunna sitta ordentligt när man gungar eller snurrar runt, säger Nisse, som tyck-

Bohusmodellen ökar
kreativiteten
Eleverna har själva fått
vara med om att både
bygga och utforma
rörelsebanan.

er att Viggbyskolans personal har en bra
inställning både till fysisk aktivitet och elevernas möjligheter till delaktighet.
– Vi har en jättebra skolgård. Man kan
både klättra, leka och spela fotboll. Och jag
är säker på att vi får vara med och
bestämma mycket mer här än vad eleverna
får på många andra skolor.
Hans klasskompisar håller med.
– Det som är bra är att det finns så många
olika saker man kan välja mellan på
rasterna, säger August, som i själva verket
får sin beskärda del av motion på fritiden.
Han berättar att han på fritiden spelar både
fotboll, tennis, handboll och golf.
– Men jag hinner med läxorna också, försäkrar han.
Linda i samma klass är lika positiv.
– Rörelsebanan har blivit jättefin. Och vi
har kul på rasterna. Jag och ett par andra
tjejer brukar vara med killarna och spela
fotboll, säger Linda, som berättar att hon på
fritiden är målvakt både i fotboll och
ishockey.
– Lilla sportspegeln har intervjuat henne
om hur det är att vara tjej och hockeymålvakt, säger klasskompisarna entusiastiskt i
mun på varandra.

Linda nickar lite blygt och bekräftar:
– Ja, det var kul att vara med i TV.
Den här sextetten visar sig vara mycket
idrottsligt inriktad. Kerstin Nordström förklarar att det gäller en stor andel av eleverna
på Viggbyskolan som helhet.
– De flesta sysslar med någon eller några
idrotter. Men så finns det sådana som nästan aldrig rör på sig, precis som på alla andra
skolor.
pecialpedagogen Kerstin Svensson sitter intill och nickar instämmande. Och
så berättar hon lite om det arbete som hon
tillsammans med Kerstin Nordström lägger
ned för att inventera behoven av speciella
insatser för de minsta skolbarnen.
– Det brukar vara tre-fyra av eleverna i en
etta som har motoriska svårigheter och därför behöver lite extra gnuggning.
I det arbetet försöker Kerstin Svensson
och Kerstin Nordström få eleverna att så att
säga tänka matematik eller svenska med
utgångspunkt från sina egna kroppar.
– Med kroppens hjälp kan man på ett
effektivt sätt lära sig och bli medveten om
abstrakta begrepp som till exempel ”större”
och ”mindre”, förklarar hon.
Kerstin Nordström tycker att den typen
av problematik har minskat på senare år.
– Min känsla är att det var vanligare förr.
Jag tror att satsningen på rörelse och lekar
för förskolebarn under den senaste tioårsperioden har gett positiva resultat.
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Fakta Viggbyskolan

– Skönt att få röra på sig när man har svårt att
sitta still, tycker Matabel och Malin i ettan.

Ålder på eleverna: F-5
Antal elever: 340
Antal lärare: Cirka 20, varav en
idrottslärare på heltid och en på deltid.
Startskott för hälsoprojektet: Förra
läsåret.
Inriktning: 30 minuters fysisk aktivitet
även under dagar då ämnet idrott inte
finns på schemat. Lekar, promenader
med mera.
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Kommunerna Tanum, Munkedal och
Strömstad har utvecklat ett nätverk med
lärare, rektorer, idrottsledare, idrottsföreningar, kommunala tjänstemän och näringslivet. På
fyra skolor kan eleverna gå direkt till närliggande idrottsplatser och utöva olika idrotter
under eget ansvar.Vuxna i form av föreningsledare finns till hands, men bara om de
behövs.
Idrottsföreningarna erbjuder barnen på
mellanstadiet sina anläggningar och ledare.
Barnen bestämmer aktiviteter efter egna
behov och önskemål. Ledarna fungerar
enbart som inspiratörer i den mån det
behövs och har ansvaret om något skulle
hända. En ovanlig del är att det lokala
näringslivet låter anställda, som är engagerade
i orternas föreningsliv, få ledigt (och i vissa fall
även betalt) för att ställa upp som inspiratörer och resurser.

Fysisk aktivitet genom
personlig inriktning i Kumla
På Vialundskolan i Kumla, en 7-9 skola med
450 elever, har de som i årskurs 6 väljer
”idrott är hälsa” som personlig inriktning 200
minuter i ämnet per vecka.
I årskurs 7 får eleverna utifrån devisen ”lev
idag – må bra imorgon” pröva på olika
idrotter, självförtroendeträning, ledarskap,
domarskap, undervisning om kost samt
studiebesök hos klubbar tre-fyra tillfällen per
läsår. Det ges också utrymme att ”bli bra i
din idrott” där ett väl utvecklat samarbete
finns med flera lokala idrottsföreningar. Det
som skiljer från den ordinarie träningen på
kvällstid är att inriktningen är tydligt inriktat
på individen. Idrottslärarna fungerar som
handledare för föreningarna. De idrottsföreningar som inte har möjlighet att träna ”sina
ungdomar” på schemalagd tid kan också
delta, genom att de hittar flexibla lösningar
där man inom sin ordinarie verksamhet kan
erbjuda träning med en annan grupp.
I årskurs 8 kan de som vill få utökat
utrymme för ”sin idrott”.
I årskurs 9 har en tydlig profil växt fram
kring varje individ utifrån ”din idrott”och på
den här nivån kan man förstärka de delar
som idrottsläraren och föreningsledare i samförstånd med eleven finner intressant att
utveckla.

Gymnasierna glöms ofta
Lockande uteaktiviteter, en aktiv
skolidrottsförening och varierat
idrottsutbud. Det är några inslag
som gör Åkrahällskolan i Nybro till
ett gymnasium med rörelse i
fokus.
– Ett av våra mål är att inspirera
elever som annars aldrig idrottar,
säger idrottsläraren Stefan
Gustafsson.
aturen ligger alldeles inpå Åkrahällskolans knut i utkanten av
småländska Nybro. Ett skogsparti breder ut sig bakom friidrottsarenan och
tennisbanan. Hitom dem är idrottshallen
strategiskt belägen. Stefan Gustafssons
kollega Peter Martinsson konstaterar:
– Det är lite tvärtom i Nybro jämfört med
många andra ställen. Här ligger grundskolan centralt medan gymnasieskolan finns en
bit bort från samhället.
Idrottslärarna har utnyttjat situationen till
sin fördel. Som en av många uteaktiviteter
har man anlagt en drygt 700 meter lång fotbollsgolfbana, delvis ute i terrängen.
Men fotbollsgolf är bara en av många
sysslor som elever kan ägna sig åt utomhus
under raster och håltimmar. Stefan
Gustafsson berättar:
– På eller i anslutning till skolgården finns
också boulebana, volleybollplan, fotbollsplan och tennisbana. Eleverna kan dessutom spela till exempel krocket eller kubb. I
vår gröna låda kan de hämta olika idrottsredskap, som bollar, och göra sånt som de
har lust med.
Och möjligheterna utnyttjas av eleverna,
försäkrar de bägge idrottslärarna.
– Speciellt fram på våren, när vädret börjar bli fint. Det verkar som om många uppskattar att de kan röra på sig och ha kul på
raster och under håltimmar.
Att fysisk aktivitet bara skulle vara barn
och yngre ungdomar förebehållet är något
som de inte alls håller med om.
– Att röra på sig är ju lika viktigt i vilken
ålder man än befinner sig. För både ung och
gammal handlar det om att må bra, förebygga sjukdomar och hålla sig pigg, säger
Peter Martinsson.
På en av väggarna i idrottslärarnas arbetsrum hänger en skylt som förkunnar att sko-

Martin
Johansson,
styrelsemedlem i
Åkrahällskolans
IF, lånar en boll
ur skolidrottsföreningens gröna
låda.
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lan nyligen förärades 5 000 kronor från ett
försäkringsbolags idrottsfond, som ett bevis
på ett ambitiöst sätt att närma sig idrottsämnet. Det är inte den enda gången som
skolan har uppmärksammats för detta.
– Vi fick pris som Sveriges bästa skolidrottsförening 1999, berättar Peter
Martinsson.
Utmärkelsen delades inte ut för de framgångar som många av eleverna har nått i
skol-DM eller skol-SM. Orsaken var istället att skolidrottsföreningen var bäst i landet på att ordna fysiska aktiviteter, både för
elitsatsande elever och för dem som ”bara”
vill motionera.
– Sistnämnda grupp är viktigast för oss att
nå. Om det blir medaljer på idrottstävlingar för duktiga elever betraktar vi det som
bonus, säger Stefan Gustafsson.
nder lektionen som snart ska börja
står badminton på programmet. Det
är bara en i raden av idrotter som eleverna
kan prova på, antingen under de ordinarie
idrottslektionerna, som individuellt val eller
under håltimmar och annan ledighet.
För några år sedan, berättar Stefan
Gustafsson, var den frivilliga idrotten förlagd till pass på eftermiddagen, efter skoldagens slut.
– Men vi märkte att det inte var många
som tog chansen att komma då. Efter att ha
undersökt saken förstod vi att det berodde
på transportproblem. De flesta eleverna tog
bussen direkt hem efter skolans slut, och
hade inte tid att stanna kvar och idrotta.
Lösningen blev istället att skapa ett rikt
utbud av aktiviteter under själva skoldagen.
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– Och då talar vi inte bara om sånt som
direkt har att göra med bollsporter eller
annan idrott. Som individuellt val kan den
mindre idrottsintresserade istället välja
ämnet kropp och själ eller idrott och ledarskap. Där tar vi upp saker som självförtroende, mental träning eller kost. Men en stor
del av Åkrahällskolans elever vill verkligen
röra på sig och idrotta, har det visat sig.
Skolidrottsföreningen är livaktig, och har
med ett rikt utbud av aktiviteter lyckats
locka många till sig. Hela 500 av skolans
750 elever är medlemmar.
tyrelsen består av nio ledamöter, av
vilka sju är elever. De två resterande
platserna är vikta åt idrottslärarna.
– Elevengagemanget genomsyrar allt som
händer i skolidrottsföreningen. Förutom att
det är positivt att eleverna tar ansvar är det
dessutom nödvändigt, eftersom verksamheten är så omfattande. Vi skulle aldrig klara
detta på egen hand, säger Stefan
Gustafsson.
Nämnda engagemang tar sig ett flertal
konkreta uttryck. Föreningens många
idrotter och tävlingar administreras och
planeras av sektionsledare som nästan uteslutande är elever. Ett axplock ur utbudet:
fotboll, handboll, bordtennis, innebandy,
skytte, golf, ridning, dans, volleyboll…
I varje klass finns dessutom två ombud
som har till uppgift att sälja medlemskort
och informera sina kamrater om vad som
händer i föreningen
Rikard Fransson är ombud på handelsprogrammet, åk 2. Han går på det så kallade lokala idrottsgymnasiet, och har fot-
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boll som individuellt val.
– Själv har jag spelat boll och idrottat
sedan jag var liten. Men det finns ju en hel
del ungdomar som nästan aldrig motionerar. Och många av dem tycker jag verkligen
att skolan har nått med sin idrottsprofil,
säger Richard.
Stefan Gustafsson kommenterar:
– Ett stort antal ungdomar idag har en
negativ bild av fysisk aktivitet, som ofta
beror på prestationsångest. Det gäller att
försöka förändra den bilden, och jag tror att
vi delvis har lyckats genom att tona ned allvaret i tävlingsmoment och framhäva lusten
i att idrotta.
Ett tecken på detta, säger han, är att
ungefär 35 procent av skolans elever har
någon idrott som individuellt val. Uppemot
hälften idrottar eller rör sig under skoltid
mer än vad läroplanen föreskriver, genom
att prova på idrotter eller sysselsätta sig med
någon eller några av uteaktiviteterna.
”Idrottsgymnasister” på lokal nivå har
Åkrahällskolan i ytterligare tre sporter:
ishockey, ju-jutsu och ridning. Regionalt
intag – nytt för i år – har man för orientering. När det gäller just dessa sporter samarbetar skolan med lokala idrottsföreningar,
exempelvis Nybro Hockey. Tränare och
ledare deltar under lektioner och klubbarna
står delvis för lokaliteter.
ikard och de andra ”idrottseleverna” får
mer eller mindre automatiskt sin
beskärda del av träning. En av dem som
inte går in för idrott på samma intensiva
sätt är Therese Woxter på barn- och fritidsprogrammet, år 2. Hon tycker att det finns
mycket kul att göra på håltimmarna.
– Jag gillar att det är sådan variation i
utbudet. Och man mår verkligen bättra av
att röra på sig. Koncentrationen ökar under
lektionerna.
Therese berättar att även andra lärare än
Peter och Stefan ibland bidrar till att eleverna får extra motion.
– En av våra lärare på barn- och fritidsprogrammet tog förra läsåret då och då ut
oss på promenader när vi egentligen hade
andra lektioner. Det var skönt och avkopplande. Vi mådde helt klart bra av det.
Läraren som Therese pratar om heter
Kerstin Källqvist, och hon säger:
– Ja, det är riktigt. Jag tar ibland tid från
andra ämnen för promenader och andra
hälsostunder. Jag tror att eleverna behöver
det.
Kerstin Källqvist förklarar att hon ställer
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sig bakom skolans idrottsprofilering och
satsning på fysisk aktivitet. Samma inställning har i stort sett alla lärare som vi träffar.
Dramaläraren Åsa Winqvist är en av dem.
Hon tycker att det finns en tydlig koppling mellan ämnena idrott och drama.
- I båda fallen handlar det om att bli
kroppsmedveten, och både drama och
idrott kräver kreativitet av utövaren.
Skolans rektor, Anders Jegeman, konstaterar med stolthet att Åkrahällskolan i olika
sammanhang nämns som ett exempel på
lyckad satsning på skolidrottens område.
Han pekar på ett par faktorer bakom
framgången. En av dem är engagemanget
från idrottslärarnas sida.
– En annan är att eleverna via det individuella valet har fått möjlighet att idrotta
extra mycket.
Samtidigt konstaterar han att gymnasierna på sätt och vis har glömts bort i
avsiktsförklaringar om att skolungdomar
ska erbjudas daglig fysisk aktivitet.
– Det beror bland annat på de schematekniska svårigheterna att få detta att gå
ihop på en gymnasieskola, säger han.
Peter Martinsson och Stefan Gustafsson
håller med om att gymnasierna inte har
funnits med i diskussionerna om vikten av
att röra på sig.
I det sammanhanget berättar de att
Nybro kommun har bestämt att eleverna i
alla grundskolor från och med i år ska ha en
halvtimmes schemalagd fysisk aktivitet om
dagen.
– Men i det beslutet finns alltså inte vi
med. Och det är inget att säga om, för det
skulle inte gå att administrera rent schematekniskt. Istället har vi gjort vad vi kan för
att trots allt ge eleverna så mycket idrott
och motion som möjligt.

Fakta Åkrahällskolan
Skolstadium: Gymnasium
Antal elever: 750
Antal idrottslärare: Två
Profil: Aktiv skolidrottsförening, regionalt
och lokalt idrottsgymnasium, fysiska aktiviteter på skoltid och under håltimmar.
Aktiva i skolidrottsföreningen:
Cirka 500.
Andel elever med idrott som
individuellt val: Cirka 35 procent.
Samarbete: Med fem idrottsföreningar
i närområdet, bland annat Nybro
Hockey och fotbollsklubben Madesjö IF.
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Promenera jorden runt
Många skolor runt om i landet har lagt in dagliga promenader på schemat. Ett vanligt sätt att göra dem lite mer
spännande är att på en världskarta märka ut hur långt man
gått sammanlagt.
– När vi inledde promenaderna trodde vi att de äldre
barnen skulle tröttna, säger Karin Rosenlund, rektor på en
skola i Skärholmen, Stockholm. Men de tycker fortfarande
att det är kul. Jag har förstått att det mycket handlar om
den sociala gemenskapen. Många vuxna är också ute, barnen går bredvid och de pratar om andra saker än vanligt.
– Vi tycker inte att det tar tid från undervisningen, snarare tvärtom, säger rektorn vid en annan promenerande
Stockholmsskola, Vibeke Eriksson. Barnens inlärningskapacitet ökar, liksom deras aptit.

Inte bara Carro i Växjö
IFK Växjö är idag kanske mest känd för att vara Carolina
Klüfts hemförening. Men man bedriver också ett idrottsfritids för mellanstadiebarn, med speciell inriktning på invandrartäta områden. Fem dagar i veckan, tre timmar om
dagen, har fritidset öppet på klassiska Värendsvallen och
barnen skjutsas dit från sina olika skolor med speciella
bussar.
Självklart spelar friidrotten en central roll i verksamheten, men grundtanken är att barnen ska få prova på så
många olika former av fysisk aktivitet som möjligt. Och
visst finns det tid för korvgrillning och videotittande
också…
Verksamheten är gratis för barnen och de får köpa
mellanmål till självkostnadspris. Kommunen ställer upp
med anläggningar, d v s idrottsfritidset behöver inte betala för att använda kommunala lokaler, som ishall, simhall
eller Värendsvallen. Det finns en anställd ansvarig för verksamheten, vars lön hittills betalats med projektmedel.

Oxhagsskolan en öppen skola
1998 tog Oxhagsskolan i Örebro initiativ till att bli en
”Community School”, öppen för alla i den invandrartäta
stadsdelen.Två dagar i veckan, tisdagar och onsdagar, finns
lokalerna tillgängliga från lektionernas slut till klockan 19.
Här döps det barn, hålls bröllopsmiddagar och 50-årsfester. Matsalen är öppen för dem som bara vill ta en fika
och umgås lite. Och framför är skolan tillgänglig för föreningslivet och då inte minst idrottsföreningarna.
– Genom att få mer fysisk aktivitet mår de som är med
bättre, de orkar mer, ”hänger ihop” bättre till kropp och
själ och har lättare att koncentrera sig, säger skolans rektor Stig-Göran Johansson och menar att skolan då får
möjlighet att arbeta på ett annat sätt med de grundläggande skolämnena.
Flera idrottsföreningar, t ex Karlslunds fotboll, KFUM
Basket och bordtennisklubben Safir har förlagt träningar till
skolans öppna dagar. Och på det viset lyckats nå många
nya ungdomar.
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