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I gymnastiken lär sig eleverna att röra på sig och utvecklas genom att röra på sig. I den 
grundläggande utbildningen har gymnastiken som uppdrag att påverka elevernas välbefinnande 
genom att stödja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och en positiv inställning till 
den egna kroppen. Det är viktigt att de enskilda lektionerna i gymnastik ger eleverna positiva 
upplevelser och stödjer en motionsinriktad och aktiv livsstil. 
 
Materialet på EDU.fi har utarbetats för att stödja lärare som undervisar i gymnastik genom att 
presentera arbetsredskap och bakgrundsmaterial till en kvalitativ, elevcentrerad, elevaktiverande 
och trygg gymnastikpedagogik. 
_______________________________________________________________________________ 
Utbildningsstyrelsen fastställde 22.12.2014 nya grunder för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen. En lokal läroplan som baserar sig på dessa grunder ska tas i bruk fr.o.m. 1.8.2016.  
 
LP2016-arbetsgruppen för gymnastik (Anders Back, Liisa Hakala, Sami Kalaja, Jouni Koponen, Matti 
Pietilä, Heli Soosalu och Arja Sääkslahti samt distansmedlemmarna Terhi Huovinen och Timo 
Jaakkola) har utarbetat stödmaterial för att stödja undervisningen och ibruktagandet av 
läroplansgrunderna i gymnastik.  
  
Stödmaterialet är indelat enligt rubrikerna i läroplansgrunderna:  

• Gymnastikens uppdrag 
• Mål för undervisningen i gymnastik i årskurs 1–2, 3–6 och 7–9 
• Centralt innehåll som anknyter till målen för gymnastik i årskurs 1–2, 3–6 och 7–9 
• Mål för lärmiljöer och arbetssätt i gymnastik i årskurs 1–2, 3–6 och 7–9 
• Handledning, differentiering och stöd i gymnastik i årskurs 1–2, 3–6 och 7–9 

 
 
Gymnastikens uppdrag 
 
En aktiv livsstil  

Undersökningar visar att motion har stor betydelse för människans totala välbefinnande. Att 
tillägna sig en motionsinriktad och aktiv livsstil främjar därför både individen och samhället. Ju 
yngre eleverna är, desto svårare är det dock för dem att inse de långsiktiga målen i 
gymnastikundervisningen. Det innebär att de enskilda gymnastiklektionerna och elevernas direkta 
upplevelser av dem är mycket viktiga. Positiva upplevelser har visat sig främja en aktiv livsstil. 
Uppskattning av nuet och positiva upplevelser av lärande påverkar i sin tur skoltrivseln. Elevernas 
välbefinnande beror dock även på faktorer som skolan och det enskilda läroämnet har begränsade 
möjligheter att påverka. Trots det ska man i gymnastikundervisningen på allvar och tillsammans 
med eleverna arbeta långsiktigt för att påverka välbefinnandet. Gymnastikundervisningens 
huvudsakliga uppgift är att utveckla kunskaper och färdigheter som främjar den fysiska, sociala 
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och psykiska funktionsförmågan och som bidrar till både individens och samhällets välbefinnande 
och hälsa nu och på längre sikt. 

Positiv kroppsuppfattning 

I skolgymnastiken ska eleverna lära känna sin kropp och utveckla ett positivt förhållande till den. I 
gymnastiksituationerna har kroppen möjlighet att uppleva, känna och förnimma att den är bra och 
känns rätt som den är. Att lära känna och värdesätta sin kropp och uttrycka sig med hjälp av den 
på olika sätt i en trygg lärmiljö hjälper eleverna att växa till harmoniska vuxna. Genom övningar i 
att på olika sätt uttrycka sig med kroppens hjälp väcks också intresset för fysisk aktivitet.  

Problem och komplex i anlutning till det egna utseendet kan inverka negativt på utvecklingen som 
människa och inställningen till den egna kroppen. Alla elever har rätt till positiva upplevelser av 
rörelse och idrott, oberoende av kroppstyp eller andra personliga egenskaper. En positiv 
kroppsuppfattning och omsorg om det egna välbefinnandet skapas inte genom överdriven 
disciplin.  

Fysisk aktivitet – ett alternativ till en passiv livsstil 

Skolgymnastiken präglas av fysisk aktivitet. Det är så vanligt med en passiv livsstil att redan barn i 
dagvården är stilla 60 procent av tiden. I skolan sitter eleverna också största delen av tiden och 
vuxna sitter upp till 80 procent av all sin vakna tid. En fysiskt passiv livsstil är ett globalt 
folkhälsoproblem. Att öka rörelsen och den fysiska aktiviteten i människornas liv är en stor 
utmaning. Skolgymnastiken kan inte ensam ansvara för att grundskoleleverna, i enlighet med 
rekommendationerna för fysisk aktivitet, rör på sig mångsidigt minst 1–2 timmar per dag på ett för 
åldern lämpligt sätt. Schematekniska och pedagogiska lösningar i gymnastikundervisningen kan 
dock bidra till att rekommendationerna uppnås. Läraren kan till exempel öka den fysiska 
aktiviteten under gymnastiklektionerna genom att snabbt börja aktiviteterna och undvika att 
upprepade gånger avbryta pågående aktiviteter.  

Att röra på sig tillsammans  

Under gymnastiklektionerna betonas gemensam aktivitet. Eleverna ska enligt sin ålder få delta i 
att tillsammans planera, genomföra och utvärdera aktiviteter. På lektionerna ska eleverna också 
öva sig att fungera i grupp, en färdighet som behövs i hela livet. Olika aktiviteter, såsom lekar, 
aktivitetsbanor, småspel och referensspel eller andra övningar i smågrupper förutsätter antingen 
att eleverna anpassar sin egen aktivitet till andras eller att eleverna arbetar för ett gemensamt 
mål. 

En god atmosfär för lärande bygger också på goda färdigheter att arbeta tillsammans. Ju yngre 
eleverna är, desto mera ska de stödjas i att lära sig arbeta i grupp. I synnerhet i de lägre klasserna 
är det till exempel bra om läraren före en övning berättar för eleverna, hurdana situationer som 
kommer att uppstå eller hurdana känslor aktiviteten kan väcka hos eleverna. Genom att på 
förhand diskutera och gemensamt tänka ut lösningar för nya eller knepiga situationer (t.ex. att 
bilda grupper eller förlora i småspel) har eleverna lättare att klara av situationer som de kanske 
tidigare upplevt som svåra.  

Kunskaper och färdigheter som stödjer den sociala och psykiska funktionsförmågan stödjer 
elevernas känsla av delaktighet och den sociala samhörigheten bland eleverna. De ger också 
eleverna redskap att enligt sin ålder främja gruppkohesionen, dvs. samhörigheten i elevgruppen. 
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Aktivitet, tänkande och färdigheter för ett gott liv hänger nära samman med varandra i 
skolgymnastiken.  

Jämlikhet som utgångspunkt 

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, om gymnastikens uppdrag: 

"Gymnastiken ska bidra till att främja jämlikhet, jämställdhet och gemenskap samt stödja kulturell mångfald."  

I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 definieras principer för 
utvecklandet av verksamhetskulturen. De betonar bland annat likabehandling och jämlikhet:  

Likabehandling och jämlikhet 

En lärande organisation ska främja likabehandling och jämlikhet. Medlemmarna ska bemötas och behandlas likvärdigt 
oberoende av faktorer som hänger samman med personen i fråga (Lag om likabehandling 21/2004). Likvärdighet 
betyder inte att alla är likadana. Likabehandling förutsätter både att man garanterar grundläggande rättigheter och 
möjligheter till delaktighet och att man beaktar individuella behov.  
 
Under grundskoletiden utvecklas elevernas uppfattning om sin egen sexuella identitet och sexualitet. En lärande 
organisation främjar genom sina värderingar och sin praxis jämställdhet mellan könen och stödjer eleverna i deras 
identitetsskapande. Undervisningen ska ha ett könssensitivt förhållningssätt. Skolan ska uppmuntra eleverna att 
upptäcka sina egna möjligheter och att förhålla sig till olika läroämnen, göra val och binda sig till studierna utan 
könsbundna rollmodeller. Genom val och utveckling av lärmiljöer, arbetssätt och undervisningsmaterial ger man 
synlighet åt och visar respekt för den mänskliga mångfalden.  
 
I en jämlik och trygg lärmiljö har varje elev samma möjligheter som andra att få stöd för sitt 
lärande och växa som individ samt att få uppmärksamhet och bli hörd på jämlika grunder. Läraren 
ska i sitt arbete följa diskrimineringslagen (1325/2014). Enligt åttonde paragrafen får ingen 
"diskrimineras på grund av ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion, 
övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionshinder, sexuell läggning eller av någon annan orsak som 
gäller hans eller hennes person". Det är bra om läraren är medveten om sina egna vanemönster, 
så att hen både kan vara uppmärksam i sin undervisning och ingripa om en elev uttrycker sig 
förnedrande om någon människogrupp eller en annan elev. I 31 § i lagen om grundläggande 
utbildning (628/1998) behandlas jämlikhet ur ett perspektiv som även påverkar 
gymnastikundervisningen. Enligt lagen ska undervisningen samt de läroböcker och andra 
läromedel, arbetsredskap och arbetsmaterial som behövs vid undervisningen vara avgiftsfria för 
eleverna. Utgångspunkten är att eleverna också i gymnastiken har tillgång till de arbetsredskap 
som behövs för att genomföra en jämlik, ändamålsenlig och trygg undervisning.  

Läraren ska i sitt arbete också följa jämställdhetslagen (609/1986). Det är bra om läraren, liksom 
alla som arbetar med barn, ger akt på sådana faktorer som påverkar hens egen inställning till 
könsfrågor och hens arbete som lärare.  

Trygghet framför allt 

Gymnastikundervisningen ska vara trygg. Skolgymnastiken är ett läroämne som präglas av 
aktivitet, där elevernas fysiska säkerhet påverkas av bland annat lärarens kunskaper, insikter, 
didaktiska lösningar och agerande i undervisningssituationerna. I lagen om grundläggande 
utbildning (628/1998, 29 §) föreskrivs om elevens rätt till en trygg lärmiljö. Enligt lagen ska 
utbildningsanordnaren i samband med att läroplanen utarbetas "utarbeta en plan för att skydda 
eleverna mot våld, mobbning och trakasserier samt verkställa planen och övervaka att den iakttas 
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och genomförs". Trygghet i gymnastiken är också mycket mer än att sörja för elevernas sociala och 
psykiska trygghet. Matti Kangasoja har skrivit en utförlig artikel om rättsligt ansvar i 
gymnastikundervisningen. Artikeln ingår i boken Liikuntapedagogiikka (Jaakkola, Liukkonen & 
Sääkslahti 2013).  

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014, om gymnastikens uppdrag: 

"Undervisningen ska vara trygg och utgå från de möjligheter som olika årstider och de lokala förhållandena 
erbjuder". 

Lärmiljöerna ska användas på ett ändamålsenligt och mångsidigt sätt. Olika årstider och de lokala 
förhållandena, till exempel möjligheterna i skolan och den närmaste omgivningen, ska mångsidigt 
utnyttjas i undervisningen.  

Enligt tredje paragrafen i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) ska undervisningen 
ordnas så att den tar hänsyn till elevernas ålder och förutsättningar och främjar elevernas sunda 
tillväxt och utveckling. Som tidigare nämnts har dessutom den som deltar i utbildning enligt 29 § i 
samma lag rätt till en trygg studiemiljö. Den som deltar i utbildning har enligt 30 § (ändrad 
642/2010) under arbetsdagarna rätt att få undervisning enligt läroplanen, elevhandledning och 
tillräckligt stöd för lärande och skolgång genast när behov uppstår. Enligt samma paragraf ska 
undervisningsgrupperna sammanställas så att målen i läroplanen kan nås i undervisningen.  

Andra villkor för hur undervisningsgrupperna ska sammanställas ställs varken i lagen om 
grundläggande utbildning eller i statsrådets förordning. Det är alltså upp till utbildningsanordnaren 
att besluta hur undervisningsgrupperna sammanställs i gymnastiken. I Finland har man hittills 
huvudsakligen delat in eleverna i grupper enligt kön. Till följd av det, och i motsats till andra 
skolämnen, har flickor och pojkar i allmänhet haft gymnastik i separata undervisningsgrupper. 
Undervisningsgrupperna kan också bildas utgående från andra kriterier, till exempel målen för 
undervisningen eller trygghet i undervisningen.  

Oberoende av på vilka grunder undervisningsgrupperna bildas, ska läraren lägga märke till 
könsbundna strukturer, handlingsmönster och stereotypier och snarare försöka bryta dem än hålla 
fast vid dem.  

Att lära sig att röra på sig och utvecklas genom att röra på sig 

Att lära sig att röra på sig innebär att genom mångsidiga erfarenheter av gymnastik och idrott 
tillägna sig kunskaper och färdigheter som behövs för att röra på sig mångsidigt, upprätthålla sin 
hälsa och vara fysiskt aktiv.  

Att utvecklas genom att röra på sig är i gymnastiken ett redskap som bidrar till att eleverna växer 
som människor. Att röra på sig individuellt och tillsammans med andra, ge akt på den egna 
kroppen som förändras och att både lyckas och misslyckas i olika aktiviteter väcker känslor. Målet 
för att utvecklas genom att röra på sig är att lära sig identifiera dessa känslor och uttrycka dem 
med respekt för andra. Genom att röra på sig tillsammans, hjälpa varandra, dela ansvar och 
utveckla sina färdigheter stärks elevernas positiva självbild i en trygg gemenskap. Uppdraget i 
gymnastikundervisningen konkretiseras i beskrivningarna av målen för undervisningen, innehållet, 
lärmiljöer och arbetssätt, handledning och stöd samt bedömningen av lärandet.  
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Mål för undervisningen i gymnastik i årskurs 1–2, 3–6 och 7–9 

 
Fysisk, social och psykisk funktionsförmåga 

Målet för gymnastikundervisningen är att främja elevernas helhetsmässiga växande och utveckling 
och stödja deras hälsa och välbefinnande. Därför är målen och innehållet indelade enligt fysisk, 
social och psykisk funktionsförmåga. Med funktionsförmåga avses fysiska, sociala och psykiska 
förutsättningar att klara av olika typer av grundläggande funktioner och sysslor som hör till 
vardagen. Ju bättre funktionsförmåga, desto svårare uppdrag klarar eleverna av utan hjälp av 
andra. En bra funktionsförmåga stärker också förutsättningarna för välbefinnande.  

Fysisk funktionsförmåga är kroppens funktionella förmåga att klara av aktiviteter som kräver 
fysisk ansträngning. Det innebär förmåga att klara av aktiviteter som förutsätter grundmotoriska 
färdigheter samt aktiviteter som förutsätter olika fysiska egenskaper, såsom uthållighet, styrka, 
snabbhet och rörlighet. Eftersom de fysiska egenskaperna är starkt kopplade till elevernas växande 
och utveckling, måste målen och det centrala innehållet i gymnastikundervisningen vara olika i 
olika årskurser. Läs mera i kapitlet Centralt innehåll som anknyter till målen för gymnastik/Fysisk 
funktionsförmåga. 

Social funktionsförmåga Elevens psykiska och sociala välmående beror i hög grad på hurdana 
socioemotionella färdigheter, dvs. färdigheter som stödjer känslolivet och mänskliga relationer, de 
lyckas tillägna sig på egen hand eller med hjälp av gymnastikundervisning. Emotionella färdigheter 
är viktiga för ett harmoniskt och välfungerande känsloliv. Sociala färdigheter bidrar för sin del till 
att nå positiva sociala mål och främjar kommunikationen mellan människor. Socioemotionella 
färdigheter hänger samman med elevernas etisk-moraliska tänkande och värderingar. En elev som 
handlar moraliskt hjälper andra, är social och undviker aggressivt beteende. Läs mera i kapitlet 
Centralt innehåll som anknyter till målen för gymnastik/Social funktionsförmåga.  

Psykisk funktionsförmåga omfattar faktorer som hänför sig till elevernas livskompetens, 
tillfredsställelse med livet, mentala hälsa och psykiska välbefinnande. Psykiskt välbefinnande 
omfattar autonomi, kompetens och känsla av social samhörighet. Psykiskt välbefinnande hänger 
också ihop med exempelvis en positiv självbild, stark självkänsla, känsla av att förstå verkligheten, 
bra motivation samt erfarenhet av såväl fysisk som social och psykisk trygghet. Till psykiskt 
välbefinnande hör ytterligare elevens självaktning och känslan av att i utmanande uppgifter och 
situationer kunna behärska sin sinnesstämning och sina krafter. Att ha kontroll och få socialt stöd, 
att förbinda sig och att få uppleva meningsfullhet och normalitet främjar det psykiska 
välbefinnandet. Läs mera i kapitlet Centralt innehåll som anknyter till målen för gymnastik/Psykisk 
funktionsförmåga.  

Beaktande av årskurshelheterna  
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Varje elev växer och utvecklas individuellt i sin egen takt utgående från sitt biologiska arv och sin 
uppväxtmiljö. Några allmänna tyngdpunkter som förutsätts för växande och utveckling kan ändå 
urskiljas på de olika årskursnivåerna.  

I årskurserna 1–2 är målet för undervisningen främst att eleverna tillägnar sig sensomotoriska 
färdigheter och grundmotoriska färdigheter på ett lekfullt sätt och får många positiva upplevelser 
av att röra på sig. Undervisningen ska till stor del bygga på övningar, där eleverna rör på sig 
tillsammans. Då lär sig eleverna samtidig att samverka, dvs. utvecklar sina kommunikativa 
färdigheter och lär sig reglera sina känslor.  

I årskurserna 3–6 flyttas tyngdpunkten i undervisningen till att förankra och bredda de 
grundläggande färdigheterna samtidigt som i synnerhet de sociala färdigheterna utvecklas. En 
mångsidig undervisning som präglas av samspel och kommunikation och utvecklar de fysiska 
egenskaperna stödjer elevernas välbefinnande, deras delaktighet och utveckling mot 
självständighet samt ger beredskap för en aktiv livsstil. Eleverna kan enligt sin utvecklingsnivå 
förutsättas delta i att planera och genomföra aktiviteterna på ett ansvarsfullt sätt.  

I årskurserna 7–9 ligger tyngdpunkten i undervisningen på att tillämpa sina färdigheter och fysiska 
egenskaper i olika gymnastikformer och idrottsgrenar. Ett för åldern typiskt utvecklingsuppdrag är 
att stödja de ungas harmoniska psykiska utveckling genom att ge dem möjligheter att vara med 
och planera, genomföra och utvärdera lektionerna samt förutsätta att de tar ansvar. I årskurserna 
7–9 ska eleverna lära sig att iaktta faktorer som hänger samman med det dagliga välbefinnandet 
och uppmuntras att frivilligt röra på sig på fritiden för att främja sin hälsa.  

Från undervisning i olika grenar till att utveckla grundläggande färdigheter, egenskaper och 
självförtroende 

I grunderna för läroplanen för grundskolan från 1985 beskrevs det centrala innehållet i 
gymnastiken utgående från olika idrottsgrenar. Grentänkandet var på 1980-talet ett sätt att öka 
enhetligheten i gymnastikundervisningen. Det svåra med grentänkandet är dock bland annat att 
det kommer nya grenar, att tidsresurserna är begränsade, liksom också lärarens möjligheter att 
följa med och lära sig nya grenar. Dessutom är många grenar ensidiga och skolornas lokala 
resurser och förhållanden olika, vilket leder till konflikter för lärarna och undervisningen. Enligt 2 § 
i lagen om grundläggande utbildning är målet för undervisningen att ge eleverna sådana 
kunskaper och färdigheter som de behöver i livet, vilket innebär att gymnastiken i de nationella 
grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen måste erbjuda mera bestående 
perspektiv än gymnastikformer och idrottsgrenar. Med gymnastikformer avses ändamålsenlig 
gymnastik i olika miljöer, till exempel inne i en sal (t.ex. med hjälp av gymnastikredskap, bollar, 
musik eller ställningar) eller ute (t.ex. på en plan, i skogen eller i skidbacken) under olika årstider. 
Gymnastikformer är till exempel aktiviteter på is, i snö, i naturen, grundgymnastik, musik och 
rörselse, dans samt bollspel och redskapsgymnastik. Idrottsgrenar däremot grundar sig på 
idrottsformer och målet med dem är att lära sig olika grentekniker.  
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Enligt en analys av gymnastiken i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 
2004 utgick många utbildningsanordnare i sin lokala läroplan i gymnastik från olika grenar och 
övningar som mäter färdigheten i olika grenar. Det betyder att läraren i undervisningen inte 
koncentrerar sig tillräckligt mycket på grundläggande fysiska färdigheter som eleverna behöver 
kunna tillämpa och kombinera i olika gymnastikformer och idrottsgrenar. I ett läroämne som 
präglas av aktivitet utgör gymnastikformer och idrottsgrenar verktyg för att nå målen för 
undervisningen. 

Också vid utvecklandet av de lokala läroplanerna är det viktigt att öka medvetenheten om de 
grundläggande färdigheterna och betydelsen av funktionsförmåga inom olika delområden. Det är 
betydligt viktigare att utveckla metoder som bidrar till att nå målen för undervisningen och främja 
den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och det allmänna välbefinnandet i 
gymnastiken än att detaljerat beskriva övningar som mäter färdigheten i enskilda idrottsgrenar. 

Från testning av den fysiska konditionen mot bedömning av funktionsförmågan  

Undersökningar har visat att bedömning av den fysiska konditionen kan bidra till en aktiv livsstil 
om eleverna förstår vilken betydelse det som bedöms har för dem just nu (till exempel för 
vakenhetsgraden eller sinnesstämningen) och vilken nytta det tillför dem (t.ex. att orka studera 
mera koncentrerat) samt upplever det som sporrande (känslan av att duga som man är men kunna 
göra framsteg med lite träning) och märker att de kan utvecklas (får information om hur de kan 
utvecklas inom området och märka att de gör framsteg).  

Mycket länge utgick man ifrån att eleverna lär sig sköta sin fysiska kondition med hjälp av 
regelbundna konditionstester. Tyvärr är det alltför många elever som aldrig uppnått detta mål. 
Konditionstesterna har för många elever blivit starkt negativa upplevelser som de kanske minns 
långt senare i livet. Det kan finnas många orsaker till att testerna upplevts som negativa. Att känna 
sig förödmjukad, skämmas eller vara väldigt rädd framkallar till exempel negativa känslor. Elever 
som presterar dåligt i en testsituation kan också bli utsatta för mobbning.  

För att alla ska känna sig psykiskt trygga på gymnastiklektionerna, också när den fysiska 
funktionsförmågan bedöms, måste läraren se till att atmosfären är trygg. Atmosfären i gruppen 
påverkas bland annat av vilka sätt läraren väljer för att organisera undervisningen och ge respons. 
Exempel på förnuftiga organisationssätt är att dela in grupperna och arbeta på ett sådant sätt att 
ingen elev mot sin vilja ensam blir utsatt för de andras blickar. Positiv och uppmuntrande respons 
kan ges på många sätt. Det viktiga är ändå att uppmärksamma varje elev, så att alla får positiv 
respons på något de lyckats med.  

Mångsidig bedömning och handledande respons är lärarens centrala pedagogiska verktyg för att 
stödja elevernas helhetsmässiga utveckling och lärande. Eleverna ska handledas att både 
individuellt och i grupp observera sina framsteg och arbetsresultat i relation till målen och de 
kriterier som man gemensamt kommit överens om vid arbetets början.  
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Eleverna kan utveckla en positiv attityd till gymnastik, då de positiva upplevelserna är flera än de 
negativa.  

Move! är ett nationellt uppföljnings- och responssystem som utvecklats för att mäta den fysiska 
funktionsförmågan och ge respons om den till eleverna själva, deras vårdnadshavare och till 
skolhälsovården som en del av de omfattande hälsogranskningarna i årskurs fem och åtta. 
Mätningar som gjorts med Move! ska inte användas som grund för bedömningen.  

Du kan bekanta dig med Move! på Utbildningsstyrelsens sida: www.edu.fi/move 

  

Centrala källor: 

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. 2013. Liikuntapedagogiikka, Jyväskylä: PS-kustannus. 

Kalaja, S. 2013. Fyysinen toimintakyky ja kunto. I: T. Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (red.) 
Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus, 185–203. 

Kokkonen, M. & Klemola, U. 2013. Liikunta tunne- ja ihmissuhdetaitojen opettamisen välineenä. I: T. 
Jaakkola, J. Liukkonen & A. Sääkslahti (red.) Liikuntapedagogiikka. Jyväskylä: PS-kustannus, 204–235. 

www.edu.fi/move  

  

http://www.edu.fi/move
http://www.edu.fi/move
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Centralt innehåll som anknyter till målen för gymnastik i årskurs 1–2, 3–6 och 7–9 

Fysisk, social och psykisk funktionsförmåga  

Under gymnastiklektionerna ska eleverna lära sig att sköta sin egen funktionsförmåga, i synnerhet 
utveckla de olika delområdena av den fysiska funktionsförmågan, och att förstå hur 
funktionsförmågan påverkar det egna välbefinnandet. De ska också lära sig att bedöma och mäta 
funktionsförmågan.  

Med funktionsförmåga avses fysiska, sociala och psykiska förutsättningar att klara av olika typer av 
grundläggande funktioner och sysslor som hör till vardagen. Ju bättre funktionsförmåga, desto 
svårare uppdrag klarar eleverna av utan hjälp av andra.  

Fysisk funktionsförmåga  

Fysisk funktionsförmåga är kroppens funktionella förmåga att klara av aktiviteter som kräver fysisk 
ansträngning. För dagens skolelever består de vardagliga funktionerna och aktiviteterna bland 
annat av:  

• att ta sig till fots eller med cykel till skolan (för barn i 
grundskoleålder att gå eller cykla minst 5 km) 

• att på egen hand lyfta och bära skol- och idrottsredskap 
• att förebygga följderna av en passiv livsstil genom att bevara 

kroppens naturliga rörelseomfång i synnerhet i överkroppen och 
höftens böjmuskler 

• att röra sig i trafiken, där det behövs förmåga att observera 
omgivningen och reagera på ett ändamålsenligt sätt 

• att röra sig på olika underlag, t.ex. hålla balansen på ett halt 
underlag, i trappor och i ojämn terräng 

• att röra sig i vatten. 
 

Den fysiska funktionsförmågan återspeglar förmågan att klara av olika aktiviteter som kräver 
uthållighet, styrka, snabbhet och rörlighet, men också sensomotoriska färdigheter och 
grundmotoriska färdigheter. Fysisk aktivitet ökar funktionsförmågan. Eftersom de motoriska 
färdigheterna och de fysiska egenskaperna är starkt kopplade till elevernas växande och 
utveckling, måste målen och det centrala innehållet i gymnastikundervisningen vara lite olika i 
olika årskurser. 

Sensomotoriska färdigheter och kroppsuppfattning 

Sensomotoriska färdigheter är färdigheter som hjälper eleven att uppfatta den egna kroppen och 
dess olika delar i förhållande till det omgivande rummet, den använda tiden och styrkan. För att 
tillägna sig motoriska färdigheter förutsätts tillräckliga sensomotoriska färdigheter. Eleverna kan 
alltså inte lära sig att röra på sig utan tillräckliga sensomotoriska färdigheter. Ju bättre 
sensomotoriska färdigheter eleverna har, desto lättare lär de sig å andra sidan nya rörelse 
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färdigheter, men också så kallade akademiska färdigheter, dvs. att läsa, skriva och räkna. Goda 
sensomotoriska färdigheter hjälper också eleverna att klara sig i trafiken.  

Sensomotoriska färdigheter bygger på kognitiva processer. Goda sensomotoriska färdigheter 
främjar därför också de allmänna förutsättningarna för lärande. Sensomotoriskt lärande kräver att 
man skärper sina sinnen för att kunna urskilja det väsentliga. Genom att röra på sig får eleverna 
kunskap om sin kropp och sin omgivning. För att eleverna ska skärpa sina sinnen ska de i 
gymnastiken med hjälp av en omväxlande miljö, mångsidigt innehåll och olika redskap erbjudas 
tillräckliga syn-, hörsel- och känselförnimmelser samt förnimmelser av rörelse och balans. För att 
sinnena ska utvecklas förutsätts att läraren noga överväger valet av innehåll och ger noggranna 
anvisningar och respons. Det bidrar också till att eleverna lär sig fatta beslut i olika 
gymnastiksituationer. 

Att utveckla de sensomotoriska färdigheterna är särskilt viktigt för eleverna i de lägre årskurserna, 
men problem med sensomotoriken kan också vara orsaken till att en del elever i årskurs 7–9 har 
svårt att lära sig hantera bollar eller andra redskap eller att uppfatta rummet. De sensomotoriska 
färdigheterna kan utvecklas till exempel genom att hantera bollar av olika storlek, vikt och 
material samt genom att få eleverna att fokusera på det som är väsentligt för att en övning ska 
lyckas.  

Kroppsuppfattning förutsätter att eleven uppfattar, kan benämna och viljestyrt röra kroppens 
yttre gränser, olika delar av kroppen och olika sidor av kroppen (framsida-mage, baksida-rygg, 
höger/vänster sida). Kroppsuppfattningen och kroppskännedomen utvecklas genom att reglera 
tiden (långsamt eller snabbt), rummet (nära, långt borta, framför, bakom, vid sidan om, nere, 
uppe, bredvid och mellan) och styrkan. En tillräcklig kroppsuppfattning är en absolut förutsättning 
för att kunna utveckla övriga inlärningsfärdigheter. När eleverna har en bra uppfattning om sin 
kropp kan de lära sig att hålla balansen och olika kroppsställningar samt behärska rörelser i både 
övningar som förutsätter rörelse på stället och rörelse från en plats till en annan. 
Kroppsuppfattningen utvecklas i övningar, där eleverna får olika slag av känselförnimmelser i olika 
delar av kroppen, t.ex. genom att simma, röra sig på redskap eller till exempel brottas.  

Att korsa kroppens tänkta mittlinje (t.ex. nudda vänstra axeln med högra handen) är viktigt att 
träna i förskole- och nybörjarundervisningen, eftersom det har ett direkt samband med 
förutsättningarna att lära sig läsa och skriva. Mångsidiga övningar som utvecklar 
kroppsuppfattningen är viktiga i årskurs 1–6 men ska inte heller glömmas bort i årskurs 7–9, då 
elevens kropp genomgår stora förändringar. En bra kroppsuppfattning och positiva upplevelser av 
kroppen skapar grund för en positiv kroppsbild och stödjer elevernas psykiska välbefinnande. 
Positiva upplevelser av den egna kroppen hjälper också eleverna att klara av bekymmer som gäller 
utseendet.  

Exempel på övningar och aktiviteter som utvecklar de sensomotoriska färdigheterna och 
kroppsuppfattningen enligt årskursnivå: 

• Årskurs 1–2:  
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Att skriva/forma olika mönster, bokstäver och siffror med hjälp av den egna kroppen, turvis 
spänna kroppen och slappna av i olika övningar, röra sig på olika sätt med växlande 
snabbhet, olika övningar och lekar som går ut på att röra sig sicksack och väja, att simma.  
  

• Årskurs 3–6:  
Tafattlekar, gymnastik, musikgymnastik, skidning, bollspel och -lekar. 
 

• Årskurs 7–9:  
Orientering, bollspel, dans, yoga och styrketräning.  

 

Grundmotoriska färdigheter  

När de sensomotoriska färdigheterna utvecklats tillräckligt långt, börjar de grundmotoriska 
färdigheterna utvecklas. Grundmotoriska färdigheter är färdigheter som eleverna behöver för att 
klara av rörelser som krävs i vardagen. Sådana vardagsfärdigheter är till exempel att hålla 
balansen, röra sig från en plats till en annan och att hantera redskap. Grundmotoriska färdigheter 
brukar följaktligen delas in i tre kategorier: balansförmåga, rörelsefärdighet och förmåga att 
hantera redskap.  

Eleverna måste kunna gå, springa, hoppa, kasta, fånga, sparka och slå för att kunna delta i 
gemensamma spel och lekar. Genom att tillämpa de grundläggande färdigheterna i olika miljöer 
omvandlas de till grenspecifika färdigheter, dvs. förmåga att röra sig ändamålsenligt i en viss miljö. 
I den finländska skolgymnastiken ses idrottsgrenar och olika tillämpningar av dem som verktyg för 
att nå målen för undervisningen. Att utveckla sätten att nå målen för undervisningen och att 
främja den fysiska, sociala och psykiska funktionsförmågan och det allmänna välbefinnandet 
genom gymnastik är dock viktigare än aktiviteter som mäter färdigheten i enskilda idrottsgrenar. 
Att gå med skridskor på is utvecklas till exempel så småningom till skridskoåkning och att gå i takt 
till musik utvecklas genom växling av tempo småningom till dans. Om de grundläggande 
färdigheterna inte är tillräckligt starka och automatiserade, är det svårt att lära sig nya färdigheter 
och gymnastikövningar.  

Eleverna ska allra först lära sig grovmotoriska färdigheter, dvs. stora rörelser som förutsätter 
användning av de stora musklerna (t.ex. att skriva bokstäver och siffror i luften med hela armen 
eller ett gymnastikband). Först efter det får de lära sig de finmotoriska färdigheter som förutsätts 
för att eleverna ska kunna använda små muskler och finjustera sina rörelser.  

Balansförmåga är förmåga att anpassa kroppens tyngdpunkt till ett stillastående (statisk balans) 
eller rörligt stöd (dynamisk balans), så att kroppen hålls i balans. Rörelser som tränar 
balansförmågan är att böja sig, sträcka sig, rotera, vända sig och gunga. Balans behövs också för 
att starta från en plats, stanna, landa och finta. Balansförmåga är att ha kontroll över kroppen, 
oftast i upprätt läge. Därför är balansförmågan grunden för alla mänskliga aktiviteter och rörelser. 
En bra balans ger förutsättningar för att kunna gå både i trappor och i omväxlande terräng utan att 
snava. Bra balansförmåga ger också förutsättningar för att lära sig olika grenfärdigheter inom 
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gymnastiken, till exempel att åka skridskor. Balansförmågan kan tränas t.ex. genom att röra sig i 
varierande terräng med olika redskap eller genom att uttrycka musik. En lätt gymnastikövning kan 
göras svårare genom att minska stödytan (t.ex. balansera på en gymnastikbänk eller smal bom) 
eller genom att höja kroppens tyngdpunkt (t.ex. växla från att stå på knä till att stödja sig på 
trampdynorna). Balansförmågan ska tränas kontinuerligt. 

Exempel på övningar som tränar balansförmågan enligt årskursnivå: 

• Årskurs 1–2:  
Att balansera på golvfigurer, gå på t.ex. gatstenar, en gymnastikbänk, linjerna i 
gymnastiksalen, ett hopprep som ligger på marken eller i omväxlande skogsterräng, att 
gymnastisera och leka tafatt 

 
• Årskurs 3–6:  

Gymnastik på redskap, brottning, skridskoåkning, skidning, bollspel samt musik- och rörelse 
samt dans  
 

• Årskurs 7–9:  
Gymnastik med redskap och övningar som tränar kroppskontrollen, konståkning och spel 
på is, utförsåkning och bollspel. 

 

Rörelsefärdighet innebär förmåga att röra sig från ett ställe till ett annat. Rörelsefärdighet är till 
exempel att kunna rulla, åla sig, krypa på alla fyra, klättra, gå, springa, hoppa, galoppera och 
simma. Rörelsefärdigheten kan tränas upp genom att röra sig på olika underlag (i salen, på 
hård/mjuk sand, på gräs, på is, i snö, i skogsterräng) på plan mark, i uppförsbacke och 
nedförsbacke. Det är också nyttigt att lära sig att röra sig framåt, bakåt, åt bägge sidorna, upp och 
ned. Genom att variera styrkegraden lär sig eleverna att reglera användningen av styrka. Eleverna 
kan till exempel röra sig till en rytm eller till musik och uttrycka ljudstyrkan på olika sätt. 
Rörelsefärdigheten ska tränas under varje gymnastiklektion.  

Exempel på övningar som tränar rörelsefärdigheten enligt årskursnivå: 

• Årskurs 1–2:  
Hinderbanor, hoppbanor, löp- och tafattlekar, gång och löpning i olika terräng 
  

• Årskurs 3–6:  
Redskapsbanor, allsidig rörelse utgående från friidrott, skridskoåkning, skidning, 
orientering och friluftsliv  
 

• Årskurs 7–9:  
Parkour, circuit, bollspel och frisbee golf.  

 

Förmåga att hantera redskap är kroppens förmåga att hantera föremål, redskap och ställningar. 
För att förmågan att hantera redskap ska utvecklas, förutsätts samverkan mellan sensomotoriska 
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och motoriska funktioner och därför är denna typ av övningar de allra svåraste för eleverna. 
Förmågan att hantera redskap består av dels grovmotoriska, dels finmotoriska färdigheter. Under 
gymnastiklektionerna ska tyngdpunkten i undervisningen ligga på de grovmotoriska färdigheterna. 
Förmåga att hantera redskap är till exempel att kunna skuffa, dra, rulla, snurra, kasta, fånga, 
sparka, slå, studsa och dribbla. För att eleverna ska kunna röra sig på olika redskap behövs 
förmåga att behärska hela kroppen, till exempel hänga eller luta sig. Att lära sig behärska hela 
kroppen skapar grund för en god kroppsuppfattning och ökar förutsättningarna för bra 
kroppskontroll. 

Till en början ska eleverna utföra symmetriska övningar, dvs. övningar med bägge sidorna av 
kroppen, och först efter det osymmetriska, alltså övningar med bara den ena sidan av kroppen 
(t.ex. kasta en boll ovanifrån med båda händerna → kasta bollen med bara en hand).  

Samarbetet mellan öga och hand (öga-handkoordinationen) ska tränas genom att hantera olika 
redskap. Genom att variera redskapen och öka deras svårighetsgrad kan man på ett meningsfullt 
sätt göra en övning mera krävande, till exempel att slå en boll med bara handen → slå bollen med 
en kortskaftad racket (t.ex. pingisracket) → slå bollen med en kortskaftad badmintonracket och 
först därefter slå bollen med en normalstor badmintonracket.  

Förmågan att hantera redskap ska tränas mångsidigt på alla årskursnivåer. Det är viktigt att läraren 
kan differentiera undervisningen enligt elevernas färdighetsnivå för att eleverna ska få positiva 
lärupplevelser. 

Exempel på övningar som tränar förmågan att hantera redskap enligt årskursnivå: 

• Årskurs 1–2:  
Att rulla, skuffa, studsa, kasta, fånga, sparka och slå med handen eller en (kortskaftad) 
racket på olika banor, i lekar och spel 
  

• Årskurs 3–6:  
Att studsa, dribbla med händer och fötter, kasta och fånga, slå och skjuta  
 

• Årskurs 7–9:  
Tekniker för att hantera redskap i olika bollspel, livräddning.  

 

Betydelsen av grundmotoriska färdigheter och exempel på överföringseffekten 

Att eleverna tillägnar sig motoriska färdigheter är en mycket central del av målen för 
röreslefostran och läroplanerna för gymnastikundervisningen. Skolgymnastiken ska se till att 
eleverna har tillräckliga motoriska färdigheter. Ifall eleverna saknar tillräckliga motoriska 
färdigheter, minskar deras möjligheter att i senare ålder delta i olika gymnastik- och idrottsformer. 

I ämnesdelen för gymnastik i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 
beskrivs olika grundläggande fysiska färdigheter med hjälp av grundmotoriska färdigheter. 
Gallahues klassificering av grundmotoriska färdigheter har använts som stöd vid beredningen av 
läroplansgrunderna i gymnastik och för att åskådliggöra helheten.  
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Grundmotoriska färdigheter 
- klassificering och några exempel 

Balansförmåga Rörelsefärdighet Förmåga att hantera 
redskap 

Statisk och dynamisk balans 
• upprätt ställning 
• ställning med huvudet nedåt 
• snurra 
• gunga 
• stanna 
• väja 
• böja sig 
• sträcka sig 
• rulla 

Basfärdigheter och 
rörelsekombinationer 
• gå 
• springa 
• ta långa språng 
• hoppa i rytm 
• hoppa 
• klättra 
• galoppera 
• glida 
• hoppa på ett ben 

Rörelser för att ge ifrån sig och 
ta emot föremål 
• rulla 
• kasta 
• sparka 
• skuffa 
• slå 
• studsa 
• fånga 

 ↓ ↓ ↓ 

Grenfärdigheter i till exempel simning, lagspel, gymnastik, isspel, skidning, friidrott, racketspel, 
dans etc. 

 

 

Att träna grundmotoriska färdigheter är motiverat både med tanke på att idrottsintresset ska 
fortsätta och för att eleverna ska få grenfärdighet. Barn och unga söker sig till aktiviteter, där de 
känner att de lyckas. Känslan av att ha grundmotoriska färdigheter fungerar som en "port" till att 
utöva idrott på egen hand. Mångsidiga grundfärdigheter ger möjligheter att välja en idrottsform 
som intresserar en.  

Också kreativa topprestationer bygger på starka grundfärdigheter. Alla färdigheter förutsätter 
grundfärdigheter som utvecklas mot grenspecifika färdigheter.  

Grundmotoriska färdigheter är alltså grunden och utgångspunkten både för att utöva idrott på 
egen hand och för att lyckas nå toppen i olika grenar. Goda grundmotoriska färdigheter är till nytta 
i ett stort antal gymnastikformer och idrottsgrenar. 

I figur 1. åskådliggörs hur eleverna genom att lära sig grundrörelsen att kasta ovanifrån med en 
hand lättare lär sig grenspecifika färdigheter, bl.a. att kasta i boboll, serva i tennis eller smasha i 
volleyboll. I alla ovannämnda rörelser är grundrörelsen den samma. När eleverna behärskar 
grundrörelsen, är det lätt att finslipa den enligt respektive idrottsgren eller gymnastikform. 
Sambandet mellan den grundläggande kaströrelsen och olika grenar åskådliggörs i figur 1. 
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Figur 1. Sambandet mellan kast ovanifrån och olika grenar 

 

Fysiska färdigheter är hierarkiskt uppbyggda så att basen utgörs av grundmotoriska färdigheter 
som kan indelas i balansförmåga, rörelsefärdighet och förmåga att hantera redskap. De 
grundmotoriska färdigheterna utvecklas till grenfärdigheter med hjälp av observationsförmåga, 
förmåga att fatta beslut och rörelsebehärskning. Olika småspel, referensspel och lekar är 
aktivitetsformer som hjälper eleverna att observera saker, fatta beslut och agera utgående från 
dessa observationer och beslut. I autentiska rörelsesituationer är observation, beslutsfattande och 
själva prestationen starkt kopplade till varandra. I boboll som här används som exempel ingår 
många grenfärdigheter. Att behärska dessa grenfärdigheter är viktigt för att kunna fortsätta utöva 
grenen. Helheten är det viktiga, eftersom det till exempel inte hjälper att kunna fånga bollen om 
man inte kan kasta. Att kunna kasta är alltså en grenfärdighet i boboll. Sambandet mellan 
grundmotoriska färdigheter och grenfärdigheter åskådliggörs i figur 2. 

 

 

Serve i tennis, serve i volleyboll, smash i badminton, 
smash i volleyboll,  kast i boboll, clearslag i badminton, 

smash i tennis, spjutkast, smash i squash... 

Kast ovanifrån med en hand  
från stället och i rörelse 

Kast ovanifrån med två händer 
Kast underifrån med två 

händer 

     KAST 
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Figur 2. Sambandet mellan grundmotoriska färdigheter och grenfärdigheter 

 

Att glida är ett exempel på en rörelsefärdighet och grunden för överraskande många grenar. Att 
kunna glida jämnt ger möjlighet att klara av att glida också i mycket krävande situationer, på olika 
underlag och med olika redskap. På samma sätt som förmågan att kasta i föregående exempel är 
förmågan att glida en viktig del av exempelvis längdskidåkning eller skridskoåkning. Sambandet 
mellan förmågan att glida och grenfärdigheter åskådliggörs i figur 3 och 4. 

 

 
 

Bobolls- 
kast 

Grenfärdigheter i boboll: 
Löpa, kasta, fånga, 
ge upp bollen, slå, 
lurpassa, dyka...  

Observationsförmåga, förmåga att fatta 
beslut och rörelsebehärskning 

Balansförmåga, rörelsefärdighet, förmåga att 
hantera redskap 
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Figur 3 och 4. Sambandet mellan glidning och grenfärdigheter 

Längdskidåkning, bandy, slalom, skateboardåkning, 
ishockey, ringette, snowboardåkning, konståkning, 

rullskridskoåkning, backhoppning, vindsurfing, 
glidtackling i fotboll, tigersprång i volleyboll, glida i 

simning, slå tennisboll med hela kroppen, dyka i boboll....  

Glida i rörelse och med redskap 

Glida med olika delar av 
kroppen 

och på olika underlag 

GLIDA 
 

 
 

Glida i  
längdskidåkning 

Grenfärdigheter i 
längdskidåkning  

Observationsförmåga, förmåga att fatta 
beslut och rörelsebehärskning 

Balansförmåga, rörelsefärdighet, förmåga att hantera 
redskap 
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Fysiska egenskaper 

Med fysiska egenskaper avses uthållighet, styrka, snabbhet och rörlighet. Dessa är delområden av 
den fysiska funktionsförmågan. 

Uthållighet behövs för att förebygga trötthet som beror på muskelarbete. Uthållighet bygger på 
funktionsförmågan i andnings- och cirkulationsorganen och utvecklas bäst när man rör på sig eller 
arbetar länge och så raskt att pulsen stiger och andningen blir snabbare. Utgående från 
prestationsintensiteten delas uthållighet in i grunduthållighet, fartuthållighet, maximal uthållighet 
och snabbhetsuthållighet. De olika typerna av uthållighet ska på ett naturligt sätt ingå i skolans 
gymnastikundervisning, grunduthållighet till exempel på naturutflykter, fartuthållighet i bollspel, 
maximal uthållighet i långdistanstest och snabbhetsuthållighet i tafattlekar på ett stort område. 

Exempel på övningar som utvecklar uthålligheten enligt årskursnivå:  

• I årskurs 1–2 kan uthålligheten utvecklas genom till exempel löp- och 
tafattlekar, bollspel, simning och genom att röra sig i terrängen. 
 

• I årskurs 3–6 kan uthålligheten utvecklas genom till exempel bollspel, simning 
och genom att röra sig i terrängen under olika årstider (t.ex. skida och 
orientera). 

  
• I årskurs 7–9 kan uthålligheten utvecklas till exempel genom allsidig rörselse 

utgående från friidrott (olika långa löpsträckor), musikgymnastik, bollspel och 
simning.  

 

Musklerna behöver styrka för att människan ska kunna stå emot yttre krafter. Utan styrka kan 
ingen röra sig, inte ens hålla sig upprätt. Ett växande barn ökar i vikt, så när barnet rör sig och bär 
upp sin kropp ökar belastningen av kroppen jämnt och på ett naturligt sätt. Underkategorier till 
styrka är uthållighetsstyrka, snabbhetsstyrka och maximal styrka. Uthållighetsstyrka behövs när 
man ska bära föremål länge. Snabbhetsstyrka behövs när man kastar och maximal styrka för att 
hantera tunga föremål. I årskurs 1–6 ska styrkan i första hand utvecklas med hjälp av den egna 
kroppsvikten och senare när styrkan och de motoriska färdigheterna ökat också med små 
extratyngder.  

Exempel på övningar som utvecklar styrkan enligt årskursnivå:  

• I årskurs 1–2 kan styrkan utvecklas genom att till exempel hänga, klättra, 
hoppa, gymnastisera och genom lekfull brottning.  
 

• I årskurs 3–6 kan styrkan utvecklas t.ex. med cirkelövningar, hopp, kast, 
lekfull brottning och genom att springa upp och nerför en backe. 
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• I årskurs 7–9 ska styrkan fortsättningsvis utvecklas med hjälp av den egna 
kroppsvikten men också med redskap som ökar motståndet; till exempel 
gummiband, konditionsbollar och lätta tyngder. Också exempelvis simning 
och klättring utvecklar muskelstyrkan.  

 

Snabbhet behövs för snabba rörelser och för att röra sig snabbt. Ju snabbare en elev är, desto 
bättre förutsättningar har hen, om hen till exempel tappar balansen, att korrigera 
kroppsställningen och undvika att falla. Snabbhet kan indelas i reaktionssnabbhet, explosiv 
snabbhet och rörelsesnabbhet. Att göra snabba rörelser och rusa är karakteristiskt i synnerhet för 
eleverna i årskurs 1–6. Därför gillar de också gymnastikövningar som utvecklar snabbheten. 
Snabbheten utvecklas då eleverna uppmuntras att utföra de givna övningarna så snabbt (eller t.ex. 
hoppa och kasta så häftigt) de kan. 

Exempel på övningar som utvecklar snabbheten enligt årskursnivå:  

• I årskurs 1–2 kan snabbheten utvecklas genom löp- och tafattlekar, spel, 
stafettlekar, med olika hopp, språng och kast. 
  

• I årskurs 3–6 kan snabbheten utvecklas genom löpruscher (också som en del 
av spel och lekar), hopp, kast, språng och tävlingar. 

  
• I årskurs 7–9 kan snabbheten utvecklas genom bl.a. allsidig rörelse utgående 

från friidrott, bollspel och kampsporter. 
 

Rörlighet, eller vighet, är resultatet av varje elevs individuella anatomiska egenskaper, men också 
av tidigare motionsvanor. Rörligheten beror på rörelseomfånget i lederna, hur spända ledbanden 
är och hur spända musklerna runt leden är. Om man sitter mycket ökar den statiska spänningen i 
musklerna. Om muskelspänningen fortsätter en lång tid påverkas kroppshållningen och orsakar 
smärta i stödorganen, såsom nacke och rygg, samt huvudvärk.  

Exempel på övningar som utvecklar rörligheten enligt årskursnivå:  

• Årskurs 1–2:  
Att röra sig mångsidigt, att sträcka på sig, sitta på huk och göra korta 
tänjningar. 
  

• Årskurs 3–6:  
Gymnastik och tänjning. 
  

• Årskurs 7–9:  
Uppvärmning och nedvarvning på gymnastiklektionerna, mångsidig tänjning 
och att bekanta sig med olika former av kroppsvård.  
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I årskurs 5 och 8 utvärderas elevernas fysiska funktionsförmåga med Move! 

Move! (www.edu.fi/move) är ett datainsamlings- och responssystem som mäter den fysiska 
funktionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8 i den grundläggande utbildningen. Systemet ger 
bland annat information som kan kombineras med de omfattande hälsogranskningarna i årskurs 5 
och 8. Avsikten med systemet är att uppmuntra eleverna att på eget initiativ upprätthålla sin 
fysiska funktionsförmåga. Målet är att i första hand hjälpa eleverna och deras familjer att förstå 
sambandet mellan den fysiska funktionsförmågan och elevernas hälsa, dagliga välbefinnande, ork 
och studier. Move-mätningarna ska inte användas som grund för bedömningen.  

Syftet med Move-responen till eleven är att 
• påverka elevens fysiska, sociala och psykiska funktionsförmåga och välbefinnande i positiv 

riktning 
• vägleda eleven att förstå motionens betydelse för hälsan 
• handleda eleven att utveckla och ge akt på sin funktionsförmåga.  

 
Move-responsen är indelad i tre delar. Genom att klicka på den önskade målgruppen (Elever, 
Vårdnadshavare eller Lärare och hälsovård) kommer du till den respons som är riktad till 
ifrågavarande målgrupp. Responsen är indelad i sex delar enligt delmätning. Lärarna kan, om de 
önskar, i sitt arbete använda antingen Move-responsen för Elever eller Lärare och hälsovård. 
Utöver responsen innehåller de olika delmätningarna bland annat motionstips för olika årstider 
och för att främja den fysiska funktionsförmågan. 

Att efter mätningarna ge respons och diskutera funktionsförmågan är lika viktigt som att utföra de 
egentliga mätningarna rätt.  

Humörsymboler och tre nivåer 

För att åskådliggöra resultaten av mätningarna används humörsymboler som beskriver hur eleven 
har klarat av de olika delarna som mäter den fysiska funktionsförmågan.  
 
I enlighet med symbolerna kan elevens fysiska funktionsförmåga delas in i tre olika nivåer: 

 

Mätresultatet är på en nivå som främjar hälsa och välbefinnande, det vill säga elevens 
fysiska funktionsförmåga främjar hens fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. 

 

Mätresultatet är på en nivå som upprätthåller hälsa och välbefinnande, det vill säga 
elevens fysiska funktionsförmåga upprätthåller hens fysiska, psykiska och sociala 
välbefinnande. 

 

Mätresultatet är på en nivå som eventuellt tär på eller skadar hälsan och 
välbefinnandet, det vill säga eleven kan ha svårt att klara av vardagssysslor utan att bli 
trött. 

 

http://www.edu.fi/move
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Från och med 1.8.2016 ska Move-mätningar genomföras i årskurs 5 och 8 i augusti–september 
enligt utbildningsförvaltningens direktiv. Resultaten av skolornas mätningar ska varje år föras in i 
den nationella databasen före slutet av september. Responsen enligt skola, kommun och på 
nationell nivå ska varje år vara tillgänglig före slutet av oktober och gå att använda till exempel på 
föräldramöten eller i elevvårdsgruppen.  

 

Social funktionsförmåga  

För att i gymnastiken stödja och utveckla elevernas sociala funktionsförmåga förutsätts att deras 
sociala kompetens stöds. Att stödja elevernas sociala kompetens betyder att stödja positiva 
sociala värderingar och normer, såsom ärlighet, ansvarsfullhet och rättvisa. Aktiviteter och spel 
genomförs enligt principen "Fair Play". I gymnastiksituationer ska eleverna handledas att 
reflektera och handla etiskt och moraliskt enligt sin ålder. I praktiken betyder det att eleverna ges 
positiv respons då de handlar altruistiskt och etiskt korrekt. Altruism är att ge en annan elev 
psykiskt stöd och främja vänskap utan att ha för avsikt att dra nytta av det.  

 
Med tanke på det sociala välbefinnandet är det viktigt att elevernas positiva självbild stärks så att 
de lär sig uppskatta sig själva. På gymnastiklektionerna ska eleverna känna att de värdesätts som 
de är. Elevernas självbild stärks genom att de tillåts välja och fatta beslut i frågor som rör dem och 
uppmuntras att ta egna initiativ.  

Elevernas sociala funktionsförmåga främjas av att de tillägnar sig emotionella färdigheter. 
Emotionella färdigheter innebär att vara medveten om och uppfatta sina egna känslor, kunna 
uttrycka dem öppet och tydligt och i synnerhet kunna reglera sina känsloupplevelser och -uttryck. 
Relationskompetens innebär att förstå andra människors behov och känslor, kunna samarbeta och 
förhandla, uttrycka känslor samt skapa och upprätthålla vänskapsrelationer. Social kompetens 
omfattar sådana praktiska och teoretiska färdigheter som andra elever värdesätter. Sådana 
färdigheter är bl.a. att hjälpa, samarbeta, se saker ur andras synvinkel samt att kunna förhandla 
och fatta beslut.  

God kommunikation förutsätter självreglering, såsom förmåga att uppfatta och förstå sina egna 
känslor och kunna reglera sina känslouttryck. Under gymnastiklektioner händer det förr eller 
senare  att det egna laget förlorar eller att någon elev är bättre än någon annan. Sådana 
situationer ger ofta upphov till negativa känslor. Spel, lekar och tävlingar är utmärkta sätt att lära 
eleverna att kontrollera negativa känslor. På det viset lär sig eleverna småningom att tåla små 
motgångar. När de ytterligare lär sig att planera och fatta beslut, kan de föra uppbyggande 
diskussioner och samarbeta med varandra.  

I en allt mer internationell och kulturellt mångskiftande värld behövs också i allt högre grad ökad 
tolerans för olikhet och kulturell kompetens. Genom att bekanta sig med olika elever, olika sätt att 
leva, tänka och uppleva saker, är det lättare att lära sig förstå och acceptera olikhet. Bättre 
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förståelse ökar förutsättningarna för att kunna handla jämlikt och märka om andra människor blir 
orättvist behandlade samt ifrågasätta dylikt beteende gentemot andra. 

Exempel på övningar under gymnastiklektionerna som utvecklar den sociala funktionsförmågan 
enligt årskursnivå:  

• Årskurs 1–2:  
Att lyssna på andra, vänta på sin tur och hjälpa andra.  
 

• Årskurs 3–6:  
Att uppföra sig vänligt mot alla, vara ärlig, ta hand om sina egna och 
gemensamma redskap och ge arbetsro åt andra.  

 
• Årskurs 7–9:  

Att uppföra sig lika artigt, vänligt och ansvarsfullt mot alla, bry sig om alla i 
gruppen och ta ansvar för gemensamma frågor. 

  
 
Psykisk funktionsförmåga  

Psykiskt välbefinnande bottnar i en positiv självbild. Med självbild avses en människas uppfattning 
om sig själv. Självbilden kan indelas i fysisk, social och psykisk självbild. Självbilden formas i ständig 
växelverkan med omgivningen, eftersom responsen av andra har stor inverkan på vilken bild 
eleverna har av sig själva. Eftersom alla kan se vad den enskilda individen gör under 
gymnastiklektionerna, är eleverna särskilt känsliga för respons som gäller just dem och i synnerhet 
deras kropp. När eleverna känner sig nöjda över att ha lärt sig något nytt, utvecklat sina 
färdigheter, nått sitt mål och gjort sitt bästa utvecklas en känsla av fysisk kompetens. Läraren kan 
stödja eleverna genom att på lektionerna skapa en atmosfär, där alla har möjlighet att utföra 
övningar enligt sina förutsättningar, att känna att de lyckas och att glädjas över sina framsteg. 
Atmosfären är viktig med tanke på elevernas trivsel och psykiska välbefinnande. En positiv, 
uppgiftsinriktad atmosfär utvecklas genom respons i en trygg grupp. All respons och 
kommunikation ska präglas av hänsyn och respekt för varandra. I gymnastiken ska responsen gälla 
framsteg i lärandet eller arbetet – inte personen, temperament eller andra personliga egenskaper. 
En klass med bra atmosfär är en klass, där var och en accepteras som den är och kan känna sig 
kompetent och delaktig i gruppen. Gymnastiklektioner i en sådan positiv atmosfär främjar det 
allmänna bästa och bidrar till att nå de gemensamt överenskomna målen.  

Uppfattningen om sig själv som motionsutövare formas av motionsupplevelser, hur man trivs i 
gymnastik- och idrottssituationer och hurdan respons man får som motionsutövare. En positiv och 
realistisk bild av sig själv är viktig för att man ska tillägna sig en aktiv livsstil. Eleverna kan få hjälp 
med att utvärdera sig själva, sin funktionsförmåga och sina motoriska färdigheter. De kan också 
stödjas att upptäcka vilka motionsformer som tilltalar dem och att tänka på sitt eget 
välbefinnande. Detta ökar elevernas resurser och möjligheter att klara av nya utmaningar.  
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Livskompetens är förknippad med upplevelser av meningsfullhet. Eleverna känner sig viktiga och 
betydelsefulla då de får ta ansvar, göra val och besluta i frågor som angår dem. Att uppleva 
meningsfullhet ökar motivationen, vilket i sin tur påverkar viljan att försöka och anstränga sig för 
att nå det önskade resultatet. Upplevelser av meningsfullhet bidrar till bättre sinnesstämning. 
Sinnesstämningen påverkar skoltrivseln.  

Skolgången är kognitivt betonad. Belastningen av detta delområde gör att eleverna som motvikt 
även behöver fysiska och sociala erfarenheter och upplevelser. Det hormonella välbefinnande som 
fysisk aktivitet ger, men också möjligheten att koppla av och känna samhörighet av att arbeta 
tillsammans mot ett gemensamt mål, erbjuder en motvikt till belastningen av den teoretiska sidan. 
Gymnastiken erbjuder också en möjlighet att uttrycka sig med kroppen. Den ger också goda 
möjligheter att ge utlopp för sin kreativitet. Eftersom gymnastiken ökar hjärnans välbefinnande, 
stödjer den kreativitet men förbättrar också den allmänna studieförmågan.  

Exempel på övningar som stödjer den psykiska funktionsförmågan enligt årskursnivå: 

• Årskurs 1–2: 
Lyssna på elevernas bekymmer och ta bort onödig rädsla, stärka 
självförtroendet genom att berömma när eleverna lyckas, skapa en positiv 
och aktiv atmosfär samt uppmuntra. 
  

• Årskurs 3–6:  
Ge eleverna möjlighet att påverka lektionsinnehållet, att få estetiska 
upplevelser, att uttrycka sig med kroppen och att känna trygghet genom 
rättvist bemötande. 
  

• Årskurs 7–9:  
Låta eleverna känna att de blir rättvist och jämlikt behandlade, att de kan och 
att de accepteras både som individer och som en del av gruppen. Ge 
information om välbefinnande och erfarenheter av olika sätt att utöva idrott 
och motion, så att var och en kan hitta ett lämpligt sätt att koppla av, känna 
glädje och må bra.  
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Mål för lärmiljöer och arbetssätt i gymnastik i årskurs 1–2, 3–6 och 7–9 
 
 
Trygga och mångsidiga lärmiljöer  
 
Att röra på sig mångsidigt i olika lärmiljöer är utmärkt färdighetsträning som bidrar till att nå 
målen för gymnastikundervisningen. Det är en förutsättning för att eleverna ska kunna få 
mångsidiga sinnesförnimmelser och upplevelser av motion och idrott. Gymnastikundervisning i 
varierande lärmiljöer utvecklar elevernas beredskap för att röra på sig också på fritiden.  

Exempel på fysiska lärmiljöer som kan användas vid sidan av gymnastiksalen är bland annat 
konditionssalar, skolgården, närbelägna parker, sand- och gräsplaner, idrottsplaner, trygga 
naturliga stränder, simhallar, isplaner och -banor, snö- och skidterräng (kullar, hoppbackar och 
skidspår), skogsterräng samt den byggda stadsmiljön under olika årstider. Läraren kan påverka den 
fysiska lärmiljön genom organisatoriska åtgärder, till exempel genom att omforma lokalen och 
begränsa antalet deltagare. Ändamålsenlig användning av olika grundmodeller och 
speluppställningar hjälper läraren att ha kontroll över undervisningsgruppen och -lokalen. En 
skicklig lärare använder bland annat modeller där eleverna står i rad, led, spaljé eller ring på ett 
varierande och mångsidigt sätt för att lära ut grundläggande fysiska färdigheter. Genom att 
omforma lärmiljöerna på ett ändamålsenligt sätt ökar aktiviteten under lektionerna och eleverna 
lär sig mera. Genomtänkta pedagogiska lösningar bidrar också till att ingen elev känner sig utanför 
i skolgymnastiken.  

I nybörjarundervisningen kan eleverna ännu ha begränsad förmåga att gestalta rummet och därför 
är det bra att använda ett tydligt avgränsat, för eleverna bekant, område under 
gymnastiklektionerna. I takt med att elevernas omgivning växer, kan också området som används 
under gymnastiklektionerna vidgas. Tryggheten och lärarens ansvar kommer dock alltid i första 
hand.  

Alla elever har sina egna personliga upplevelser och erfarenheter av motion och idrott, som 
påverkar deras deltagande under gymnastiklektionerna. Då läraren använder olika typer av 
lärmiljöer och undervisningsmetoder ges alla elever möjligheter att lära sig på ett ändamålsenligt 
sätt. Med tanke på målen för läroämnet gymnastik är det ytterst viktigt att välja arbetssätt och 
lärmiljöer som möjliggör och stimulerar till aktivitet under lektionerna. För att den fysiska 
funktionsförmågan ska främjas är det mycket viktigt att alla elever är motiverade att röra på sig. 
Gymnastiken omfattar även sociala och psykiska faktorer. En uppmuntrande och accepterande 
atmosfär bidrar till att utveckla elevernas inre motivation att röra på sig. 

Kommunikation 

Undervisningen i gymnastik ska omfatta aktiv kommunikation mellan lärarna och eleverna och 
bland eleverna. De fysiska, sociala och psykiska målen för lektionen avgör hurudan 
kommunikationen mellan läraren och eleverna är i olika situationer. Målen att utveckla den fysiska 
aktiviteten och funktionsförmågan hänför sig främst till det aktivitetsinriktade lektionsinnehållet. 
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Mål som gäller elevernas arbete handlar om att utveckla elevernas sociala och psykiska 
funktionsförmåga. Sådana mål kan till exempel vara bättre självreglering, ärlighet, 
samarbetsförmåga och bättre färdigheter i självbedömning. I undervisningen ska alltid ingå mål 
som syftar till att utveckla den sociala och psykiska funktionsförmågan. Genom att låta eleverna 
vara med och fatta beslut i frågor som berör dem stöds deras autonomi. Kommunikationen mellan 
läraren och eleverna och lärarens sätt att undervisa påverkar för sin del hurdana mål, dels för den 
fysiska aktiviteten och funktionsförmågan och dels för arbetet och aktiviteterna, som är möjliga att 
uppnå.  

Med upplevd autonomi avses i skolgymnastiken elevernas möjlighet att själva få påverka och styra 
sina aktiviteter. I skolgymnastiken kan eleverna också under lärarens ledning och enligt sin 
utvecklingsnivå delta i planeringen och genomförandet av gymnastiklektionerna. Känslan av 
autonomi påverkar i hög grad om motivationen att röra på sig utvecklas till en inre eller yttre 
motivation. Elevernas motivation förändras från en yttre till en inre motivation, om de kan röra på 
sig i en omgivning där de upplever autonomi, kompetens och samhörighet.  

Gymnastikläraren har en viktig roll i att jämsides med den fysiska funktionsförmågan stödja och 
stärka även elevernas sociala och psykiska utveckling. På gymnastiklektionerna är elevernas 
prestationer offentliga, vilket innebär att alla ser såväl framgångar som misslyckanden. Ett annat 
särdrag inom gymnastiken är att kroppen är i centrum. Den egna kroppen som förändras är ett 
känsligt område i synnerhet för ungdomar i puberteten. I gymnastikundervisningen förutsätts 
därför att läraren har känsla för hur olika situationer ska hanteras. Lärarens emotionella 
färdigheter och relationskompetens har alltså stor betydelse för hur målen för 
gymnastikundervisningen och lärandet nås. Genom att ge akt på elevernas känslor, lyssna på dem 
och uppmuntra dem kan läraren stödja såväl målen som elevernas emotionella utveckling och 
eliminera känslomässiga hinder som hämmar lärandet. 

Undervisningsstilar och arbetssätt 

Vid valet av undervisningsstilar är det viktigt vem som fattar beslut om den praktiska 
undervisningssituationen. Mosston och Ashworths spektrum av undervisningsstilar har under de 
senaste årtiondena varit den vanligaste modellen i gymnastikundervisningen. Den omfattar en 
skala från lärarstyrda till elevcentrerade sätt att undervisa gymnastik.  

Ju bättre läraren kan ge akt på och dra nytta av mångsidigheten i olika lärstilar, desto effektivare 
tillägnar sig eleverna rörelsefärdigheter. Vid undervisning av stora elevgrupper är det av 
avgörande betydelse att läraren regelbundet varierar sin undervisningsstil och strävar efter att 
använda också elevcentrerade arbetssätt som ökar elevernas delaktighet (till exempel 
parhandledning, problemlösning eller framtagande av olika lösningar). Elever som lär sig 
multisensoriskt borde då och då ha möjlighet till sådana undervisningsmetoder som lämpar sig 
bäst för dem. 

Gymnastikundervisningen kan också berikas genom öka mångfalden av undervisningsmodeller, 
ibland för att skapa variation och ibland för att möta särskilda behov i elevgrupperna. Teaching 
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Personal and Social Responsibility in Physical Education, TPSR, (Hellison, 2003) är till exempel en 
modell som bidrar till att eleverna tillägnar sig sociala färdigheter och lär sig ta ansvar. Teaching 
Games for Understanding, TGFU, (Bunker & Thorpe, 1982) är en spelcentrerad 
undervisningsmodell som går ut på att eleverna lär sig att tänka och förstå ett spel genom att 
spela. Sport Education, SE, (Siedentop, Hastie, & van der Mars, 2011) är en modell, där elevernas 
deltagande betonas när de har ansvar för olika uppgifter under gymnastiklektionen. Den 
elevcentrerade modellen Creating and Developing Games, CDG, (Quay & Peters, 2007) utvecklar 
elevernas samarbets- och problemlösningsförmåga genom att eleverna i små grupper enligt 
lärarens anvisningar utvecklar och spelar spel, som slutligen utmynnar i ett gemensamt spel för 
hela klassen. Lärande är ett mångfacetterat och tvärvetenskapligt begrepp. I lärandet förenas 
neurologi, kognitioner, känslor, den sociala miljön och elevernas egen historia. Att lära sig att röra 
på sig är ett ännu vidare begrepp, eftersom elevens kropp fungerar som redskap för lärandet. 
Multisensorisk aktivitet främjar också övrigt lärande, eftersom den förbättrar elevernas 
vakenhetsgrad, uppmärksamhet och koncentration. Funktionellt lärande utvecklar elevernas 
minnesfunktioner och förmåga att hantera information, vilket innebär bättre inlärningsresultat. 
Aktivitetsbaserade arbetssätt framkallar också känslor, vilka i sin tur effektiverar lärandet. 

Genom att använda mångsidiga undervisningsmetoder skapar läraren bättre förutsättningar för 
olika slags elever att lära sig, jämfört med en lärare som använder mycket ensidiga arbetssätt. 
Hjärnan behöver olika typer av stimulerande upplevelser, som eleverna får genom olika 
gymnastikövningar i varierande lärmiljöer med varierande redskap. 

Det finns i själva verket inga felaktiga prestationer, utan endast olika variationer. Alla elever har 
sina egna rörelseupplevelser och -erfarenheter, som påverkar deras prestationer och aktivitet 
under gymnastiklektionerna.  

Färdigheter tillägnar man sig i hög grad implicit, dvs. omedvetet. Att godkänna detta faktum 
hjälper läraren att förändra sina arbetssätt i gymnastikundervisningen på ett ändamålsenligt sätt. 
En lärare som godkänner implicit lärande, strävar i första hand efter att skapa stimulerande 
lärmiljöer och övningar, där den enskilda eleven kan träna enligt sin färdighetsnivå och spontant 
inspireras att röra på sig. 

Gruppindelning 

Undervisningsgrupperna ska bildas så att lektionerna är trygga och målen i läroplanen kan nås i 
undervisningen.  

Ett gynnsamt, motiverande klimat, dvs. den psykiska atmosfären under lektionerna, främjas 
exempelvis genom gruppindelning utgående från andra faktorer än elevernas storlek, 
färdighetsnivå, kondition eller kön. På det viset kan man minska social jämförelse inom 
elevgruppen och i stället stödja känslan av samhörighet. Att bilda grupperna till exempel endast 
utgående från elevernas färdighetsnivå skulle lätt leda till jämförelse mellan eleverna. 
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I kollaborativa grupper ligger fokus på sociala färdigheter, grupptillhörighet och att hjälpa andra. 
Vid grupparbete är lärarens uppgift att skapa förutsättningar för samarbete mellan eleverna under 
gymnastiklektionerna. Smågruppsarbete rekommenderas, eftersom det möter elevernas 
grundläggande behov. Differentierade lösningar samt individuella och varierande utmaningar 
bidrar för sin del till att eleverna upplever att de kan och ökar deras motivation under 
gymnastiklektionerna.  

Digitala lärmiljöer i gymnastikundervisningen 

Dagens barn och ungdomar lever i ett samhälle där tekniken tar allt större plats. Människan gör 
inte längre saker på egen hand, utan filmar och delar material med andra med hjälp av olika 
digitala tjänster. Elever söker och lär sig nya fysiska färdigheter visuellt med hjälp av digitalt 
material som skapats av andra. Det är helt naturligt att dela sitt kunnande och nya idéer med 
andra som använder tjänsterna. 

I gymnastikundervisningen kan denna trend användas som en del av nya digitala lärmiljöer som 
ger möjlighet att åskådliggöra innehållet i gymnastik med hjälp av teknik för att stödja 
undervisningen och lärandet. I skolan bör man använda trygga, pedagogiskt lämpliga och 
planerade miljöer, där innehållet är noga utvalt och främjar lärandet. En digital lärmiljö i gymnastik 
ger läraren verktyg för modern fysisk fostran men också eleverna möjlighet att utvärdera sitt 
lärande, att själva producera nytt material och att diskutera det förutom med andra elever också 
med lärarna. 

Rörelseteknologi i gymnastikundervisningen 

I gymnastikundervisningen är det ändamålsenligt att beakta utvecklingen av motionsteknologi och 
de möjligheter den ger när det gäller att främja elevernas fysiska aktivitet, inlärning av motoriska 
färdigheter samt utveckla och följa upp deras fysiska egenskaper.  

Den inre motivationen ökar genom lyckade individuella rörelseupplevelser. Med hjälp av 
rörelseteknologiska verktyg kan eleven genom att mäta och iaktta sina prestationer tillägna sig en 
aktiv livsstil. Fysisk aktivitet med rätt puls som utvecklar uthålligheten – styrd av en pulsmätare – 
känns bra och får eleverna att fortsätta röra på sig. Att röra sig i naturen med hjälp av till exempel 
gps-utrustning och videoinspelning av färdighetsövningar intresserar eleverna. Videoinspelning av 
färdighetsövningar med moderna apparater ger eleverna möjligheter att effektivera sin lärprocess 
genom att analysera sina prestationer efteråt. Rörelse- och hälsoteknologi kan öka skolans 
möjligheter att påverka också elevernas aktivitet på fritiden genom att främja en hälsosam och 
aktiv livsstil.  

Förutom att eleverna får individuell respons på sin aktivitet erbjuder rörelseteknologi även läraren 
en möjlighet att reflektera över sitt arbete. Aktivitetsmätare eller -armband ger till exempel 
information om elevernas aktivitet under skoldagen. Gymnastikundervisningen kan också berikas 
med hjälp av till exempel smarttelefoner (mätning av avstånd och snabbhet samt ruttföljning, 
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geocaching, träningsdagböcker och videoinspelning) samt rörselsebetonade konsolspel och 
datorer. 

Exempel på möjligheter som tekniken erbjuder: 

• Årskurs 1–2:  
Ett barn behöver fysisk aktivitet varje dag. Under de första skolåren kan man följa upp den 
fysiska aktivitetens omfattning och kvalitet med till exempel en aktivitetsmätare. All slags 
teknik som motiverar eleverna och är enkel att använda är motiverad, ifall den bidrar till 
att nå målen för undervisningen.  
 

• Årskurs 3–6: 
Årskurs 3–6 är en gynnsam tid för att tillägna sig olika typer av fysiska färdigheter. 
Upprätthållandet av den fysiska aktiviteten som började i nybörjarundervisningen 
fortsätter och vidareutvecklas. Tekniken kan användas för att inspirera eleverna. Eleven 
kan till exempel spela in färdighetsövningar på video som stöd för lärandet. Att till exempel 
bekanta sig med hjärtats och cirkulationsorganens funktion med hjälp av en pulsmätare 
stödjer integrering av undervisningen över läroämnesgränserna.  
 

• Årskurs 7–9:  
Undersökningar visar att den fysiska aktiviteten minskar kraftigast i just den här åldern. Ett 
centralt mål för undervisningen är därför att främja den fysiska funktionsförmågan. På 
samma sätt som i årskurs 3–6 kan eleven i årskurs 7–9 bekanta sig med hjärtats och 
cirkulationsorganens funktion med hjälp av en pulsmätare och på det sättet stödja 
integrering av undervisningen över läroämnesgränserna. Med hjälp av puls- och 
aktivitetsmätning kan eleverna på ett åskådligt och tryggt sätt undervisas i att utveckla sin 
fysiska funktionsförmåga, varvid erfarenheterna av prestationer med olika belastning ökar 
den inre motivationen. Olika idrottsinriktade webb- och molntjänster kan för sin del stärka 
elevernas motivation och uppmuntra dem att självmant röra på sig.  

 
 

Centrala källor: 

Jaakkola, T., Liukkonen, J. & Sääkslahti, A. 2013. Liikuntapedagogiikka, Jyväskylä: PS-kustannus. 

Jaakkola, T. 2010. Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. Jyväskylä: PS-kustannus.  

Annerstedt, C. 2007. Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa. Göteborg: Multicare  
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Handledning, differentiering och stöd i gymnastik i årskurs 1–2, 3–6 och 7–9  
 
Enligt lagen om grundläggande utbildning ska gymnastikundervisningen ordnas enligt elevernas 
ålder och förutsättningar. Syftet med handledning och stöd i gymnastiken är att garantera varje 
elev, oberoende av kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, språk, religiös övertygelse, 
hälsotillstånd, funktionshinder eller andra faktorer som hör samman med personen, lika rätt att 
lära sig samt att känna sig delaktig och kompetens på gymnastiklektionerna. 

Betydelsen av handledning och stöd är särskilt stor då målen för läroämnet inte nås, till exempel 
om eleven har svårigheter att delta i undervisningen eller om arbetsklimatet under lektionen är 
dåligt. Stöd ges också om en elevs fysiska funktionsförmåga är så svag att den utgör ett hot mot 
elevens hälsa.  

För att främja lärande och skolgång är det möjligt att i gymnastiken erbjuda eleven enligt modellen 
stöd på tre nivåer (allmänt, intensifierat, särskilt stöd): till exempel genom flexibel gruppindelning, 
stödundervisning, specialundervisning på deltid, kompanjonlärare, samarbete mellan hem och 
skola, tolknings- och biträdestjänster, skolgångshandledare/-biträde samt med hjälp av 
specialredskap som underlättar lärande och delaktighet kan läraren stödja elevens lärande och 
delaktighet och ge eleven möjlighet att känna glädje i gymnastiken. Även fysiks 
aktivitetsinriktadklubbverksamhet kan användas för att handleda och stödja elever som rör på sig 
för lite eller behöver stöd för lärandet i gymnastiken. 

Elever, vars behov av stöd i gymnastiken beror på låg fysisk aktivitet och svag fysisk 
funktionsförmåga, har nytta av all form av fysisk aktivitet. För sådana elever är samarbetet med 
hemmet synnerligen viktigt. Att eleverna går eller cyklar till skolan, är fysiskt aktiva på rasterna och 
deltar i olika typer av fysisk aktivitet på fritiden stödjer deras aktivitet under gymnastiklektionerna. 

Differentiering 

Vid differentiering är det viktigt att beakta att elevernas motiv till fysisk aktivitet varierar. Det är 
viktigt att beakta elevernas önskemål och behov när läraren planerar innehållet i gymnastiken. 
Användningen av elevcentrerade arbetssätt i gymnastikundervisningen ökar elevernas möjligheter 
att påverka sitt eget lärande och främjar samtidigt alla elevers fysiska aktivitet under 
gymnastiklektionerna. Eleverna ska ges valmöjligheter under gymnastiklektionerna, dock så att 
valsituationerna inte leder till social jämförelse eller diskriminering. 

Undervisningen kan differentieras genom att variera studiernas omfattning och djup samt 
arbetstakten. Läraren kan också möta elevernas olika behov genom olika undervisningsinnehåll, 
redskap, lärmiljöer, undervisningsmetoder (arbetssätt), kommunikationssätt, gruppindelning eller 
tid som avsätts för övningar. Alla elever har nytta av individuell respons. Differentiering i 
bedömningen av lärandet kan innebära olika möjligheter att visa sina färdigheter. Det viktiga vid 
differentiering är att känna eleverna.  
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Att stödja elevernas färdigheter att lära sig i gymnastiken 

Sociala färdigheter att lära sig i gymnastiken är att kunna ta hänsyn till andra, kunna behärska sig, 
ta ansvar och samarbeta. Sådana färdigheter behövs till exempel i lagspel och idrottslekar. Den 
sociala förmågan ska stödjas i undervisningen och genom att man tydligt och klart berättar för 
eleverna om de sociala målen med gymnastiken och ger respons på hur målen nås. Elevcentrerade 
arbetssätt samt en trygg och uppmuntrande atmosfär bidrar till att eleverna tillägnar sig dessa 
färdigheter. 

Psykiska färdigheter att lära sig i gymnastiken är förmåga att bibehålla och rikta 
uppmärksamheten mot aktiviteter förenliga med målen, vilja och iver att öva samt förmåga att 
glädja sig över sitt eget lärande och kunnande. Sådana färdigheter behövs för att tillägna sig en 
fysiskt aktiv livsstil och träna nya motoriska färdigheter. Den psykiska förmågan ska stödjas genom 
en tydlig lärmiljö och tydlig kommunikation i undervisningen, omväxlande övningar och arbetssätt 
samt genom positiv respons på elevens prestationer. 

Fysiska färdigheter att lära sig i gymnastiken är förmåga att gestalta den egna kroppen och 
rummet samt förmåga att iaktta sin egen funktionsförmåga och sina idrottsprestationer. Sådana 
färdigheter behövs för att upprätthålla och utveckla den egna funktionsförmågan och för att träna 
motoriska färdigheter. Den fysiska förmågan ska stödjas genom att eleverna får hjälp med att fästa 
vikt vid faktorer som är väsentliga för den fysiska aktiviteten. Det kan ske genom att beskriva 
prestationer verbalt, visualisera handledningen, assistera eleverna med händerna eller något 
hjälpmedel samt genom att ge eleverna teoretisk information om vilken funktionsförmåga som är 
tillräcklig ur hälsosynvinkel och om trygga sätt att idka olika former av motion och idrott. En tydlig 
lärmiljö som sporrar eleverna att röra på sig stödjer dem att tillägna sig fysiska färdigheter.  

Särdrag och behov angående handledning samt stöd för lärande och välbefinnande i 
gymnastiken  
Gymnastiken avviker från andra läroämnen genom att kroppen är påtagligt delaktig under 
lektionerna. Alla kan se och bedöma om en elev kan eller inte kan. Det viktigaste särdraget för 
handledning och stöd i gymnastiken är betydelsen av de sociala och psykiska faktorerna. En 
uppmuntrande och accepterande atmosfär lägger grund för en differentierad undervisning som 
tar hänsyn till individuella behov. Om en elev till exempel inte vågar försöka eller delta av rädsla 
för att få negativ kritik av sina kamrater eller läraren, har det knappast någon betydelse hur 
skickligt läraren planerar övningar på olika nivåer, ger individuell respons eller tar hjälp av till 
exempel en skolgångshandledare. I en psykiskt och socialt trygg atmosfär vågar varje elev delta i 
aktiviteterna enligt sina egna förutsättningar och får positiv respons på sina individuella framsteg. 
Den fysiska aktiviteten har stor betydelse för hur de fysiska målen nås. Fysisk aktivitet främjar 
fysiska färdigheter och färdigheterna på motsvarande sätt aktiviteten.  
 

För gymnastiken karakteristiska handlednings- och stödmetoder  
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Social funktionsförmåga:  

Följande metoder kan bland annat användas för att stödja samarbete mellan eleverna, positiva 
attityder och en uppmuntrande atmosfär under gymnastiklektionerna: 

• Var förutseende: Gymnastiklektionen ska planeras med beaktande av faktorer som 
påverkar arbetsklimatet i gruppen och den sociala funktionsförmågan. Till exempel ska 
bildandet av grupper och par, instruktionsgivningen och övningarnas ordningsföljd 
planeras så att de stödjer utvecklingen av elevernas självbehärskning och förmåga att 
samarbeta. 

• Beskriv målen: På gymnastiklektionen ska det sociala målet för lektionen tydligt beskrivas 
för eleverna; arbetssätten och innehållet ska väljas så att de stödjer målen; respons ges på 
hur det sociala målet nås. 

• Låt eleverna delta: Läraren ska se till att varje elev i gymnastikgruppen kan känna sig 
delaktig (=kan delta konkret i gymnastiken, kan påverka frågor som berör hen själv). 
Delaktigheten stöds genom övningar som motsvarar elevernas funktionsförmåga (ger 
tillräckliga utmaningar med också möjligheter att lyckas) samt övningar där varje 
deltagare har en viktig roll (t.ex. spelpositioner). Övningar som inte stödjer delaktighet är 
övningar där en elev avskiljs från gruppen eller övningar som inte är tillräckligt utmanande 
(t.ex. gå ut och gå, eftersom du inte kan delta). 

• Hör eleverna: Läraren ska lägga märke till varje elev under gymnastiklektionen, tilltala 
eleverna vid namn och lyssna på vad de har att säga: läraren ska förhålla sig positivt till 
elevernas idéer och förslag och ta dem på allvar (inte underskatta elevernas erfarenheter; 
visa att hen uppskattar att eleverna uttrycker sina tankar och åsikter; försöka lösa 
eventuella problem tillsammans med eleven/eleverna). 

• Ge positiv respons och kommunicera positivt: Läraren ska visa uppskattning och ge positiv 
respons på elevernas beteende (till exempel när någon uppmuntrar en kamrat eller är 
vänlig mot andra). 

• Ingrip: Läraren ska systematiskt ingripa om det förekommer mobbning, diskriminering, 
negativa kommentarer eller beteenden under gymnastiklektionerna. Klara spelregler och 
rutiner som läraren håller fast vid ökar känslan av trygghet.  

• Arbeta tillsammans: Eleverna ska arbeta i varierande, men trygga smågrupper; det ska 
också finnas utrymme för att jobba självständigt under gymnastiklektionerna. Om 
eleverna själva får välja grupp, lag eller par, ska man se till att ingen blir föremål för 
offentlig bedömning eller social jämförelse. Man ska undvika att låta eleverna själva välja 
lag eller bjuda upp en pojke/flicka till pardans, eftersom dessa metoder leder till att vissa 
känner sig sämre än andra i gymnastiken (den sämsta blir sist vald, man vill inte vara par 
med den klumpiga eller utstötta). 

  

Psykisk funktionsförmåga:  

För att eleverna ska känna sig kapabla är det viktigt att lägga märke till den enskilda individen. 
Målet är att varje elev ska känna sig tillräckligt duktig i gymnastiken. Det lyckas genom individuell 
uppmuntrande respons, men också genom att påverka atmosfären och kommunikationen i 
gymnastikgruppen. Ingen form av mobbning eller nedvärdering av andras prestationer ska 
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accepteras under gymnastiklektionerna. Arbetssätt, där den enskilda eleven blir föremål för 
andras blickar och omdömen ska inte användas (t.ex. att eleverna själva får välja lag eller ska 
utföra något individuellt som de andra bedömer). Att på förhand berätta om kommande 
situationer för eleverna kan främja lärandet, till exempel minska rädslan och öka förväntningarna. 
På följande sätt kan läraren på gymnastiklektionerna få eleverna att känna att de kan samt 
utveckla deras vilja och intresse att öva:  

• Ge möjligheter att lyckas: Övningarna ska väljas så att eleverna har möjlighet att känna att 
de lyckas och klarar lämpliga utmaningar. Läraren ska visa att alla lyckade prestationer är 
lika mycket värda (det är t.ex. lika värdefullt att lyckas göra en kullerbytta som en volt). 

• Lägg märke till och godkänna: Läraren ska visa godkännandegenom att lägga märke till 
varje elev, samtala med eleven och ge hen positiv respons. 

• Ge ansvar: Läraren ska visa förtroende för eleverna genom att ge dem olika 
ansvarsuppgifter, till exempel ta hand om redskap eller aktivitetsplatser, träna och göra val 
självständigt eller hjälpa en kamrat på gymnastiklektionen. 

Elevernas förmåga att bibehålla och rikta uppmärksamheten mot aktiviteter som är förenliga med 
målen kan under gymnastiklektionerna stödjas på följande sätt: 

• Tydlig lärmiljö: Onödiga störande objekt ska avlägsnas från idrottsplatsen. Endast de 
idrottsredskap som behövs för aktiviteterna ska vara framme. 

• Rutiner: Det är viktigt att gymnastiklektionerna har en tydlig början och ett tydligt slut. 
Instruktionerna ska ges så att eleverna har möjlighet att varva ner och lyssna. Att sitta på 
golvet eller stå i ett led vid väggen eller på en tydligt utmärkt linje hjälper eleverna att 
varva ner. Gymnastiklektionerna ska utöver nytt innehåll också innehålla för eleverna 
bekanta övningar, lekar och spel. 

• Fäst vikt vid det väsentliga: Instruktioner ska ges kort och det väsentliga i övningen betonas 
till exempel genom att visa, med hjälp av bilder eller genom att upprepa det centrala. 
Rörelsen ska visas för eleverna så att det tydligt framgår vilken del av rörelsen de särskilt 
ska ge akt på. 

• Kontrollera att alla förstått: Eleverna kan ombes återge instruktionerna med egna ord. 
• Ge positiv respons och kommunicera positivt: Eleverna ska ges positiv respons på aktivitet 

som är förenlig med målen. På problem gällande uppmärksamheten reagerar man genom 
att ge ett klart positivt direktiv, i stället för att förbjuda eller klandra. 

  

Fysisk funktionsförmåga:  

Rörelsefärdigheter har konstaterats ha betydelse för elevernas fysiska aktivitet både under 
gymnastiklektionerna och på fritiden. Fysisk aktivitet främjar för sin del inlärningen av fysiska 
färdigheter. Det finns en del forskningsbevis på att användningen av elevcentrerade arbetssätt 
som stödjer elevernas delaktighet och autonomi kan höja den fysiska aktiviteten hos både duktiga 
elever och elever som behöver stöd, jämfört med om lärarstyrda arbetssätt används. Det här 
verkar stämma såväl inom förskoleundervisningen som i de högre årskurserna i den 
grundläggande utbildningen. Förutom genom elevcentrerade arbetssätt främjas elevernas fysiska 
aktivitet av att läraren är aktivt närvarande och ger uppmuntrande respons som bidrar till att 
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eleverna deltar i aktiviteter som är förenliga med målen. Elevcentrerade arbetssätt är arbetssätt, 
där eleverna själva får välja övningar och genomföra dem i sin egen takt.  

Den fysiska aktiviteten kan stödjas till exempel på följande sätt: 

• Stationsträning: Läraren kan själv eller tillsammans med eleverna utforma en bana med 
olika stationer, där eleverna får utföra gymnastikövningar självständigt eller i smågrupper. 
Bytet av station kan ske genom att läraren ger tecken och i den ordning som läraren 
bestämmer, eller så kan eleverna fritt få välja vilken färdighet de tränar och hur länge. 

• Ge valmöjligheter: Eleverna ska ges möjligheter att välja innehåll och aktivitetsplatser 
under gymnastiklektionen och påverka hur länge träningen räcker.  

• Se till att övningarna är trygga: Rädsla leder till lägre fysisk aktivitet under 
gymnastiklektionerna. Läraren ska se till att övningarna är fysiskt, psykiskt och socialt 
trygga för eleverna. Tryggheten främjas genom lärarens aktiva ledning, genom att välja 
idrottsplatser och redskap som motsvarar elevernas färdigheter, använda hjälpmedel och 
madrasser vid behov, dela in eleverna i ändamålsenliga grupper samt se till att det råder en 
uppmuntrande atmosfär under lektionen.  

Elever som har svårt att lära sig olika färdigheter kan stödjas på följande sätt: 

• Stöd gestaltningsförmågan: Svårigheter att lära sig olika färdigheter beror ofta på problem 
med att gestalta och uppfatta sin egen kropp. Eleverna kan stödjas att uppfatta det 
centrala i en fysisk färdighet genom att uttrycka prestationen med ord (t.ex. vänstra foten 
fram, högra handen bak), konkretisera rörelsebanorna med olika hjälpmedel (t.ex. ritade 
stegmärken, rep som man ska hoppa över) eller genom att utföra prestationen tillsammans 
(läraren eller en kamrat utför rörelsen samtidigt och i samma riktning). 

• Använd lämpliga redskap: Elever som behöver stöd för att lära sig fysiska färdigheter har 
nytta av idrottsredskap som lämpar sig för dem. Ordentliga och lämpligt stora skidor eller 
skridskor underlättar till exempel lärandet betydligt, jämfört med om skidorna är för långa 
eller skridskorna inte stödjer vristerna tillräckligt. I bollspel kan läraren välja racketar och 
bollar av olika storlek enligt elevernas färdighetsnivå. 

• Använd hjälpmedel: 
Särskilda redskap som planerats för anpassad idrott ger elever med nedsatt rörelseförmåga 
möjligheter att delta och njuta av gymnastiken. En rullstol som planerats för spel är till 
exempel mycket behändigare än en vanlig rullstol (jämför: gummistövlar eller inomhusskor 
på korgbollslektionen). Det är viktigt att fästa uppmärksamhet vid ändamålsenliga 
idrottsredskap för att stödja jämlikhet i gymnastikundervisningen. Idrottshjälpmedel går att 
låna till exempel i tjänsten www.valineet.fi. 

• Assistera: Man kan assistera idrottsprestationen genom att stödja eleven med händerna 
eller använda olika hjälpmedel, till exempel ett skridskostöd eller en lätt stol för att hållas 
stående på isen. 

• Planera lektionsupplägget och övningsordningen: En gymnastiklektion med varierande 
fysisk belastning stödjer elever med annorlunda funktionsförmåga att delta i aktiviteterna. 
Alternering mellan nya övningar och övningar som är bekanta från tidigare ger rytm åt 
lektionen och stödjer uppmärksamheten. 

• Prioritera aktivitet och ge eleverna gott om tid att lära sig: Att lära sig färdigheter kräver 
tid. Därför ska gymnastiklektionerna präglas av aktivitet och eleverna ska ges tillräckligt 

http://www.valineet.fi/
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med tid för att öva de färdigheter som är målet. Respons främjar lärandet men det lönar 
sig att ge respons på endast en sak åt gången. 
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